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Včasih se je bilo ob robu leta prijetno ozreti nazaj, saj so
ugotovitve, kaj je iztekajoče se leto prineslo, vedno obogatila
spoznanja o napredku in koraku naprej. Žal je zadnja leta
drugače. Tudi v energetiki, kjer se veliki projekti uresničujejo
počasi, v državi pa se poskakuje že ob podpisu tudi
najmanjšega sporazuma, četudi je ta le ista verzija nekoč že
podpisanega dokumenta v morda novi wordovi verziji. Seveda
je za njo v ozadju veliko gibanja in s tem ogromno energije
izpuhti v zrak popolnoma neproduktivno. Brez napredka
torej. Malo drugače je morda na trgu, ki vodi do končnih
odjemalcev energije, kjer je tudi letošnje leto z novimi
ponudniki in zato z ugodnejšimi cenami za odjemalce
prineslo novosti. V zvezi z razvojem pametnih omrežij smo
slišali obljubo, da bodo sredstva za demonstracijske projekte
vsaj delno zagotovljena (gl. str. 34), februarja prihodnje leto se
obetata tudi prvi vodikovi črpalki (gl. str. 37). A to je že pogled
v prihodnje leto in ne v iztekajoče se. A tako smo očitno
naravnani na Energetiki.NET – stvari želimo videti pozitivno
in če ni tako, skušamo pluse prispevati tudi sami. Tudi z našo
marčevsko konferenco En.odmev 013, na kateri bomo gostili
Jeremyja Rifkina, predsednika Fundacije za ekonomske trende
in avtorja najbolj prodajanih knjig o učinkih znanstvenih in
tehnoloških sprememb na gospodarstva, družbe in okolje, ki
smo ga povabili z namenom, da med slovenske energetike
ponese svež čezoceanski (gospodarski) veter. A to je – spet –
pogled vnaprej. Očitno že mora tako biti – če z nečim nismo
najbolj zadovoljni, posezimo po nečem novem, tisto prvo pa
uporabimo kot sredstvo, da lažje dosežemo cilje. Upam, da se
na tej poti tudi srečamo.
Pozitiven novoletni pozdrav!
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NIS namerava velikopotezno razširiti
poslovanje na jugovzhodno Evropo – tudi v
Slovenijo

Dobra novica za potencialne vlagatelje v
romunski sektor obnovljive energije
Carmen Mateescu, Bukarešta

Dragan Obradović, Beograd
Jeseni so se v Beogradu sestali minister naravnih virov, rudarstva
in prostorskega planiranja v srbski vladi Milan Bačević in delegacija Naftne industrije Srbije (NIS), ki jo je vodil generalni direktor
Kiril Kravchenko. NIS je v večinski lasti ruskega Gazprom Nefta,
na omenjenem sestanku pa so potrdili strateško usmeritev te nacionalne družbe, da se bo preoblikovala v regionalnega “liderja” na
območju jugovzhodne Evrope; za to spremembo bodo potrebna do
leta 2020 vlaganja v višini 10 milijard dolarjev.
Kravchenko je pri tem dejal, da bodo v NIS-u svoje poslovanje
razširili tudi na proizvodnjo električne energije iz plina, obnovljivih virov in trdega goriva. Do konca leta 2014 bodo investicije v
Srbiji približno dve milijardi evrov, od leta 2015 do 2020 pa več kot
tri milijarde evrov. Ministru Bačeviću so na sestanku povedali še,
da NIS namerava sodelovati na razpisu za raziskovanje podzemlja v Aleksincu, kjer je največje nahajališče naftnih skrilavcev v Evropi z več kot dvema milijardama ton ocenjenih zalog.
NIS bo po letu 2015, kot je bilo uradno objavljeno, povečal investicije s sedanjih 500 milijonov na milijardo evrov letno. Na področju raziskovanja se je družba že vključila v projekte v Bosni in
Hercegovini, Romuniji in na Madžarskem, ker namerava svojo
letno proizvodnjo kar potrojiti. Družba namerava iskati ogljikovodike še v Črni gori, Albaniji, Sloveniji, Bolgariji, na Hrvaškem in
v Grčiji. Možni sta dve opciji razvoja: nakup deleža v projektih in
manjših podjetjih ter ustanavljanje skupnih podjetij z velikimi
igralci v regiji. I

Slovenski družbi podpora za izgradnjo malih
hidroelektrarn v Republiki Srbski
Mirsad Bajtarević, Sarajevo
Predsednik Vlade Republike Srbske Aleksandar Džombić je
novembra obljubil podporo predstavnikom podjetja Interenergo iz
Slovenije pri izgradnji male hidroelektrarne (MHE) v Novakovićih pri Kneževu, ki je bila zagnana junija letos, ter MHE Zapeća
in Medna, katerih izgradnja se šele začenja. Enako podporo je
Džombić obljubil tudi družbi KI - Kelag International iz Avstrije,
ki je partner (in tudi lastnik, op. p.) slovenskemu Interenergu pri
realizaciji omenjenih projektov.
Na sestanku v Banjaluki je beseda tekla tudi o drugih potencialnih investicijah teh dveh družb in o možnostih skupnega delovanja, da bi čim hitreje realizirali projekt, je bilo sporočeno s strani
entitetske vlade. Na reki Ugar v Novkovićih (občina Kneževo) je bila
27. junija letos zagnana mala hidroelektrarna, ki z močjo 4,9 MW
oskrbuje z energijo 6000 gospodinjstev v tem kraju, in sicer z izkoriščanjem hidropotenciala reke Ugar. Vrednost te investicije je
9 milijonov evrov. I
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Investicijski potencial v sektorju obnovljive energije v Romuniji
za prihodnja tri leta znaša približno 5 milijard evrov. Za zdaj ta številka za romunsko gospodarstvo ostaja cilj, s konkretnimi ukrepi
vladne podpore pa bi lahko postala realnost. Prvi pozitivni signali
prihajajo z uveljavitvijo novega zakona o podpori investicijam v obnovljive vire energije.
Podporno shemo, ki temelji na zelenih certifikatih, je romunska
vlada uvedla s sprejetjem zakona, ki potrjuje izredni odlok vlade o
vzpostavitvi sistema spodbujanja proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Ti konkretni ukrepi bi lahko pomagali proizvajalcem
in potencialnim vlagateljem v romunski trg električne energije, saj
spodbujajo apetite bankirjev in povečujejo zaupanje v naložbe v sektor obnovljive energije.
Novi podporni mehanizem določa, da proizvajalci energije iz obnovljivih virov za proizvedeno in dobavljeno električno energijo prejmejo določeno število zelenih certifikatov. Vrednost zelenih certifikatov, s katerimi se bo trgovalo, ostaja enaka, kot je določena v zakonu
220/2008, in sicer najmanj 27 evrov in največ 55 evrov na certifikat.
Dobavitelj, ki ne bo izpolnil letne kvote, mora za vsak nepridobljeni
certifikat odšteti 110 evrov. Sredstva, pridobljena s temi kazenskimi
taksami, se bodo zbirala v prenosnem sistemu, potem pa bodo nakazana Okoljskemu skladu. Ta bo financiral proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov, in sicer kot pomoč posameznikom, ki
bodo investirali v proizvodne zmogljivosti do 100 kW. I
dogajanje v energetskem sektorju v regiji jugovzhodne Evrope lahko
spremljate na www.energetika.net/see!
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Energija 12:
V Sloveniji lahko pričakujemo občutno
znižanje cen plina
Tanja Srnovršnik, Alenka Žumbar

Janša: Slovenski podpisi glede
Južnega toka so v skladu s tretjim
energetskim svežnjem
Tanja Srnovršnik, Ljubljana
Predsednik vlade Janez Janša se je novembra, na
začetku delovnega obiska v Ruski federaciji, na kratko
srečal s predsednikom uprave Gazproma Aleksejem Millerjem, s katerim je spregovoril o napredku
projekta Južni tok. »Pogovarjali smo se o zaključku
te dokaj dolge poti do podpisa končne investicijske
odločitve. To je neka krona na tej zgodbi, ki smo je
vsi zelo veseli. Pogajanja so bila z obeh strani, kot so
me seznanili pogajalci, trda, vendar korektna,« je
ob tem povedal Janša. Ob tem je bil podpisan tudi
sklep o končni investiciji v Južni tok. Slovenski premier je v Rusiji v posebni izjavi za medije odgovarjal tudi na aktualna vprašanja v zvezi s projektom
Južnega toka. V zvezi z vprašanjem o nasprotovanju
Evropske komisije projektu Južni tok je povedal, da
gre za realen projekt s svojimi viri in odjemalci. V nadaljevanju je Nabucco opisal še vedno kot projekt, ki
je samo na papirju in z mnogimi odprtimi vprašanji.
Družbi Plinovodi in Gazprom, družbenici družbe
Južni tok Slovenija, sta ob prisotnosti predsednikov
slovenske in ruske vlade Janeza Janše in Dmitrija
Medvedjeva podpisali dokument o vlaganju v Južni
tok Slovenija, s čimer sta zagotovili nadaljnje delo na
projektu Južni tok na ozemlju Republike Slovenije.
Ob tem je glavni direktor družbe Plinovodi Marjan
Eberlinc posebej poudaril, da je podpis dokumenta
o vlaganju izredno pomemben nadaljnji korak v
načrtovanju in izvedbi projekta Južni tok na delu trase
po ozemlju Republike Slovenije ter hkrati pomembna
zaveza obeh družbenikov za nadaljevanje do sedaj izredno uspešnega skupnega dela na projektu. Poleg
tega sta Miller in podpredsednik slovenskega podjetja Comita Aljoša Ivančič podpisala dokumente za
skupno podjetje Južni tok Telecom, kjer bi si deleže
delila Gazprom Telecom in Comita. I

Energetski trg se spreminja hitreje kot kadar koli do zdaj. Nemčija
in še nekatere druge evropske države opuščajo jedrsko energijo,
zaradi novih pametnih rešitev se bodo razvili novi poslovni modeli,
plinski trg pa sledi trgu električne energije tako, da postane bolj
kratkoročen posel, je na novembrski konferenci Energija
poudaril Tomaž Orešič, direktor v družbi EFT Group za območje
Zahodne in Osrednje Evrope. Na konferenci so govorci dali velik
poudarek potrebi po investicijah v elektroenergetsko omrežje v
jugovzhodni Evropi ter ravno že omenjenemu trgu zemeljskega
plina, ki se sooča z vse več izzivi.
Če so pravila na trgu električne energije že zelo jasna in trg sam dodobra razvit, pa je drugače na trgu zemeljskega plina. Kot je pojasnila direktorica Javne
agencije RS za energijo (JARSE) Irena Praček, je imel trg z zemeljskim plinom
v Sloveniji precej hitro razvojno dinamiko, saj se je trg z električno energijo
začel razvijati veliko prej, plinski trg pa je moral ta razvoj ujeti v zelo kratkem
času. »Manj časa smo imeli tudi za samo pripravo pravil na plinskem trgu, kjer
je sicer v zadnjem času zaznati precejšen upad prodaje in seveda tudi prenosa.«
Podobno je na segmentu distribucije, in to kljub več investicijam ter novim
priključkom. »Odjemalci vse bolj prehajajo na alternativne in cenejše vire energije, saj je cena zemeljskega plina precej visoka. Tako se je zgodilo, da so se
posledice tudi razmeroma visokih omrežnin odrazile v novem investicijskem
ciklu v omrežje, čemur pa ni sledila tudi poraba,« je nanizala Pračkova, ki pa
se ne strinja s tem, da je z vstopom novega dobavitelja na trg zemeljskega plina
(GEN-I, op. p.) trg dejansko zaživel. »Res so se s ponudbo novega dobavitelja spremenile tudi cene pri drugih dobaviteljih, pa vendar je trg živel že prej,«
je poudarila. Član uprave Petrola mag. Rok Vodnik pa pričakuje, da se bodo
v prihodnje na slovenskem trgu z zemeljskim plinom poleg GEN-I pojavljali
še drugi ponudniki.
Da likvidnost plinskih vozlišč pada, nasprotno pa cene plina rastejo, pa je
spomnil mag. Mitja Rihtaršič iz družbe Elektro Energija, ki bo v prihodnjem
letu vstopila na trg zemeljskega plina. V Sloveniji je sicer, tako meni Rihtaršič,
pričakovati občutno znižanje cen plina. Te naj bi tudi za industrijske porabnike, ki imajo sklenjene dolgoročne pogodbe o dobavi, padle z 0,475 evra na
kubični meter na manj kot 0,375 evra na kubični meter plina.
Z investicijami v energetiki lahko poženemo naše gospodarstvo
Vuk Hamović, predsednik uprave EFT Group, je opozoril, da sta Evropa in s
tem tudi jugovzhodna Evropa v krizi, kar pomeni, da je investicij minimalno,
in bo tako tudi v prihodnje. »Kar je resen problem. Energetski sektor je tako
eden redkih sektorjev, kjer so te investicije mogoče,« pravi. A v regiji problem
pri investiranju predstavlja cena električne energije, ki je subvencionirana, zelo
velika nevarnost pa je tudi napačen oziroma slab vpliv države. Predsednika
uprave Elektra Ljubljane Andreja Ribiča pa skrbi energetska politika naše
države in upa, da se bo ta izboljšala.
Direktor direktorata za energijo pri ministrstvu za infrastrukturo in prostor
Julijan Fortunat je sicer na konferenci zagotovil, da so infrastrukturni projekti
na področju energetike pomembni za državo. »Prepričani smo, da bomo z nekaterimi investicijami, ki so že v teku, in nekaterimi, ki jih imamo v pripravi,
lahko pognali naše gospodarstvo,« je dejal. Napovedal je še, da nas v letu 2013
na področju energetike čaka veliko novosti, že takoj v začetku leta bo začel veljati nov energetski zakon. »Upamo, da bo to pripomoglo k bolj učinkovitemu
in transparentnemu delovanju energetskega sektorja.« I
Energetika.NET



nAtEčAj En.občinA 012

Občina Šentrupert velika
zmagovalka natečaja
En.občina 012
Pripravila: Mateja Kegel, foto: Analog

Iz leta v leto več slovenskih občin stopa na pot učinkovite rabe (URE) in koriščenja obnovljivih virov
energije (OVE). Zgodb, kako so dosegle rezultate, je
mnogo, vsaka občina ima svojo, na Energetiki.NET
pa smo se pred tremi leti odločili, da projekte in
ukrepe občin na področju URE izpostavimo in nagradimo. Danes smo tretjič zapored razglasili energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji v kategoriji malih, srednje velikih in mestnih občin.
Letošnja absolutna zmagovalka je občina Šentrupert, ki si je naziv zmagovalka zaslužila z inovativnimi in ambicioznimi načrti ter aktivnostmi, ki v razvoj občine odlično vključujejo kulturno dediščino,
predvsem pa občina Šentrupert celostno loteva trajnostnega razvoja.
Poleg občine Šentrupert, ki je zmagala tudi v kategoriji malih občin do 5.000 prebivalcev, je zmagovalka v kategoriji srednje velikih občin primorska občina Tolmin, medtem ko je zmaga v kategoriji
mestnih občin pripadla Mestni občini Kranj. Podelili smo tudi posebno nagrado komisije za primer dobre prakse v energetski učinkovitosti, ki jo je prejela
občina Vransko.

Natečaj En.občina 012 je namenjen
občinam, ki se zavedajo energetsko
učinkovitega ravnanja in jim predstavlja
priložnost za izboljšanje energetskega stanja
v njihovi lokalni skupnosti, zmanjšanje
stroškov za energente in izpolnitev evropskih
ter slovenskih energetskih in okoljskih obvez.
V natečaju pa vidijo tudi novo poslovno
priložnost, ki jih prinašata učinkovita raba
energije ter uvajanje obnovljivih virov
energije, hkrati pa tudi možnost za
izboljšanje življenjskega standarda občanov
in prispevek k varovanju okolja.
Vse nagrajene občine so aktivne na številnih področjih. V sodelovanju z različnimi partnerji izvajajo projekte na področju energetske učinkovitosti stavb, aktivne
so na področju prometa ter pri spodbujanju uvajanja novih tehnologij in rabi obnovljivih virov energije.
Velja omeniti, da letos prvič na natečaju niso smele
sodelovati občine, ki so v preteklih dveh letih že osvojile naziv energetsko najučinkovitejše (takih občin
je sedem); s to omejitvijo smo želeli dati priložnost
tudi tistim, ki se težko odločijo za prijavo na tovrstne
razpise.
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Letos so nagrajene občine prejele
energetske nagrade v vrednosti več kot 10
tisoč evrov. Zmagovalna občina Šentrupert,
ki si je prislužila tri nagrade, bo prejela
izračun ogljičnega odtisa, ki ga podeljuje
Umanotera, svetovanje s področja URE, ki
ga podeljuje Slovenski E-forum, in glavno
nagrado za absolutno zmagovalko – storitve
družbe Solvera Lynx. Mestni občini Kranj je
nagrado – strojno in programsko opremo za
priklop na daljinsko spremljanje porabe –
podelilo podjetje Schneider Electric. Za
tretjo kategorijo, srednje velike občine, kjer
je zmagala občina Tolmin, pa je nagrado
podaril Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Posebno nagrado Energetike.NET in
komisije je prejela občina Vransko.

Odlike letošnjih zmagovalnih občin
OBČINA ŠENTRUPERT
Komisija je projekte občine Šentrupert, ki je zmagala tako v kategoriji malih občin kot absolutno, ocenila kot inovativne in ambiciozne. Občina namreč v
svoj razvoj odlično vključuje tudi kulturno dediščino,
trajnostnega razvoja pa se loteva celostno. Velik prispevek k energetski učinkovitosti v občini predstavlja
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Občina Šentrupert se lahko pohvali z analizo o rabi energije v javnih stavbah, ki je narejena na podlagi poročila energetskega knjigovodstva. Podrobno načrtuje tudi svoje
prihodnje aktivnosti. Vizija: energetska neodvisnost
do leta 2020 je glede na načrte in možnosti realno dosegljiva. Del načrtovanih projektov so finančni in
terminski načrti, kar zagotovo veča možnosti, da jih
bodo uresničili. Projekti so obsežni in detajlno pripravljeni ter dobro zastavljeni. Občina Šentrupert
ima zanimiv načrt na področju energetske učinkovitosti, pa ne le z vidika trajnostnega, ampak tudi socialnega in družbenega razvoja. Dober primer sta
projekt DOLB v Zavodu za prestajanje kazni Dob ter
zasnova lesnopredelovalnega centra Šentrupert v
bivši vojašnici.

OBČINA TOLMIN
Občina Tolmin ima dobro in realno analizo rabe
po posameznih projektih. Projekti, ki jih že realizira
in jih še načrtuje, sledijo zastavljenim ciljem tako vsebinsko kot finančno in časovno. V občini je zavest, da
sta učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov
energije nujni, na visoki ravni, lokalna skupnost je
aktivna tudi na področju javne razsvetljave, uspešna
je bila pri razpisih DOLB v Tolminskem Lomu in
Podbrdu, obnovila je javne stavbe (UE in ZD Tolmin
ter Most na Soči, OŠ Šentviška Gora, KS Tolmin in
občinska stavba, medtem ko so v drugih javnih objektih zamenjali stavbno pohištvo). Izveden je bil
tudi energetski pregled, v knjižnici Cirila Kosmača so
zamenjali kotel ELKO s kotlom na lesno biomaso.
Učinki teh projektov so znatni, v prihodnje pa lahko
od občine Tolmin pričakujemo še več. Zagotovo je
dobra stran investicij v občini Tolmin financiranje iz
različnih virov, tudi mednarodnih. V tej lokalni skupnosti se lahko pohvalijo tudi z dobrimi in realnimi akcijskimi načrti za prihajajoče aktivnosti, pozabili pa
niso niti na konkretne rezultate, ki bodo v prihodnje
pripomogli k dvigu kakovosti življenja v občini, saj so
zelo dobro pripravili analizo, po kateri naj bi zmanjšali vpliv projektov na okolje.

MESTNA OBČINA KRANJ
Mestna občina Kranj je v prijavi na letošnji razpis
dobro analizirala prenovo javne razsvetljave in energetsko sanacijo občinske stavbe, kar zdaj izvajajo.
Učinkovito izobražujejo svoje zaposlene, naredili so
analizo potenciala OVE in URE v občini. Občina
ima zelo dobro analizo na področju vodooskrbnih sistemov, projekte sofinancira s kohezijskimi sredstvi
EU. Akcijski načrt je premišljen, njegov vpliv je in bo
realno širši – tako družbeno kot varnostno. V Mestni
občini Kranj so pokazali tudi dobro mero ambicioznosti, saj so se v akcijskem načrtu lotili ureditve prometa v okviru svojih zmožnosti, ob čemer spodbujajo trajnostne rešitve, kot sta vzpostavitev in koriščenje
kolesarskih stez. S svojimi projekti pa ne zmanjšujejo le izpustov CO2, ampak tudi optimizirajo izkoriščanje pitne vode. Vsi njihovi projekti izredno vplivajo na izboljšanje okolja; vpliv na lokalno gospodarstvo
in družbo kot celoto sta sicer malo manjša, s prenovo
ogrevanih objektov pa zmanjšujejo emisije CO2. I

Ne zamudite natečaja za energetsko najbolj
učinkovite občine v letu 2013!
Več na: www.energetika.net/enobcina013
Energetika.NET
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»Namesto dela in
dohodkov bi morala
Slovenija obdavčiti
porabo energije«
Tanja Srnovršnik

Med letoma 999 in 00 je
Nemčija izvedla ekološko davčno
reformo (ETR), s katero je uvedla
davek na električno energijo ter
zvišala obdavčitev druge energije
za ogrevanje in prometu
namenjenih goriv. Hkrati je
zmanjšala davčno obremenitev
stroškov dela. »Zahvaljujoč
zmanjšani porabi energije, je
prihranila milijarde, ki so bile do
tedaj potrebne za uvoz dragih
fosilnih goriv. Tako prihranjeni
denar je porabila večinoma doma
ter z njim spodbudila
povpraševanje in ustvarila nova
delovna mesta. Nemško
gospodarstvo je postalo
učinkovitejše in konkurenčnejše,«
je za Energetiko.NET povedal Kai
Schlegelmilch iz organizacije Green
Budget Europe (GBE), ki verjame,
da so taki ukrepi možna rešitev
tudi za Slovenijo; z njimi bi lahko
izšla iz krize.
»Ker sem bil soavtor študije o potencialih
zelene javnofinančne reforme v Sloveniji
in soorganizator seminarja na Bledu, že od
leta 1997 podrobno spremljam situacijo v
Sloveniji. Težava vaše države so visok letni
primanjkljaj v proračunu, ki še narašča,
skupni znesek javnega dolga in visoka
brezposelnost. Ne verjamem, da bi predvideno znižanje davkov družbam prispevalo k javnofinančni konsolidaciji. Edino
smiselno in pravično je financiranje z zelenimi davki,« je prepričan Schlegelmilch,
ki se je septembra udeležil Umanoterinega
mednarodnega posveta Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz
krize.
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Po njegovih besedah je sicer smiselno
zniževati stroške, a v prvi vrsti okolju škodljive. Če to ne bo dovolj, bo mogoče treba
zvišati davke, meni. Pred kratkim je bila izvedena analiza, kako najbolje doseči javnofinančno konsolidacijo v sedanjih kriznih razmerah. V njej je predstavljen močan
primer v prid obdavčenosti izpustov CO2
in energije ter prednosti take davčne politike pred drugimi posrednimi ali neposrednimi obdavčitvami pri spodbujanju
gospodarske rasti in odpiranju novih delovnih mest, še bolj pa pri zmanjšanju
emisij CO2. Take ukrepe podpirajo tudi
bivši nemški finančni minister Hans Eichel, ki je tudi uvedel zgoraj omenjeno reformo, ter nekateri pomembni oblikovalci
davčnih politik iz drugih držav in več nekdanjih komisarjev EU.

udarja sogovornik. Z ekološko davčno reformo se po Schlegelmilchovih besedah
ustvarijo razmere, ki omogočajo večjo učinkovitost in dobičkonosnost obnovljivih
energij, ter razmere za preobrazbo gospodarstva v zeleno gospodarstvo. Poleg povečanja števila delovnih mest se namreč
poraba energije in s tem stroški poslovanja
zmanjšajo, povečata se učinkovitost in konkurenčnost, zmanjšajo se izpusti emisij,
storjen je korak naprej pri varovanju okolja in zdravja ljudi. »Kar 40 odstotkov odhodkov nemških podjetij predstavljajo
stroški za energijo in material, stroški delovne sile pa le 18 odstotkov. Torej je za povečanje učinkovitosti pri izrabi energije
ter virov še veliko manevrskega prostora.
Emisije, energija in drugi viri lahko zagotavljajo stabilen vir prihodkov na srednji
rok,« pravi Schlegelmilch.

Pri URE še veliko manevrskega
prostora

Zelo enostavno, zelo hitro

In kaj si lahko Slovenci obetamo od take
reforme? »Tako kot v Nemčiji bi lahko
tudi v Sloveniji z njo oziroma z drugimi alternativami za financiranje primanjkljaja
povečali gospodarsko rast in število delovnih mest. S tako reformo napreduje zlasti
industrija, ki investira v obnovljive vire in
energetsko učinkovitost oziroma ponuja
tako tehnologijo in storitve,« pravi Schlegelmilch. V Nemčiji narejena študija je
potrdila, da je imelo veliko podjetij koristi
od ekološke davčne reforme, ne da bi vedela
za to ali pa so zaposlovala več ljudi, prodala
več učinkovitih naprav ali storitev, učinkovitih avtomobilov ali avtomobilov na plin,
dobro izoliranih hiš ter LED svetilk in s
tem povečala svoj dobiček.
»Poleg tega pa gospodarstvo s tako reformo prihrani milijone, ki bi jih sicer porabilo za uvoz fosilnih virov energije,« po-

Na vprašanje, kako hitro učinkuje taka reforma, pa Schlegelmilch odgovarja, da ne
takoj, vendar ima v gospodarstvu velik pomen tudi psihologija: »Napoved dolgoročne strategije in takojšnja implementacija
prvih ukrepov povečata kredibilnost in potrdita politično predanost cilju, na kateri
lahko nato industrija gradi ter vlaga v obnovljive vire in energetsko učinkovite tehnologije ter ustvarja nova delovna mesta in
nove priložnosti na trgu celo na kratki rok.
In tisti potrošniki, ki kupujejo učinkovite
tehnologije, so takoj nagrajeni.« Kai Schlegelmilch še dodaja, da je bilo v Nemčiji veliko ljudi ob uvedbi ekološke davčne reforme presenečenih, so pa potrebovali zgolj
30 minut, da so se naučili voziti avto malo
drugače in zmanjšali porabo goriva za 20
do 30 odstotkov. »Zelo enostavno, zelo hiI
tro.«
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Pomen daljinske energetike
v energetski oskrbi
Prof. dr. Alojz Poredoš, predsednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko

Vse navedene prednosti oskrbe iz daljinskih sistemov bodo dosežene, če jih napajamo iz ustreznih virov primarne energije. Absolutno prednost mora
imeti izraba toplote iz sočasne proizvodnje električne
energije in toplote. S tem dosegamo celoten energijski izkoristek tudi čez 80 % in tako zmanjšujemo rabo
primarne energije ter tudi škodljive emisije. To tudi
pomeni, da moramo pri odločitvi za proizvodnjo
električne energije iz fosilnih goriv nujno vključevati
sisteme daljinske energetike za izrabo toplote kot
vzporednega produkta. S tem pa je povezano načrtovanje energetske oskrbe prek distribuiranih sistemov, ki so manjši in locirani v bližini možne izrabe
toplote.
Naslednji pomemben potencial toplote za daljinske
energetske sisteme so obnovljivi viri. Med temi je
predvsem lesna biomasa pomemben in konstanten
vir, ki v Sloveniji še ni dovolj izkoriščen. Žal do zdaj
zgrajeni in delujoči biomasni sistemi daljinskega
ogrevanja delujejo zgolj na principu kurjenja lesa za
proizvodnjo toplote brez generacije električne energije.
Nujno bi bilo treba vzpostaviti sistem subvencioniranja na tem področju, da bi investitorji imeli interes investirati v sočasno proizvodnjo električne energije in
toplote, kjer bi pretvorili vsaj 20 % primarne energije
v električno energijo, preostale toplote pa bi bilo še
vedno dovolj za daljinsko ogrevanje. Pri izrabi lesne
biomase je tudi nujno, da se izrabi lokalno, čim bližje
mestu nastanka, sicer je zaradi emisij, povezanih s
transportom biomase, celoten učinek zmanjšanja
emisij lahko tudi povsem izničen.

Ilustracija: Roman Peklaj

Daljinski energetski sistemi zagotavljajo
celovito oskrbo potrošnikov z različnimi
vrstami energij (grelno, hladilno in plinom).
Medtem ko so daljinski ogrevalni sistemi v
svetu že dlje časa v uporabi, pa daljinski
hladilni sistemi še niso tako množično
razširjeni in uveljavljeni. Daljinsko
ogrevanje in tudi hlajenje imata dokazano
pozitiven učinek na okolje zaradi višjega
energetskega učinka, manjšega
onesnaževanja zraka, zmanjšanja učinka
tople grede in razgradnje ozona. Oskrba s
toploto in s hladom je nedvomno bistveno
bolj zanesljiva od oskrbe iz individualnih
razpršenih virov. Daljinska energetika je
nesporno ključni element zmanjšanja
odvisnosti od fosilnih goriv in emisij CO.

Možen vir toplote za daljinsko energetiko je tudi
geotermalna energija. Predvsem v severovzhodni
Sloveniji, kjer so potenciali največji, je temu področju
treba posvetiti večjo pozornost, da bomo prek daljinskega ogrevanja iz geotermalne energije pokrivali
velik delež potreb. Problemi prenizke temperaturne
ravni geotermalne energije so rešljivi s kombiniranimi visokoučinkovitimi sistemi z minimalno rabe
električne energije, biomase ali plina.
Sončna energija je za avtonomno oskrbo daljinskih
energetskih sistemov na večini področja Slovenije nezadostna in za potrebe ogrevanja neprimerna, ker je
možnost pridobivanja toplote iz sonca najmanjša takrat, kadar so potrebe po toploti največje. Shranjevanje toplote na dolgi rok pa je še vedno tehnično in
predvsem ekonomsko nesmotrno. Tehnično dobra
rešitev je pridobivanje toplote za potrebe oskrbe sanitarne vode v poletnem času, ekonomska upravičenost te rešitve pa je odvisna od konkretnega primera.
Sodobno grajene stavbe potrebujejo čedalje manj toplote za ogrevanje in vedno več energije za hlajenje.
Tudi tem izzivom najdemo odgovor v daljinski energetiki s sistemi daljinskega hlajenja. Z razvojem
daljinskega hlajenja v podobnem obsegu in tako, kot
je to znano pri daljinskem ogrevanju, to postane dostopno širši množici ljudi zaradi znižanja cene na
enoto hladilne moči, kar izboljša delovne in bivalne
pogoje. Oskrba s hladilno energijo bo tako zanesljiva in neodvisna od obratovalnih nezanesljivosti
cenene ter slabo vzdrževane opreme, razpršene med
uporabnike. Kadar so hladilne naprave gnane s toploto iz kogeneracije, neposredno zmanjšujemo toplotno obremenitev okolja. Tak sistem imenujemo
trigeneracija in ima visok energetski izkoristek, poleg tega pa je še ekonomsko uspešen, saj nam v pozimi zagotavlja toploto za ogrevanje, poleti pa hlad
za hlajenje, s tem se tudi močno podaljša letno število obratovalnih ur.
Z oskrbo s plinom dopolnjujemo celovito oskrbo z
energijo predvsem tam, kjer sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja niso zgrajeni ter niso ekonomsko
upravičeni.
Na pomembnost daljinske energetike kaže tudi dejstvo, da je to področje v predlogu evropske Direktive
o energetski učinkovitosti obravnavano kot eno od
I
ključnih za doseganje zastavljenih ciljev.
Energetika.NET
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Ilustracija: Roman Peklaj
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Matevž Obrecht, študent doktorskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru

Ker so viri vse bolj redki in omejeni, povrhu pa jih
še zmanjkuje, postaja ohranjanje okolja zmeraj
pomembnejše. Da bi narava in družba preživeli, je treba
preprečevati onesnaževanje. Oboje, ohranjanje okolja in
preprečevanje onesnaževanja, upošteva tudi ideja o
trajnostnem razvoju. Razprava o tem se je začela na
pobudo Združenih narodov, s poročilom komisije, ki jo
je vodila norveška političarka, diplomatka in zdravnica
Gro Harlem Brundtland, o »naši skupni prihodnosti«
(originalni naslov poročila je bil »Our common future«),
leta 98 pa se je trajnostni razvoj prebil med ključne
mednarodne teme. Trajnostni razvoj vse pogosteje
vključujejo tudi evropski prepisi in dolgoročni načrti.
8
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Če definicijo trajnostnega razvoja prenesemo na energetiko,
lahko zapišemo: trajnostni razvoj energetike je tak razvoj, ki se
ne osredotoča na količinski razvoj z izčrpavanjem naravnih virov
in onesnaževanjem okolja, temveč zadovoljuje potrebe sedanjega
človeškega rodu po energiji, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih
rodov, da zadovoljijo svoje potrebe po energiji. Trajnostna energija
je torej energija, pridobljena iz virov, ki jih v časovnem okviru, pomembnem za človeštvo, ne bo zmanjkalo, in ki prispeva k trajnostnemu razvoju vseh vrst.

gostUjoči KoMEntAr

Kaj nas sili in kaj vleče k trajnostnemu razvoju energetike?

Vpliv krize

Na osnovi ideje o trajnostnem razvoju se je EU z obvezujočimi
cilji energetsko-podnebnega zakonodajnega paketa, bolj znanimi
kot cilji 20/20/20, zavezala, da bo večala delež obnovljivih virov
energije (OVE), nižala emisije toplogrednih plinov in večala energetsko učinkovitost. V razvoj OVE nas na eni strani silijo naravna
determiniranost oziroma omejene zaloge konvencionalnih virov
energije, ekonomski dejavniki oziroma večanje okoljskih stroškov
ter cen konvencionalnih virov energije in subjektivni dejavniki oziroma želja po čistejšem okolju. Ti dejavniki skupaj predstavljajo
dejavnike trga (»market pull«).
Na drugi strani pa k temu stremijo (silijo) mednarodni dogovori,
nadnacionalni in nacionalni predpisi (»regulatory push«) ter tehnološki razvoj, ki spremembo in uporabo OVE sploh omogoča
(»tehnology push«). Tehnološki razvoj opredeljujemo kot zelo pomemben dejavnik trajnostnega razvoja energetike, saj omogoča
tranzicijo energetike iz konvencionalnih virov energije k OVE.
Preko spleta omenjenih treh dejavnikov, ki silijo k razvoju OVE
in trajnostne energetike, lahko odgovorimo na tri temeljna
vprašanja razvoja, in sicer:
• kaj želimo doseči,
• kaj moramo za to storiti,
• kaj in kako lahko storimo.
Čeprav so cilji 20/20/20 kratkoročno (kratkoročno z vidika doseganja globalnega trajnostnega razvoja op. p.) dobro zastavljeni,
na ravni EU niso natančno izdelani ne načrt, ne strategija, ne
orodja in ne organizacija izvedbe ukrepov za uresničitev teh ciljev, prav tako pa za uspešen prehod v trajnostni razvoj energetike
manjka globalni dogovor o nižanju emisij TGP, večanju URE ter
deleža OVE in dogovor o implementaciji osnovnih načel trajnostnega razvoja v energetiki.

Med sedanjo gospodarsko krizo se kaže pomembnost ekonomskega vidika in avtonomnosti posameznika. Kriza namreč zaradi
zmanjšane količine denarja v obtoku (predvsem plač in transferjev) sili del družbe k nižanju življenjskih stroškov, katerih pomemben del nedvomno zavzemajo tudi stroški za energijo. Raba
električne energije v gospodinjstvih je tako letos na območju
Elektra Maribor ponovno upadla za 2,2 %. Nižja potrošnja, manjša
kupna moč, manjša raba energije, rekordno visoke maloprodajne cene energentov, napovedana rast cen hrane ipd. pa družbo
posredno silijo k (po »definiciji«) bolj trajnostnemu razvoju.
Problematično pa je, da le-ta ne omogoča večje kakovosti življenja in da se posamezniki (kot tudi družba v celoti) za to smer niso
odločili po lastni volji, ampak jih je prisila situacija.
Tako na eni strani stremimo k bolj trajnostni prihodnosti, razvijamo strategije bolj trajnostnega razvoja energetike, bolj trajnostnega prometa, trajnostne potrošnje …, na drugi strani pa si
želimo močno spodbuditi domačo potrošnjo, zmožnosti zadolževanja (zadolževanje je zaradi življenja nad možnostmi že
samo po sebi in tudi po definiciji Jeffersona netrajnostno) ter izrabo fosilnih goriv v Sloveniji (kar bi prineslo nova oziroma
ohranilo obstoječa delovna mesta). Vse to kaže na zagato, v kateri
smo se znašli. Jasno je, da nimamo jasnega vzorca, kakšen naj bo
prihodnji razvoj oziroma da (če po naključju obstaja) splošni javnosti ni znan. Razdvojenost med zaželenim trajnostnim razvojem in ohranjanjem vsaj takšne stopnje kakovosti življenja, kot
je bila pred letom 2009, pa kaže na to, da mora biti večanje kakovosti življenja nujno vpeto v sam trajnostni razvoj.
Kako trajen bo torej t. i. »trajnostni razvoj«, za katerega se družba
ne bo odločila zavestno? Dva možna razpleta ponujata vsak svoj
scenarij. Če se gospodarska situacija izboljša, bo tak razvoj trajen,
če bo strah pred ponovno krizo v ljudeh dovolj močno zakoreninjen in si bodo želeli (ter se zavestno odločili), da s trajnostnim
razvojem nadaljujejo. Če si družba za to ne bo prizadevala, bo
prišlo po izboljšanju gospodarske situacije do ponovnega masovnega potrošništva in večanja povpraševanja (tudi po energiji).
Če pa bo gospodarska situacija stagnirala ali se celo dodatno poslabšala, bo razvoj družbe še naprej vseboval komponente bolj trajnostnega razvoja, ki pa nikakor ne bo dolgotrajen, saj bo v njega
družba prisiljena. Manjše vplive na okolje (kar lahko štejemo kot
pozitiven vpliv gospodarske krize) zaradi zmanjšane gospodarske
aktivnosti bo poleg počasnega ali negativnega ekonomskega razvoja zasenčil tudi negativen (s tem mislim segregacijo družbe,
večanje prepada med bolj in manj premožnimi, nižanje pravic in
naslova varnosti in zdravja ipd.) razvoj družbe.
Iz tega zaključujem, da mora biti »močno opevan« trajnostni razvoj osnovan na želji in zavestni odločitvi družbe, da si bo, kolikor
najbolj zmore, prizadevala nižati vplive na okolje in večati
družbeno blaginjo po čim bolj konkurenčni ceni. Trajnostni razvoj namreč niso le nižje emisije ali proizvodnja električne energije iz energije sonca in ne manjši vplivi na okolje, kot družbi
večkrat predstavljajo laiki, nekateri lobiji in (kvazi) zeleno gospodarstvo, ampak je kombinacija ekonomskih, družbenih in
okoljskih dejavnikov, ki morajo biti enakovredno upoštevani. I

Je rešitev le tehnološki napredek?
Napačno je predvidevati, da bo tehnološki razvoj sam zagotovil
trajnostni razvoj. Konstantno povečevanje rabe (povpraševanja in
proizvodnje) energije, četudi proizvedene iz OVE, ni trajnostno
in tudi ni možno. Ker morebiten prehod energetike iz konvencionalnih virov energije na OVE zaradi (vsaj zaželenega) povečevanja življenjskega standarda, ki povzroča zmeraj nove potrebe po energiji in veča število porabnikov energije, sam po
sebi še ne pomeni trajnostne energetike, posebej izpostavljamo
pomen manjše, učinkovitejše in tudi bolj smotrne rabe energije.
Medtem ko je manjša in učinkovitejša raba energije predvsem
rezultat tehnološkega napredka in gospodarske situacije, se smotrna raba energije nanaša neposredno na družbo oziroma na
življenjski slog vsakega posameznika. S temi spremembami
lahko namreč močno pospešimo prehod v trajnostno energetiko.
Namerno manjšo, učinkovito in smotrno rabo energije tako izpostavljam kot najpomembnejši pospeševalec prehoda v trajnostni razvoj, saj v nasprotju z OVE, ki omogočajo trajnost le pri
proizvodnji in distribuciji energije, omogoča trajnost tudi v fazi
rabe energije.
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Spor med Rusijo in EU
o trgu z zemeljskim plinom
in ne samo o tem

Ilustracija: Roman Peklaj

Dr. Mihael G. Tomšič, stalni zunanji sodelavec Energetike.NET

Rusija in EU se v zadnjem desetletju razhajata, ne
najmanj pri energetski strategiji. Rusija postopoma
okreva od razpada imperija in obnavlja stare ambicije.
Ob največjih svetovnih zalogah zemeljskega plina
(približno  % vseh klasičnih zalog) in po tem, ko je
Rusija 0 let uspešno prodajala v osrednjo Evropo, se je
Putinova ekipa odločila za agresivno geostrateško
energetsko politiko. V letu 0 konfrontacija dobiva
vidne oblike na dveh frontah. Tekmovanje projektov
Južni tok in Nabucco na južnem plinskem koridorju in
protinapad EU s protimonopolno preiskavo proti
Gazpromu. Analitiki ocenjujejo Putinovo strategijo kot
»rusko ruleto«. Še več, sedanja strategija naj bi
pokazala, da ruski oblastni vrh ne razume niti delovanja
niti realne moči EU. Namesto sodelovanja, igre s
pozitivno vsoto (zmaga-zmaga) konflikt lahko postane
igra z negativno vsoto (izguba-izguba). Verjetno z večjo
izgubo za Rusijo.

Stopnjo nesporazuma kažejo trije letošnji dogodki: (1) Direktorat
za konkurenco EU je sprožil septembra letos preiskavo suma monopolnega delovanja Gazproma [1]. Strani nista pokazali nagnjenja do kompromisa, zato bo spor verjetno prerasel v protimonopolno pravdo desetletja. [2] Še kot predsednik vlade je
januarja 2012 ukazal direktorju Gazproma, da ne sme odlašati z
izgradnjo Južnega toka. Gradnja naj se začne najpozneje decembra 2012. S tem naj bi prehitel konkurenčne projekte (TANAP
– Nabucco Zahod) in uveljavitev tretjega energetskega svežnja
predpisov, ki dokončno stopi v veljavo marca 2013. Reakcija EU:
predstavnica komisarja Oettingerja Marlene Holzner je novembra t. l. izjavila, da podpisanih pogodb ne smatrajo za »končno investicijsko odločitev«, kar bi lahko bila osnova za izjeme od pravil. [3] Ne najmanj pomemben znak razhajanja med EU in Rusijo
je diplomatsko nesprejemljivo izražanje Putina v srečanju z vodilno političarko EU Angelo Merkel (15. novembra). Ne gre le za
medsebojne očitke o kaznovalni politiki (»Pussy Riot«), ampak je
Merklovi očital, da nima svojega lastnega mnenja, da se mora posvetovati s 26 članicami EU. Ali ruski voditelji ne zmorejo ali
nočejo razumeti osnovnih načel EU?
Zgrešene ruske poteze je nekdo označil kot strategijo »ruske rulete« ali celo »obrnjene ruske rulete«, ko v revolverju manjka le
en naboj. EU je kljub slabostim gospodarsko močnejša stran (z
NATO pa vojaško); ne nazadnje se tudi svetovne energetske razmere obračajo v prid kupcev.

Pospešek Južnemu toku in trk z Nabuccom v Bolgariji
Ukaz za odločnejše ukrepanje na južnem evropskem koridoru je
izsilila vse bolj trdna zakonodaja EU (plinska direktiva 20092) in
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z obratom pri razvoju prednostnega EU projekta Nabucco. Neodločnost skupine podjetij pod vodstvom avstrijskega OMV je presekala azerbajdžansko-turška odločitev za izgradnjo odseka TANAP
od Bakuja čez Anatolijo do meje z EU, ki se lahko naveže na plinovode v smeri Italije (TAP) in/ali z vejo skozi Bolgarijo, Romunijo,
Madžarsko do evropskega vozlišča v Baumgartnu pri Dunaju3.
Gazprom izpolnjuje predsedniški ukaz. Sklenil je pogodbe za
Južni tok s partnerskimi podjetji v Bolgariji, Srbiji, na Madžarskem in Sloveniji. Pogodbe označujejo kot »končna odločitev o

gradnji«. Pisarna komisarja za energetiko Oettingerja se je odzvala, da še ni prejela odločitve o trasi plinovoda; verjetno tudi še
ni projektne dokumentacije, ki bi ustrezala fazi investicijske
odločitve.
Konkurenčni plinovodi (TANAP, Nabucco, TAP) se gibljejo na videz počasneje, a vztrajno. Projektna pisarna Nabucco je precej napredovala pri inženirskem načrtovanju. Prejeli so že zaključno
okoljsko soglasje za odsek na Madžarskem, vložena je dokumentacija za okoljsko soglasje v Bolgariji [4]. Nekaj odsekov, ki jih
pogojno lahko štejemo v projekt Nabucco, je blizu realizacije: povezava Bolgarija–Romunija (Giurgiu–Ruse), z začetno zmogljivostjo le 1,5 milijard Sm3 letno, ter povezava Grčija–Bolgarija z
začetno zmogljivostjo 3 do 5 milijard Sm3. Grčija je že povezana
s Turčijo, s tem, da naj bi se v letu 2012 zmogljivost povezave povečala na 11 milijard Sm3. Skromni koraki celo bolje ustrezajo realnim potrebam, kot megaprojekt Južni tok.
Tvegana ruska plinska strategija. Širokopotezna, a se srečuje z
vrsto tveganj:
(1) Svetovna »plinska revolucija«, novi viri plina
(2) Moč in učinkovitost Gazproma ne ustreza ambicijam
(3) Tržni model EU

Svetovna plinska revolucija
Putin je med drugim razglasil nevarnost plinske konkurence iz
ZDA in drugih držav, ki uporabljajo nove tehnologije za pridobivanje zemeljskega plina iz doslej neuporabnih nahajališč (skrilavci,
premog, kompaktni peščenjaki). Gazpromu je ukazal, naj izdela
celovito plinsko strategijo. ZDA bodo kmalu postala izvoznica zemeljskega plina. »Plinska revolucija« s podzemeljskim drobljenjem kljub okoljskim zadržkom prodira tudi v Evropo.
Z malimi koraki napreduje tudi tehnologija utekočinjanja in
transporta utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi krize je v letih 2009 in 2010 bila cena UZP pol nižja od cene ruskega plina
z dobavo po cevovodih. V normalnih razmerah bo cena nekoliko
višja, a so predvideni stroški uvoza UZP iz Amerike vseeno nižji

od predvidene ruske cene.

Gospodarska (ne)učinkovitost Gazproma
Rusija ima največje zaloge zemeljskega plina v svetu (21 % svetovnih konvencionalnih zalog in razmerjem zaloge/proizvodnja 73
let), vendar je večina teh zalog visoko na Severu in daleč od izvoznih trgov. Perspektive za Gazprom niso najbolj ugodne, posebno če bo strategija preveč usmerjena k političnim ciljem.
Po mnenju analitika Korchemkina »Gazprom vedno izbere najdražjo varianto«[5]. Odloča se za gradnjo plinovodov, namesto da

bi predvidel več skladišč blizu porabnikov. Načrtuje gradnjo novega
plinovoda od polotoka Jamal do kompresorske postaje ob Črnem
morju (Beregovaja ali Ruskaja), kjer bo začetek podmorskega odseka Južnega toka. Investicijski strošek tega kopenskega plinovoda
je ocenjen na približno 30 milijard evrov, strošek za Južni tok pa
se ocenjuje na okoli 20 milijard evrov. V naslednjih dveh letih bo
strateško tekmovanje s projektom Južni tok, ki je tehnično pravzaprav odveč, zelo obremenilo investicijski proračun Gazproma.
Investicijska vlaganja se bodo predvidoma povečala od 18 milijard
evrov leta 2011 na več kot 40 milijard evrov letno v letih 2013 ter
2014 in torej zelo presegla možnosti lastnega financiranja.
V letu 2011 je strošek dobave plina, vključno z izvozno takso (prihodek proračuna Ruske federacije), omogočal lep dobiček, saj so
stroški znašali okoli 270 US$/1000 Sm3, prodajna cena leta
2011 pa je bila okoli 330 US$/1000 Sm3. V letu 2012 je Gazprom
skušal uveljaviti izvozno ceno več kot 400 US$/1000 Sm3 [6]. Po
predvidevanjih bodo stroški leta 2020 presegali to težko dosegljivo
raven cene. Ključne komponente naraščanja stroškov so višji
stroški proizvodnje (nahajališča na Visokem Severu) in stroški
transporta (neoptimalna gradnja plinovodov). Morda je Korchemkin, ki v citirani publikaciji predvsem utemeljuje rentabilnost
proizvodnje plina iz skrilavcev na Poljskem, glede stroškov v Rusiji preveč pesimističen, vendar se pokazatelji donosnosti Gazproma poslabšujejo. Vendar je tudi Putin Gazprom opozoril na

slika 1 prikazuje oceno izvoznih stroških [3]
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nujnost boljšega gospodarjenja.

Gazprom bogat, a ne brezmejno
Gazpromov tržni položaj v EU ni tako trden, kot bi si želel. Slika
2 prikazuje količinski ruski izvoz zemeljskega plina v EU (in
Švico). Konjunktura leta 2008 se ne bo ponovila, posebno ne, če
bo Gazprom vztrajal pri visokih cenah. Poceni plin v ZDA je sprostil velike količine premoga, ki ga zdaj na veliko kurijo v Evropi.
Namesto izgube pri kurjenju plina prinaša premog dobiček.
Po podatkih za prvo polovico 2012 [7] je Gazpromova prodaja v
primerjavi s prvo polovico 2011
padla za 15 %. Celotna prodaja
je znašala 1.244 milijard rubljev (30,85 milijard evrov) ali
15 % manj kot prejšnje leto, od
tega izvozni prihodki 731 milijard rubljev (18,1 milijarde
evrov), kar je za 1 % manj kot
leto prej. Količinsko je izvoz
upadel za 10 %, kar pa so nadomestili z višjo prodajno ceno.
Bolj kritičen je celoten pokazatelj uspešnosti. Šestmesečni dobiček se je zmanjšal kar za 34
% in je znašal (le) 508 milijard rubljev (12,6 milijard evrov).

Vsebinski in pravni spor: trg ali monopol
EU poskuša gospodarske ciljev doseči s tržnim modelom. Konkurenčni trg ni vedno pravičen trg, a sili udeležence h gospodarski
učinkovitosti. Družbeno učinkovit je le, če ga dopolnjujejo instrumenti, ki omilijo neenakopravnosti. Pri naravnih virih je
večinoma že presežen kolonialni model, ki je omogočal izrabljanje nafte in drugih surovin brez odškodnine domačemu prebivalstvu. Danes nacionalne države, če so funkcionalno sposobne,
obvladujejo svoje vire s koncesijami, izvoznimi taksami ali celo
z mednarodnim kartelnim dogovarjanjem (OPEC).
Plinski spor med EU in Rusijo se ne nanaša na notranjo ureditev v Rusiji, niti na izvozne takse ne. Pač pa EU ne more dovoliti, da bi Rusija svoj državnomonopolni model skozi Gazprom izvozila na notranji trg EU. Rusi se sklicujejo, da je za Severni tok
bila odobrena izjema od pravil odprtega dostopa do prenosnih
zmogljivosti. Kompromis se nanaša le na podvodni del med Viborgom (RU) in Greifswaldom (DE). Enako bi bila sprejemljiva
izjema za podvodni del Južnega toka, ne pa tudi za kopenski plinovod od Varne (BG) do Rateč (SI).
Rusija in EU sta si že krepko v laseh. Češka podružnica RWE
Transgas je konec oktobra 2012 dosegla pomembno sodno zmago
nad Gazpromom [8]. RWE se je s sodbo izognil plačilu 386 milijonov evrov, ki jih je Gazprom zahteval zaradi nespoštovanja določila »prevzemi ali plačaj« (RWE je prevzel manj plina, kot piše
v dolgoročni pogodbi). To je precedenčni primer, ki lahko zlomi
celoten sistem Gazpromovih dolgoročnih pogodb [9].
Na obeh straneh, v EU in v Rusiji, je obilo notranjih trenj. Tako
kot tržni model ni enoglasno sprejet v EU (v Sloveniji je konkurenčni nastop GEN-I bil sprejet na nož), je tudi v Rusiji prevladujoči centralistični model že spodkopan zaradi privatiziranih
podjetij. Največje konkurenčno podjetje je Novatek, ki že nastopa kot trgovec zunaj Rusije. Tudi drugi si želi padec uradnega
Gazpromovega izvoznega monopola. Žal zaenkrat Putinova ekipa
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celo stiska prijem.
Pravno-politična analiza bruseljskega miselnega hrusta CEPS
[1] kaže, da bo verjetno Gazprom v protimonopolni preiskavi [1]
potegnil krajši konec, podobno kot je pravdo izgubil Microsoft. Direktorat za konkurenco ni izgubil doslej še nobene pravde!
Še korak dlje gredo analitiki pri nemškem Wirtschaftwoche [1].
Kot presenetljivo začetniško napako ruskih strategov ocenjujejo
nerazumevanje načina delovanja EU. Evropska unija deluje na osnovi pravil kot pravna država. Miselni okvir ruske elite je oblast,
kjer je ukrepanje mimo pravil, vsakovrstna korupcija, osnova
državne oblasti. Putin osebno je sklenil številna prijateljstva v eliti
EU, včasih tudi odkrito podmazana (Schroeder, Berlusconi). Ne
morejo pa si Rusi predstavljati, da celo take veličine ne more po
svoje upogibati pravil. Nekaj bruseljskih uradnikov ali čeških sodnikov mimogrede pokvari igro. Od tod tudi jeza Putina na Merklovo na javnem srečanju v Sankt Petersburgu sredi novembra, s
katero se ni mogel prijateljsko dogovoriti (kot se je morda z jugovzhodnimi evropskimi pomembneži).

Zaključek in slovenski pogled
Rusija in EU sta se zapletla v velik spopad okoli zemeljskega plina.
Ruski vrh na čelu s Putinom je prevzel poveljniško vlogo v »plinski hladni vojni«. Konflikt je neizogiben zaradi razhajanja strategij evropskih partnerjev: neoimperialne strategije Rusije in
strategije sui generis evropskega Zahoda. Morda celo popolnega
nerazumevanja delovanja sodobne pravne države. Novice s fronte
bodo polnile energetske kolumne še precej let.
Slovenci plinskega spora ne moremo opazovati neprizadeto, kot
da bi šlo za spor med daljnima Brusljem in Kremljem. Aktivno
vlogo imamo že zaradi Geoplinovih pogodb z Gazpromom in
končnim krakom Južnega toka. Vsakdanji interesi našega ruskega
partnerja so navzkriž s skupnim (EU) strateškim ciljem. Ruska
taktika vsekakor obsega tudi vdor v slovensko poslovno in politično elito z javnimi ali skritimi daril (popusti in koncesije, politične investicije idr.), kar lahko še bolj destabililzira Slovenijo.
Vstop Golobovega GEN-I na plinski trg v nasprotju s celotno navezo slovenskih plinarjev ter spremljajoče 30-odstotno znižanje
cene plina kažeta naravo in dimenzijo vložkov v »plinski hladni
vojni«.
O izidu ne bi smeli biti v dvomih: obe strani bosta, ker gre ven1 Tiskovno sporočilo EU komisije IP/12/937, 4. 9. 2012.
2 Skupna pravila notranjega za zemeljski plin 2009/73/EC, splet:
http://tinyurl.com/cjrftpe
3 Azerbajdžan odločilen za južni plinski koridor Evrope, energetika.net, 30. avgust
2012. http://tinyurl.com/a6m9ym7
4 Portal projekta Nabucco, Press Release 5. november in starejše, splet:
http://tinyurl.com/curevha
5 M. Korchemkin, Competitiveness of Shale Gas vs. Russian Pipeline Gas, EEGA,
27. 3. 2012, splet: http://tinyurl.com/cme6pzc
6 Cene plina trd oreh za porabnike, trgovce, stratege in futuriste, energetika-net,
25. 5. 2012, splet: http://tinyurl.com/ao949f6
7 Gazprom Gas Sales Down 17 Percent, LNG World News, 6. 9. 2012, splet:
http://tinyurl.com/c9wmtzj
8 Czech company wins landmark case against Gazprom, EurActiv 26. 10. 2012,
splet: http://tinyurl.com/b68p2m3
9 Dr. Golob, direktor GEN-I izjavlja, da je RWE eden izmed njihovih dobaviteljev.
Verjetno RWE lahko ponudi ugodno ceno na račun popuščanja Gazproma.
10 Alan Riley: Commission v. Gazprom: The antitrust clash of the decade? CEPS
Policy Brief No. 285, 31 10 2012, splet: http://tinyurl.com/b4sfpus
11 Commission opens antitrust case against Gazprom , EurActiv, 5.9.2012, splet:
http://tinyurl.com/cuwpc2s
12 Jan Techau: Der fatale Denkfehler der Russen , Wirtschaftwoche, 5. 11. 2012
(http://tinyurl.com/ba3gjf3 ), angl: povzetek: Russia’s Geopolitical Gazprom
Blunder (http://tinyurl.com/a2cwboz )
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intErvjU: Andreas Fristedt-Åblad, Westinghouse

»Fukušima ni spremenila
našega načina dela«
Alenka Žumbar, foto: arhiv Westinghouse

Andreas Fristedt-Åblad, vodja poslovnega razvoja pri
družbi Westinghouse, pravi da je, »kar zadeva vpliv
Fukušime in svetovnega gospodarstva na naše
poslovanje«, prišlo do določenih zamud pri gradnji
novih zmogljivosti, »hkrati pa se na primeru Fukušime
učimo in uvajamo najboljše prakse«. V splošnem, pravi,
nesreča v Fukušimi ni spremenila načina dela v družbi
Westinghouse, »saj je varnost vedno bila in vedno bo
njen glavni poudarek«. Priznava pa, da je ta dogodek pri
nekaterih dejansko okrepil zavest o pasivnih varnostnih
sistemih, ki jih zdaj bolj cenijo. V intervjuju, ki smo ga
zaradi pomanjkanja časa morali opraviti na daljavo,
smo se posvetili predvsem vprašanju jedrske
prihodnosti, tudi v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.
Začniva z najpomembnejšo temo na področju jedrske energije –
varnostjo. Bi rekli, da je podaljševanje dovoljenj za obratovanje
jedrskih elektrarn vedno 00-odstotno varno? V večini primerov
gre namreč za 0 let staro tehnologijo, po drugi strani pa za
tehnologijo, ki jo poznamo »komaj« 0 let.
Vse jedrske elektrarne, ki se potegujejo za podaljšanje življenjske
dobe, čaka zelo podroben pregled in nadzor s strani nacionalnega
jedrskega regulatorja. V nekaterih primerih se določi, da mora
elektrarna ob koncu prvotno načrtovanega obdobja delovanja v
razgradnjo. Če pa študije izvedljivosti za podaljšanje dovoljenja
prestanejo vse potrebne preglede, se elektrarni življenjska doba
lahko podaljša. Pogosto se zgodi, da se v elektrarni v tem času
izvedejo obnovitvena dela ter posodobitve opreme in kontrolnih
sistemov, ne samo ker s tem dosežemo, da lahko objekt obratuje
še vrsto let, ampak tudi da zagotovimo boljšo varnost ter boljše
nadzorne in kontrolne sisteme. V času, ko nas čedalje bolj skrbi,
kako bomo zadostili naraščajočim potrebam po energiji ter
zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, je podaljševanje dovoljenj za obratovanje starejših elektrarn,
ki so v dobrem stanju, zelo smiselno.
Nesreča v Fukušimi je nakazala vrsto pomanjkljivosti na
področju jedrske varnosti, o katerih se zdaj veliko govori, na
primer potrebe po izboljšanju protipoplavne in protipotresne
zaščite ter po posvečanju večje pozornosti hlajenju reaktorja in
preprečevanju nesreč. Kako natančno je to vplivalo na način dela
ali raziskave in razvoj v Westinghousu?
Fukušima ni spremenila našega načina dela, saj je varnost vedno
bila in vedno bo naš glavni poudarek. Je pa ta dogodek pri nekaterih dejansko okrepil zavest o pasivnih varnostnih sistemih, kot
so tisti v jedrski elektrarni Westinghouse AP1000®. Pasivni varnostni sistemi elektrarni v primeru nevarnosti omogočajo, da se
elektrarna zaustavi in se ne segreje, ne da bi pri tem potrebovali
nadomestno varnostno opremo, generatorje; niti človeško delo
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vanje ni potrebno. Zato pri projektih novih gradenj po vsem
svetu opažamo, da je elektrarna AP1000® prava tehnologija.
Kot najbrž veste, so bile po nesreči v Fukušimi vse delujoče jedrske elektrarne po svetu pregledane in vse morebitne varnostne
pomanjkljivosti so bile odkrite in odpravljene. Pri Westinghousu
smo razvili vrsto produktov in storitev, ki pripomorejo k še večji varnosti obstoječih elektrarn, čeprav te že veljajo za izjemno varne.
V vašem podjetju je prišlo do nekaterih strukturnih sprememb.
So bile te posledica nesreče v Fukušimi ali posledica svetovne
krize? In kako je sicer kriza vplivala na vaše podjetje?
Westinghouse je proces prestrukturiranja pričel pred nekaj leti,
precej pred dogodki na Japonskem. Cilj prestrukturiranja je bil
ustanoviti regionalne organizacije, s pomočjo katerih bi bolje sledili potrebam naših strank na trgih, na katerih delujemo. Tako
imamo zdaj regionalne enote za obe Ameriki, EMEA (Evropo,
Bližnji vzhod in Afriko) in Azijo, pri čemer se vsaka osredotoča
na specifične potrebe svojih trgov, hkrati pa jo odlikuje celoten
spekter znanja in kompetenc, ki jih nudi Westinghouse. Naravno
je v tem procesu prišlo do zamenjav vlog in odgovornosti, da bi
kar najbolje izkoristili novi model delovanja, in tako smo pred
kratkim za predsednika in glavnega izvršnega direktorja imenovali Dannyja Rodericka. Danny v Westinghouse prinaša bogate izkušnje, saj je v jedrski industriji 30 deloval kot Westinhousova
stranka, konkurent in dobavitelj.
Kar zadeva vpliv Fukušime in svetovnega gospodarstva na naše
poslovanje, je prišlo do določenih zamud pri gradnji novih zmogljivosti, hkrati pa se na primeru Fukušime učimo in uvajamo
najboljše prakse. Še vedno zagotavljamo gorivo za našo obstoječo
skupino elektrarn in na njih izvajamo vzdrževalna dela in posodobitve, poleg tega pa uvajamo in promoviramo nove produkte
in storitve, ki povečujejo splošno varnost elektrarn na podlagi določenih lekcij, ki nam jih je dala Fukušima. Opažamo tudi, da
države, ki so bile in so še zavezane jedrski energiji, niso opustile
svojih načrtov za nove naprave. Gradnja novih blokov AP1000 na
Kitajskem se nadaljuje in država je spet sprožila proces načrtovanja novih elektrarn. Odslej bo gradila le elektrarne s pasivnimi
varnostnimi sistemi, ki jih AP1000 seveda vključuje.
Sodelujete pri gradnji jedrske elektrarne Vogtle  in  v ameriški
Georgiji. Kakšne so vaše izkušnje s tem projektom – so domačini
naklonjeni novima blokoma? Kaj pa okoljevarstveniki?
Domačini zelo podpirajo nova bloka. Pravzaprav so raziskave
pokazale, da jedrsko energijo najbolj podpirajo ljudje, ki živijo najbliže elektrarnam. Ti ljudje vedo, da so jedrske elektrarne dobre
sosede, saj zagotavljajo stotine dobro plačanih delovnih mest, čist
zrak ter zanesljivo pasovno električno energijo. Podpora projektom v južnem delu Združenih držav je pozitivna. Bloki se gradijo
na območjih, kjer že stojijo jedrske elektrarne, zato javnost pozna
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obstaja v obvladljivih količinah in ga je v prihodnosti potencialno
mogoče ponovno uporabiti ali pa shraniti v odlagališče, kakršna
koli bi že bila politična odločitev. Tehnologije so dovolj dobro razvite, da lahko uresničijo katero koli politično odločitev. Westinghouse raziskuje možnosti podaljšanja življenjske dobe obstoječih gorivnih produktov, kar bo zmanjšalo količino goriva, ki
ga je potrebno shraniti, poleg tega pa preučujemo tehnologije, ki
bi skrajšale radioaktivnost goriva. Dotlej pa bo trenutna rešitev
odlaganja na lokaciji še naprej varen in učinkovit način shranjevanja izrabljenega jedrskega goriva.
njihove koristi za regijo. Kar zadeva okoljevarstvenike, pa jih je
čedalje več naklonjenih jedrski energiji, in to z razlogom – kot
sem že omenil, je to preprosto najboljši način proizvajanja pasovne električne energije, ne da bi pri tem povzročali izpuste toplogrednih plinov.
Westinghouse deluje po vsem svetu. Kaj bi rekli, kje so »zeleni«
najbolj dejavni in uspešni pri nasprotovanju jedrski opciji?
Kot veste, se je Nemčija odločila za prenehanje uporabe jedrske
energije. Toda prizadevajo si tudi zmanjšati izpuste toplogrednih
plinov, hkrati pa povečati proizvodnjo električne energije in nekaj te bo prišlo iz jedrskih elektrarn v Franciji. Čas bo pokazal, ali
jim bo cilje o zmanjšanju izpustov uspelo doseči brez jedrske
energije. Po našem prepričanju je najboljša energetska politika
tista, ki uporablja uravnotežen portfelj virov energije, pri čemer
upošteva specifične potrebe in pogoje regije in države. Lahko gre
za kombinacijo jedrske energije, premoga in plina, vetrne energije, sončne energije in hidroenergije, če je to seveda mogoče, sicer pa za nekaj teh tehnologij. Pomembno je, da mešanica zadosti
povpraševanju po energiji, standardom energetske varnosti, omejitvam izpustov toplogrednih plinov in da je finančno vzdržna.
In kje, v kateri državi ali regiji, je okolje najbolj naklonjeno jedrski
energiji? Kako vidite »naklonjeno okolje« - politično, finančno,
tehnično, birokratsko ali obstaja še kak drug pomemben vidik?
Kitajska ima najbolj ambiciozne načrte za nove jedrske objekte,
toda tudi Velika Britanija, vzhodna Evropa in Indija, pa tudi ZDA
in Bližnji vzhod, imajo velik interes po napredku, čeprav so na
različnih stopnjah razvoja. Javna podpora pomaga vplivati na
politično podporo in ozaveščenost se lahko doseže samo z objektivnim informiranjem ljudi o vseh tehnologijah. V regijah, ki
sem jih pravkar omenil, ta podpora jedrski energiji obstaja, temelji
pa na dejstvu, da je jedrska energija ključnega pomena pri zagotavljanju zadostnih količin električne energije, varnosti oskrbe in
gospodarskega razvoja.
Kako nemški »ne« jedrski energiji vpliva na globalni energetski
trg? Se ta vpliv sploh čuti? Ali v Združenih državah, na primer,
vedo, da se je ena največjih držav v Evropski uniji odpovedala
jedrski energiji?
Mislim, da nemška odločitev ne bo bistveno vplivala na globalni
energetski trg. Lahko vpliva na njihov trg, toda kot sem omenil,
bo čas pokazal, ali lahko brez jedrske energije zadostijo potrebam
po energiji in obenem dosežejo cilje o zmanjšanju izpustov.
Kako težave, povezane z jedrskimi odpadki, vplivajo na nadaljnji
razvoj ali bolje rečeno rast sektorja jedrske energije? ZDA še
vedno nimajo skladišča za visokoradioaktivne odpadke.
Trenutno se v ZDA izrabljeno jedrsko gorivo varno shranjuje na
lokaciji ob delujočih jedrskih elektrarnah. To izrabljeno gorivo

Vidite Slovenijo kot eno od držav, ki bo nadaljevala s proizvodnjo
jedrske energije – tudi z drugim reaktorjem? Če je tako, zakaj?
Konec koncev obstajajo pomisleki o tem, predvsem zaradi želje
po večji »obnovljivosti«.
Ja, Slovenija preučuje možnosti, da bi povečala svoje jedrske
zmogljivosti in Westinghouse podpira gradnjo novih zmogljivosti, tako kot smo podpirali gradnjo elektrarne v Krškem pred 30
leti. Kot sem že omenil, mislim, da mora država pri oskrbi z energijo imeti uravnotežen pristop, vsekakor pa mešanico, ki vključuje
čiste vire za proizvodnjo elektrike. Nestalni viri, kot sta vetrna in
sončna energija, električno energijo zagotavljajo samo 18 to 30
odstotkov časa, v mnogih primerih pa zahtevajo tudi obsežne
naložbe v omrežje. Razpoložljivost jedrske energije je skoraj
100-odstotna. Mešanica virov je torej moder način razvoja energetskega portfelja. Ponavljam pa, da je v prvem koraku treba določiti nacionalno energetsko politiko, ki zagotavlja varno oskrbo, je
finančno vzdržna, koristi gospodarskemu razvoju države in izpolnjuje zahteve na področju izpustov. Z energetsko politiko ni
modro čakati – brez nje je oskrba z energijo v prihodnosti negotova in država tako v primerjavi z drugimi članicami Unije težje
konkurira v izvozu ter pri privabljanju neposrednih tujih investicij.
Westinghouse bo opravil tehnično in ekonomsko analizo za
gradnjo novega reaktorja bolgarske jedrske elektrarne Kozloduj.
Ali jugovzhodno Evropo v splošnem v prihodnosti vidite kot bolj
»jedrsko regijo«? Je to dobro, če upoštevamo, da je regija bogata
tudi s premogom in ima velik potencial v hidroenergiji?
Mislim, da danes to drži. Bolgarija in druge države jugovzhodne
Evrope, če območje razširimo še nekoliko proti severu, v razvoju
novih jedrskih projektov delujejo proaktivno. Obstaja potreba po
novih jedrskih zmogljivostih in če upoštevate zaprtje vseh
nemških jedrskih elektrarn v prihodnjih desetih letih, obstaja tudi
izvozni potencial. Rekel bi, da je to znak, da podpora jedrski energiji obstaja. Med drugim tudi zaradi trenutne finančne krize, ko
ljudje vidijo koristi gradnje in pozitiven učinek velikih projektov,
kot je jedrska elektrarna, na gospodarstvo. Westinghouse si prizadeva za to, da gre čim več javnih naročil in izvedbe v roke lokalni skupnosti oziroma državi, v kateri gradimo, ali njeni okolici, saj to prinaša korist skupnosti, v kateri se objekt nahaja. Prav
imate, ta regija ima zares veliko premoga in vodnih virov. Dobro
je imeti mešanico, toda premog zaradi povečevanja davkov na izpuste toplogrednih plinov postaja vse dražji za upravljanje, mi pa
smo odločeni, da bomo izpuste zmanjšali. Hidroenergija je
odličen obnovljiv vir energije, toda možnosti se že izčrpavajo, deloma ker so reke izkoriščene do skrajnih zmogljivosti, deloma pa
zaradi okoljskih pomislekov na določenih porečjih. Zaradi vsega
tega je jedrska energija v tem delu Evrope še vedno zelo privlačna
I
tehnologija..
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intErvjU: slavtcho neykov

Če želijo države JV Evrope
pritegniti investicije, morajo
misliti regionalno in delati
nacionalno
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv Energetske skupnosti za JV Evropo

Jugovzhodna Evropa potrebuje obsežne investicije v
energetski sektor, za njihovo pritegnitev pa je
pomembno dvoje: posamezni trgi so majhni, zato bi se
morali poenotiti v miselnosti, poleg tega pa bi morala
obstajati jasna ločnica med tržno ceno in socialnimi
korektivi, je novembra v intervjuju za Energetiko.NET
povedal zdaj že nekdanji direktor sekretariata
Energetske skupnosti Slavtcho Neykov. Ob koncu
svojega mandata je poudaril tudi nekatere dosežke
Energetske skupnosti in njene prihodnje izzive.
Kateri so po vašem mnenju največji dosežki Energetske
skupnosti v vašem mandatu?
Mislim, da je treba izpostaviti več stvari. Prva, ki je zame tudi najpomembnejša, je popolna sprememba razumevanja Energetske
skupnosti v očeh podpisnic, ki – kot vemo – niso članice Evropske unije. V tem času se je občutek pripadnosti neverjetno povečal. V projektu Energetske skupnosti sodelujem od vsega
začetka, ko smo pognali v tek prva pogajanja, in vseskozi sem opazoval to čedalje večje zavedanje procesa kot nečesa lastnega. Kot
drugo bi omenil ogromno spremembo v zakonodajnem okviru.
Mirno lahko zatrdim, da je v nekaterih primerih proces prilagajanja zakonodaje v naših podpisnicah, ki niso članice Evropske
unije, absolutno primerljiv s tistim v najbolj naprednih državah
Unije.

Vodenje sekretariata Energetske skupnosti je za
naslednja tri leta s 1. decembrom prevzel Janez Kopač. V
Energetski skupnosti pravijo, da so ga imenovali zaradi
njegovih bogatih menedžerskih izkušenj in poznavanja
energetskega sektorja, saj je bil direktor direktorata za
energijo na gospodarskem ministrstvu v Sloveniji.
Tretje, kar želim poudariti, je, da je institucionalna organiziranost
v pogodbenicah že dovolj dobra za izpolnitev zahtev novega zakonodajnega okvira, ki so se mu države zavezale. Tu že lahko vidimo primere zelo močne neodvisnosti regulatorjev v regiji. Kot
konkreten primer lahko v zvezi s tem omenim Srbijo. Poleg
tega je zaznati zelo proaktiven pristop k prepoznavanju konkretnih potreb in kompetenc za izpolnitev teh zahtev. Za ilustracijo
lahko na tem mestu omenim dogajanje na področju energetske
učinkovitosti v Ukrajini, kjer je institucionalna podpora zelo
močna, poleg tega pa je vprašanje Energetske skupnosti na institucionalni ravni neposredno doseglo ukrajinskega predsednika. In nenazadnje, države v regiji so se naučile dvoje. Spoznale
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so, da morajo v energetiki sodelovati in da je to neizogibno. In
drugič, to morajo početi realno in z realnimi učinki. Pri zakonodajnih vprašanjih so v tem pogledu vidni konkretni dosežki – obstajajo skupni premisleki o regionalni energetski strategiji in
upravljanju z zalogami nafte, kar je zelo praktično vprašanje, in
podobno. Obstajajo tudi konkretni elaborati za bilateralne in regionalne interkonekcije v projektih regionalnega pomena.
Katera država v regiji je po vašem mnenju v tem času dosegla
največji napredek in kakšne so razlike med državami?
Seveda je to Hrvaška, o tem ni dvoma, saj je morala v postopku
približevanja Evropski uniji izvesti veliko reform. Kar zadeva
druge države, pa je težko razvrščati, saj so zabeležile različne dosežke na različnih področjih. Glede neodvisnosti regulatorja sem
že izpostavil Srbijo. Albanija ima enega najboljših pravnih okvirov na področju plina, čeprav država sama nima lastnega plina,
vendar ljudje vedo, da drugače ne bodo mogli pritegniti vlagateljev. V Makedoniji so po več letih uspešno vzpostavili zelo dobro
zakonodajo. Ukrajina je zelo napredna na področju energetske
učinkovitosti. Skratka, ni jih mogoče tako preprosto primerjati,
temveč je treba pogledati različna področja.
Na naši spletni strani je dostopno letno poročilo o uresničevanju,
ki natančno beleži napredek na vsakem od teh področij in za vsako od držav.
Kaj se je v teh državah z investicijami dogajalo v času krize in kaj
bo treba storiti, da se bodo naložbe v regijo vrnile? Slišali smo
namreč, da so potrebe po njih v tem prostoru velike.
Kot prvo moramo po mojem prepričanju povsem jasno razumeti
naslednje: posamezni trgi niso privlačni sami zase. To pomeni,
da bi nas morala pri privabljanju naložb voditi skupna miselnosti. Vlagatelj, ki želi investirati v energetiko, bo namenil nekaj sto
milijonov evrov ali več, ko bo obstajala širša dolgoročna perspektiva. To pa prav gotovo ne pomeni samo, na primer, malega trga,
kakršna sta Črna gora ali Makedonija. Investicija mora imeti
regionalni učinek, da je lahko privlačna.
Drugi problem so tržne cene. Gospodarstvo zahteva jasno ločnico
med ceno, ki odraža stroške, in socialnimi korektivi. Preprosto ne
trpi položaja, v katerem se s cenami ureja socialna vprašanja. Tak
pristop se ne izide. In to zahteva zelo proaktivno stališče tudi s
strani regulatorja in vlade. Gospodarstvo ima denimo težave s pobiranjem plačil za električno energijo in plin – na tem področju brez
podpore države ne bo šlo, gospodarstvo ne bo učinkovito. To je povezano tudi z učinkovitostjo sodstva in z zakonodajnim okvirom.
Skratka, moj odgovor bi bil: Misli regionalno, delaj nacionalno!
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Koliko časa bo po vašem mnenju še preteklo do dejanske
vzpostavitve enotnega energetskega trga?
To je zelo dobro vprašanje. Težko rečem, koliko let bo še trajalo.
Po eni strani je brez dvoma potreben zelo močan pospešek s
strani EU. Slišali smo, da niti v članicah Unije proces uvedbe
ustrezne zakonodaje še ni zaključen. Države v regiji so na to zelo
občutljive, pozorno spremljajo dogajanje v EU in njihova naravna
reakcija je: »Od nas zahtevate nekaj, česar niti sami ne počnete.«
In prav imajo.
Po drugi strani so ključni akterji v tem procesu uvajanja zakonodaje države same. To pa zahteva tudi, da so nekako usklajene
pri hitrosti uvajanja, sicer se razlike med njimi povečujejo, kar ni
dobro. Ne morem torej povedati, koliko let bo še trajalo, rad pa
bi poudaril, da morajo države kar najhitreje uskladiti pristop, saj
sicer do enotnega trga sploh ne bo prišlo.

poraba je nizka. Ko pa se stanje normalizira, bo nedvomno prišlo
do primanjkljaja električne energije, če države želijo izpolniti vse
okoljske in druge zahteve. To je torej velik izziv – razmislek o tem,
kako nadomestiti ta primanjkljaj, mora biti od zdaj naprej zelo
proaktiven.
Tretji izziv, ki zagotovo obstaja na nacionalni ravni, pa so administrativne zmogljivosti. Sodelujemo s sijajnimi strokovnjaki,
toda teh je zelo malo. In žal zelo pogosto prihaja do sprememb.
Zamenja se vlada, ljudje na položajih odidejo in nadomestijo jih
novi, kar pomeni, da je treba začeti učiti in usposabljati na novo.
To povzroča strašne težave. Po eni strani sicer obstaja politična volja, toda po drugi strani so strokovnjaki tisti, ki bodo operativno prisotni. In takoj ko zamenjaš ključne strokovnjake, zamenjaš sistem.
Obstajajo še drugi izzivi, ki se bolj dotikajo političnega spektra. Mislim, da bi moralo biti v nekaterih državah, pa tudi na

In še za konec: kakšni izzivi so pred Energetsko skupnostjo?
Vemo, da ima regija zdaj svojo energetsko strategijo. Kako naprej?
Izzivov je več. Prvi je pravočasna implementacija na strateški in
zakonodajni ravni v vseh državah. Drugi izziv so brez dvoma investicije. Obstajajo različne napovedi, npr. študije Svetovne banke
in Energetske skupnosti, ki v zaključkih poudarjajo, da bo prišlo
do pomanjkanja električne energije. Zdaj smo v obdobju krize in

evropski ravni, pri vrsti političnih vprašanj več jasnosti. Tako
bi, na primer, po mojem mnenju morali biti v političnem smislu bolj jasni glede odnosov z Rusijo. Rusija je namreč trenutno
najpomembnejši akter na področju energetike v regiji, ruska
podjetja so ključni dobavitelji plina, pa ne samo tega. Takšna
je realnost. Zato bi morali nedvomno izboljšati komunikacijo
I
z Rusijo.
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Zdaj je odličen čas za
Alenka Žumbar

Velika Britanija ima bogate izkušnje z ravnanjem
z ogljikovimi izpusti, še posebej z zmanjševanjem
izpustov v industriji in podjetjih. Po drugi strani so
pred državo še veliki izzivi, če bo v svoji energetski
mešanici želela povečati delež obnovljivih virov
energije. O tem smo se ob nedavni podnebni
konferenci, ki sta jo v Ljubljani organizirala britansko
veleposlaništvo in Gospodarska zbornica Slovenije,
pogovarjali s Clare McNeil, raziskovalko na
britanskem Inštitutu za raziskave javnih politik
(IPPR), in z Alesho De-Freitas, svetovalko za
podnebna in energetska vprašanja na britanskem
ministrstvu za zunanje zadeve.
Kako se Velika Britanija trenutno sooča z izzivi zmanjševanja
izpustov CO?
Alesha De-Freitas: Ker delam na ministrstvu za zunanje zadeve,
vam lahko podrobneje predstavim britansko strategijo. Velika
Britanija se je zavezala, da bo izpuste CO2 zmanjšala za do 80 odstotkov glede na raven iz leta 1990. Ta cilj moramo doseči do leta
2050, če želimo preprečiti povečanje temperature za več kot 2 stopinji. Ta cilj smo zapisali v zakonodajo ter v zakonu o podnebnih
spremembah določili petletni proračun za izpuste CO2, ki je
znan 15 let vnaprej. Tako gospodinjstva in podjetja laže načrtujejo
svoje prihodnje investicije, saj poznajo nacionalni načrt.
Kdo je potem največja »žrtev« tega zakona?
Alesha De-Freitas: Na nikogar ne želimo gledati kot na žrtev, toda
največji premik za gospodarstvo v splošnem bo razogljičevanje
oskrbe z električno energijo, kar pomeni, da moramo izpuste
zmanjšati predvsem v energetskem sektorju. To bomo dosegli na
štiri načine: (1) z zmanjšanjem porabe premoga; (2) z večjo uporabo jedrske energije; (3) s povečanjem deleža obnovljive energije
v energetski mešanici, pri čemer moramo do leta 2020 tako rekoč podvojiti trenutni delež; in (4) z uporabo plinskih tehnologij
v kombinaciji s sistemi za zajemanje in shranjevanje ogljika. Ob
tem pa želimo povečati tudi delež električne energije – zelene, seveda – v prometu.
8
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Tudi Slovenija ima ambiciozne načrte, po mnenju nekaterih
skeptikov nekoliko preveč ambiciozne, če ne celo nedosegljive.
Bi lahko enako rekli tudi za britanske cilje?
Alesha De-Freitas: Mislim, da vsi spoznavajo, da so to zares najzahtevnejši cilji, kar smo si jih kdaj zastavili, toda zaradi tega še
niso nedosegljivi. Zaradi njih mora vlada k težavam pristopiti na
različne načine, kar pomeni, da mora imeti jasno izražene usmeritve, vsi skupaj pa moramo najti nove, inovativne načine, kako
bomo izvedli potrebne spremembe.
Kako ljudje gledajo na te spremembe? Ali v tem procesu
sodelujejo, na primer z naložbami v fotovoltaiko ali uporabo
biomase in podobno?
Clare McNeil: Nekaj je pobud s strani vlade. Ena takšnih je denimo
»green deal«, zeleni dogovor, ki potrošnike želi spodbuditi k naložbam v ukrepe za večjo energetsko učinkovitost. Naša stanovanjska poslopja so med najstarejšimi v Evropi in ljudje lahko za
posodobitve, ki povečajo energetsko učinkovitost, dobijo ugodna
posojila. Toda končni porabniki v Veliki Britaniji niso tako aktivni kot na primer v Nemčiji. Še več, v Nemčiji je denimo kar 65
odstotkov energije v lasti prebivalstva, kar je bržkone največji odstotek v Evropi. V Veliki Britaniji je ta okrog 10 odstotkov. Redki
so tisti, ki na strehe nameščajo solarne plošče. Toda ljudje bi morali biti del energetskega sistema v širšem obsegu.
Vaš inštitut je opravil raziskavo o zmanjševanju izpustov CO v
gospodarstvu po različnih evropskih državah. Kakšne rezultate je
dala analiza 0 podjetij?
Clare McNeil: Preučili smo poslovno perspektivo po Evropi, pri
čemer smo se osredotočili na Veliko Britanijo, Nemčijo, Poljsko,
Francijo in Španijo. Opravili smo razgovore s podjetji na področju
energetike, prometa ter energetsko intenzivnih industrij, kot je
denimo industrija jekla. Kontekst teh držav je zelo različen.
Nemčija hoče postati ogljično nevtralna, Poljska je močno odvisna od premoga. Toda mnenja v gospodarstvu so zelo podobna.
V splošnem pravijo, da veliko podjetij deluje na področju obno-

intErvjU

Foto: Roman Peklaj

zelene naložbe!

vljive energije in denimo recikliranja, zato tu vidijo zelo dobre poslovne priložnosti. Na drugi strani pa so podjetja, ki se ukvarjajo
s povsem drugačnimi dejavnostmi in morajo zmanjšati svoje izpuste. Vse, kar želijo, je zakonodaja, ki bo do njih dovolj prijazna,
da jih ne bo spremenila v nekonkurenčne akterje. Izziv je torej
oblikovati politike, s katerimi bodo podjetja ob zagonu dobila potrebno podporo, in poskrbeti, da energetsko intenzivna industrija ne začne zaostajati.
Kakšno podporo imate v mislih?
Clare McNeil: To je odvisno od primera, zato mora vlada sodelovati z vsakim sektorjem posebej ter zanj in z njim razviti strategije. Vzemimo, na primer, britansko podjetje, ki je razvilo ogljično
nevtralen cement, prvi tovrstni proizvod v Evropski uniji. V tem
primeru gre za tradicionalno industrijo, ki ravna zelo inovativno.
Ima pa velike težave z zagotavljanjem sredstev za povečanje
proizvodnje. Takšna podjetja imajo zelo pičle možnosti dostopa
do virov financiranja pri bankah ali do investicijskih sredstev, zato
mora politika predlagati druge možnosti, na primer financiranje,
za katerim bo stala država, ali združevanje sredstev za inovacije
po vseh Evropi, s čimer bi se povečal učinek in zmanjšali stroški.
Po drugi strani še imamo ogromna naftna in plinska podjetja, ki
jih še vedno subvencioniramo. Dobili pa smo občutek, da tudi te
družbe želijo podpirati projekte na področju obnovljive energije
in razvijati inovativne načine razogljičevanja.
Naslednje vprašanje naj zastavim obema: se vama zdi, da je
Evropa dovolj hitra na poti v bolj zeleno prihodnost?
Alesha De-Freitas: Če odgovorim na kratko, ne. Cilji, ki smo si jih
zastavili, so zelo dobri, mislim pa, da bi izpuste lahko zmanjševali
tudi hitreje. Tako bi lahko bolj okrepili nizkoogljične sektorje industrije in ustvarili še več poslovnih in investicijskih priložnosti
po vseh Evropi, hkrati pa preprečili višje stroške v prihodnosti. Tisto, česar nočemo, pa je še več uredb, ki bodo za podjetja pomenile
še večje stroške. Vsako podjetje mora vedeti, kaj mora storiti za dosego teh ciljev, vendar za to ne sme plačati večkrat, kot je potrebno.

Clare McNeil: Strinjam se s tem. V določenem smislu je cilj ohraniti raven ambicije, kot smo jo imeli pred krizo. Pri tem politiki
zares morajo biti voditelji in pokazati, da bodo prej imeli koristi
tisti, ki bodo tudi prej ukrepali. Dejstvo je, da bodo naložbe v nizkoogljične tehnologije po letu 2020 dražje, zato morajo biti politiki pri predstavljanju teh informacij kar najbolj neposredni.
Torej je zdaj pravzaprav odlična priložnost za zelene naložbe?
Clare McNeil: Natančno tako.
Alesha De-Freitas: Vidimo, da je Evropa že dosegla svoja cilja dvajsetih odstotkov (zmanjšanje porabe energije in izpustov CO2 za
20 %, op. p.), deloma zaradi ukrepov, ki smo jih uvedli, deloma
zaradi zmanjšanja izpustov kot posledica ohlajanja gospodarstva, deloma pa zaradi nakupa mednarodnih emisijskih kuponov.
Zmanjšanje izpustov za 30 namesto 20 odstotkov do leta 2020
bi bil torej relativno majhen strošek, ki pa bi zmanjšal naše račune
v prihodnosti. Zato je zdaj vsekakor trenutek, da se odločimo za
bolj trajnostno okrevanje, namesto da vlagamo v visokoogljične
tehnologije, saj bomo sicer čez nekaj let spet prisiljeni v spremembe.
Pred kratkim je ZDA prizadel orkan Sandy. Kako z britanskimi
očmi gledata na eni strani na vse te naravne pojave v ZDA, na
drugi strani pa na ameriške podnebne strategije? Dejstvo je, da je
imel orkan neposreden vpliv na predsedniško tekmo.
Alesha De-Freitas: Mislim, da je v ZDA to zelo zoprno vprašanje.
Orkan ga je naplavil v središče pozornosti in vedno je lepo videti,
da se govori o posledicah podnebnih sprememb. V splošnem pa
mislim, da so ZDA še vedno daleč od tega, da bodo na tem področju sprejele kakšen mednarodni sporazum. Je pa veliko stvari,
ki jih lahko naredijo tudi na nacionalni ravni, in z njimi smo pripravljeni sodelovati.
Clare McNeil: Dodala bi samo še, da je povsem jasno, da za fosilnimi gorivi stojijo vplivni lobiji, kar pomeni, da se morajo vlade
pogosto zoperstavljati močnim interesom. Vse, kar javnost spodbuja k večji skrbi pri ravnanju z energijo, je zelo pomembno in
I
tega ne smemo pozabiti.
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Da so ekološki izdelki dražji,
pravijo predvsem slabi poznavalci
zelenega javnega naročanja
Tanja Srnovršnik; Foto: arhiv Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Uporaba zelenih javnih naročil (ZeJN) je v Sloveniji
obveza za vse javne naročnike (za državne in lokalne
organe velja s . marcem 0, prehodno obdobje
pa je do . januarja 0 za javne organe), s čimer
javni sektor zmanjšuje svoj okoljski odtis. ZeJN pa je
tudi inštrument, ki ustvarja priložnost za
odgovornejše ravnanje industrije, za postavljanje
novega trga in večjo ponudbo ter povpraševanje po
zelenih izdelkih in storitvah. »Ko se namreč podjetja
odločijo, da bodo šla v okolju prijaznejšo proizvodnjo
in izdelke, lahko prihranijo pri porabi materialov,
surovin in virov, pri energiji in posledično tudi pri
stroških,« poudarja magistra okoljskih ved Alenka
Burja, poznavalka področja zelenega javnega
naročanja. Hkrati gre seveda za zniževanje pritiskov
na okolje nasploh. Finančni prihranki so možni tudi v
javni upravi – mesto Dunaj na primer z zelenim
javnim naročanjem letno prihrani kar  milijonov
evrov. Namen Uredbe o ZeJN je gospodarnejša raba
javnih financ.
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Uredba o zelenem javnem naročanju je bila na vladi sprejeta
decembra, začela je pa veljati marca. Kljub temu se zdi, kot da se
še vedno ni dosti premaknilo na tem področju. Ali so pri nas
zelena javna naročila sploh zaživela?
Seveda so, in to še preden je bila sprejeta zakonska obveznost za
ZeJN. Ne smemo pozabiti, da imamo Akcijski načrt za ZeJN od
maja 2009. Tako sta bivši Ministrstvo za javno upravo in Agencija za javna naročila v okviru skupnih javnih naročil izvedli zelena javna naročila za nabavo elektrike, vozil, IT-opreme in papir.
Drugi zanimiv primer izvedbe zelenega javnega naročila v javnem
sektorju je izgradnja lesenega nizkoenergijskega vrtca v občini
Šentrupert na Dolenjskem leta 2010, ki je prejel celo nagrado za
energijsko učinkovit projekt na Dnevu energetikov 2011. Na
točnejše podatke o tem, koliko ZeJN je bilo izvedenih v letu
2012, pa bo potrebno počakati do začetka prihodnjega leta. Zagotovo javni naročniki delajo na tem, saj je veliko povpraševanja
in iskanja informacij ter zakonskih tolmačenj o okoljskih zahtevah iz uredbe.
Še več: javni naročniki, ki morajo zahteve iz uredbe vnesti v prakso,
lahko opozorijo na nedoslednosti, ki so zapisane v okoljskih zahtevah. To se je pokazalo denimo pri vozilih. Občine so spomladi
pripravljale razpisne dokumentacije za oddajo javnih naročil za
storitve avtobusnega prevoza za šolarje in so naletele na velik problem, ko so poskušale slediti okoljskih zahtevam iz Priloge 10 za
vozila. Ugotovile so, da se ne da uporabiti obvezne metodologije
za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila. In dobro
je, da se je to ugotovilo.
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Vendar naj tu dodam sledeče: Uredba o ZeJN v največji možni
meri temelji na okoljskih zahtevah, kot jih pripravlja Evropska komisija. Ta pri oblikovanju teh zahtev poskuša zajeti obstoječe stanje oziroma nekakšno povprečje v kar največjem številu držav članic. No, prav pri avtobusnih prevozih pa se je izkazalo, da ima
Slovenija tehnološko zelo zastarel šolski avtobusni vozni park, kar
pa ni več tako zelo spodbuden podatek. Hkrati pa je potrebno
dodati, da so okoljske zahteve v Prilogi 10 o vozilih relativno zahtevne, saj je Slovenija v tem delu Uredbe prenesla Direktivo evropske
Unije 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energijsko učinkovitih
vozil za cestni prevoz.
Kot vsaka novost je tudi ZeJN prinesel nekaj negotovosti in nerazumevanja, vendar verjamem, da se bodo morebitna vprašanja
sproti razreševala. Morebiti je za sedaj še največ težav pri načinih
preverjanja dokazil ponudnikov.

Uredba o zelenem javnem naročanju določa kriterije za 11
skupin izdelkov in storitev, in sicer za električno energijo;
živila, pijače, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske
storitve; pisarniški papir in higienske papirnate
proizvode; elektronsko pisarniško opremo; avdio in video
opremo; hladilnike, zamrzovalnike in njihove
kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje in klimatske
naprave; stavbe; pohištvo; čistila, storitve čiščenja in
storitve pranja perila; osebna in transportna vozila ter
storitve avtobusnega prevoza; pnevmatike.
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»Pri zelenem javnem naročanju ne gre za posnemanje
obstoječe zakonodaje, ki se mora tako ali tako izvajati,
ampak so okoljske zahteve postavljene nekoliko višje
oziroma so dodani nekateri okoljski vidiki, ki jih v
zakonodaji ni. V okoljskih zahtevah za projektiranje in
gradnjo stavb na primer ne piše, kakšna mora biti
energijska učinkovitost stavbe, ker imamo predpis o
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), zakon o
gradnji objektov itd. Od javnega naročnika se tako
zahteva več znanja, saj je dobro, da pozna ustrezno
obstoječo zakonodajo in tudi okoljsko problematiko
nasploh. Pri snovanju razpisne dokumentacije je vredno
sodelovati s strokovnjaki z določenih področij (prehrana,
promet, stavbe, kemikalije, IT-tehnologije ...).«

A vlada je potem del o vozilih spremenila ...
Da, ker so javni naročevalci opozorili, da na slovenskem trgu ni
dovolj avtobusnih ponudnikov, ki bi razpolagali z najsodobnejšimi avtobusi in s tem okolju prijaznejšimi tehnološkimi
rešitvami ter z manjšimi vplivi na okolje. Zato bi vztrajanje pri obstoječih zahtevah lahko privedlo do diskriminacije, posledično pa
bi večina dosedanjih avtobusnih prevoznikov s tem izgubilo posel. Tako je prišlo do spremembe uredbe, ki je bila objavljena v
Uradnem listu konec avgusta in določa, da se iz Priloge 10 v celoti izločijo avtobusni prevozi. Hkrati se je trenutno veljavna metodologija za izračun stroškov v celotni življenjski dobi vozil, ki
temelji na stroških nakupa, stroških goriva ob upoštevanju povprečne porabe goriva v fiksni življenjski dobi vozila ter stroških
emisij CO2, NOx, NHMC in prašnih delcev, nadomestila z obveznimi tehničnimi specifikacijami. Metodologija za izračun
stroškov v celotni življenjski dobi, ki je v skladu z Uredbo o
ZeJN obvezna in je predpisana z Direktivo 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, v
primeru avtobusov in težkih tovornih vozil namreč ni uporabna,
ker ni mogoče pridobiti vseh podatkov o emisijah, potrebnih za
izračun operativnih stroškov v celotni življenjski dobi vozila. Po
novem bodo morali avtobusi in težka tovorna vozila, ki jih kupujejo ali najemajo javni naročniki, izpolnjevati evropski standard
za emisije EURO V.
Dogajanje naročnikom je povzročilo kar precej zapletov in težav,
a so se po mojem mnenju vsi tudi veliko naučili. Okoljske zahteve
so bile torej temeljito proučene, poleg tega pa so naročniki vzpostavili stike z morebitnimi ponudniki, da so ugotovili, ali lahko
ustrezajo tem pogojem ali ne oziroma so ponudniki tudi sami
stopili v stik z njimi in jim sporočili, da ne dosegajo zahtevanih
standardov. Pri ZeJN je vsaj za nekatere izdelke in storitve zelo pomembno, da naročnik preveri stanje na trgu, preden izdela razpisno dokumentacijo in si tako prihrani morebitne kasnejše zagate.
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Uredba ZeJN je torej povzročila kar precej aktivnosti v javnem sektorju in tudi na strani ponudnikov, saj pošilja jasno sporočilo, da
bo v prihodnje večje povpraševanje po drugačnih izdelkih, storitvah ali gradnjah, kot pa so jih bili vajeni nabavljati oziroma ponujati do sedaj.
Ko je bila uredba sprejeta, se je GZS pritožila, da postavlja v
neenakopraven položaj nekatere proizvajalce in dejavnosti ter da
ni bila strokovno usklajena z vidikov doseganja cilja zelenega
javnega naročanja. Je bilo potem to usklajeno?
Mislim, da je to sedaj urejeno. Prišlo je do nekaterih vsebinskih
popravkov, denimo pri čistilih, znižal se je prag nabave ekoloških
živil ipd. Večji del pripomb pa se je nanašal prav na stavbe, zato
se je oblikovala posebna delovna skupina, sestavljena iz najrazličnejših deležnikov, da bi odprta vprašanja razrešila; šlo je predvsem za delež obvezne uporabe lesa v stavbah.
Tako je delovna skupina predlagala spremembe okoljskih zahtev
za projektiranje in gradnjo stavb (Priloga 7) v smislu poenostavitve. Za najbolj sporen obvezni delež lesa in lesnih tvorih pa je
delovna skupina oblikovala kompromisni predlog – obvezen minimalen delež lesa ali lesnih tvoriv sicer še vedno znaša 30 % glede
na volumen vgrajenih materialov v zgradbo, vendar se v volumen
ne vštevajo temeljna konstrukcija in podzemni deli objekta. Poleg tega je polovico tega deleža, to je 15 % prostornine vgrajenih
materialov, mogoče nadomestiti s katerim koli gradbenim materialom ali izdelkom, ki ima znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.
Ne glede na te pritožbe pa ne smemo pozabiti, da se je Uredba
o ZeJN pripravljala skoraj dve leti in da so bili deležniki vabljeni,
da podajo svoje pripombe. Pomembno je tudi vedeti, kako se za
vsak izdelek oblikujejo okoljske zahteve na ravni EU.
Pri postopku obstajata dve ravni – glede vsebine in samega procesa. Tako Raziskovalni center evropske Komisije v Sevilli pripravi
celoten tehnični dokument za nek izdelek. Okoljske zahteve temeljijo na znaku za okolje tipa I (kot so evropska marjetica, modri angel, skandinavski labod), ki so znanstveno utemeljene
skozi celoten prikaz analize življenjske dobe izdelka – od pridobivanja materialov in surovin, proizvodnega procesa, distribucije,
rabe in končne odložitve. V tehničnem poročilu o izdelku niso
samo informacije o vplivu izdelka na okolje v celotni življenjski
dobi, ampak v primeru ZeJN pogledajo tudi, kakšno je stanje s
tem izdelkom na trgu EU, ali je tržni delež proizvajalcev oziroma
potencialnih ponudnikov zelenih izdelkov tako velik, da ne bi
prišlo do diskriminacije, kakšne so cene in kakšne je povpraševanje javnega sektorja po tem izdelku. Vsi dokumenti so na
voljo javnosti, da jih komentira in dopolni, organizirani sta vsaj
dve delovni srečanji z zunanjimi deležniki (kogarkoli ta izdelek zanima, lahko pride na sestanek), ki tako rekoč sooblikujejo končno
verzijo okoljskih zahtev. Celoten proces oblikovanja okoljskih
zahtev lahko traja tudi dve leti.
Slovenska Uredba o ZeJN namreč v večji meri zgolj povzema okoljske zahteve za izdelke oziroma storitve in gradnje, kakor jih je objavila Komisija. Potemtakem okoljske zahteve ne morejo biti diskriminatorne, če se oblikujejo na tako transparenten način.
Poleg tega gredo okoljske zahteve tudi skozi notranjo proceduro
Komisije, preden so objavljene.
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A GZS je tukaj najbrž mislila na slovenska podjetja ...
No, moramo se zavedati, da imamo enoten evropski trg. V Sloveniji ni samo slovenskih proizvajalcev, ampak imamo vrsto izdelkov, ki jih uvažamo od vsepovsod. Sicer je dobro in sprejemljivo, da kupujemo lokalno in s tem podpiramo domačo proizvodno,
vendar pa je potrebno vedeti, da je pri javnem naročanju dajanje
prednosti lokalnemu proizvajalcu oziroma ponudniku diskriminatorno dejanje.
Poglejmo zadeve z drugega zornega kota. Za pripravo Akcijskega načrta za ZeJN, ki je bil sprejet maja 2009, je bila opravljena
analiza trga v Sloveniji za 10 skupin izdelkov oziroma storitev. Že
takrat smo ugotovili, da je trg relativno dobro pripravljen, čeprav
ne za vse izdelke enako. Po podatkih so bili takrat v Sloveniji podeljeni trije certifikati za znak za okolje (evropska marjetica), danes jih je 29. Torej, 29 izdelkov 9 proizvajalcev ima znak za okolje EU. To pove, da se industrija in ponudniki zavedajo, da morajo
ukrepati in narediti spremembe na področju varovanja okolja, da
morajo iti v nove okoljske tehnologije, nove zelene izdelke itd. In
prav to počno. Tudi število podeljenih certifikatov EMAS se je nekoliko povečalo (na 4), vendar pa je potrebno ob tem dodati, da
ima veliko, kar okrog 400 slovenskih organizacij pridobljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001.
Zakaj pa potem mislite, da se GZS oziroma podjetja pritožujejo?
To je običajna praksa. GZS je pomembna interesna organizacija,
ki ščiti, varuje in zagovarja interese svojih članov. Moja izkušnja
pri delu v Evropski komisiji je bila zelo podobna. V Bruslju je
ogromno predstavnikov industrijskih združenj, ki pozorno spremljajo delo Komisije. So vseskozi dejavni, nenehno posredujejo pripombe in predloge in tudi veliko informativnih sestankov je za
izmenjavo mnenj. Pripombe vedno so, a opaziti je, da se hkrati
industrija intenzivno pripravlja na zakonske spremembe. To se
deloma dogaja tudi v Sloveniji, vendar je pri nas problem v tem,
da nimamo neke celovite strateške gospodarske politike oziroma
usmeritve in ni identificiranih prednostnih nalog.

V Sloveniji so po podatkih Agencije RS za okolje znak
za okolje EU pridobila podjetja Paloma za 5 izdelkov
iz skupine tissue papir za higienske namene uporabe,
Kimi za 6 izdelkov iz skupine univerzalnih čistil in čistil
za sanitarne prostore, za 1 izdelek iz skupine mil,
šamponov in balzamov za lase ter za 2 izdelka iz
skupine detergentov za ročno pomivanje posode, Jub
za blagovno znamko JUPOL JUNIOR v okviru skupine
notranjih barv in lakov, Kamp Koren Kobarid ter Terme
Snovik, Thermana Laško, Turistična kmetija Urška in
Sava Turizem za turistično nastanitveno storitev.
Znak za okolje EU je v Sloveniji pridobilo tudi eno
tuje podjetje, in sicer Dark Silk Australia za 3 izdelke
iz skupine mil, šamponov in balzamov za lase.
Kakšne so priložnosti, ki jih za gospodarstvo prinašajo zelena
javna naročila?
Že sam evropski pa tudi globalni trg narekuje industriji določene
spremembe, ZeJN je zgolj eden od instrumentov za spodbujanje
teh sprememb. Tu je še zakonodaja, zlasti okoljska, ki tudi zahteva
spremembe v ravnanju organizacij. Podatki kažejo, da je vse več organizacij, ki pridobijo znak za okolje ali sistem ravnanja z okoljem
ali pa postanejo družbeno odgovornejša. S tem, ko se organizacije
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odločijo, da bodo imela okolju prijaznejšo proizvodnjo, to avtomatično lahko pomeni drugačen vhodni material, ki je okolju prijaznejši, drugačno zasnovo izdelkov, postanejo bolj inovativna, manj
je emisij v zrak, vode in tla, manj se uporabljajo nevarne snovi, odpadki lahko postanejo sekundarne surovine, prihaja do recikliranja
in varnega odlaganja. Tako ne prihaja samo do večjega družbenega
ugleda ter doslednega izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ampak
tudi do finančnih prihrankov. Seveda so začetne naložbe industrije
v takšne spremembe velike, vendar se z leti v celoti povrnejo. S takim obnašanjem se tudi bolj usmerjamo v trajnostni razvoj. Zato
je ZeJN dejansko zelo pomemben instrument.
Pojavljali so se določeni očitki, da so ZeJN dražja, a imamo
primer Dunaja, kjer vsako leto z ZeJN prihranijo  milijonov
evrov. Torej je to lahko tudi način, da izboljšamo javne finance.
Kdaj bomo v Sloveniji dosegali takšne prihranke?
Veliko držav članic poroča o tem, kakšne prihranke dosegajo z
ZeJN s stališča financ in z zmanjševanjem vplivov na okolje. Seveda je potrebno te stvari spremljati in meriti. Menim, da se v Sloveniji vzpostavlja tak sistem.
Podatki kažejo, da so v večini primerov ekološki izdelki ali cenejši
ali pa na enaki ravni kot ostali. Klasičen primer tega je papir, sploh
pa recikliran papir. Ob cenah je nujno potrebno razmišljati o celotnih stroških iz življenjske dobe izdelka, saj je to res realna cena
izdelka; pri običajnih (neželenih) izdelkih govorimo zgolj o nakupni ceni, ne pa tudi o stroških, ki se pojavljajo v proizvodnji,
rabi in končni odložitvi izdelka. Vzemimo za primer stavbo. Investicija je lahko višja zaradi okolju prijaznejših vgrajenih materialov, novih okoljskih tehnologij, sodobnejših arhitekturnih rešitev
ipd., a v dobi rabe stavbe so stroški minimalni prav zaradi okolju
prijaznega načina gradnje. Nova direktiva EU o učinkoviti rabi
energije v stavbah določa, da bodo vse javne in zasebne stavbe po
letu 2020 energijsko nične, torej ne bodo porabile skoraj nič
energije, s tem pa tudi ne bo stroškov za porabo energije.

»Živila, promet in stavbe od vseh izdelkov, ki jih
uporabljamo, predstavljajo 80 odstotkov vpliva na
okolje. Ti sektorji delajo veliko škodo tako okolju kot
ljudem. Zeleno javno naročanje se je s pokrivanjem teh
skupin izdelkov tudi usmerilo v poskus zmanjševanja
vpliva na okolje in zdravje ljudi.«
Da so ekološki izdelki dražji, je argument, ki ga izpostavljajo predvsem tisti, ki področja ZeJN ne poznajo dovolj dobro. Še en primer si lahko pogledamo. V občini Krško bodo zaradi energijsko
učinkovite prenove javne razsvetljave za 120.000 evrov manjši letni stroški! Koristi je še več. Ne samo, da bodo porabili manj denarja za vzdrževanje in porabili manj elektrike, prenova javne razsvetljave prispeva k manjšemu svetlobnemu onesnaževanje
(počutje ljudi, izguba živalskih vrst ipd.) in k boljši osvetljenosti.
Zagotovo pa zaenkrat dosegajo kar visoke cene ekološka živila. To
je enako na ravni EU in pri nas. Za to je več razlogov – majhen
trg, visoka kakovost živil ipd. Pa še tu se da doseči prihranke, in
sicer tako, da se ekološki kmetje združujejo in pripravijo skupno
ponudbo za javnega naročnika, saj s tem dosegajo nižje stroške
pridelave. A tega v Sloveniji žal še ni.

Ali so kakšne ocene, kakšne prihranke bi lahko Slovenija dosegla
z ZJN?
Ne. To se bo videlo, ko se bo naredilo poročilo o tem, koliko je bilo
zelenih javnih naročil ter kakšne so bile vrednosti teh naročil, in
ko se bo izvedla primerjava z vrednostmi običajnih nakupov.
Evropska komisija je izvedla študijo o izvajanju ZeJN – poročilo
je objavila februarja 2012 – v vseh državah članicah. Osnovna informacija je, da ZeJN uporabljajo v prav vseh državah članicah,
čeprav je to na evropski ravni prostovoljni instrument, in da uporaba ZeJN pomembno narašča. Seveda pa so nekatere države
članice precej visoko uvrščene glede rabe ZeJN; denimo Danska,
Belgija, Nizozemska in Švedska uporabljajo ta instrument v 60
odstotkih javnih naročil za prednostne skupine 10 izdelkov.
Prej ste omenili akcijski načrt. V tem je vlada povzela cilj Evropske
komisije, da bi že letos dosegli 0 odstotkov ZeJN. Na kolikšnem
odstotku smo sploh realno in kdaj bi lahko ta odstotek dosegli?
Glede na to, da smo ena redkih držav, ki imamo zakonsko obvezo
za uporabo ZeJN, ne bi smel biti problem doseči ta cilj relativno
kmalu. Ta cilj smo, kot večina drugih držav, povzeli po Evropski
komisiji kot spodbudo, da se začne ZeJN čim prej uresničevati.
Zadnji podatek za Slovenijo, ki ga poznam, je za leto 2009, ko
je bilo v celotnem javnem sektorju 9 odstotkov ZeJN. Podatki EU
pa kažejo, da je bilo v Uniji v letih 2009 in 2010 v povprečju 26
odstotkov zelenih javnih naročil, ki so upoštevala vse okoljske zahteve za 10 prednostnih izdelkov, 55 odstotkov pa jih je imelo vsaj
nekatere elemente teh zahtev. V povprečju je stanje na področju
ZeJN dokaj dobro. Slovenija se je tukaj uvrstila v skupino 12 držav,
ki imajo pod 20 odstotkov ZeJN.
Kar vidim kot problem pri akcijskem načrtu, je, da je bil postavljen za 3 leta in se letos izteče, zato je potrebno pripraviti nov
načrt. Nadalje je v akcijskem načrtu postavljenih več ciljev in čez
deset ukrepov, od teh pa je bil izveden samo eden – sprejela se je
Uredba o ZeJN. Nujno bi bilo vzpostaviti spletno stran za zelena
javna naročila, vzpostaviti več komunikacije med naročniki in z
zakonodajalcem, določiti, katera inštitucija bo prevzela skrb za
ZeJN v državi, izvesti je treba usposabljanja ... Prav tako bi bilo
potrebno vzpostaviti »help desk«.
Za zaključek še razkrijte, kaj je naslednji glavni izziv na področju
ZJN. Je to nov akcijski načrt?
Mislim, da bi bilo dobro, da dobimo nov akcijski načrt. Le s postavljenimi cilji lahko meriš svojo uspešnost izvajanja nalog. Cilji, ki so bili postavljeni v prvem akcijskem načrtu, niso bili realizirani. Akcijski načrt je vodilo. Gre za dogovorjeno politiko, ve
se, kdo in do kdaj je potrebno kaj narediti. Vemo, na kakšen način
bomo cilje dosegli ... Med izzivi je tudi posodobitev okoljskih zahtev, saj načeloma velja, da se dopolnijo na dve ali tri leta, mi pa
imamo v Uredbi o ZeJN zastarele okoljske zahteve, saj so bile na
evropski ravni dopolnjene lansko leto in nekatere letos. To je
nujno, že takoj bi morali začeti. Vsekakor je potrebno vzpostaviti
komunikacijski kanal, da javni naročniki točno vedo, na koga se
obrniti z vprašanji v zvezi z ZeJN. Prepotrebno je formalno usposabljanje, politična podpora pa sploh. Če ne bo te in tudi ne interesa na državni ravni, potem bo izvedba šepala. Če obstaja
samo uredba in nobene druge podpore, kar bi pripomoglo k
lažjemu izvajanju uredbe, potem bodo ves čas težave. Podatki namreč kažejo, da v tistih državah EU, kjer imajo veliko politično
podporo, pravzaprav ne potrebujejo predpisa, pa imajo kljub
temu zelo veliko raven izvajanja zelenega javnega naročanja. I
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Zemlja je živa, ljudje pa lahko
artikuliramo občutke vesolja!
Besedilo in fotografije: Alenka Žumbar

pisati ga je mogoče kot publicista, pisatelja, fotografa in
novinarja, je pa tudi ekonomist in strojni inženir. A da je
v prvi vrsti Tomo Križnar humanitarec, je videti že ob
vstopu v njegovo skromno hišo v Naklem, kjer je prav vsak kotiček stene polepljen s slikami in materiali iz Sudana, dnevna
soba pa je polna monitorjev in računalnikov, kjer so še v prvi polovici novembra dan in noč z ekipo montirali naslednji film o novi
krizi v Sudanu, ki – vemo – ima ozadje tudi v nafti. Ta, približno
polurni film je bil 27. novembra premierno predvajan v Cankarjevem domu, medtem ko zadnji dokumentarni film Oči in ušesa
boga – Video nadzor Sudana potuje po filmskih festivalih (decembra bo prikazan v Katmanduju in Autransu). Mrzlično pa pripravljajo še tri dokumentarne filme: o človekoljubnem islamskem
fundamentalistu Suleimanu Jamousu, o letečih kamerah na
frontnih linijah in o vrtalni napravi za iskanje vode. Pred svetovnim dnevom človekovih pravic (10. decembra) smo se pogovarjali s Tomom in s Klemenom Miheličem, mladim podjetnikom,
ki je v zadnjih letih Tomova močna podpora – tudi konkretno na
sudanskih tleh, sicer pa vodi aktivnosti fundacije H. O. P. E., pod
okriljem katere zbirajo donacije za Sudance. Pogovor se je začel,
ne da bi postavila katero izmed vprašanj, ki sem si jih pripravila
za ta intervju, vmes pa je – kljub izjemno težki temi – hišo, na
katero je prijazno sijalo poznojesensko sonce, napolnil pristen
smeh.

O
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»Mi nismo le kritični do sveta in do inštitucij, ki
dovoljujejo, da se v Sudanu danes dogaja genocid,
ampak imamo tudi rešitve, da se ta preneha. Trenutno
tudi povsem tehnično rešujemo to krizo, čeprav pa je
odgovor na vse to povsem duhoven. Predvsem se
moramo namreč vsi skupaj zavedati, da vesolje ni
mrtvo, zemlja je živa, ljudje pa smo z vsemi drugimi
živimi bitji in vsemi elementi del kompleksnega sistema,
v katerem imamo funkcijo artikulirati občutke vesolja. To
pa lahko storimo s pripomočki, ki smo jih razvili skozi
zgodovino. Kamere, ki smo jih tako tudi sami porazdelili
med sudanske ljudi, nadomeščajo manko “vesoljskega
kreatorja”, za vsak slučaj, če je ta umrl. Upam sicer, da
ni, pa vendar je jasno, da so danes že vsi možni tabuji v
tem svetu padli. Priročnik za uporabo Zemlje je
pozabljen in sedaj moramo delati na tem, da bo
človeštvo spet začutilo vse svoje dele – kot neke vrste
živčevje, ki je medsebojno povezano in odreagira na
vsakršno anomalijo v sistemu,« je Tomo metaforično
začel pogovor o največji humanitarni krizi na planetu ...
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Kako to, nekoliko filozofsko gledanje učinkovito prenesti
preprostemu človeku?
Tomo Križnar: S tem bi se moralo ukvarjati neko globalno ministrstvo za kulturo in najvišje možne inštance. Zahodna kultura
se je že tisočletja nazaj začela ločevati od narave in je sedaj pripeljala do tega, da se ljudje med seboj ne čutimo več, podobno kot
ne čutimo več svojih bratrancev živali in sestričen rastlin. Nas, tule
v zahodnem svetu, vse manj zanima trpljenje in umiranje na domovih staroselcev, pod katerimi smo našli minerale, ki jih rabimo
za svojo industrijo. Otopelost, apatija, kolektivna depresija odraža
vzroke globoke duhovne krize, ki se ne kaže samo ekološko, ampak tudi gospodarsko in socialno. Ljudi po planetu je vedno bolj
strah drug drugega in v zahodnem svetu menimo, da nimamo nič
z Afričani, dejansko pa je Afrika zibelka človeštva. Da smo še
vedno še kako povezani, skušamo z ekipo zahodnemu svetu predočiti s pomočjo sodobnih medijev ...
Klemen Mihelič: Lokalnemu prebivalstvu dajemo tehnologijo, prek
katere ljudje prenašajo svoj glas v svet. S kamerami jim dajemo oči,
ki prenašajo utrinke in sporočila zahodnemu svetu, saj smo vsi v
tem svetu krivci, da je danes v Sudanu še vedno tako, kot je.
V t. i. razvitem svetu smo videli vaša prizadevanja za spodbuditev
politične volje za ukrepanje v Darfurju, a kot se zdi, je ta politična
volja zelo mlačna. Zelo zgovoren je tudi posnetek (v filmu Darfur
– vojna za vodo, ki ga je samo po televiziji gledalo  tisoč
gledalcev, op. p.) Suleimana Jamousa, koordinatorja združenja za
osvoboditev Sudana, ki je šel z vami na to pot prepričevanja
evropskih politikov, da bi vnesli mir v njegovo državo. Na koncu
namreč obsedi sam na železniški postaji. Aktivni ste torej kot
posameznik oz. sedaj že ekipa na terenu s konkretno pomočjo
prebivalstvu, hkrati pa si prizadevate za sistemsko ureditev
stanja ...
Tomo Križnar: Res je, evropski politiki so polni lepih besed, imamo
pa po drugi strani v naših vrstah, denimo, znana ameriška igralca
Mio Farrow pa Georgea Clooneya. Na sploh pa politična elita
meni, da smo aktivisti naivni in da se neprofesionalno vpletamo
v nekaj, česar ne razumemo, sami pa imajo za svoje neukrepanje neke vrste opravičilo v smislu »vojne so se vedno bíle in vedno
se bodo«. Zares pa se bojijo, da bi se tamkaj ljudje razvili in postali konkurenca sodobnemu svetu. Zato politika beži od humanitarnih projektov, medtem ko je splošna javnost k sreči še vedno
solidarna. V Evropskem parlamentu smo predvajali oba filma
Darfur – voda za vodo in Oči in ušesa boga, evroposlanci, tudi slovenski so vsi prišli na ogled. Luksemburški predstavnik je zahteval
odgovor, zakaj EU podpira genocidno vlado v Kartumu, a ga uradno
do danes ni dobil. A, kot rečeno, nam ljudstvo bolj stoji ob strani;
začelo se je z rock koncerti domačih glasbenikov, ki so namenili
sredstva za Darfur, tudi likovni umetniki so nam, denimo, podarili
svoje izdelke za donacije, podporo imamo tudi v medijih, nek
skromen gospod iz Prekmurja nam je namenil izjemno denarno
donacijo, pa sploh ni želel biti imenovan, tudi frizerji so strigli za
zaslužek, ki so ga nato namenili naši fundaciji ... Skratka, običajni
ljudje nam dajete zagon za naprej.
Klemen Mihelič: Praktično ne mine teden, ko nas ne bi kdo
poklical z željo, da bi pomagal po svojih močeh. Sedaj, denimo,
pripravljamo novoletne voščilnice s pomočjo ilustratorke Nine
Meglič, ki se nam je sama oglasila s to idejo (voščilnice lahko
naročite na hope@hope.si, op. p.). Nosijo nam tudi kamere, ki jih
nato nesemo v Darfur, kontaktirala nas je recimo zdravnica, ki se
je ponudila, da odpotuje z nami na teren. A to je težko, kajti v takšnem primeru odgovarja vsak zase.

Po drugi strani pa je vašo fundacijo berlinski filmski festival kar
malce izkoristil, kajne? Nazadnje so vas celo odstranili s policijo,
ko ste pred festivalom predvajali vaš film ...
Tomo Križnar: Drži. Cinema for Peace, ki deluje v okviru berlinskega filmskega festivala, bodo sedaj sami pripravili film, ki bo
prikazal naš video nadzor v Sudanu, so pa k sreči v preteklih letih pridobili pozornost zelo znanih ljudi, od sorodnice nekdanjega
sovjetskega predsednika Gorbačova, pevca Stinga in njegove
žene do, denimo, predsednika Svetovne banke Paula Wolfowitza,
ki so naši fundaciji neposredno nakazali donacije.
Klemen Mihelič: Z njihove strani smo prejeli skupno 14 tisoč
evrov, to pa je sicer tudi vse, kar smo prejeli preko berlinske iniciative Cinema for Peace, ki je sicer na gala večerjah redno zbiral sredstva za našo fundacijo. Za nas imajo tudi že dve leti odprt račun za donacije in naj bi nam ta denar nato tudi prenakazali,
a nam ga še do danes niso. Smo pa po drugi strani v treh letih
doma zbrali več kot 300 tisoč evrov.
Tomo Križnar: No, želja berlinskega festivala pa je vseskozi bila,
da bi naredili film o Sudanu. Vseskozi so nam gledali pod prste
in nato želeli celo cenzurirati naše delo, nenazadnje pa so nam
zabičali, da se moramo v filmih izogibati kritike kapitalizma,
hkrati pa naj bi prispevali k temu, da bi humanitarne organizacije pod pretvezo delovanja za Darfur prejemale donacije, kar je
postal že svojevrsten biznis.
Naj si dovolim še hipotetično vprašanje: kaj bi storili, če bi dobili
v roke čarobno paličico? Kakšni natanko bi bili koraki razvitega
sveta, ki bi vodili v rešitev krize v Darfurju?
Tomo Križnar: Vsak bi začutil bolečino darfurskih otrok in videl
čreva viseti vse naokoli. Znana zgodba o Krištofu Kolumbu je, da
je stopil do svoje ekipe, ki ni znala na ravnih tleh postaviti jajca,
da bi to stalo pri miru, prijel jajce in ga takole butnil ob tla (ponazori tako, da pribije jabolko ob mizo, op. p.). To nam pove, kakšen je človek in njegova taktika – agresivna je. Uničujemo druga
ljudstva in zemljo, da bi zavladali vsemu, kar plava, leta in hodi
po tem planetu. Če smo nekoč vozili k sebi sužnje, danes zapiramo meje, ker se teh ljudi bojimo, namesto tega pa raje uvažamo
njihovo nafto. Toda človek sam je veliko več, kot pa se zdi danes,
ko nam elita vzpostavlja zavest. Pozabljamo, kaj smo, zlorablja pa
se celo humanitarne organizacije, za božjo voljo! Zanimivo pa je,
da en velik razlog za nezainteresiranost EU pri rešitvi krize v Sudanu izhaja že iz nam sosednjega Linza, od koder izhaja Rudolf
Carl von Slatin, ki je bil pred sto leti angleško-turški sultan v Darfurju. Slatin je preganjal arabski lov na sužnje in hkrati uveljavljal
pax britanica lov na sužnje.
No, pa bi morali ukrepati tudi vojaško?
Tomo Križnar: Vsi ti vojaki Združenih narodov, ki so tam – 25 tisoč jih je samo v Darfurju – nimajo mandata braniti prebivalstvo,
ampak samo poročati o kršitvah premirja. Milijoni beguncev v
taboriščih trdijo, da nimajo nič od njih. Džandžavidi jih lahko streljajo in posiljujejo pred njihovimi očmi. V Kadugliju, največjem
kraju v Nubskih gorah, so jih 5. junija lani, ko se je začela nova
vojna, množično lovili po taboriščih in jih klali kar na kapiji. Naši
mirovniki v resnici varujejo le zahodne kolonialne interese pred
vse močnejšimi Kitajci, ki prevzemajo afriški kontinent. Oba
pola sveta se v Afriki že spopadata, a ne s svojimi kitajskimi in
ameriškimi vojaki, ampak najemajo Arabce in Afričane v stiski.
Evropa in Amerika, ki sta najbolj izobraženi in še vedno gospodarsko dovolj močni, bi morali doseči, da bi cel svet spremenil
svojo kulturno politiko do Afrike, predvsem do Sudana. Če bi, deEnergetika.NET
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Kako se nasploh ljudstvo v Darfurju odziva na vaše aktivnosti?
Klemen Mihelič: Na začetku so vsi nezaupljivi, a to je predvsem v
mestih, medtem ko so ljudje na vaseh tako čisti in nepokvarjeni,
da je to težko ubesediti. Ko pa ljudje uvidijo tudi, da ti kot prišlek
ne želiš ničesar od njih, zgolj želiš predati njihovo sporočilo in to
na lastne stroške, te takoj posvojijo. O Tomu, ki je v Afriki že od
sedemdesetih let, pa se praktično učijo že v šoli. (smeh)
Tomo Križnar (v smehu): Kličejo me Kuku Abdigin! Kuku pomeni
prvorojeni, Abdigin pa mož z brado.

nimo, aktivnosti, ki jih mi izvajamo, prevzelo ministrstvo za kulturo, bi lahko na višji ravni prispevali h krepitvi sodelovanja, ne
pa k temu, da se umikamo en od drugega. Da bo politika končno
osvojila ta vidik, bomo dosegli s kamerami, ki bodo prenesle
nujna sporočila iz Sudana v svet.
Preidimo k realnosti: vaša ekipa se sedaj pripravlja na to, da bi v
Sudan pripeljali vrtalno napravo, s pomočjo katere bo ljudstvo
lahko načrpalo potrebno vodo ...
Klemen Mihelič: Res je. Sedaj imamo napravo in vso pripadajočo
opremo ter kamion, s katerim bomo vse to prepeljali prek približno štirih tisočih puščavskih kilometrov. Imeli pa smo nekaj težav, ker se v puščavi vsako vozilo ugrezne, mi pa imamo še tako
težak tovor … Poleg tega smo iskali napravo, ki ne bo preveč elektronska, saj takšne v Afriki, kaj šele v puščavskem Darfurju, ne
bo mogoče popraviti. Politične razmere se zelo hitro spreminjajo in če je bilo še pred kratkim tako, da sta bila Čad in Darfur
v prijateljskih odnosih in bi lahko napravo prepeljali v Darfur
preko Čada, je danes realnost drugačna, saj se je čadski predsednik spoprijateljil s sudanskim in tako mejo varujejo sudanski
vojaki. Sedaj moramo z napravo prepotovati praktično celo fronto,
a verjamemo, da nam bo uspelo. Upali smo, da bo to še v letošnjem letu, a to je res nehvaležno napovedati, vsekakor pa moramo
izkoristiti sušno obdobje. To dolgujemo narodu, ki tam umira že
tri leta – toliko časa smo namreč potrebovali, da smo zbrali denar za to napravo.
Sledijo potem še naslednje vrtalne naprave?
Klemen Mihelič: Ta naj bi bila poskusna, nato pa naj bi vsaka
evropska država prispevala eno. Poskusno smo kupili s pomočjo navadnih ljudi, naših državljanov. In to nas drži pokonci; poleg seveda
vsega upanja v Sudanu, kjer je tudi ogromno humanitarnih organizacij, ki pa sploh nimajo nobenih sredstev za svoje aktivnosti.
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Veliko smo govorili o zahodnjaškem udobju, ki pravzaprav napaja
krize, kot je ta v Darfurju. Kako glede na to vidita nafto, ko prideta
domov, kjer je ta na dosegu bencinske ročke?
Tomo Križnar: Jasno je – in to je velika težava –, da si sploh ne želimo sprememb, ki bi vodile v boljši jutri. O tem nista govorila niti
Mitt Romney in Barack Obama v svojih predsedniških kampanjah! Morali bi preiti k aktivnejšemu sodelovanju in če že imamo
nafto, po drugi strani ponudimo tamkajšnjemu prebivalstvu vsaj
nekaj v zameno, naj bodo to šole, varnost ali kaj drugega. Tako
pa so še slovenska podjetja v prejšnjem stoletju izkoriščala tamkajšnje ljudstvo.
Klemen Mihelič: Ob tem se spomnim na najino vožnjo po naftnih
poljih, ko sploh nisva vedela, da je tam nafta, le ogromno vojakov
je bilo vse naokoli. Kmalu po tem je Tomo na neki ceremoniji stopil do sudanskega predsednika Omarja al Bashirja in mu pred nos
vrgel fotografije mrtvih otrok ...
Tomo Križnar: ... in videlo se je, da je vidno pretresen. Tako da nisem prepričan, da je on tak krivodelnež, bojim se, da so to bolj
ljudje za njim.
Tomo, preidiva še za hip na vašo pisateljsko plat. Na svojo prvo
avanturistično pot ste odšli že v sedemdesetih in plod tega so
lahkotnejši potopisi, izdani v knjigah v samozaložbi. So opravljeni
kilometri zbudili pisca v vas ali pa so kilometri nastali zaradi
pisateljske radovednosti?
Tomo Križnar: Je bila prej kura ali jajce? (smeh) Res je, da z leti človek vedno več vidi in več izve. Ko sem mladih nog obiskal, denimo, Amsterdam pa Južno Ameriko, sem še opazil mesta in
kraje kot takšne, kasneje pa so v mojih očeh v ospredje prešli ljudje. In zato vem, da se bom moral že kmalu po začetku predvajanja filmov, ki jih sedaj pripravljamo, vrniti na fronto. Le tam
I
lahko mirno spim.
»Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati,
pa tudi prijeti, ga občutiti, povonjati, okusiti, uživati in
uporabiti,« navaja tomova spletna stran. Žal si večina
sudancev tega ne more privoščiti. če želite prispevati za
njihov boljši jutri, lahko donirate poljuben znesek na račun
Humanitarne ustanove H.o.P.E., Letališka cesta 29, 1000
Ljubljana, odprt pri delavski hranilnici:
vrtalna naprava za darfur
trr: SI56 6100 0000 1846 742
namen nakazila:
Čarovniška knjiga 1, 2 ali 3

Kamere in internet za darfur
trr: SI56 6100 0000 1966 537
namen nakazila:
Čarovniška knjiga 1, 2 ali 3

vsak, ki bo nakazal najmanj 19 EUr, bo v zahvalo prejel eno iz zbirke treh
otroških knjig tri čarovnice, ki je izšla pri Eko knjigi. v tem primeru obvezno
sporočite na e-naslov hope@hope.si še svoj naslov, datum nakazila in
naslov knjigice, ki jo želite prejeti. Poprimite za čarovniško paličico!

intErvjU: radovan Žerjav

Na področju hidroenergije smo
velesila, in to je treba spodbujati
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv MGRT

Slovenija je bogata s hidroenergijo, zato je treba
izkoriščanje tega vira spodbujati. Pri tem pa moramo
domače znanje konsolidirati oziroma združiti, ker je
preveč razmetano, meni mag. Radovan Žerjav, minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z njim smo se
pogovarjali konec oktobra, ko sta Javna agencija za
tehnološki razvoj (TIA) in Japonska agencija za nove
energetske in industrijske tehnologije NEDO na
področju naprednih energetskih ter industrijskih
tehnologij podpisali sporazum o sodelovanju. Minister
je prepričan, da bo ta dokument temelj dolgoročnega
sodelovanja med državama.
Kako ocenjujete dosedanje mednarodno sodelovanje Slovenije?
Kakšno bi moralo biti in kako ga bo vlada izboljšala?
Mednarodno sodelovanje je vedno dobro, a nikoli ni tako dobro,
da ne bi moglo biti boljše. Izvoz nam raste, čeprav smo v krizi.
To je pozitiven kazalnik in kaže na to, da je mednarodno sodelovanje dobro.

Premalo pa je sodelovanja v nasprotno smer, premalo
je tujih investicij v Sloveniji. Na tem področju je treba
storiti še marsikaj. Konec oktobra sta slovenska in
japonska tehnološka agencija podpisali sporazum o
sodelovanju, kar je tretje področje, ki ga je treba
spodbujati. Gre namreč za prenos znanja, inovativnosti
in tehnoloških izboljšav. Verjamem, da bo ta sporazum
dobra osnova za to, da bomo na osnovi znanja ter
izkušenj v obeh državah napredovali do večje blagovne
menjave in skupnih investicij. Menim, da je ta sporazum
dokaz, da nam tudi Japonska priznava znanje,
inovativnost ter sposobnosti na različnih področjih.
In to je pomembno.
Strateški svet za gospodarsko sodelovanje s tujino, ki mu
predsedujete mag. Radovan Žerjav, je novembra obravnaval
dokument Mednarodni izzivi 0 – Partnerstvo za spodbujanje
mednarodnega sodelovanja slovenskih podjetij. Ta določa
prednostne gospodarske sektorje za mednarodno poslovanje,
med katerimi so tudi energetika in okoljske tehnologije ter
napredni materialni in tehnologije ter nanotehnologija. Izbrani
ključni tuji trgi, ki jim bo Slovenija v letu 0 namenila posebno
pozornost, so Azerbajdžan, Indija, Kazahstan, Kitajska, Ruska
federacija in Turčija. Lahko na osnovi tega sporazuma tudi
sklepamo, da Slovenija vidi veliko priložnost pri razvoju pametnih
omrežij in razvoju tehnologij za obnovljive vire energije?
Absolutno. Te priložnosti se odpirajo, treba jih bo identificirati
skupaj z japonskimi partnerji. Verjamem, da bo to temelj dolgoročnega sodelovanja. Tako ga razumem in ga bom kot minister
absolutno podpiral.

Kaj pa bo vlada naredila, da bo pritegnila tuje investicije v Slovenijo?
Vlada je že sprejela mnoge ukrepe, ki izboljšujejo poslovno okolje za investicije. Odpravili smo marsikatero birokratsko oviro,
znižali ceno zemljišč ... Spreminjamo vse tisto, kar obremenjuje
investicije. Treba pa bo storiti še več in ustvariti konkurenčno poslovno okolje, da bodo investitorji začeli vlagati svoj kapital v Sloveniji. Tu gre za trg delovne sile in urejanje trga dela, s katerim
se zdaj intenzivno ukvarjamo. Od tega, kakšne rešitve bodo sprejete v državnem zboru, bo veliko odvisno. Rešitve pa bodo seveda
rezultat dialoga med socialnimi partnerji. To so pomembna
vprašanja. Pravzaprav je pomembno vse, s čimer se ukvarja aktualna vlada, kajti njeno delo je usmerjeno v to, da bi privabili v
Slovenijo potencialne tuje investitorje.
Če rečem v prispodobi: pospraviti moramo svoje omare, da bodo
primerljive s tistimi v drugih državah. Če tega ne bomo storili, se
tuji investitorji ne bodo odločali za Slovenijo, kajti svoje odločitve
temeljijo na rezultatih presoje posameznih poslovnih okolij, od
tega, kje se lahko njihov kapital v čim krajšem obdobju najbolj
oplemeniti.
Kako pomembna pa je lahko pri tem energetika?
Energetika je lahko zelo pomembna na področju obnovljivih virov energije. Ocenjujem, da bi znotraj tega področja bilo treba
najti tudi hidroenergijo, kjer je Slovenija zagotovo velesila. Na
vseh področjih energetike se ne moremo kosati s konkurenco.
Tudi Nemci se ne. Znano je, da ta država ni najbolj močna pri
jedrski energiji, je pa bistveno močnejša pri termoelektrarnah.
Slovenija pa je močna na področju hidroelektrarn, zato je to
treba spodbujati in domače znanje konsolidirati oziroma združiti,
I
ker je preveč razmetano.
Energetika.NET
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Dubrovnik
– kjer se srečujejo zgodovina
in sodobne energetske rešitve
Besedilo in foto: Alenka Žumbar

Tako antični Trogir, znan tudi kot “otok ovac”, ki so
ga že v . stoletju pred našim štetjem naselili grški
kolonialisti in je kot zgodovinska dediščina od leta 99
pod zaščito Unesca, kot znameniti in enako zaščiteni
Dubrovnik, za katerega je že leta 99 angleški pisatelj
George Bernard Shaw zapisal, »da, kdor išče raj na
Zemlji, mora priti v Dubrovnik«, sta danes tudi primera
dobre prakse uvedbe ukrepov energetske učinkovitosti.
Pri poseganju v zgodovinske kraje z novimi
tehnologijami je namreč treba imeti v mislih kar nekaj
vidikov, ki so kje drugje morda zanemarljivi; predvsem
je treba upoštevati neprecenljivost same dediščine ter
seveda potrebe in vrednote lokalnega prebivalstva, se
strinjajo tako energetski strokovnjaki kot konservatorji.
Kot je na Šoli za upravljanju z energijo v kulturno zaščitenih stavbah, ki je v jesenskih dneh potekala v dalmatinskem biseru – Dubrovniku, prikazal Ilja Drmač, projektni koordinator pri hrvaškem
UNDP-ju (United Nations Development Programme), so z uvedbo
energetskega menedžmenta in izboljšanjem izolacije – med drugim so uporabili volčjo volno – na sodišču v Trogirju dosegli energetske prihranke v višini 12 tisoč kun (1 EUR = 7,55 kune) letno.
Za ta prihranek so vložili 227 tisoč kun.
Več kot dvajset udeležencev šole iz jugovzhodne Evrope, ki jo je
ob sodelovanju UNDP Hrvaška, mesta Dubrovnik in dubrovniške univerze organizirala UNESCO-va regionalna pisarna za
znanost in kulturo s sedežem v Benetkah, si je ogledalo tudi nekaj obnovljenih zgodovinskih stavb, ki so jih restavrirali, posodobili in priključili na sodobne energetske rešitve.

Na prvem mestu zgodovinska vrednost, energetska
učinkovitost za njo
»V projekte uvajanja energetskih rešitev v kulturno zaščitene
stavbe morajo biti konservatorji vključeni od samega začetka, saj
je pri teh posegih ključnega pomena videz zgradb in šele potem
energetska učinkovitost. Uporabiti je treba materiale, enake originalnim, ter poleg zgodovinskega pomena stavbe tudi upoštevati,
kako bo videti v naslednjih tridesetih letih. Kajti vsi ukrepi, ki jih
uvajamo danes, bodo vplivali na njeno prihodnost,« pravi Ilja
Drmač iz hrvaškega UNDP.
Medtem ko se hrvaški energetski strokovnjaki in zgodovinarji
ukvarjajo z ukrepi energetske učinkovitosti v zgodovinskih stavbah, so njihovi italijanski kolegi že dlje, saj so v podobne projekte
vključili tudi učinkovito rabo vode in uporabo trajnostno proizvedenih materialov, kar zajema tudi LEED certificirani sistem. Izkušnje svojih kolegov je prikazal Enea Sermasi z italijanske fakultete za arhitekturo Politecnica.

8
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Obnovljivi viri energije na zgodovinsko-kulturnih lokacijah
Ioannis Poulios iz Grčije se ukvarja z zgodovinsko dediščino, v
Dubrovniku pa je posebej izpostavil smiselnost uvedbe obnovljivih virov energije tudi na pomembnih zgodovinsko-kulturnih
lokacijah, pri čemer pa morajo tovrstni projekti vključevati tako
ekonomski kot socialni vidik. »Le tako imamo izhodišče za trajnost, ki poskrbi tako za sedanjo kot za prihodnje generacije,« je
poudaril Poulios. Po njegovem dejstvo, da naj bi obnovljivi viri
energije preprečevali večjo škodo okolju, kot je potrebna zaradi potreb po energiji, ne sme biti opravičilo za to, da potem isti viri povzročajo škodo pomembnim kulturno-zgodovinskim stavbam ali
krajem. »Predvsem pa se ne moremo z zaščitenimi lokacijami
ukvarjati brez aktivne komunikacije z lokalno skupnostjo,« je dejal Poulios in dodal, da je »prav vsak zgodovinski kraj enkraten
in ga je treba ob posegih tako tudi obravnavati«.

Baročna palača s toplotno črpalko in šola z edino
telovadnico
Baročno palačo nasproti znane dubrovniške katedrale (slika 5),
kjer sicer domuje dubrovniški škof, zdaj pa se je začasno izselil,
pravkar obnavljajo: restavrirajo jo in energetsko posodabljajo.
Prenova, ki naj bi jo končali čez tri leta, bo skupno stala skoraj 30
milijonov kun (približno 4,1 milijona evrov), od tega bodo tehnične rešitve zahtevale štiri milijone kun (dobrega pol milijona
evrov, op. p.). Po prenovi se bo v palačo spet vselil škof. Priprave
na obnovo te stavbe so v Dubrovniku začeli že pred domovinsko
vojno, torej pred več kot dvema desetletjema, ko je ta minila, pa
so začeli od ničle, saj je bil tudi ta 300 let star objekt v vojni poškodovan. Se bo pa zato posodobljena palača ponašala ne le z restavriranimi freskami – med pripravami na obnovo so našli tudi
nove –, ampak tudi s sodobnim ogrevalno-hladilnim sistemom,
ki so ga namestili na podstrešju (slika 4).
Sodobno energetsko rešitev so vgradili tudi v največji dubrovniški
občinski kompleks, ki poleg občinske uprave in muzeja vključuje
še kino, gledališče in kavarno. V teh stavbah za ogrevanje in hlajenje uporabljajo toploto oziroma hlad morske vode (slike 5 do 7).
Med tistimi zgodovinsko pomembnimi stavbami v Dubrovniku,
v katerih uvajajo energetsko učinkovite ukrepe, je tudi Osnovna
šola Marina Getaldića, za katero strokovnjaki prav zdaj pripravljajo
energetski pregled, so pa v njej že zamenjali žarnice z energetsko
varčnejšimi ter posodobili sistem ogrevanja in hlajenja. Ko so pred
sedmimi leti začeli graditi telovadnico te osnovne šole – nov prizidek je primer dobre prakse prigradnje k objektu kulturno-zgodovinskega pomena –, so naleteli na ostanke stavbe iz 8. stoletja.
Zato okolico šole, ki jo je na začetku uvedbe energetskega menedžmenta v kulturni dediščini aprila 2011 obiskal tudi hrvaški
predsednik Ivo Josipović, krasijo tudi novoodkrite ruševine. Pa vendar ta videz nikakor ne vliva občutka preteklosti, toliko bolj ne, ker
se iz telovadnice tudi ob večerih razlegajo živahni glasbeni toni,
I
ob katerih poskakuje dobrovniška mladina (slika 11).
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1 v baročni palači, ki bo po dolgih
desetletjih spet prešla v škofove
roke, so na začetku obnovitvenih
del našli nove freske, ki jih
restavriranje še čaka.
2 tla so lesena, bodo pa nanje
položili deske, ki bodo prav tako
vzorčaste, kot so bile prvotne (na
sliki deske, ki so še v obdelavi).

1

2

3 detajla iz škofove palače, ki jo
sestavljata kamen in les. nekdaj je
bil dubrovnik “leseno mesto”, a so
oblasti po velikem požaru v 17.
stoletju meščane spodbudile, da
so začeli za gradnjo uporabljati
kamnite materiale.
4 na podstrešju, kjer je
zagotovljeno tudi ustrezno
zračenje, je nameščen ogrevalnohladilni sistem.

3

4

5 Škofova palača gleda na
znamenito katedralo (na sliki),
ki stoji na viru pitne vode.
Posamezni izvirčki so vsepovsod
pod dubrovniškimi uličicami,
ki jih polnijo (pre)številni turisti,
glasbeniki, stojnice, kavarne in
restavracije.
6 največji dubrovniški občinski
kompleks, ki združuje občinsko
upravo, muzej s trgovino, kino,
kavarno in gledališče, za oskrbo
z energijo uporablja temperaturo
morske vode. na sliki muzejsko
stopnišče.

5

6

7 Po zaprtem cevnem sistemu,
ki ga poganja električna energija,
kroži voda, ki jo hladi ali ogreva
morska voda; vodo po potrebi
dohlajajo ali dogrevajo z elektriko.
8 v oŠ Marina getaldića v
dubrovniku, ki jo vodi ravnateljica
jadranka dabrović, se pripravljajo
na energetski pregled, so pa že
zamenjali žarnice z energetsko
varčnejšimi ter uvedli energetsko
učinkovit sistem hlajenja in
ogrevanja.
9 Utrinek iz učilnice, kjer v prvih
štirih razredih sedi od 15 do 25
otrok. Učence greje sistem talnega
ogrevanja.

7

8

9 Zgodovinsko obarvano je tudi
barvito stopnišče.
10 na podstrešju šole se rojeva
sodobna umetnost – prostor ni
le učilnica za likovni pouk, ampak
tudi ustvarjalna delavnica za vse
dubrovničane.

9

10

11 telovadnica, ki jo šola oddaja v
uporabo društvom, ki se ukvarjajo
z rekreacijo, recimo z judom,
aerobiko in gimnastiko,
uporabljata pa jo še dve drugi
osnovni šoli, je nov prizidek k
stari stavbi primer dobre prakse
na področju prigradenj novih
prostorov k zgodovinskim
stavbam.
12 Ko so pred sedmimi leti začeli
graditi telovadnico, so naleteli na
ruševine iz 8. stoletja, ki zdaj s
svojim zgodovinskim »duhom«
krasijo okolico šole.

11

12
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Olkiluoto 3 – prednost
varnosti in kakovosti
Prof. Leon Cizelj, vodja Reaktorskega centra na Institutu Jožef Stefan, foto: Ovidiu-Adrian Berar, Blaž Mikuž

Znanstvena, strokovna in poslovna bistrost
in živahnost sicer na prvi pogled izjemno
hladnih Fincev me presenečata in
vznemirjata že od prvih stikov z njimi pred
dobrima dvema desetletjema. Tudi tokrat ni
bilo nič drugače: pred tedni sem se namreč
s skupino slovenskih doktorskih študentov
in profesorjev jedrske tehnike udeležil zelo
zanimivega strokovnega potepa po otočku
Olkiluoto in finski silicijevi dolini v mestu
Espoo.
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Otoček Olkiluoto leži na zahodni obali južne Finske
(dobrih 61° severne zemljepisne širine) in ponuja
dom dvema od štirih delujočih jedrskih elektrarn na
Finskem. Na njem je tudi gradbišče jedrske elektrarne Olkiluoto 3 s prvim evropskim tlačnovodnim
reaktorjem (EPR) francoskega proizvajalca AREVA,
ki mu bo hladna voda iz Baltika pomagala k skoraj
1.700 MW električne moči. Na otoku bosta domovala tudi šesta finska jedrska elektrarna Olkiluoto 4,
ki je trenutno v fazi ocenjevanja ponudb, in finsko
odlagališče rabljenega jedrskega goriva Onkalo.
Gradbišče enote Okliluoto 3 je te dni pravo mravljišče. Dobrih tisoč delavcev končuje montažo strojne
in električne opreme. Manjka še jedrsko gorivo in
prav vsa oprema za digitalno regulacijo sistemov
elektrarne. Kot se je slikovito izrazil sodelavec in-

Z leve proti desni:
gradbišče tlačnovodne
elektrarne olkiluoto 3 s
1600 Mv (Areva), dve
elektrarni z vrelnima
reaktorjema z 850 MW
švedskega proizvajalca
Abb, vetrnica z 0,8 MW
moči. na otoku olkiluoto
sta še dve plinski
elektrarni, vsaka ima
50 MW moči.
Foto: blaž Mikuž
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v dvorani nad silosi z nizko- in srednjeradioaktivnimi
odpadki približno 60 metrov pod površino.
Foto: ovidiu-Adrian berar

vestitorja Teollisuuden Voima oy (TVO), »so vgrajene že skoraj vse mišice, možgani pa še manjkajo«. Osnovni razlog je v tem, da se proizvajalec
(AREVA), investitor (TVO) in finska uprava za jedrsko varnost (STUK) še niso povsem zedinili glede
varnosti in zanesljivosti digitalnih regulacijskih sistemov. Naj spomnim, da so bili v elektrarnah druge
generacije (tudi Krško) vgrajeni predvsem analogni
regulacijski sistemi, pri katerih je dokazovanje izpolnjevanja varnostnih zahtev dosti preprostejše.
Načrtovani čas začetka delovanja elektrarne, ki so ga
ob podpisu pogodbe postavili v leto 2009, se tudi
zato neusmiljeno odmika. Trenutno razmišljajo o
letu 2014 ali morda celo 2015. In prav tukaj me je
spet zelo pozitivno presenetila finska bistrost. Sodelavec investitorja (TVO) je bil glede zamud projekta namreč zelo jasen: »Elektrarno, ki bo delovala
60 ali več let, je potrebno narediti kakovostno in
varno, čeprav zato zamudimo kakšen rok.«
TVO je elektrarno Olkiluoto 3 naročilo s pogodbo na
ključ. Za spremljanje gradnje so angažirali okoli
300 svojih in skoraj 200 zunanjih strokovnjakov.
Najpomembnejša faza projekta je bila po njihovem
mnenju faza ocenjevanja ponudb. Takrat potrebuje
investitor največ znanja, saj lahko prav v tej fazi, kot
pravijo, naredi največje in nepopravljive napake.
Finski upravljavci jedrskih elektrarn so neposredno
odgovorni za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Ti odpadki morajo biti iz biosfere
izločeni za 300 let. TVO je svoje odlagališče uredil
kar na otoku Olkiluoto. Dva silosa, ki sta že skoraj
do polovice napolnjena, se nahajata v granitu v globini med 60 in 100 metri. Prostora za nove silose
je dovolj.
Za odlaganje rabljenega jedrskega goriva (visokoradioaktivnih odpadkov) skrbi posebej ustanovljeno

podjetje POSIVA. Delničarji so tudi lastniki jedrskih
elektrarn. POSIVA je pripravila zasnovo odlaganja
goriva v granitne sklade dobrih 400 metrov pod površjem otoka Olkiluoto. Globina 400 metrov naj
gorivo zaščiti ne le pred ljudmi, ampak tudi pred morebitnimi ledenimi dobami v prihodnosti, ko bi se na
finskih tleh po izkušnjah iz preteklosti utegnila nabrati tudi več kilometrov debela plast ledu. Zadeve so
se lotili zelo praktično in so prvi na svetu, ki imajo
odobreno lokacijo in tehnično rešitev odlagališča. V
okviru raziskovalnega projekta so pripravili vse geološke raziskave in ključne podzemne objekte, ki so
jih poimenovali Onkalo (jama). Na koncu raziskovalnega projekta bodo v naslednjih mesecih objekte
enostavno prekvalificirali v pravo odlagališče.
K razumevanju finskega uspeha zagotovo prispeva
tudi obisk njihove silicijeve doline v mestu Espoo, ki
leži nekaj kilometrov vzhodno od Helsinkov. V kampusu najdemo sloviti finski raziskovalni inštitut
VTT (2800 zaposlenih), Univerzo Aalto in več visokotehnoloških podjetij, vključno z Nokio. Med pomembnejše zanimivosti zagotovo sodita raziskovalni
program SAFIR in Univerza Aalto. Raziskovalni program SAFIR je s posebnim zakonom v letu 2003
sprožil finski parlament. Jedrski deležniki morajo v
skladu s tem zakonom vsako leto zagotoviti sredstva
za raziskave na področju varne rabe jedrske energije
v višini okoli 100 človeških let. Univerza Aalto pa je
leta 2010 nastala z združitvijo treh univerz: The
Helsinki School of Economics, Technical University
of Helsinki in The University of Art and Design Helsinki. Današnje tržne uspešnice namreč združujejo
odlično znanje, poslovnost in videz.
Finski kolegi nam torej sporočajo dvoje: dajte prednost varnosti in kakovosti ter spodbujajte odlična
I
sodelovanja. Njim to zagotovo uspeva.

Predor v odlagališče
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.
Foto: ovidiu-Adrian berar
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»Vodilo pri pametnih
omrežjih mora biti
dodana vrednost!«
Alenka Žumbar, Tanja Srnovršnik

Pametna omrežja so ena od možnosti za
polnjenje proračuna, je v omizju na drugi
konferenci Tehnološke platforme za
pametna omrežja poudaril mag. Gregor
Omahen z Elektroinštituta Milan Vidmar.
Z njim se strinja Julijan Fortunat, direktor
direktorata za energijo na ministrstvu za
infrastrukturo in prostor, ki meni, da je zelo
pomembno, da bi vse napore na področju
pametnih omrežij usmerili v iskanje novih
priložnosti za ostale panoge slovenskega
gospodarstva in za izhod iz krize. Fortunat
na področju pametnih omrežij pogreša
kritično, povezovalno vloga, ki bi jo lahko
odigralo ministrstvo, predvsem na področju
regulative. – Na konferenci so vsi
udeleženci – teh je bilo blizu dvesto –
brezplačno prejeli tudi prvo poslovno knjigo
o pametnih omrežjih, ki jo je v sodelovanju
s Tehnološko platformo za pametna omrežja
pripravila in izdala Energetika.NET.
Da pametna omrežja niso le trendi, ampak imamo
v Sloveniji dejansko na tem področju zelo močno industrijo, pa je poudarila direktorica Tehnološke
agencije Slovenije mag. Mateja Mešl. »Čas je, da dobimo tudi že prve večje projekte,« je pridala in se navezala na priložnosti, ki jih na tem mestu ponuja povezanost z japonskim gospodarstvom. Po njenem
bi lahko tako reference pridobili z domačimi demonstracijskimi projekti in nato ponudili svoje znanje na globalnem trgu.
Da je nastop na globalnem trgu priložnost, lahko pa
tudi nevarnost, pa meni izvršni direktor za razvoj iz
Kolektor Group Marjan Drmota, ki prav tako meni,
da bi Slovenija lahko služila kot poligon za prve projekte in prve reference. »Začetni projekti nakazujejo
dobre gradnike za integralne rešitve. Te bomo morali začeti jemat resno, kljub problemom s financiranjem.« Drmota pravi, da moramo, kakor hitro je
mogoče, priti do demonstracijskih projektov, ki morajo omogočiti maksimalen vstop slovenskih podjetij ter na nekih segmentih tudi zunanjim part-

nerjem, npr. japonski agenciji NEDO. »Ta je pripravljena v to vložiti nekaj svojih sredstev, kar moramo izkoristiti. Čeprav je to konkurenca, moramo
iz tega potegniti tudi kaj pozitivnega. Tudi Japonci
se lahko kaj naučijo od nas.« Mešlova je tukaj dodala, da je iniciativa za sodelovanje z Japonci prišla
prav s strani industrije, ki se zaveda, da se mora še
vedno učiti in da mora izvažati.
So se pa udeleženci omizja strinjali, da je treba na
področju pametnih omrežij angažirati predvsem
končne uporabnike. Kot je poudaril Renko Janez,
namreč pametno omrežje služi uporabnikom, jim je
namenjeno in jim mora služiti z več vidikov.

Z majhnimi koraki naprej
javna agencija rs za
energijo (jArsE) bo do
konca leta objavila
ponovljen javni razpis za
izvedbo študije, ki bo
pokrila področje električne
energije in zemeljskega
plina in bo upoštevala
zadnje smernice Evropske
komisije. »v zadnjem
obdobju se kaže vedno
večja problematika, kakšne
koristi sistem naprednega
merjenja resnično prinaša
določenim uporabnikom, in
tudi to je treba zajeti v tej
študiji,« je pojasnil david
batič z omenjene agencije.
v jArsE sicer menijo, da je
mogoče projekte pametnih
omrežij izvajati tudi ločeno
od uvedbe sistemov
naprednega merjenja.

slovenska elektroindustrija
zaposluje nekaj več kot
30.000 ljudi, ima skoraj 4
milijarde evrov prodaje.
Ustvari 1,32 milijarde evrov
dodane vrednosti, kar je
zelo pomembno, pravi
janez renko, direktor
Zbornice elektronske in
elektroindustrije pri gZs.

»Vsi naši uporabniki so že danes opremljeni z najnaprednejšimi tehnologijami, prav tako so že vključeni v izravnavo sistema,« je dejal mag. Uroš Salobir, direktor sektorja za obratovanje sistema v ELES-u.
Našli so pet področij, na katerih lahko veliko naredijo – od investicij v napredno primarno opremo,
vključitev posrednih uporabnikov sistema v izravnavo sistema itd. A, kot poudarja, ni neke rešitve, ki
bi jo kot prenosni operaterji lahko enostavno našli
na trgu in prekopirali. Cilj projektov na področju pametnih omrežij je sicer po Salobirjevih besedah
ustvarjanje novih delovnih mest, dodane vrednosti.
Končni cilj je tudi, da zaženemo gospodarsko rast.
»ELES lahko določi konkretne vsebine, ki bodo zanimive tudi za globalne trge. V Sloveniji želimo najti
področja, kjer bomo ustvarjali globalne zmagovalce!«
Fortunat se sicer pri pametnih omrežjih zavzema za
metodo majhnih korakov. Drmota pa je poudaril, da
je treba vsaj delno dogovoriti okvirje demonstracijskega projekta. Ključno je tudi, da bodo uporabniki
razumeli, da je treba sodelovati, in da bodo začeli sprejemati nov koncept upravljanja z energijo v zgradbah.

Kako do financiranja?
Kot vselej, pa se je tudi tokrat izpostavil predvsem
problem financiranja. »Možnosti za izkoriščanje
sredstev je precej, a doslej smo bili navajeni, da je
Energetika.NET
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bil vir financiranja na enem mestu,« poudarja
Mešlova. Dodaja, da je vse odvisno od ciljev. Tako se
moramo vprašati, zakaj sploh delamo demonstracijski projekt ter kaj pomeni, da morajo biti tehnologije bolj kot ne že razvite. »Če znamo definirati,
kaj sistem potrebuje, sem prepričana, da bomo
našli tudi finančne vire.« Predsednik uprave Elektra Gorenjska Bojan Luskovec pa je predlagal povezovanje distributerjev in sodelovanje TIA, ki bi zagotovila vsaj nekaj denarja.
Janez Renko z GZS se
jArsE je že lani začela proces določitve strategije
je ob tem navezal na nopotrebnih sprememb tehnologije reguliranja, s katerimi
vo finančno perspektivo,
bi podprli nove investicije. Agencija je pripravljena na
po kateri je po njegovem
nove izzive z vidika potrebnih sprememb, je tudi začela
treba sredstva iz regioposvetovalni proces, s katerim želi odpirati vse teme,
vezane na nove tehnologije, tako da identificiramo, kje so
nalnih skladov usmeriti
potrebne regulatorne spremembe. Kajti brez ustreznega
tudi v področje pameregulativnega okolja in dozorelosti okolja ne bomo
tnih
omrežij, saj bodo to
uspešni, poudarja batič. »Pripraviti želimo pogoje, da bo
pravzaprav projekti slotrg z električno energijo dovolj dozorel, da bodo
uporabniki dovolj ozaveščeni, da bodo na voljo koristi in
venskih regij. Tako bi
da bodo uporabniki omrežja pripravljeni plačati zanje.«
tudi
v 7-letnem obdobju
Agencija ni banka, je organ, ki ugotavlja upravičenost
prišli do dokaj velike fistroškov, še poudarja. »Mi lahko imamo visokoleteče
cilje, a če tega ne bo podprl lastnik, tudi agencija v okviru
nančne in tehnične reasvojih prisotnosti teh zadev ne more spreminjati.«
lizacije, je poudaril in pridal, da iz tujine prihajajo
konkretna povpraševanja po slovenskih tehničnih
rešitvah in možnosti izvedbe demonstracijskih projektov. »Moramo pa seveda najti rešitve, ki jih bo trg
sprejel in kupil,« je opomnil Renko.
Mag. Uroš Salobir z Elektra Slovenija pa je opozoril, da »moramo biti previdni, katere projekte na področju pametnih omrežij bomo izvajali«, saj morajo
sovpadati z okoljem, v katerem so razviti. So se pa
udeleženci omizja - z direktorjem direktorata za
energijo pri pristojnem ministrstvu Julijana Fortunata na čelu - strinjali, da mora biti že v osnovi vodilo celotnega razvoja in napredka učinkovita raba
energije. Na dolgi rok bomo po njegovem govorili
o dodani vrednosti za končne porabnike, v kar nas
tudi že aktivno usmerja Unija. Na kratki rok pa, kot
je dejal Fortunat, imamo nekaj sredstev za začetne
projekte in izrazil upanje, da pomanjkanje sredstev ni tako kritično, da teh projektov sploh ne bi
bilo.
»v tem trenutku imamo Za demonstracijske projekte bodo sicer denar –
težavo s pokrivanjem tako Fortunat – skušali zagotoviti iz predvsem
podporne sheme za ovE.
dvig prispevka je v tem omrežninskih prilivov, izrazil pa je tudi upanje, da
trenutku neizogiben. Zdaj bodo strokovnjaki v prihodnjih letih bolj učinkovito
se bijejo borbe, koliko v te namene izkoriščali tudi kohezijska sredstva.
bomo dvignili, da se to čim
»Treba pa se je zavedati, da bo omrežnina vir za razmanj prevali na končnega
odjemalca,« je pojasnil voj omrežja tudi v prihodnje in nekateri res menijo,
Fortunat. da bi jo bilo potrebno dvignit za namene razvoja pametnih omrežij,« je nadaljeval Fortunat in pri tem
pojasnil, da je to zelo velik izziv zaradi obremenitev
končnih odjemalcev. Sam tako vidi več možnosti v
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obstoječem modelu financiranja z omrežnino
takšno kot je, ki naj bi bila namenjena vzdrževanju
kot tudi za nadgradnji omrežij, torej za pametna
omrežja. Za pilotni projekt pa bodo, je obljubil, s
podjetjem SODO in elektrodistribucijami preverili,
kjer bi lahko dobili potrebna sredstva.

V ospredju bo aktivni odjem
Dostikrat smo gledali precej v prihodnost, zdaj je pa
napočil trenutek, ko moramo začeti ukrepati že z
majhnimi koraki. Veseli nas eksplicitna podpora direktorata za energijo ter pripravljenost slovenske industrije, da sodeluje v projektu. Vsi se strinjamo, da
je treba z demonstracijskim projektom treba začeti
čim prej, orientacijski sestanek je pa napovedan že
za naslednji teden, je konferenco povzel Igor Papič,
predsednik Tehnološke platforme za pametna
omrežja. Po njegovih besedah je treba v naslednjih
mesecih natančno specificirati obseg projekta ter doreči lokacijo, delno pa se izvedba projekta lahko
začne v naslednjem letu. Vsebina projekta bo testiranje različnih konceptov, med drugim bo poudarek
na demand response (aktivni odjem).
Organizator konference je tudi prvič podelil nagrade najboljšim projektom s področja pametnih
omrežij v Sloveniji (v komisiji za izbor najboljših
projektov je sodelovala tudi Energetika.NET). Zlato
priznanje je kot najboljši projekt po mnenju platforme dobil ELES za sistem za ugotavljanje meja
obratovanja SUMO. Srebrno priznanje sta prejeli
dve podjetji – Elektro Primorska za sistem za zaščito
pred nevarnostjo posledic ob pretrgu polizoliranih
vodnikov in Elektro Ljubljana za napredno merilno infrastrukturo kot orodje za zniževanje izgub
na distribucijskem omrežju. Podjetje Elektro Celje
je za projekt uvedbe DMS funkcij v sklopu proI
jekta RIP09 prejelo bronasto priznanje.
Energetika.NET je v oktobru v
sodelovanju s Slovensko tehnološko
platformo za pametna omrežja izdala prvo
poslovno knjigo o pametnih omrežjih
Pametna omrežja – od teorije k praksi.
Knjigo lahko po posebni ceni
15 EUR/izvod naročite na
urednistvo@energetika.net in
01 40 12 868. Zagotovite si svoj izvod!
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IKT igrajo ključno vlogo
pri pametnih omrežjih
Tanja Srnovršnik

Pri pametnih elektroenergetskih omrežjih
pomembne vloge ne igra samo energetika,
ampak tudi informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT). Brez njih pametnih
omrežij sploh ne bi bilo, poudarja prof. dr.
Andrej Kos s Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani. Če je bil včasih pretok
električne energije od virov do porabnikov
enosmeren, so danes v omrežju novi
elementi – razpršeni viri energije, električna
vozila – in z njimi je prišlo tudi do
dvosmernega pretoka električne energije.
Telekomunikacije pa so že zelo dolgo
dvosmerne, kar nam omogoča, da del teh
preizkušenih konceptov in sveta
telekomunikacij vpeljemo tudi v
elektroenergetska omrežja. Pametno
omrežje vse elemente omrežja, tako
klasične kot tudi nove, združuje v celoto.
Povezavo vseh elementov v omrežje pa
omogočajo ravno IKT, je na seminarju
doktorskega študija na ljubljanski Fakulteti
za elektrotehniko pojasnil Marko Vuk.
Razpršeni viri energije se danes v omrežje
vključujejo večinoma po principu »feed and forget«
(odjemi in pozabi, op. avt.) in ni nobenega nadzora.
Staro elektroenergetsko omrežje je namreč narejeno za delovanje brez razpršenih virov. Z vključevanjem teh virov lahko na vodu pride do povečanja napetosti. Razpršeni viri vplivajo tudi na kakovost
proizvodnje ter na ravnovesje med proizvodnjo in
porabo. Poleg razpršenih virov se obeta še dodajanje drugih novih elementov, kot so hranilniki energije, električna vozila …, v omrežje. In vse to je pripeljalo do potrebe po razvoju pametnih omrežij. S
njimi namreč želimo komunikacijsko povezati vse
akterje in naprave v omrežju ter tako zagotoviti
varno, zanesljivo in kakovostno delovanje elektroenergetskega sistema.
Že sam izraz »komunikacijsko povezati« potrjuje
pomembnost IKT pri pametnih omrežjih. V Sloveniji sta sicer komunikacijsko pokrita visokonapetostno omrežje in del srednjenapetostnega omrežja,
nizkonapetostno pa večinoma še ne. Zato iz dela
srednjenapetostnega in iz nizkonapetostnega omrežja
ne prihajajo praktično nobene informacije, kakšno je
njuno stanje.

Med deli pametnih omrežij, kjer imajo IKT
ključno vlogo, Vuk našteva napredno merilno infrastrukturo (pametni števci), upravljanje s porabo
(aktivno vključevanje končnega porabnika v vodenje
omrežja), virtualne elektrarne in električna vozila.
»Komunikacijska povezava električnih polnilnic bo
zelo pomembna in potrebno bo regulirano polnjenje. Električna vozila bo mogoče uporabljati tudi kot
hranilnike energije,« pojasnjuje Vuk.

Širokopasovna infrastruktura za vse

Poleg projekta sUPErMEn
je bil pomemben projekt na
področju pametnih omrežij
tudi KibErnet. v njegovem
okviru je podjetje inEA
razvilo sistem za avtomatizirano vzdrževanje stabilnosti
električnega omrežja
oziroma neke vrste virtualno
elektrarno. sistem KibErnet
nadomešča gradnjo in
zagon pomožnih elektrarn
(npr. v sloveniji plinske
elektrarne brestanica), ki so
namenjene za proizvodnjo
električne energije zgolj
omejeno število ur v letu,
in sicer ob nepričakovanih
motnjah ali za pokritje
porabe električne energije
v konicah. s to rešitvijo je
inEA požela kar nekaj
zanimanja na japonskem, z
njo pa ciljajo tudi na druge
trge (več na strani 37).

Zmogljiva, razširljiva, zanesljiva in varna širokopasovna informacijsko-komunikacijska infrastruktura
je tako ključen element pametnega elektroenergetskega omrežja, saj omogoča dvosmerno povezavo
vseh akterjev elektroenergetskega sistema (in tudi
drugih energetskih ter neenergetskih sistemov), ko
je to doseženo, pa sta mogoča nadzor in kontrola
celega omrežja. Ob tem pa prof. dr. Kos opozarja na
povezanost širokopasovne infrastrukture s pametnimi omrežji. »Ne želimo si in niti nimamo sredstev, da bi za vsako storitev gradili svojo infrastrukturo. Ker gre za velike investicije, bo izziv zgraditi
že eno dobro širokopasovno infratrukturo, ki bo
pokrivala vse sisteme oziroma gospodinjstva,« je pojasnil. Zato gredo dela in raziskave v smer širokopasovne infrastrukture za vse storitve.
Za komunikacijsko infrastrukturo se bo sicer v različnih delih pametnega omrežja uporabljalo mnogo
različnih žičnih in brezžičnih tehnologij, izbira tehnologije pa bo odvisna od več parametrov, kot so pomembnost aplikacij, zahtevana kakovost storitev,
obstoječa infrastruktura itn. Najbolj kritično je po
Vukovem mnenju dostopovno omrežje, ki združuje
promet več različnih sistemov in aplikacij, kot sta sistem naprednega merjenja in upravljanja s porabo.
Pri tako velikem številu različnih sistemov, akterjev
in objektov sta zelo pomembni tudi standardizacija
ter integracija različnih informacijskih sistemov.
Na področju pametnih omrežij Vuk izpostavlja standarda IEC 61850 in CIM. IEC 61850 je standard za
avtomatizacijo elektroenergetskega sistema, še posebej razdelilnih transformatorskih postaj, ter obsega standardizacijo komunikacije in podatkovnih
modelov znotraj teh postaj. Standard CIM (Common Information Model) pa omogoča standardizirani objektni opis elementov elektroenergetskega
omrežja ter informacijskih tokov med različnimi
Energetika.NET
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tnih omrežij, ki bodo uporabniku omogočili nove
aplikacije in rešitve na osnovi sistemov interneta, ki
se razvijajo v Kompetenčnem centru Opcomm –
Odprta komunikacijska platforma, dodaja prof. Kos.

Dva velika projekta

procesi. S tem različni programski opremi omogoča
izmenjavo informaciji o konfiguraciji in stanju elektroenergetskega omrežja.
Vuk še poudarja, da bodo, ko bo postavljena informacijsko-komunikacijska infrastruktura za pametna
omrežja, nastale priložnosti za nove storitve. Delal
bo na scenariju, kako bi uporabili podatke iz pame-

telekomunikacijska
arhitektura za pametna
omrežja

Spomniti še velja, da je ljubljanska Fakulteta za
elektrotehniko sodelovala pri enem največjih projektov s področja pametnih omrežjih v Sloveniji
SUPERMEN (Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov), ki ga je sofinancirala tudi EU. Namen
tega projekta je bil razvoj rešitev za upravljanje z razpršenimi viri in odjemom električne energije, razloži mag. Franci Katrašnik. V njegovem okviru so za
merilnik podjetja IskraMIS razvili vmesnik stičnega
mesta (VSM). Gre za merilno, nadzorno ter krmilno
komunikacijsko enota, ki jo je mogoče upravljati iz
centra vodenja, predstavlja pa lahko pametnega uporabnika, razpršen vir ali drugo energetsko napravo.
Uspešno so izvedli tudi prvo povezavo malih fotonapetostnih in vodnih elektrarn z nadzornim centrom
s protokolom IEC 61850, ki zagotavlja maksimalno
zanesljivost in kompatibilnost.
Sodelavci Laboratorija za telekomunikacije (LTFE)
so sodelovali tudi pri pripravi izhodišč za program
razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, in sicer na
področju informacijsko-komunikacijskih tehnoI
logij.

VAŠ PARTNER ZA INDUSTRIJSKO
AVTOMATIZACIJO, RAČUNALNIŠKO
VODENJE PROCESOV, PROIZVODNO
INFORMATIKO IN UPRAVLJANJE
ENERGIJE.

www.inea.si
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V Sloveniji nastaja
demonstracijsko okolje za
pametna omrežja
Alenka Žumbar

Prvi novembrski dan ni bil le državni praznik, ampak
tudi dan začetka novega evropskega projekta, ki nosi
ime SC, kar pomeni “Smart consumer – Smart
customer – Smart citizen” (pametni odjemalec, pametni
kupec, pametni prebivalec). Med sedmimi projektnimi
partnerji iz večjih držav članic EU je tudi slovenska
INEA, ki letos praznuje -letnico prve energetske
storitve, že pred četrt stoletja pa je bila tudi med prvimi
ponudniki kogeneracij. Podjetje se danes ponaša z več
kot 9000 kW instaliranimi kogeneracijskimi močmi, v
razvoj novih tehnologij pa vlaga desetino svojih
prihodkov. Od tega usmerja na področje pametnih
omrežij letno približno 00 tisoč evrov.
Glavna ideja projekta S3C, najaktualnejšega projekta na področju
pametnih omrežij tako na nacionalni kot na evropski ravni, je pregledati deset odstotkov izmed približno tristo projektov na tem področju, ki jih je v preteklih petih letih podprla tudi Evropska komisija. V projektu sodelujejo partnerji, ki imajo neposredno
povezavo s tridesetimi evropskimi projekti pametnih omrežij in
INEA pri tem zastopa “svoj KIBERnet”, ki pravzaprav predstavlja
virtualno elektrarno. To rešitev, ki zagotavlja optimizacijo delovanja električnega omrežja, saj za doseganje stabilnosti omrežja
ni treba graditi novih elektrarn, temveč se v sistem – torej KIBERnet – vključi že obstoječa električna bremena ter lokalne proizvodne vire električne energije v industrijskih in poslovnih objektih, so februarja letos predstavili tudi v Tokiu ter si odprli vrata do
japonskih Toshibe in Hitachija.
»Najpomembnejše je, da bomo s pregledom ključnih projektov
dobili neposreden dostop do najnaprednejših evropskih projektov na področju pametnih omrežij in vpogled vanje,« obete ob projektu S3C predstavlja Jure Vindišar iz podjetja INEA. Pravi, da
bodo s tem tudi KIBERnet nadgradili in mu izboljšali funkcije,
nasploh pa bodo evalvacija projektov in predlogi za izboljšanje obstoječih projektov temeljili na tehnološkem, ekonomskem in sociološkem vidiku. Zato v projektu sodelujejo tudi sociologi, psihologi in predstavniki organizacij za varstvo potrošnikov, pojasnjuje
sogovornik. »S tem končno konkretno posegamo na stran končnega
porabnika energije ter uporabnika teh rešitev, samo s tem korakom
bodo ti razvojni projekti lahko tudi zares zaživeli.« KIBERnet torej ne bo le demonstracijsko okolje na evropski ravni, ampak tudi
aktiven domači projekt.
V INEI ne skrivajo zadovoljstva, da so z uspešno prijavo za sofinanciranje z evropskimi sredstvi – teh so za ta projekt, ki je v celoti vreden 2,6 milijona evrov, pridobili 200 tisoč evrov – KIBERnet umestili na zemljevid najbolj priznanih evropskih
projektov na področju pametnih omrežij. K sodelovanju v njem
želijo v prihodnjih treh letih, projekt bo trajal do takrat, pritegniti
tudi slovenske akterje na čelu z elektrodistribucijami. Del projekta,
ki ga vodi flamski inštitut za tehnološke raziskave VITO, močno

gonilo pa je tudi nemška organizacija B.A.U.M., je svetovalni odbor, katerega član je poleg predstavnikov energetskih velikanov,
kot je denimo E.On, tudi predsednik slovenske Tehnološke platforme za pametna omrežja prof. dr. Igor Papič.
Jure Vindišar meni, da je kljub vsem projektom mednarodnega
sodelovanja na področju pametnih omrežij, ki že v osnovi predstavljajo krepitev (elektroenergetskih) povezav, premalo. Medtem
ko nekateri akterji skrbno varujejo svoje dosežke, si drugi – med
njimi tudi INEA, ki izhaja iz manjšega evropskega trga – želijo
čim več primerov dobrih praks. Tako bodo v prihodnje v okviru
projekta S3C v Slovenijo pripeljali tudi tuje akterje, da bi ti predstavili lastne projektne primere. »Le tako lahko dosežemo enoten
napredek,« poudarja sogovornik, ki priznava, da so med krizo tudi
v njegovem podjetju nekoliko zmanjšali obseg sredstev, namenjenih razvoju, še vedno pa večji del svojih prihodkov na področju
energetike ustvarijo z vgradnjo kogeneracijskih naprav. Do sedaj
so inženirji podjetja INEA po Sloveniji instalirali skupno približno
9000 kW električnih moči kogeneracijskih postrojenj velikosti od
100 kWdo 1,6MW, razvijajo pa tudi sisteme za izravnavo konic
električne moči in energetskega menedžmenta. Razvoj vodikovih
kogeneracijskih sistemov na osnovi gorivnih celic je naslednji korak, aktivnosti na tem področju pa potekajo tudi v okviru Centra
odličnosti nizkoogljične tehnologije. Četudi na področjih proizvodne informatike, avtomatizacije in vodenja procesov njihovi trgi
segajo od Argentine do Rusije in Japonske, so – zatrjuje sogovornik – poslovne priložnosti kljub krizi velike tudi v Evropi. Njihova naslednja “destinacija” je vzhodna Evropa. I
Energetika.NET
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ELES bi shranjevalnike
energije uporabil tudi za
sekundarno regulacijo
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv ELES-a

Družba Elektro-Slovenija (ELES), sistemski operater
prenosnega omrežja, razvija številne projekte s področja
pametnih omrežij. Vsem so skupne rešitve za hitrejše
reagiranje na morebitne probleme v omrežju. Med
tistimi, ki nam jih je podrobneje pojasnil vodja službe za
podporo obratovanju v ELES-u Jan Kostevc,
so informacijski sistem za napredno vizualizacijo ODIN,
sistem za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO),
sistem hitrega vodenja in zaščite WAMPAC,
shranjevalniki energije, vodenje porabe električne
energije (demand side management ali DSM) in
virtualne elektrarne.
Informacijski sistem za napredno vizualizacijo ODIN v Republiškem centru vodenja uporabljajo že približno tri leta. Gre za
vizualizacijo meritev, ki se opravljajo v elektroenergetskem sistemu, med drugim obremenjenosti daljnovodov, pretokov jalove
energije, napetostnih profilov itn. Dokler sistem ODIN ni deloval, je na primer na področju napetosti operater dobil samo številke brez grafične predstave. »Izkušeni operaterji so sicer lahko
sklepali, kaj se dogaja v sistemu, z vpeljavo grafične predstavitve
preko sistema ODIN pa je stvar dobila novo razsežnost. Operaterju se ni več treba v tolikšni meri opirati na izkušnje. Dobi zelo
jasno grafično predstavo o stanju predvsem napetostnega profila
in takoj vidi, katere elektrarne so zelo blizu visokim napetostim,
in jih lahko hitro zaprosi, da spremenijo svoj profil, s čimer pomagajo znižati napetostni profil,« pojasnjuje Kostevc.
Sistem ODIN sicer še ni pametno omrežje »z velikimi tiskanimi
črkami«, ker bi se sicer omrežje samo »pametno« odzivalo na
spremembe. Pri ODIN-u je vmes še vedno človeški faktor. »Operater sicer s pomočjo ODIN-a prej dojame stanje in lahko hitreje
reagira, ampak še vedno mora odreagirati on. Zadeva ni avtomatizirana,« pravi Kostevc. Je pa, dodaja, cilj večine projektov, ki
jih razvijajo, da se, kjer je to mogoče, izloči človeški faktor, ki lahko
pripelje do napak. Meni, da bodo ta problem razrešili že v enem
letu ali še prej.
V ELES-u načrtujejo tudi vgradnjo kompenzacijskih naprav, ki
lahko same, neodvisno od proizvajalcev, katerih lastnik ni ELES,
vplivajo na napetostni profil. Uvedli bodo tudi centralizacijo nadzora in vodenja napetostnega profila, cilj je tudi avtomatizacija.
Ob njej bo v ozadju algoritem, ki bo avtomatično izračunal optimalni napetostni profil, nato pa bo sam aktiviral kompenzacijske
naprave ter proizvajalce in vse tiste, ki lahko vplivajo na napetostni profil. Tudi z distributerji se že dogovarjajo, kako s skupnimi
dejavnostmi vplivati na optimizacijo napetostnega profila.

Najbolj napredni so pri sistemu hitrega vodenja in zaščite
Ker je platforma ODIN stabilna, bi nanjo vezali sistem za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO). Gre za tako imenovani »dinamic thermal rating«, za to, kot je pojasnil Kostevc, da ni statično
določene meje toka, ki lahko obremenjuje daljnovod, ampak se
ta meja spreminja glede na atmosferske razmere. »Če je v okolici veter in temperatura minus 30 stopinj Celzija, je mogoče spustiti po daljnovodu veliko več toka, kot če je plus 40 stopinj Celzija in brezvetrje. Te so zelo pomembne stvari in to je bistvo
sistema SUMO,« pravi Jan Kostevc. SUMO pa je zanimiv tudi
zato, ker gre za nadgradnjo »dinamic thermal ratinga«. Ne kaže
namreč samo, kolikšna je obremenitev opazovanega daljnovoda,
ampak na istem prikazu tudi pove, kolikšna je pričakovana obremenitev daljnovoda čez določen čas in koliko se mu bo povečala
obremenitev, če izpade daljnovod, ki nanj najbolj vpliva.
Projekt SUMO razvijajo že več kot eno leto. ELES je omogočil
vsem potencialnim ponudnikom tehnologije za spremljanje »dinamic thermal ratinga« daljnovodov, naj pokažejo, kaj znajo. Za
ta namen so na traso daljnovoda, kjer je že bila implementirana
ena od tehnologij (VALCAP, ki s posebno metodo merjenja odbojev optičnega žarka izračunava temperaturo vzdolž vodnika), dodali še dve tehnologiji – SMD, ki je produkt Elektroinštituta Milana Vidmarja, in OTLM oziroma merilce temperature, ki merijo
temperaturo direktno na daljnovodu. Na koncu testiranja bo
ELES naredil analizo stroškov ter koristi in se odločil, katero tehnologijo implementirati na kateri trasi.
Najbolj napreden pa je po Kostevčevih besedah sistem hitrega vodenja in zaščite WAMPAC. Glede prvega dela – WAM: ELES ima
že od leta 2005 implementirane merilnike PMU (Phase Measurement Unit), ki merijo fazorje napetosti in toka z zelo visoko frekvenco vzorčenja (50 meritev na sekundo). Te merilnike časovno
sinhronizirajo s signalom GPS in dajejo pravo sliko stanja sistema
v vsakem trenutku. WAM tako daje operaterju bolj točno informacijo o stanju sistema, analitiki lahko na podlagi meritev po nekem dogodku podrobno analizirajo dogajanje v sistemu. ELES je
na tem področju eden bolj naprednih sistemskih operaterjev
prenosnega omrežja, pojasnjuje Kostevc. »Ne le v Evropi, verjetno
imamo v svetu najbolj pokrito omrežje s PMU-meritvami,« je dejal sogovornik.
PAC pa je samo dodatek WAM. Gre za pametni algoritem, ki zazna vsako nevarno nihanje, nanj opozori operaterja, mu grafično predstavi, kaj se dogaja v sistemu, v naslednji fazi pa predlaga še primerno reakcijo operaterja. V tretji in končni fazi bo
sistem WAMPAC sam sprožil kurativne ukrepe, ki bodo zmanjšali
obremenitev kritičnega elementa ali preprečili njegov izpad. To
Energetika.NET
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pride prav tudi pri OVE, ki prinašajo veliko obratovalne negotovosti. »Pri dinamičnih prehodnih pojavih, ki so lahko zelo nevarni,
se ni mogoče opirati na operaterja, ampak je treba postopke avtomatizirati,« poudarja Kostevc.
»Demand side management« kot ena od možnih rešitev za
Talum
Na ELES-u tudi analizirajo in načrtujejo implementacijo shranjevalnika energije, ki bi ga uporabili tudi za sekundarno regulacijo in ne samo za prehodne pojave, kot počnejo v ZDA. Shranjevalnik energije sicer nima tako velike kapacitete kot elektrarna,
omogoča pa zelo hitro spremembo moči. Sekundarna regulacija
namreč pogosto zahteva relativno hitre odzive agregatov. »Naš sistem temelji na termoagregatih, ti agregati pa niso primerni za
hitro reakcijo in jih s hitrimi zahtevki za spremembe zelo obremenjujemo. Zato bi toliko bolj prav prišli shranjevalniki energije,«
pravi Jan Kostevc. Pri shranjevalnikih je možnih več variant –
vztrajniki in različni baterijski sistemi. V ELES-u se bolj nagibajo
k prvim, ki presežek energije shranijo v kinetično energijo vztrajnika. Shranjevalnik energije bodo po Kostevčevih besedah verjetno implementirali v treh letih, z njim pa bi pa lahko ELES delno
sistemsko storitev sekundarne regulacije pokril tudi sam.
Vodja službe za podporo obratovanju v ELES-u je omenil tudi projekt »demand side management« (DSM). »Tu se ELES vidi kot
združevalec več ponudnikov, vidimo tudi sodelovanje z distribucijami, ki bi nam nudile neko količino energije, DSM pa bi prevedli v sistemske storitve, torej v terciarno rezervo. Gre za optimizacijo omrežja na splošno, kar bi znižalo stroške,« pojasnjuje
Kostevc. Na ELES-u pripravljajo obrazec, s katerim se bodo lahko
prijavili potencialni ponudniki te storitve, torej tisti, katerih poraba se za omejen čas lahko prilagodi zahtevam ELES-a. »Ko bodo
ponudbo oddali, jih bomo testirali, ali so res sposobni to izvesti.
Če bo rezultat pozitiven, bodo lahko sodelovali na naslednjih avk0
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cijah za sistemske storitve. To bo koristilo predvsem podjetjem,
ki imajo velike stroške z električno energijo, na primer Talumu,
za katerega Kostevc pričakuje, da se bo odzval. Do gospodinjstev
pa verjetno »demand side management« še nekaj časa ne bo
prišel.
ELES dela tudi na virtualnih elektrarnah. Tako so izdelali načrt za
vzpostavitev manjše virtualne elektrarne, ki bi povezala vse ELESove dizelske agregate, ki skrbijo za napajanje ob razpadu omrežja.
»Ker mora ELES te agregate vsak mesec zagnati za uro do dve,
da preveri, ali delajo, bi jih bilo smiselno povezali v virtualno elektrarno. V tem primeru bi jih lahko zagnali takrat, ko bi bila potreba po energiji. Kdaj v prihodnosti bi bilo morda racionalno povezati tudi dizelske aparate, ki so jih podjetja namestila za primere
izrednih stanj, in jih tržiti,« še pravi Jan Kostevc, ki meni, da so
vsi omenjeni projekti izvedljivi, če jih bosta podprla vodstvo in poI
litika.

Foto: Dušan Jež

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

Ilustracija: Roman Peklaj
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Inovativne rešitve s področja
upravljanja s porabo in
merjenja električne energije
Mateja Kegel, foto: arhiv Elektro Ljubljana

V skupini Elektro Ljubljana, d. d. se pod okriljem OE
Storitve za uporabnike in v okviru Službe za napredne
storitve že več let intenzivno ukvarjajo z raziskovanjem
in razvojem naprednih dodatnih storitev za končne
odjemalce. Področje službe obsega tudi storitve
učinkovite rabe energije ter intenzivirano delo na
mednarodnih evropskih projektih. V okviru razvoja
naprednih storitev s področja upravljanja s porabo so v
enega od pilotnih projektov povabili 0 gospodinjskih
odjemalcev, saj so želeli inovativne rešitve za
vzpostavitev pametnega doma preizkusiti tudi v
realnem okolju.
Tako so zainteresiranim odjemalcem omogočili, da
preizkusijo nove tehnologije v svojem domu in aktivno
vplivajo na svojo rabo energije. Kakšni bodo prvi
rezultati projekta in odzivi odjemalcev, bo znano čez tri
mesece po zaključku preizkusnega obdobja, vsekakor
pa je to korak naprej na področju pametnih omrežij in
inovacij sodobnega časa v elektroenergetiki.

bolj potratne. Z varnostnega vidika EC-moduli zaznavajo okvare
na porabnikih in tudi na notranjih inštalacijah. S funkcijo popolnega mirovanja pa preprečujejo mirovno porabo in s tem
omejujejo nepotrebno elektromagnetno valovanje. Nadgradnja
strojnega dela je spletni vmesnik, ki svetuje o učinkoviti rabi energije. Odjemalci lahko preko spletnega vmesnika na daljavo upravljajo (vklapljajo ali izklapljajo) bremena (npr. ogrevanje v
počitniški hišici). Poleg integracije porabnikov električne energije
je predvidena tudi integracija alternativnih virov. »Trenutni rezultati preizkušanja EC-modulov pri realnih uporabnikih nakazujejo koristi, ki bi jih s primerno masovno uporabo lahko imeli
dobavitelji električne energije. Velik potencial je tudi pri dejavnosti
SODO, v kolikor bi bili pogoji delovanja te dejavnosti s strani energetskega regulatorja bolj spodbudni, napredni in razvojno naravnani,« pravijo v Elektru Ljubljana.
»Projekt prehaja v zaključno fazo in ocenjujemo, da bomo čez približno tri mesece že lahko podali realno oceno testnega obdobja,« še dodajajo.

V skupini Elektro Ljubljana, d. d. so v okviru projekta Inovativne
rešitve za vzpostavitev pametnega doma na obstoječih nizkonapetostnih inštalacijah odločili za preizkus in oceno novih, inovativnih
elementov nizkonapetostnih instalacij, ki so namenjeni upravljanju s porabo električne energije. Varnostno-nadzorni instalacijski moduli ali t. i. pametne varovalke EC-moduli so novi elementi nizkonapetostnih inštalacij, ki vključujejo funkcionalnosti
varovalnega elementa in indikativnega števca električne energije, pri čemer je hkrati omogočena tudi integracija v standardna
informacijska okolja. EC-moduli, ki jih v okviru projekta preizkušajo, omogočajo nov, inovativen pristop upravljanja porabnikov
in njihove rabe električne energije.
»V projektu poskušamo določiti merljive koristi za vse akterje na
trgu z električno energijo in določiti najbolj primerne poslovne
modele. Med projektom pa se bodo ocenile prednosti tako za
končne uporabnike, kakor tudi za distributerje in dobavitelje
električne energije,« pravijo v Službi za napredne storitve.
»V pilotnem projektu sodeluje 50 odjemalcev. Vključeni so uporabniki z enofaznimi in tudi s trifaznimi priključki. Pilotni projekt
je še v teku, dosedanji odzivi uporabnikov pa so več kot zadovoljivi,« so povedali o projektu. Ob tem poudarjajo, da uporabniki z
inštalacijo vmesnika dobijo vpogled v lastno porabo in jo lahko
tudi prilagajajo glede na dejanske potrebe.
EC-moduli, ki so vključeni v informacijski oblak, so orodje za aktivno upravljanje odjemalčeve porabe. Omogočeno je poljubno
tarifiranje in krmiljenje. Uporabniki lahko preko EC-modulov
spremljajo porabo električne energije posameznih končnih porabnikov. S tem lahko samostojno upravljajo porabnike, identificirajo in posledično izločajo oz. zmanjšujejo rabo naprav, ki so

Vzpostavitev pametne in uporabnikom prijazne polnilne
infrastrukture za električna vozila
Na področju električne mobilnosti in razvoja pametnih polnilnih
postaj v Elektru Ljubljana trenutno potekata dva vzporedna evropska projekta. Njun cilj je vzpostaviti pametno polnilno infrastrukturo za električna vozila ter jo nadgraditi z uporabnikom prijazno informacijsko podporo. Prav slednja naj bi še dodatno
pospešila razvoj e-mobilnosti ne le v Sloveniji, temveč tudi širše
v Evropi. V projektu Elektro Ljubljana sodeluje z več podjetji iz
Slovenije, Avstrije, Španije, Italije, Nemčije in Velike Britanije.
»Prvi projekt je t. i. SMARTV2G, ki po svoji vsebini sovpada z zastavljenim ciljem pametnih omrežij v Sloveniji: razvoj in kasnejša
vzpostavitev pametne infrastrukture – polnilnih postaj za električna vozila.
S projektom želijo vzpostaviti omrežja pametnih postaj, kjer bo
mogoče nadzorovano polniti oz. prazniti, določiti konfiguracije
nadzornega sistema polnilne infrastrukture, razvijati informacijske in komunikacijske povezave med električnim avtomobilom
in polnilno postajo ter določiti potrebne nove standarde, zagotoviti varnost pri procesu polnjenja, preizkusiti in oceniti v projektu
razvite tehnologije in sisteme,« pojasnjujejo v Službi za napredne storitve.
»Odzivi dosedanjih uporabnikov so dobri; z novo polnilno infrastrukturo namreč veliko pridobijo, saj preko portala lahko
spremljajo porabljeno energijo in zgodovino vseh polnjenj svojega vozila,« pojasnjujejo le nekatere možnosti, ki jih imajo uporabniki infrastrukture Elektra Ljubljane, d. d. Dodajo pa še, da je
sicer določen del infrastrukture pri njih že razvit, vendar bodo
prav s pomočjo evropskih projektov in pridobljenih novih upoEnergetika.NET
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rabniških izkušenj sistem še
dodatno nadgradil.
Drugi projekt je ICT4EVEU,
katerega cilj je razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih storitev za električna vozila, ki se bodo implementirale
v različnih, vendar komplementarnih pilotnih projektih
po Evropi. IK-storitve bodo
omogočile integracijo različnih
nadzornih sistemov, ki so že v
uporabi na obstoječi infrastrukturi. Na že postavljeni infrastrukturi za električna vozila
se bodo izvajale vse med projektom razvite IK-storitve ter
tako dokazale praktično uporabnost. Naloga Slovenije v
okviru pilotskega projekta je
vzpostavitev enotnih storitev na infrastrukturi, ki je implementirana na poti med Ljubljano in Mariborom. Avstrija bo v projektu
vključena z mestom Gradec, preostala dva pilota pa sta predvidena
za Veliko Britanijo (Bristol) in Španijo, kjer bo pilot potekal prav
tako med dvema mestoma: Pamplono in Vitorio. Razvoj IK-storitev se bo osredotočil predvsem na razvoj storitve vnaprejšnje re-
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zervacije izbrane polnilne postaje, izdelave mednarodne karte
polnilnih postaj, ki bo namenjena voznikom in lastnikom električnih vozil, ter na pošiljanje informacij o uporabi infrastrukture dobaviteljem električne energije, ki bodo lahko upravljali z energijo
preko informacijskega sistema polnilne infrastrukture. Vse razvite
IT-storitve bodo končnim uporabnikom dostopne na spletnih straneh in na pametnih telefonih.
Pri razvoju polnilnih postaj in tudi pri razvoju IK-storitev pri
obeh projektih igra pomembno razvojno vlogo mlado, a perspektivno slovensko podjetje.
»Če na kratko povzamemo, lahko rečemo, da oba evropska projekta
pomenita velik doprinos k spodbujanju razvoja visokotehnoloških
panog v Sloveniji, saj oba prinašata mednarodne razvojne funkcije v okolje velikih energetskih podjetij in tudi inovativnih malih
podjetij,« pravijo v Elektru Ljubljana.
Uvajanje interoperabilne napredne merilne infrastrukture
Vgradnja napredne merilne infrastrukture (NMI) na distribucijskem omrežju prinaša popolnoma nov pristop ter reorganizacijo
poslovnih procesov v podjetju. Zaradi hitrega razvoja napredne
merilne infrastrukture in postopne vgradnje je v elektrodistribucijskih podjetjih nameščena oprema različnih generacij, za kar
je potrebno izvajati prilagojene aktivnosti posameznih tehnoloških rešitev. V Elektru Ljubljana imajo na področju naprednega
merjenja že več kot 15-letne izkušnje.
Da bi se izognili različnim nekompatibilnim tehničnim rešitvam,
v podjetju Elektru Ljubljana od letošnjega leta preizkušajo uvajanje v uporabo interoperabilnih števcev električne energije (medsebojno kompatibilnih in zamenljivih) po specifikaciji IDIS
(http://www.idis-association.com/) med različnimi ponudniki
merilno-komunikacijske opreme v njeni polni funkcionalnosti.
Po njihovih načrtih jim bo interoperabilnost merilne opreme dolgoročno zniževala poslovna tveganja, omogočala enostavnejše meroslovno vzdrževanje in zamenljivost posamezne merilno komunikacijske opreme na zaključenem distribucijskem področju.
Hkrati ocenjujejo, da bodo znižali tveganja odvisnosti od posamezne sistemske rešitve.
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Napredna merilna infrastruktura kot orodje za zniževanje izgub
na distribucijskem omrežju
V Elektru Ljubljana se že vrsto let namešča in uporablja napredna
merilna infrastruktura (NMI) tudi pri uporabnikih distribucijskega omrežja s priključno močjo pod 43 kW, torej na področju
široke potrošnje. Kriteriji za izbor področja za instalacijo temeljijo
predvsem na analizi učinkov, ki jih doprinese NMI za posamezno
distribucijsko področje. Vgradnja NMI se izvaja v celoti na posameznih transformatorskih postajah (TP). Pri vsakem uporabniku
omrežja se tako namesti napreden števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom in v vsako TP se vgradi kontrolni števec električne energije. Daljinski zajem in shranjevanje merilnih
podatkov se nato izvaja z merilnega centra. V Elektru Ljubljana so
v okviru izgradnje NMI razvili informacijski sistem SOIPE (sistem
za obdelavo in izmenjavo podatkov o električni energiji) za analizo
merilnih podatkov in izračun izgub na nizkonapetostnem omrežju
na podlagi četrturnih merilnih podatkov. Sistem omogoča spremljanje razmer na posameznem merilnem mestu in hkrati na celotni TP. S tem se lahko takoj odkrije neregistrirana električna energija, ki je posledica tehnične napake na merilnem mestu ali
nepooblaščenega odjema. Za zahtevnejše analitike je omogočena
izdelava personaliziranih poročil ter analiz preko internega spletnega brskalnika. Za enostavnejši dostop do merilnih podatkov je
vzpostavljena integracija tudi s PISEL (prostorski informacijski
sistem Elektra Ljubljana).

Glavne funkcionalnosti SOIPE so navedene v nadaljevanju.
- Izdelava prikaza merilnih podatkov o merjeni dinamiki pretokov (
min LP): Analize merilnih podatkov na četrturni (15-minutni) osnovi se lahko izvajajo za posamezno merilno mesto, več merilnih mest, celo distribucijsko transformatorsko postajo ali celoten izvod iz RTP-ja. V analizi je mogoče izvajati različne
računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje,
upoštevanje konstante, izračun cos φ in izračun izgub.
- Izdelava prikaza in analize obračunskih stanj (RO).
- Izdelava prikaza in analize parametrov kakovosti (KEE): Sistem
omogoča prikaz in analizo parametrov kakovosti električne
energije za vsako merilno mesto, ki je opremljeno s pametnim
števcem električne energije. Analiza parametrov je dinamična,
saj različni tipi števcev električne energije ne omogočajo prikaza
vseh parametrov. Najbolj pogosti parametri kakovosti električne
energije, ki jih je mogoče spremljati, so napetosti in tokovi (v kolikor obstajajo), register napake, število napetostnih napak, število prenapetosti, podnapetosti, THD, flikerji in frekvenca.
- Izdelava prikaza in analize dogodkov na MM: Sistem omogoča prikaz preteklih dogodkov na števcu električne energije. Izdelati je
mogoče analize naslednjih dogodkov: billing reset, fatal error, power restored, powerdown, powerup, terminal, cover opened,
time set …

Pomemben rezultat analitičnega orodja SOIPE, ki izkorišča NMI,
je zagotovo zmanjšanje oziroma učinkovitejše obvladovanje komercialnih izgub, ki jih v Elektru Ljubljana ocenjujejo na 1–2 odstotka na distribucijskem omrežju. »Z NMI je opremljen celoten
industrijski segment odjemalcev električne energije s priključno
močjo 43 kW in več ter 1,5 % gospodinjskih odjemalcev, kar predstavlja več kot 70 % energije, ki jo prejmejo s prenosnega omrežja
in proizvodnih virov na distribucijskem omrežju,« pravi Igor Volf,
vodja službe za merjenje električne energije v Elektru Ljubljana.
Na podlagi analiz izgub v omrežju na posamezni TP je bilo izvedenih več kontrol na terenu, s čimer so odkrili več napak na posameznem merilnem mestu in 17 večjih kraj oz. nepooblaščenih
odjemov električne energije. Tako so v zadnjem obdobju dodatno
I
zaračunali več kot 300 MWh električne energije.

Ilustracija: Roman Peklaj

V letošnjem poletju so vzpostavili poligon na področju treh transformatorskih postaj, kjer lahko v realnem okolju preizkušajo interoperabilnost raznolike merilne in komunikacijske opreme, ki
je izdelana in verificirana skladno z IDIS-specifikacijo.
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PAMEtnE EnErgEtsKE tEHnoLogijE: ELEKtro MAribor

Elektro Maribor v projekte
za izboljšanje uporabniških
izkušenj
Simona Drevenšek, foto: arhiv Elektra Maribor

V Elektru Maribor ob konstantni rasti odjema in konične
moči v zadnjih letih že nekaj časa zaznavajo, da je
vedno bolj zahtevno zagotavljati kakovostno oskrbo z
električno energijo v omrežju in pri končnih uporabnikih
omrežja – pri odjemalcih in pri proizvajalcih. S
povečevanjem števila razpršenih virov (RV) se težave le
še povečujejo, ob tem pa se povečuje tudi potreba po
dodatnih storitvah za uporabnike. Tudi zaradi naštetih
razlogov so se v podjetju lani lotili projekta Pametno
omrežje TP Radvanje, ki bo trajal predvidoma vsaj do
leta 0 …
Namen projekta je analiza težav v omrežju na konkretnih primerih in analiza vplivov porabnikov ter proizvajalcev. Rezultat analiz in testiranj bodo smernice, za katere pričakujejo, da bodo pripomogle k temu, da bodo zastavili nov pristop pri obratovanju
in vodenju distribucijskega omrežja, kar je skorajda neizbežno in
vključuje tudi nizkonapetostno omrežje. Prav tako si obetajo, da
bodo lahko na podlagi rezultatov pilotnega projekta zastavili nove
smernice načrtovanja distribucijskega omrežja v skladu z novimi
razmerami v omrežju, nam je povedal Silvo Ropoša, pomočnik
predsednika uprave za razvoj pri Elektro Maribor.
Vse več motečih naprav
V Sloveniji razvoj omrežij ni popolnoma sledil potrebam iz več
razlogov. Na omrežje je priključenih tudi vse več pametnih porabnikov, ki so sestavljeni iz zelo občutljivih elektronskih elementov, ki za svoje delovanje potrebujejo zelo stabilno napetost.
Po drugi strani pa ravno omenjene elektronske naprave povzročajo glavnino motenj v omrežju. V gospodinjstvih so danes
najbolj občutljive naprave računalniki, ki pogosto odreagirajo tudi
na manjše napetostne sunke, določene motnje pa povzročajo tudi
na primer vedno bolj uporabljane varčne žarnice, starejši motorji,
frekvenčni pretvorniki ipd.
»Odjemalci električne energije z nelinearnimi elementi povzročajo onesnaženje omrežja, torej odstopanje od veljavnega
standarda SIST EN 50160. Podobna zgodba je tudi pri proizvajalcih. Obojih pa je vedno več. Tako smo se začeli spraševati, ali
bi lahko z novimi pristopi načrtovanja in obratovanja distribucijskega omrežja zagotavljali optimalna obratovalna stanja v
omrežju,« sogovornik navaja razloge za projekt pametnega
omrežja.
Na poti do kakovostne oskrbe
Za pilotni projekt so izbrali transformacijsko postajo (TP), na katero je že sedaj priključenih več RV, poslovnih odjemalcev, nekaj
individualnih hiš in polnilnica električnih vozil, ki je vključena v
projekt E-mobilnost (ICT4EVEU). Daljinsko jo bodo tako na
srednjenapetostnem in tudi na nizkonapetostnem nivoju vodili

iz distribucijskega centra vodenja. Kakovost električne napetosti
bodo spremljali na obeh napetostnih nivojih na več točkah v
omrežju. Pri odjemalcih bodo vgradili tudi pametne števce, ki bi
jih po direktivi Evropske unije na celotnem območju Slovenije
morali imeti že do leta 2020. Poleg ugotovitev, kako porabnikom
zagotoviti kakovostno oskrbo, bodo analizirali koncept vključevanja RV v omrežje, kjer gre med drugim tudi za vključevanje razpršene proizvodnje solarne in druge energije. »Kakovosti ne kvarijo le nekateri porabniki, ampak tudi RV, zato smo si zadali cilj,
da bomo ugotovili, kaj natančno RV povzročajo,« razlaga Ropoša
in dodaja, da bodo z rekonstrukcijo nizkonapetostnih omrežij sestavili različne konfiguracije vključevanja teh virov v omrežje. S
tem bodo raziskali tudi možnosti novih storitev za uporabnike.
»Nadgradnja bo pomagala, da zagotovimo boljše pogoje nam in
tudi porabnikom ter proizvajalcem.« S tem bo v omrežju tudi
manj izgub.
Vzpostavljanje mreže polnilih postaj za električne avtomobile
Elektro Maribor se je z Dravskimi elektrarnami lotil tudi skupnega
projekta Evropske unije s področja E-mobilnosti (ICT4 EVEU). Za
potrebe lastnega voznega parka električnih vozil in zaradi projekta,
ki so ga začeli izvajati letos in bo končan predvidoma leta 2014,
so vzpostavili mrežo počasnih in hitrih polnilnih postaj. »Te so
na področju, ki ga geografsko pokriva Elektro Maribor, in na lokacijah hidroelektrarn v Dravski dolini,« razlaga Božidar Govedič,
vodja projektne pisarne v Elektru Maribor.
V Sloveniji sicer še nimamo veliko električnih avtomobilov; s cenami, kakršne vladajo v svetu električnih avtomobilov, in ob gospodarski krizi pa se upanje, da bomo do leta 2016 elektrizirali
avtomobilski promet v Evropski uniji, oddaljuje. Govedič pravi,
da namen projekta ni izgradnja javne polnilne infrastrukture, za
kar Elektro Maribor tudi nima sistemskih virov, ampak je namen
»izboljšanje uporabniške izkušnje – predvsem s testiranjem
oziroma uvedbo roaminga (gostovanja) in billinga (plačevanje porabljene električne energije) na že zgrajeni infrastrukturi«. »Ob
predpostavki, da je že polovica vseh osebnih vozil v prometu –
okoli 1 milijon – električnih, bi letni odjem električnih vozil
znašal med 6 in 7 odstotki celotnega odjema električne energije
v Sloveniji. Optimistične prognoze za leto 2020 predvidevajo približno desetino te vrednosti.«
Polnilne postaje so namenjene tudi javni uporabi. Sedaj je napajanje baterij še brezplačno, vendar to ni model prihodnosti.
»Dolgoročno polnjenje avtomobilov ne more biti brezplačno,
ampak mora biti urejeno z ustrezno tarifo za plačilo porabljene
električne energije in v okviru stimulativnega poslovnega modela,« pravi Govedič. Sistem polnilnih postaj, ki npr. v Kaliforniji
rastejo kor gobe po dežju, je osnova za prepričevanje ljudi, da se
splača začeti uporabljati okolju prijazen avto. Z mrežo polnilnih
Energetika.NET
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notranjost nizkonapetostnega bloka

postaj zbledijo strahovi o tem, da bomo z električnim avtomobilom obtičali sredi ceste zaradi prazne baterije. Tudi argument, da se baterija polni predolgo, pade v vodo, saj npr. Mitshubishi-MiEV, ki ga imajo v floti vozil pri Elektro Maribor, na 80
odstotkov kapacitete baterije napolnijo v 5–6 urah preko običajnega priključka (počasi polnilne postaje) oziroma v 30 minutah
na hitro polnilni postaji. »Hitro polnilne postaje polnijo baterije
z bistveno večjim tokom, ki bi lahko škodoval bateriji, če v polnilni postaji ne bi bili vgrajeni pametni polnilniki za nadzorovano
polnjenje. S tem preprečimo, da bi se baterija poškodovala ali
uničila,« pojasnjuje Govedič.
Za oblikovanje najprimernejšega poslovnega modela
Med projektom bodo vzpostavili tudi sistem identifikacije uporabnikov in aktivacije polnilne postaje z uporabo radiofrekvenčne
identifikacije oziroma RFID-kartice. »Uporabniku bo s pridobitvijo kartice omogočeno brezplačno polnjenje na mreži polnih postaj, vendar bo brezplačno polnjenje na voljo le še eno leto. Posameznik bo preko spleta ali aplikacije za pametne telefone
dobil tudi informacijo o zasedenosti polnilne postaje. Rezultati
projekta bodo služili tudi za oblikovanje najprimernejšega poslovnega modela oziroma za razmejitev posameznih akterjev na
področju E-mobilnosti: sistemski operater distribucijskega
omrežja (po pooblastilu distribucijska podjetja), upravljavec
polnilne infrastrukture (lastnik infrastrukture) in dobavitelj elekI
trične energije,« razlaga Govedič.
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PAMEtnE EnErgEtsKE tEHnoLogijE: ELEKtro gorEnjsKA

Elektro Gorenjska v aktivna
omrežja vlaga že vsaj 50 let
Ana Vučina Vršnak, foto: Ana Vučina Vršnak in arhiv Elektra Gorenjska

»Prve radijske govorne zveze in telekomunikacijski
sistemi za daljinsko vodenje na področju energetike so
bili na Gorenjskem vzpostavljeni že v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, leta 99 pa je Elektro Gorenjska že
imel prvi distribucijski center vodenja (DCV).« S temi
besedami je izvršni direktor enote Distribucijsko
omrežje v Elektru Gorenjska, mag. Edvard Košnjek,
predstavil začetek razvoja pametnih oziroma aktivnih
omrežjih v elektrodistribuciji na Gorenjskem. »Danes
imamo lastno komunikacijsko omrežje – tako radijsko
kot optično, ki je osnova za informacijske tehnologije, ki
so podpora aktivnim omrežjem,« je pojasnil.
Napredna komunikacijska infrastruktura WiMAX
Na osnovi dolgoletnih izkušenj, raziskovanj in preizkušanj različnih sistemov so se v podjetju odločili za nadgradnjo lastnih
komunikacijskih sistemov s tehnologijo brezžičnega širokopasovnega prenosa podatkov WiMAX (Worldwide Interoperability
for Microwave Access). WiMAX uporabljajo kot enotno komunikacijsko pot za vse potrebe aktivnih omrežij, med drugim za
nadzor in vodenje distribucijskega sistema, prenos obratovalnih
meritev, razširitev stalnega monitoringa kakovosti napetosti, prenos podatkov obračunskih meritev, krmiljenje bremen ipd. Prva
testiranja so opravili leta 2006, sistem v omrežju Elektra Gorenjska pa deluje od maja 2012. Postavili so ga skupaj s podjetjem Iskratel iz Kranja.
Omrežje WiMAX v grobem sestavljajo trije elementi: naročniške
naprave na elektroenergetskih objektih na eni strani komunicirajo z napravami na končnih objektih, na drugi strani pa preko
brezžične povezave z baznimi postajami (oddajniki), ki širijo signal WiMAX. Tretji del sistema predstavlja jedrno omrežje, ki
omogoča vnašanje novih uporabnikov, določanje kakovosti storitev
in šifriranje prenesenih podatkov, komunicira pa tudi s strežniki
v samem podjetju.
Omenjena tehnologija deluje v licenciranem frekvenčnem pasu,
s čimer organi, ki urejajo to področje, dolgoročno zagotavljajo zanesljivost delovanja. Tako lahko lastnik sam upravlja z vsemi viri
in nadzoruje razpoložljivost omrežja. Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK) je frekvence Elektru Gorenjska dodelila za obdobje 10 let.
Elektro Gorenjska se poleg tega posveča tudi integraciji tehničnih informacijsko-komunikacijskih sistemov (IKS) na podlagi
skupnega informacijskega modela (CIM – Common Information
Model), saj želi zagotoviti standardizirano podatkovno platformo
za prihajajoče aplikacije. Elektro Gorenjska proučuje standarde
in preizkuša posamezne rešitve za zagotavljanje varnosti IKS za
aktivna omrežja. Podjetje poleg tega uvaja napredne merilne sisteme AMI (Advanced Metering Infrastructure) za gospodinjske
odjemalce, s katerimi je mogoče zagotoviti tudi odčitavanje plinskih in vodnih števcev, porabe tople vode ipd. Že nekaj let deluje
daljinsko odčitavanje t. i. industrijskih števcev večjih odjemalcev
(nad 41 kW). S sistemom WiMAX so pri tem omogočili enotno
telekomunikacijsko povezavo za sistem obratovalnih meritev, si-

stem AMI, industrijske števce, VoIP telefonijo, lokalne nadzorne
sisteme, delo na terenu in daljinsko vodenje stikalnih aparatov v
transformatorskih postajah.
Testiranje bo potekalo na Gorenjskem
Elektro Gorenjska na področju aktivnih omrežij sodeluje tudi v
mednarodnem projektu HiPerDNO (High Performance Computing Technology for Smart Distribution Network Operation) v
okviru 7. okvirnega programa EU. Triletni projekt v obdobju
2010–2013 sofinancira EU s 4,4 milijona evrov, od tega Elektru
Gorenjska pripada 150.000 evrov. Vloga Elektra Gorenjska je v
tem projektu dvojna: določitev zahtev za podatke o stanju omrežja
ter priprava poligona za testiranje algoritmov in končni prikaz delovanja celotnega sistema. Kot je povedal Košnjek, bo sistem testiran v Elektru Gorenjska, pri čemer so člani konzorcija londonska univerza Brunel, univerza Oxford, EDF (R&D) Pariz,
IBM Izrael in drugi.
Elektro Gorenjska izvaja tudi pilotne projekte na področju usmerjene rabe energije DSM, pri čemer sodeluje tudi z javno agencijo
za energijo (JARSE).
V zadnjih letih zagon
»Razvoj aktivnih omrežij seže daleč v preteklost, v zadnjih letih
pa je dobil zagon,« poudari Košnjek. Eden izmed najpomembnejših razlogov je nedvomno razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki išče nova tržišča, kamor bi plasirala svoje
produkte. Preden pa lahko elektrodistribucije vpeljujejo dodatne
pametne rešitve, morajo zagotoviti stabilna in močna omrežja, je
izpostavil Košnjek.
Podjetje je tako v obdobju 2009–2011 v aktivna omrežja vložilo
3 milijone evrov. Od tega približno dva milijona evrov v merilne
sisteme, saj morajo letno meroslovno overiti in po potrebi zamenjati približno 7000 števcev in priključiti povprečno 800 novih uporabnikov omrežja, druga sredstva pa so namenili za teleI
komunikacije in sisteme vodenja.
Energetika.NET
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Temelj pametnega omrežja so
natančne informacije!
Alenka Žumbar, foto: arhiv Elektra Celje

PAMEtnE EnErgEtsKE tEHnoLogijE: ELEKtro cELjE

Poznavanje energetskih razmer v podjetju Elektro Celje
omogočajo merilni sistemi, nameščeni v sklopu projekta
RIP09 (kratica za »Razvojno investicijski projekti 009«).
Veliko merilnih točk in podatkov zahteva sistematičen
pristop s programsko opremo. Z meritvami ni mogoče
doseči popolne pokritosti celotnega distribucijskega
omrežja. S programskim paketom DMS (Distribution
Management System), ki so ga začeli v podjetju Elektro
Celje v sodelovanju z znanim proizvajalcem sončnih
elektrarn Bisolom uvajati že avgusta 009, pa je na
podlagi matematičnega modela mogoče izračunavati
razmere v delih omrežja, ki z merilnimi točkami niso
pokriti. »Merilni sistemi beležijo dogajanja v omrežju
in ustvarjajo podatke za analizo. Tako tvorijo povratno
zanko in umerjajo sistem DMS z realnimi podatki, kar
omogoča veliko natančnost izračunov,« začenja celotno
zgodbo pomočnik direktorja za tehnično področje na
Elektru Celje Miran Rošer mlajši ...
Navedene pridobitve z uvedbo funkcionalnosti DMS v Elektru Celje omogočajo kakovostnejše analize SN-omrežja z možnostjo
manjših napak in na splošno boljši pregled SN-omrežja z neposrednim vplivom na zmanjšanje izgub. Omenjene analize služijo
kot vhodni podatki za projektne naloge za nove investicije ali rekonstrukcije v omrežju, podporo k izdaji soglasij za priključitev
porabnikov in razpršenih virov. Pomembno je, da so zaradi povezave s sistemom SCADA upoštevane realne in trenutne razmere distribucijskega omrežja. Glavne pridobitve sistema so online izračuni pretokov moči: padci napetosti, obremenitev vodov
in transformatorskih postaj. Izračuni različnih vrst kratkih stikov
v SN-omrežju, katerih rezultati predstavljajo kakovosten vhodni
podatek za službo projektiranja in zaščite. Mogoči sta hitra določitev vodov z največjimi izgubami (vhodni podatek za razvojne
naloge in načrtovanje omrežja) in analiza optimalnega stanja napetostnega profila v omrežju. Ob tem se omogoča optimalno nastavitev regulatorjev napetosti TR 110/SN in stopenj v TP SN/0,4
kV, kar neposredno vpliva na kakovost dobavljene energije odjemalcem, je povzel bistvo projekta RIP09 pomočnik direktorja za
tehnično področje na Elektru Celje Miran Rošer mlajši, ki obenem sedi tudi v nadzornem svetu Elektra Celje kot predstavnik
zaposlenih.
Na Celjskem zgodbo pametnih omrežij začela fotovoltaika
V Elektru Celje so torej z aktivnostmi na področju razvoja pametnih omrežij začeli s projektom RIP09 v sodelovanju z družbo
Bisol, ki je bila pravzaprav nosilka (2-letnega) projekta, vrednega
približno osem milijonov evrov, od tega je pet milijonov evrov prispevala družba Elektro Celje, več kot poldrugi milijon evrov pa je
prispevala Evropska unija. »Celotna zgodba se je začela, ko nas
je Bisol kot proizvajalec solarnih elektrarn, ki predstavljajo razpršene vire energije, povabil k sodelovanju pri projektu razvoja
merilno-informacijskega sistema, ki bo sposoben beležiti energetske podatke v omrežju in aktivnosti ter seveda anomalije znotraj tega,« je za Energetiko.NET povzel pomočnik direktorja za
tehnično področje na Elektru Celje Miran Rošer mlajši. »Omrežje
namreč ni samo sebi namen, ampak je tam v prvi vrsti zaradi odjemalcev oziroma za njih. Enostavno ga je primerjati z avtocesto,
ki je v prvi fazi enosmerna; če smo do zdaj vozili le iz Celja v Ljubljano, nato pa se je zgodilo, da smo se začeli voziti tudi iz Lju-

bljane v Celje, pomeni, da moramo izvesti pravo malo revolucijo
v cestni ureditvi, sicer bi se lahko zgodila nesreča,« je slikovit sogovornik, ki poudarja, da je tako »v prvi vrsti treba znati stvari meriti, kajti šele na osnovi meritev se lahko sprejme potrebne
odločitve in izvede nove ukrepe«. Namreč, kot dodaja, danes v
omrežju nimamo na strani odjemalcev več le odjema, ampak tudi
manjše proizvodnje energije.
»V letu 2009, ko smo z Bisolom začeli zgodbo na področju razvoja pametnih omrežij, je bilo v našem omrežju morda nekaj deset sončnih elektrarn, danes pa jih je že več kot devetsto,« nadalje ponazarja Rošer, ki priznava tudi, da si takrat nihče niti ni
predstavljal, da bo šla samo fotovoltaika v take razsežnosti z dinamiko, ki smo jim danes priča, »in prav to, da smo spremembe
sploh pričakovali, nam danes pomaga, da smo pripravljeni na
nove priključitve in akterje«. »Elektroenergetsko omrežje je namreč kot pajčevina; če le pihnemo vanjo, bo celotno pajčevino
dodobra zatreslo,« slikovito argumentira nujnost nadaljnjih vlaganj. Cilj Elektra Celje, ki upravlja s približno 3.800 transformatorskimi postajami, je tako v prihodnjih letih obstoječ
nadzorni sistem še nadgraditi, v razvoj sistemov za upravljanje,
vodenje in nadzor pa zdaj namenjajo približno pol milijona
evrov letno.
Za pravo načrtovanje nujna učinkovitost!
»Na osnovi novih informacij lahko sinhrono povežemo vse elemente, vključene v delovanje omrežja, ki jih praktično komunikacijsko integriramo, saj nam to zagotavlja večjo učinkovitost in
optimalno delovanje elektroenergetskega sistema, ki je pravzaprav
zelo živ sistem,« izpostavlja Miran Rošer.
»Če želimo neko investicijo ovrednotiti, moramo zelo dobro poznati vse kazalnike, ki nam bodo podali celotno sliko o njej, in
enako velja za vse aktivnosti v omrežju,« nadalje pojasnjuje
Rošer nujnost povzemanja in povezovanja vseh podatkov, ki jih
generira elektroenergetski sistem. »Vse, kar naredimo na omrežju
oziroma v njem, se nam pozna na kazalnikih.« Tako so v Elektru
Celje prišli tudi do konkretnega zmanjšanja izgub v omrežju, in
sicer so v zadnjih letih slednje zmanjšali za dober odstotek in del
tega lahko pripišejo tudi novemu nadzornemu sistemu, pravi sogovornik.
Po njegovem mnenju je ključna torej učinkovitost, ki izhaja iz dobre komunikacije, vodi pa v pravšnje načrtovanje vseh aktivnosti
in investicij v omrežju. Za temelj tega, torej za komunikacijski sistem in njegov nadaljnji razvoj, pa v celjskem elektrodistribucijskem sistemu skrbi sektor za obratovanje, nam je še povedal pomočnik direktorja za tehnično področje, ki seveda v prvi vrsti
prisega na ažurnost vseh podatkov. Ažuren in natančen vnos ter
učinkovit sistem vzdrževanja so ključni dejavniki uspešnosti posamezne distribucije. Tako tudi meni, da bi se v tej luči morali še
bolj učinkovito pogovarjati tudi med seboj vsi elektrodistributerji,
na čelu te komunikacije in nasploh razvoja na področju pametnih
omrežij pa bi moral po njegovem stati sistemski operater distribucijskega omrežja. »Tako pa se žal SODO vse prevečkrat postavi
na stran regulatorja in manj na stran elektrodistribucij, v resnici
pa smo pravzaprav vsi v enem loncu. Ko bomo vse pike v sistemu
povezali, bo naš skupni uspeh še vidnejši,« sklene Rošer, ki pa sicer meni, da v splošnem slovenskim akterjem na področju razvoja pametnih omrežij in vzdrževanja omrežij nasploh v primerjavi s tujimi akterji nikakor ne gre slabo; »včasih smo celo še
I
korak pred drugimi«.
Energetika.NET
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Za prihodnost slovenskega
pametnega omrežja so
pomembne domače inovacije
Mateja Kegel, foto: arhiv Elektra Primorska

Z inovacijami na področju pametnih omrežij se redno
srečujejo v družbi Elektro Primorska, d. d. »Med
pomembnejšimi so zagotovo tiste, ki omogočajo razvoj
pametnih omrežij, pripomorejo k varnosti obratovanja
elektroenergetskega distribucijskega sistema, so plod
domačega znanja in so primer dobrega sodelovanja
domače industrije z raziskovalno dejavnostjo, ki se
preizkušajo v realnem okolju,« pravi dr. Zvonko Toroš,
direktor tehničnega sektorja Elektro Primorska.
Ena od tovrstnih inovacij je sistem za zaščito pred nevarnostjo posledic ob pretrgu vodnikov. Ti so v elektroenergetskem sistemu
pogosto prekinjeni oz. pretrgani. Med vzroki za tovrstne poškodbe
oziroma prekinitve lahko prištevamo tako mehanske preobremenitve, atmosferske prenapetosti, posegi tretjih oseb (zunanji
dejavniki torej), kot tudi notranje dejavnike, kar predstavljajo
neustrezni materiali ali neustrezne tehnološke rešitve. Tovrstne
prekinitve enega ali več vodnikov se zaznavajo s pomočjo delovanja električne zaščite, s sporočanjem odjemalcev in z drugimi
načini obveščanja. Prav primer prekinitve vodnika, kjer ni okvarnega toka ali pa je ta tako majhen, da ga osnovne zaščite ne zaznajo, je smrtno nevaren, vse dokler okvara ni odkrita in električni
vod izklopljen. To pa lahko traja tudi več ur ali izjemoma celo nekaj dni, odvisno tudi od vremenskih razmer, pravijo na Elektro Primorska. »Posledice tovrstnih primerov prekinitev je potrebno izločiti, kar omogoča ta zaščita,« pravi dr. Toroš, ki dodaja, da so
zaščito že prenesli v operativni sistem, da lahko operater, ki z
omrežjem upravlja, ob tovrstni situaciji tudi takoj reagira. »S to
zaščito smo problem prekinjenega vodnika uspešno rešili, tako
doprinesli k varnosti obratovanja in povečali kakovost oskrbe z
električno energijo,« še dodaja dr. Toroš.
Elektro Primorska je tako že leta 2006 začela z vgrajevanjem te
zaščite v srednje napetostnem omrežju s sistemom (LiSa). To je
sistem za detekcijo in izklop pretrganega vodnika, ki je danes nameščen na treh daljnovodih. Če so v prvi fazi le zaznavali okvare,
pa od lanskega leta dalje postavljajo sistem, ki predmetne okvare
tudi selekcionira, da pride do odklopa samo dela omrežja, ki je v
okvari. »Zaščita je implementirana znotraj naprav za celovit nadzor transformatorske postaje in predstavlja dodatno funkcijo v napravi, ki meri osnovne električne veličine in nadzoruje stanje posameznih elementov transformatorske postaje in tudi stanje
srednjenapetostnega voda. Pomembno je, da je ta sistem zaščite
le dograjen, saj smo s tem tudi pocenili siceršnje stroške tovrstnega samostojnega sistema,« pravijo v Elektro Primorska.
Omeniti velja, da nameščeni sistem poleg zaščitne funkcije pred
pretrgom vodnika omogoča tudi alarmiranje določenih dogodkov
ter nadzor kakovosti električne energije po standardu SIST EN
50160.
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Nadzor ozemljitvenega upora
Zaradi težav z okvarami ozemljitvenih uporov v preteklosti so se
v Elektro Primorska odločili za razvoj zaščite, ki bo omogočala
nadzor stanja ozemljitvenega upora nevtralne točke transformatorja v vseh obratovalnih situacijah. Glavni razlog za takšno
odločitev je v prvi vrsti nevarnost obratovanja z okvarjenim ozemljitvenim uporom za zdravje ljudi in tudi živali. Prav tako lahko
pride do velike materialne škode na elektroenergetskih in drugih
napravah. Zanimalo nas je, koliko se je vpliv nevarnosti na okolje zmanjšal na račun nadzora. Tomaž Kastelic nam je razložil:
»V primeru okvare upora zemeljskostične zaščite ne delujejo pravilno, ker preide obratovanje z ozemljeno nevtralno točko preko
upora na obratovanje z izolirano nevtralno točko, kar je nedovoljeno, zato obstaja nevarnost višje napetosti dotika oziroma nevarnost električnega udara. S to zaščito se stalno spremlja (monitoring) stanje upora in posledično takoj ugotovi okvaro –
prekinitev ali spremembo upornosti, s čimer preprečimo obratovanje z okvarjenim uporom.« Sogovornik ob tem poudarja, da
bi bila posledica, v kolikor projekta ne bi izvedli, vidna predvsem
v obliki manj varnega obratovanja in nižje kakovosti oskrbe z električno energijo.
Za učinkovit nadzor nad delovanjem ozemljitvenega upora je bil
v sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi razvit nadzorni algoritem
na osnovi predhodnih meritev, izvedenih s strani Elektroinštituta
Milan Vidmar. Algoritem je zasnovan v treh stopnjah: detekcija
(trajne) prekinitve ozemljilnega upora, detekcija odstopanj izračunane upornosti Ro in detekcija pojava prevelikega toka I0 kot
posledica delne okvare upora. »Stanje upora se nadzoruje na osnovi obstoječega merjenja toka preko upora I0 in napetosti odprtega trikota U0 v merilni celici,« pravi Kastelic. Pri nadgradnji
zaščitnega releja FPC 525 so v osnovi sledili uporabi obstoječih
merilnih veličin, enostavnih rešitev (torej nadgradnji) in cenovno
sprejemljivi rešitvi.
Z vgradnjo tako dopolnjene zaščite nadzora upora so pričeli julija 2011. Do sedaj je vgrajenih osem zaščit, ki so locirane na
naslednjih razdelilnih transformatorskih postajah (RTP): Plave,
Ilirska Bistrica, Sežana, Lucija, Koper in Tolmin. »Strošek na
enoto znaša nekaj tisoč evrov, kar pa je v primerjavi s škodo, ki nastane zaradi prekinitve oziroma okvare upora, ki je lahko ocenjen
na 100-kratno vrednost, in neprecenljivim človeškim življenjem
zanemarljivo,« pravi dr. Zvonko Toroš.
Zaradi nove zaščitne funkcije nadzora ozemljitvenega upora, ki
je v celoti plod domačega znanja, od zamisli do realizacije, se tako
v primeru okvare poveča predvsem varnost obratovanja in zanesljivost delovanja sistema distribucijskega omrežja. Zato bodo, kot
pravijo na Elektro Primorski, nadaljevali z vgrajevanjem zaščit
tudi na preostalih objektih. Projekt naj bi se zaključil konec leta
2015.
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notranjost omarice sistema Lisa na stebru tP
tomažek
Levo: primer vgradnje omarice sistema Lisa na
končnem stebru nadzemnega voda

Nekonvencionalni kombinirani instrumentalni transformatorji
Pravilno zajemanje parametrov kakovosti napetosti je še posebej
problematično v visokonapetostnem omrežju, kjer klasični instrumentni transformatorji lahko vplivajo na točnost meritve.
Sodobni nekonvencionalni kombinirani instrumentni transformatorji (KIT) zagotavljajo precizno zajemanje vseh električnih veličin in višjih harmonskih komponent v širokem merilnem območju. To omogoča celovitejši vpogled v stanje omrežja, kar je
eden od temeljev za nadgradnjo klasičnega pasivnega elektroenergetskega omrežja v aktivno omrežje Smart Grids, pravijo v
Elektru Primorska.
V okviru projekta SMIKEON (sistem za merjenje in izboljšavo kakovosti elektroenergetskih omrežij in naprav), s katerim je konzorcij podjetij Iskra MIS (sedaj Iskra Sistemi), Elektro Primorska
in Inel uspešno kandidiral na javnem razpisu RIP 09 (Neposredne spodbude za skupne razvojno – investicijske projekte), pa
so razvili nove nekonvencionalne kombinirane instrumentne
transformatorje (KIT). Prednost novega KIT v primerjavi s klasičnim je v sodobni zasnovi v smislu povezovanja v informacijske sisteme (IEC 61850) in visoki preciznosti meritev v širokem
merilnem območju. Poleg tega je okolju prijaznejši zaradi manjše
vsebnosti olja, eksplozivno varnejši, manjših dimenzij in mase
ter cenovno ugodnejši, kot pojasnjuje Igor Kniewald iz Elektra Primorska.
Koncept novih KIT temelji na uporabi visokonapetostnega kapacitivnega delilnika in nizkonapetostnih tokovnih transformatorjev v povezavi z merilno elektroniko, ki je vgrajena v glavni KIT
in je umeščena na visoki napetosti omrežja. »Merjenje veličine
se preko optične povezave prenašajo do procesnega računalnika,
kjer poteka obdelava in shranjevanje podatkov,« je delovanje
predstavil Igor Kniewald.
Od decembra 2011 poteka preizkušanje prototipov tudi v praksi,
v realnem elektroenergetskem omrežju Elektra Primorske. »Tri
prototipe smo vgradili v 110 kV transformatorsko polje TR2 objekta RTP Postojna, kjer obratujejo sočasno s predhodno vgrajenimi klasičnimi KIT. Merjene veličine iz prototipov se obdelujejo
in shranjujejo v procesnem računalniku, meritve pa lahko spremljamo tudi daljinsko z aplikacijo oddaljeno namizje in programom
MiQen,« pravi Kniewald. V letu 2013 v Elektru Primorska načrtu-

omarica sistema Lisa v tP sviščaki

jejo nadgradnjo elektronskega merilnega sklopa, ki bo omogočila
integracijo prototipov s sistemom za zaščito in vodenje elektroenergetskih naprav v skladu s standardom IEC61850-9-2.
Pilotski projekt poenotenih komunikacij v transformatorski
postaji
Potrebe po komunikacijski povezavi z elektroenergetskimi objekti,
v našem primeru transformatorske postaje (TP), izhajajo iz različnih obstoječih sistemov: daljinsko vodenje, obratovalni parametri, merjenje kakovosti električne energije (MKEE) in napredno merjenje električne energije (AMI). V praksi imamo
primere, da do istega objekta, kjer je v uporabi več posameznih
sistemov, vsak uporablja svojo komunikacijsko povezavo. Ideja pilotskega projekta in nadgradnje je, da se zajame nabor vseh informacij na posameznem elektroenergetskem objektu, v našem
primeru TP, ki se jih preko enega TK medija prenese na ustrezno
mesto, se jih obdela in preda uporabnikom. Poleg Elektra Primorske, ki pri tem sodeluje s strokovnjaki z različnih področij, so
v projekt vključeni tudi predstavniki podjetij Smart Com (TK
omrežje) in Sinabit Kolektor (zajem, obdelava in posredovanje podatkov).
»Ena od osnovnih značilnosti pilotskega projekta je njegova
širina in aktualnost pri zajemanju vseh elementov sodobnega distribucijskega omrežja. V okviru projekta se testira vse primere,
ki nastopajo v praksi: različne izvedbe TP, različne fizične telekomunikacijske povezave in druge posebnosti v elektroenergetskem sistemu. Koncept je zastavljen tako, da vključuje vse možnosti in potrebe, ki jih zasledimo v posamezni TP. TP postaja stična
točka, v kateri se srečujejo vsi dosedanji elementi omrežja, obnovljivi viri električne energije (OVE) in nove informacijske tehnologije skladno s sodobnimi trendi oziroma zahtevami,« pravi
Branko Ožbolt iz Elektra Primorska.
»Koristi tega projekta so velike, saj gre tako za zmanjševanje
stroškov kot tudi za poenotenje sistema, s čimer bomo povečali kakovost in omogočali nadaljni razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja. Pomembno je, da imamo pri vključevanju
OVE v omrežje ustrezno informacijsko podporo, ki jo ta projekt
prinaša. Prihaja do integracije informacijskega in elektroenerI
getskega sistema,« pravi dr. Zvonko Toroš.
Energetika.NET



intErvjU: Franz chalupecky, Abb

Za zmanjšanje emisij in
zadostitev naraščajoče potrebe
po energiji potrebujemo
pametna omrežja
Mateja Kegel, foto: arhiv ABB

Električna energija je najpogosteje uporabljena oblika
energije, globalno povpraševanje po njej nenehno
narašča. Proizvodnja električne energije je po drugi
strani trenutno največji vir emisij CO in v veliki meri
prispeva k podnebnim spremembam. Če želimo ublažiti
podnebne spremembe, potrebuje elektroenergetski
sistem velike spremembe, pravi Franz Chalupecky,
predsednik uprave in direktor ABB Austria – Slovenija.
Da bi zadostili obema področjema – tako zmanjšanju
emisij kot tudi naraščajočim potrebam po energiji –,
potrebujemo elektroenergetski sistem, ki je lahko kos
obema izzivoma na varen, trajnosten in gospodaren
način. Potrebujemo pametna omrežja.
Kakšno vlogo imajo pametna omrežja v podjetju, kakršno je ABB?
Koliko investirate v to področje?
ABB je mednarodna skupina, ki je vodilna v svetu na področjih
elektroenergetike in avtomatizacije in ki s svojimi tehnologijami
strankam v distribuciji in industriji omogoča povečanje učinkovitosti ter hkrati zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. Skupina ABB je prisotna v približno 100 državah in zaposluje okoli
145 000 ljudi. Njen sedež je v Švici. Leta 2011 smo imeli za več
kot 40 milijard dolarjev naročil. Naložbe v raziskave in razvoj so
istega leta znašale 3,6 odstotka prihodkov in naš načrt je, da leta
2015 dosežemo 4 odstotke v okviru programa Pametno omrežje
– Pametna električna energija, učinkovita energija za trajnosten
svet. Električna energija je najbolj vsestranska in najpogosteje rabljena oblika energije, globalno povpraševanje po njej nenehno
narašča. Po drugi strani je proizvodnja električne energije trenutno največji vir emisij ogljikovega dioksida in precej prispeva
k podnebnim spremembam. Če želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb, potrebuje sedanji elektroenergetski sistem velike spremembe. Večina obstoječih proizvodnih kapacitet temelji na fosilnih gorivih in močno prispeva k zviševanju ravni
ogljikovega dioksida v atmosferi, kar ima negativne posledice za
podnebje in tudi družbo kot tako. Da bi zadostili tako naraščajočim potrebam po električni energiji kot potrebi po
zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, potrebujemo elektroenergetski sistem, ki je lahko kos obema izzivoma na zanesljiv, trajnosten in gospodaren način – potrebujemo pametna omrežja.
Rešitve skupine ABB na področju pametnih omrežij so namenjene prav temu, da z zadostnimi kapacitetami zadostijo čedalje
večjim potrebam po električni energiji ter hkrati nudijo zanesljivost, učinkovitost in trajnost.
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ABB je globalno podjetje. Kje se vaše podružnice najbolj dejavno
ukvarjajo z razvojem pametnih omrežij?
Elektroenergetski sistem mora biti v prihodnosti sposoben odgovoriti na potrebo po električni energiji na način, ki je tudi okoljsko sprejemljiv. Elektroenergetski sistemi prihodnosti bodo morali sprejeti veliko širši in bolj raznolik nabor proizvodnih
značilnosti, kot so proizvodnja v velikih količinah, na oddaljenih
krajih, razpršena ali nestanovitna proizvodnja. Hkrati bodo morali poskrbeti za shranjevanje in se prilagoditi novim oblikam povpraševanja, na primer potrebam po polnjenju električnih vozil.
Pametna omrežja bodo izkoristila nove oblikovne koncepte in napredne materiale za sistemske komponente, kot so transformatorji in odklopniki. Tako bodo povečala učinkovitost, varnost in
storilnost. S široko uporabo naprav močnostne elektronike se bo
do največje možne mere izboljšalo delovanje obstoječih sistemov,
omrežje pa bo postalo odpornejše v primeru motenj. Tehnologije
shranjevanja energije bodo pomagale ublažiti viške porabe in v
omrežje se bodo z njimi lahko v večji meri vključili obnovljivi viri
energije. Fleksibilnejši prenosni in distribucijski sistem se lahko
prilagodi nihanju ponudbe, poveča učinkovitost in optimizira
delovanje. Močni sistemi spremljanja in nadzora bodo pomagali
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preprečiti motnje, preden do njih pride. Pametno omrežje
združuje vse te lastnosti, ki jih povezujejo komunikacijske tehnologije. Skupina ABB se z razvojem pametnih omrežij ukvarja
na vseh kontinentih, kjer je prisotna, intenzivnost in raven tega
razvoja pa sta odvisni od razvojne stopnje omrežja in strukture
proizvodnje električne energije v določeni državi. Evropa je v
tem pogledu med vodilnimi celinami.
ABB je vodilna v svetu na področjih elektroenergetike in
avtomatizacije. S tehnologijami na teh področjih strankam v
distribuciji in industriji omogoča povečanje učinkovitosti ter
hkrati zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. Kako v luči tega
gledate na evropske energetske strategije?
To je bolj politično kot tehnično ali ekonomsko vprašanje. Kot veste, države v Evropi k tej temi pristopajo različno, nekatere
opuščajo proizvodnjo jedrske energije, druge naložbe v to tehnologijo povečujejo. Države se razlikujejo tudi topografsko, v
mnogih voda ni na voljo v zadostnih količinah za proizvodnjo hidroenergije, enako velja za sončno in vetrno energijo. Toda po mojem mnenju je jasno, da mora biti pri vsaki dolgoročni strategiji
v središču zmanjševanje izpustov in rabe fosilnih goriv, kar pa gre
z roko v roki s povečevanjem proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov.
Evropa ima trenutno veliko vetrnih elektrarn na severu, razmišlja
pa še o sončnih elektrarnah v Afriki (projekt Desertec). Menite, da
je takšna strategija, ki temelji na obnovljivi energiji, za ta
kontinent stabilna možnost?
Menim, da je, vendar ... Jasno je, da premik k obnovljivi energiji
ni mogoč čez noč. Dolgo bo trajalo in v vmesnem času bomo

imeli klasično mešanico termoelektrarn, jedrskih elektrarn in obnovljive energije. V teoriji velja, da bi bilo potrebno električno
energijo proizvajati v bližini strani povpraševanja, toda v praksi
porabniki niso na priobalnih območjih ali v afriških puščavah. To
pomeni, da bo prenos električne energije s strani ponudbe do
strani povpraševanja velik izziv. Skupina ABB je vodilna v svetu
na področju tehnologij, ki so za to potrebne, na primer visokonapetostnega enosmernega prenosa (HVDC), fleksibilnih prenosnih sistemov (FACTS) ali enosmernega prenosa, zato smo prepričani, da bo industrija kos tehničnim zahtevam. Fizična varnost
in politična stabilnost posameznih regij na strani ponudbe pa sta
drugo vprašanje in spadata na politični dnevni red.
S katerimi konkretnimi projekti se ABB trenutno ukvarja v Evropi
in s katerimi v Aziji in v drugih regijah? Kakšne so razlike med
posameznimi regionalnimi projekti, če na primer upoštevamo,
da sta Kitajska in Indija zelo dejavni v premogovništvu, Nemčija
pa denimo opušča jedrsko energijo?
ABB se v mnogih državah ukvarja z zagonom projektov na področju
pametnih omrežij. Naj omenim le Center Point v Houstonu v Teksasu, The Royal Seaport v Stockholmu na Švedskem, Smart City
v Helsinkih na Finskem in T-City v Nemčiji. V teku imamo tudi
številne druge projekte po vsem svetu. Pri vseh so ključna vodila
zmogljivost, zanesljivost, učinkovitost in trajnost. Nemška
odločitev, da se odpove proizvodnji jedrske energije, ima jasne
posledice in predstavlja posebej velik izziv pri prenosu, saj je potrebnih na tisoče kilometrov daljnovodov. Ni pa to neposredno primerljivo z razvojem drugje, na primer na Kitajskem, kjer se povpraševanje razvija povsem drugače. To samo potrjuje, da mora
ABB misliti globalno in delovati lokalno, da zadovolji različne
potrebe regij. V ta namen je skupina začela program Region 4
Region (Regija za regijo, op. p.), v katerem se posamezni regiji
posvetimo v vseh pogledih, od znanja in izkušenj do proizvodnih
zmogljivosti in izvedbe projektov. Na tak način želi ABB igrati pomembno vlogo pri tem razvoju in v tem zahtevnem obdobju. I
Energetika.NET



ENERGETSKA LITERATURA ZA MALE IN VELIKE ENERGETIKE
Energija doma, prva spletna skupnost za
promocijo trajnostnega bivanja, je
izdajateljica otroških okoljsko-energetskih
slikanic o Hišku, vidni ikonici tega portala, in
otroške knjižne zbirke Modri svet, ki povezuje
ogrožene živalske vrste z našim ravnanjem z
vodo in energijo. Vsa dela, ki so deležna
tudi mecenske podpore, so strokovno
pregledana in nosijo spremne besede
relevantnih strokovnjakov.

NOVO!
Pri Energetiki.NET sta izšli tudi
prva poslovna knjiga o energetski
učinkovitosti in prva knjiga, ki vas
bo popeljala od teorije do prakse o
pametnih omrežij!
Pripravimo vam lahko tudi posebne
ponudbe za novoletne knjižne pakete!

Energetika.NET d.o.o.
Tehnološki park 24; 1000 Ljubljana; T: 01 40 12 868;
E: prodaja@energetika.net

SE BEREMO!
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Kam se bodo prelili
solarni denarci
Tanja Srnovršnik

Center za podpore pri Borzenu je v prvih
devetih mesecih letos izplačal malo več
kot  milijonov evrov podpor za
električno energijo, proizvedeno iz
obnovljivih virov energije (OVE), od tega
8, odstotka oziroma , milijona
evrov za sončne elektrarne. Sledijo, a
precej zadaj, bioplinske elektrarne s ,
milijona evrov izplačanih podpor. Vlada bi
rada tako izstopanje sončnih elektrarn pri
izplačanih podporah zmanjšala in tako v
predlogu novele energetskega zakona
predvideva tudi večjo spodbudo drugim
OVE. A Franko Nemac, direktor Agencije
za prestrukturiranje energetike, glede na
pomanjkanje sredstev za podpore ne
pričakuje, da bi lahko vlada ob
poslabšanju pogojev za sončne elektrarne
izboljšala le-te za druge OVE.
Država preko sprememb energetskega zakona uvaja
kvote za OVE, kar Nemac odločno odsvetuje, saj to
pomeni le dodatno birokratizacijo. Spremembe
bodo tako po mnenju Nemaca vplivale drugače,
kot si želijo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor, torej da bi se tempo izgradnje umiril in da bi
bil finančno vzdržen. »Kljub drastičnemu znižanju
odkupnih cen v juliju je ob ponovno napovedanih
spremembah in uvajanju kvot zelo verjetno veliko
investitorjev ponovno pohitelo z izvedbo planiranih
investicij, da ne bi zamudili sedanjih slabših, vendar liberalnih pogojev.« Zato je po Nemacovem
mnenju treba tempo izgradnje umiriti s pogostejšim zniževanj odkupnih cen, »kar nas bo privedlo do nivoja, da bodo sončne elektrarne same po
sebi konkurenčne in podpore ne bodo več po-
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trebne«.

Podporna shema je 30. septembra letos
obsegala 2081 enot s skupno nazivno močjo
363 MW (zraven je prištet tudi TE-TOL,
katerega nazivna moč po odločbi je 113
MW). Od tega jih ima 908 izbranih vrsto
podpore kot zagotovljen odkup, preostalih
1173 enot ima obratovalno podporo. V prvih
devetih mesecih letos je sicer v shemo
vstopilo 931 elektrarn s skupno močjo
197.790 kW. Od tega je kar 884 sončnih
elektrarn s skupno močjo 71.301 kW, je pa v
tem obdobju v podporno shemo vstopilo
tudi 7 hidroelektrarn, katerih nazivna moč
obsega 3 MW. Po deležu proizvedene
električne energije izstopajo enote SPTE na
fosilno gorivo (27 %), bioplinarne (25 %) ter
sončne elektrarne (23 %), medtem ko pri
deležu izplačil podpore izstopajo sončne
elektrarne (49 % izplačanih podpor).
Skupna količina proizvedene električne
energije v obdobju od januarja do
septembra 2012 je za 34 odstotkov manjša
glede na enako obdobje leta 2011, ob tem pa
je bilo izplačanih za 33 odstotkov več
podpor, kažejo podatki Borzena.

Bolje podpore zniževati vsak mesec kot
enkratno za 0 odstotkov
Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor so sicer
pred kratkim za Energetiko.NET dejali, da se bo Slovenija zgledovala po modelu nekaterih držav, kjer
podpore znižujejo vsak mesec. »V kolikor bi mesečna znižanja podpor odsevala tudi dejansko situacijo na trgu, pozdravljamo navedeno možnost. S
tem bi se tudi dokončno ukinila sezonskost postavljanja sončnih elektrarn, zaradi česar prihaja do
preobremenitve tako izvajalcev kot tudi Agencije za
energijo ob ključnih datumih 30. junija in 31. decembra,« so se na to odzvali v Združenju slovenske
fotovoltaične industrije (ZSFI). S takim predlogom
se strinja tudi Nemac. »Bistveno bolje za vse, ki sodelujejo v tem sektorju, je, da so spremembe čim
manjše in znane vsaj nekaj časa vnaprej. Bolje vsak
mesec znižati odkupne cene za kak odstotek kot enkratno za 20 %,« je prepričan. Poudarja, da je treba
tekoče analizirati stanje, kako tako znižanje vpliva

na odločanje za nove investicije.

Če želimo spodbuditi druge OVE, je treba
odpravljati ovire
ZSFI smo ob tem vprašali, ali se zaradi vsega dogajanja potencialni investitorji morda že raje ozirajo
po drugih OVE. V združenju odgovarjajo, da je
»glede na diskriminatorne navedbe v predlogu novele energetskega zakona to cilj zakonodajalca«.
Če bi predlog novele začel veljati, pa bi se to po njihovem mnenju dejansko začelo dogajati.

V Eko skladu si bodo prizadevali, da bodo
nov javni poziv za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe
OVE in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb objavili že januarja
2013. Je pa podlaga za objavo javnih
pozivov za dodeljevanje nepovratnih
finančnih spodbud v letu 2013 program, ki
ga mora potrditi vlada, pravijo. Ob tem
dodajmo, da je 1. novembra funkcijo
direktorja Eko sklada prevzela članica
nadzornega sveta sklada mag. Kristina
Šteblaj.
Nemac opozarja, da glede na stanje pomanjkanja
sredstev za podpore ni za pričakovati, da bi ob poslabšanju pogojev za sončne elektrarne lahko država
izboljšala le-te za druge OVE. »Pri sončnih elektrarnah je za investitorje dovolj, da imajo na razpolago ustrezen prostor, pri vseh drugih OVE pa so
pogoji za možnost izgradnje veliko bolj kompleksni.
Do vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo je skoraj
nemogoče priti. Naj samo izpostavim vetrne in hidroelektrarne. Geotermalne elektrarne pa so pove-

zane z velikimi predhodnimi vlaganji in tveganjem,
da projekt na koncu ne bo ne tehnično ne ekonomsko izvedljiv.« Tako Nemac meni, da za druge OVE
ni mogoče bistveno izboljševati ekonomskih pogojev, ampak je predvsem treba začeti sistematično odpravljati ovire, ki onemogočajo pridobivanje dovoljenj in gradnjo.

Kaj so glavne spremembe, ki jih prinaša
predlog novele energetskega zakona?
- Vlada bo določala, kolikšen bo obseg sredstev
za zagotavljanje podpor v enem letu.
- Investitorji, ki bodo želeli dobiti podporo za
naprave za proizvodnjo električne energije iz
OVE in SPTE, se bodo morali po novem
prijaviti na javni poziv Javne agencije RS za
energijo (JARSE), ki bo objavljen vsako leto do
1. oktobra. JARSE bo nato na osnovi
izpolnjevanja določenih pogojev naredila izbor.
- JARSE bo po opravljenem izbirnem postopku
vsem prijaviteljem izdala sklep o izbiri projekta
in na svoji spletni strani javno objavila podatke
o izbranih projektih, z navedbo investitorja,
izbrane tehnologije, moči proizvodne naprave
in ponujene cene za zagotovljen odkup
električne energije.
- Ker akcijski načrt za OVE predvideva prispevek
tudi drugih tehnologij, ne le fotovoltaike, bodo
morda imeli nekateri OVE prednost pred
drugimi.
- Sredstva za izvajanje podporne sheme bi se
poleg s prispevkom za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v SPTE in iz
OVE zbirala še s sredstvi podnebnega sklada in
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Fotovoltaika – vir bogastva ali
vreča s subvencijami brez dna?
Tanja Srnovršnik

Če je Alenka Domjan z Javne agencije RS za
energijo še sredi septembra govorila o .
nameščenih sončnih elektrarnah v Sloveniji,
jih je bilo . novembra po registru
deklaracij za proizvodne naprave .80.
Sončne elektrarne v Sloveniji imajo že več
kot 00 megavatov moči, s čimer smo že
presegli nacionalni akcijski načrt, ki
predvideva 0 (fotovoltaičnih) megavatov
do leta 00. A hitra rast bi se utegnila
kmalu zaustaviti predvsem zaradi
sprememb, ki jih bo prinesla novela
energetskega zakona.
»Fotovoltaika v laični javnosti še vedno velja za najdražji obnovljivi vir energije, ki ustvarja bogataše na
račun državnih pomoči, a ni tako, saj je od 1. julija
letos zagotovljena odkupna cena le še 13,6 centa za
kilovatno uro, medtem ko je cena kilovatne ure iz
biomase več kot 19 centov. Tako bo fotovoltaika v
treh do petih letih pravzaprav prvi obnovljivi vir
energije, ki ne bo več potreboval podpore,« je septembra na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
dejal Robert Otorepec iz Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI). Za dosedanjo hitro rast
fotovoltaike po njegovem mnenju niso bili zaslužni
samo dobri donosi, ampak tudi to, da je panoga
uspela odpraviti številne administrativne ovire.
»Tako je bila fotovoltaika tudi zaradi praktičnih razlogov do nedavna najbolj zanimiv vir za vlaganja in
mu bodo investitorji verjetno namenjali pozornost
tudi v prihodnosti«.

Javna agencija RS za energijo do 13.
decembra 2012 zbira pripombe in predloge
na osnutek akta o določitvi prispevka za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
V skladu s tem aktom bi se prispevek zvišal
z 0,36550 evra na 1,22335 evra za kW
obračunske moči.
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Nenavdušenost nad novelo energetskega zakona
V združenju pa so precej kritični zaradi ovir, ki jih
zadnje čase doživlja fotovoltaična industrija. Poudarjajo, da je za razvoj gospodarstva nujno urejeno
in čim bolj predvidljivo poslovno okolje, česar pa fotovoltaika ni bila deležna. Zato se na trgu že pojavljajo
pomisleki, ali so investicije v sončne elektrarne smotrne. Zlasti pa se združenju zdi problematičen predlog novega energetskega zakona, ki je po njihovem
mnenju protiustaven in diskriminatorski; predlagane spremembe bodo imele po njihovem hude negativne gospodarske posledice.
In kateri členi predloga energetskega zakona so po
mnenju ZSFI najbolj sporni? Predlog, da naj bi bil
javni razpis objavljen zgolj enkrat na leto, in to ob
koncu leta, kar bi po njihovem mnenju uvedlo popolni moratorij na obnovljive vire energije (OVE) do
1. januarja 2014. Tak moratorij bi izjemno negativno vplival na razvoj OVE in njihovo dolgoročno
konkurenčnost, ki sta ji osnova tehnološki ter implementacijski razvoj, so prepričani. Diskriminatorno in protiustavno je po njihovih besedah tudi podeljevanje subvencij zgolj tistim OVE, ki potrebujejo
najmanj podpornih sredstev. Tako se namreč favorizira zgolj nekatere tehnologije in ne vseh OVE
hkrati ter enakopravno. Zato prav tako ni mogoča
uvedba kvot, pravijo na ZSFI, kjer se med drugim
bojijo, da bi se zaradi sprememb energetskega zakona investitorji začeli ozirati po drugih OVE (več
o tem si lahko preberete na straneh 58–59).

Za sončno elektrarno, ki bi proizvedla
približno 1.088 kilovatnih ur električne
energije letno, bi bila cena investicije 75.000
evrov, od tega bi investitor sam porabil 70
% električne energije, preostalih 30 % bi je
oddal v omrežje po ceni 6 centov za
kilovatno uro, prihranek zaradi lastne
porabe pa bi bil 11 centov na kilovatno uro.
Ob približno 4-odstotni rasti cen električne
energije bi s tako elektrarno v 15 letih
zaslužil približno 98.000 evrov. Tako bi bilo,
če danes ne bi imeli več podpore v obliki
zagotovljenih odkupnih cen za tako
proizvedeno električno energijo, je prikazal
Robert Otorepec.

Foto: arhiv BISOL

Foto: arhiv TALUM

Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor pa zatrjujejo, da novela energetskega zakona ne določa
vnaprej izbire posamezne tehnologije, ampak predvideva le omejevanje rasti potrebnih sredstev za
podpore za naprej in v skladu s tem spodbujanje graditve novih proizvodnih naprav za OVE in SPTE.
»Predvideno je, da bi po novem uvedli predizborni
postopek za projekte proizvodnih naprav za OVE in
SPTE, obseg tistih, ki bodo izbrani, pa bo odvisen od
doseganja ciljev iz akcijskega načrta za OVE in razpoložljivih virov za podporno shemo.« Dodajajo še,
da je višina podpor tehnologijam odvisna od njihove
tehnološke zrelosti.

Upajmo, da nas ne doleti češki scenarij
»Pri izgradnji sončnih elektrarn smo dosegli raven,
ko je treba dobro razmisliti, kako in kam naprej.
Vsaj kot izhodišče predlagam, da se usmerimo le v
podporo integriranih sončnih elektrarn na strehe in
fasade objektov,« meni direktor Agencije za prestrukturiranje energetike Franko Nemac. Glede na
dejstvo, da se z zagotovljenimi odkupnimi cenami
približujemo 15 centom za kWh, kar je raven bruto
cene, ki jo porabniki plačujejo za električno energijo, pa še meni, da bi morali proizvedeno električno
energijo porabniki porabiti sami in bi država finančno spodbujala samo presežek, ki gre v omrežje.
»Dolgoročneje bo vsaka zgradba imela sončno elek-

trarno, ki bo nadomeščala streho in primerne dele fasad ter bo večja, kot je poraba posamezne zgradbe.«
Evropsko združenje fotovoltaične industrije pa v
svoji napovedi za fotovoltaični trg meni, da tako hitra rast te industrije ne more trajati večno in da je
zdaj v obdobju kratkoročne negotovosti. A na srednji in dolgi rok združenje vidi dobre možnosti za
nadaljnjo hitro rast: »Ob pravi politiki bi lahko fotovoltaika še naprej napredovala pri doseganju konkurenčnosti na ključnih trgih z električno energijo
in postala prevladujoč vir energije.« V Evropi je potenciala še za 20 do 25 GW sončnih elektrarn v prihodnjih letih, seveda če bodo politike prave. Če ne
bodo, se bo trg sesedel na morda manj kot 10 GW
na leto, opozarjajo v združenju. Se pa zato fotovoltainčni trg hitro širi zunaj Evrope – še posebej na
Kitajskem, v ZDA in na Japonskem. V Sloveniji pa
upajmo, da se nam ne bo zgodil scenarij, kot se je
na Češkem, kjer so v dveh letih zgradili za 2 GW
sončnih elektrarn, potem pa cel sistem zaprli in te
elektrarne celo obdavčili, na kar je pred kratkim
I
opozoril Borut Rajer iz Borzena.
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Pogled v leto 2013: kakšne
zakonodajne spremembe
čakajo energetiko

Ilustracija: Roman Peklaj
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Če smo prejšnja leta delali preglede za nazaj, smo se
letos odločili, da bomo pogledali, kaj se energetskemu
sektorju obeta prihodnje leto. Med ključnimi
spremembami na Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor izpostavljajo spremembe energetskega zakona,
s katerimi bomo v slovenski pravni red med drugim
prenesli direktivi o skupnih pravilih notranjega trga z
električno energijo ter o skupnih pravilih notranjega
trga z zemeljskim plinom (tretji energetski paket).
To bi sicer morali storiti že . marca lani, ker pa še
nismo, nas je Evropska komisija že prijavila Sodišču EU.
Z zadnjo, šesto spremembo energetskega zakona, bo Slovenija v
svoj pravni red delno ali v celoti prenesla vsebino štirih direktiv
EU – poleg že omenjenih dveh še direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki bi jo morali prenesti že 5. decembra 2010, ter o energetski učinkovitosti stavb, pri kateri je bil
rok za prenos 14. junij. Direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Julijan Fortunat je sicer na
konferenci Energija 12 napovedal, da bo nov energetski zakon
začel veljati že na začetku leta 2013. »Upamo, da bo to pripomoglo k bolj učinkovitemu in transparentnemu delovanju energetskega sektorja,« je dejal.
Na področju električne energije med glavnimi rešitvami v predlogu novele zakona najdemo ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja; za Slovenijo je po mnenju ministrstva najbolj
logična izbira popolna lastniška ločitev z izjemo za lastništvo
države, ki mora za upravljanje s tržnimi dejavnostmi in z reguliranimi dejavnostmi vzpostaviti dva ločena javna organa. Na področju lastništva distribucijskega sistema je po mnenju ministrstva treba natančneje definirati odnose med operaterjem in
lastnikom omrežja, pa tudi vlogo in pooblastila regulatorja v odnosu do lastnikov. Zapisano je tudi pravilo vzajemnosti, po katerem morebitne zavrnitve dostopa do omrežja oziroma do odjemalcev na slovenskem trgu dobavitelju iz tujine v praksi ne
izvaja sistemski operater omrežja, ampak operater trga.
Kar nekaj rešitev je tudi na področju zemeljskega plina. Med pomembnimi je zanesljivost oskrbe. Energetski zakon določa Javno
agencijo RS za energijo (JARSE) kot pristojni organ po evropski
uredbi in obseg zaščitenih odjemalcev, ki poleg gospodinjskih odjemalcev zajemajo tudi nekatere osnovne socialne službe. V primeru monopola mora dobavitelj zagotavljati več dobavnih virov.
Operater prenosnega sistema si mora pred imenovanjem pridobiti certifikat, kar izvaja JARSE v sodelovanju z Evropsko komisijo. JARSE lahko v skrajnem primeru certifikat tudi odvzame. Zakon pa določa tudi potrebne mehanizme za uveljavljanje pravice
dostopa do omrežja vseh odjemalcev, vključno z dobavitelji. V primeru zavrnitve dostopa do omrežja je omogočena tudi participacija prosilca pri razširitvi kapacitet.
Zakon pa prinaša kar nekaj sprememb tudi na področju obnovljivih virov energije, o čemer si lahko preberete na straneh
58–59.

Spremembe se obetajo tudi rudarstvu
Ministrstvo pripravlja tudi spremembe rudarskega zakona, s katerimi »se odpravljajo nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti določb veljavnega zakona, ki onemogočajo ali zavirajo
reševanje upravnih in drugih postopkov«. Z veljavnim zakonom
namreč ni definiran postopek za izdajo rudarskega koncesijskega akta, kadar se rudarska pravica podeljuje z javnim razpisom,
pogoji za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje brez javnega
razpisa so zapisani kumulativno namesto posamično, za primer
sanacije nelegalnih kopov pa se pogoji podvajajo, neustrezno je
rešeno podeljevanje koncesij pri širitvah, ki bi morale zajemati
tudi širitev obstoječega pridobivalnega prostora v globino, praktično nemogoče je podaljševanje obstoječih koncesij, potrjevanje
rudarskih projektov v postopku sklepanja koncesijskih pogodb je
rešeno strokovno nepravilno, nezadostno sta urejena plačevanje
koncesnine iz naslova velikosti pridobivalnega prostora ter inšpekcijsko nadzorstvo nad nezakonitimi rudarskimi deli, periodika
inšpekcijskega nadzora ne omogoča učinkovitega ukrepanja v primeru neizvajanja ali neustreznega izvajanja sanacije pridobivalnega prostora pred iztekom koncesijske pogodbe in podobno. Poleg tega zakon ne vsebuje ustreznih prehodnih določb, ki bi
uredile način uveljavljanja že pridobljenih pravic po prenehanju
veljavnosti in uporabe starega zakona, piše v obrazložitvi predloga
novele zakona.

Poudarek tudi hidroelektrarnam in URE
Na ministrstvu nameravajo prihodnje leto veliko pozornosti posvetiti tudi postopkom pri umeščanju novih hidroelektrarn v
prostor. Tukaj omenjajo hidroelektrarne na spodnji Savi in hidroelektrarne na srednji Savi. Na spodnji Savi je treba v prostor
umestiti le še hidroelektrarno Mokrice. Brežiški svetniki sicer oktobra niso podprli osnutka državnega prostorskega načrta za omenjeno hidroelektrarno, v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi
(HESS) pa pričakujejo, da bo vlada uredbo o osnutku državnega
prostorskega načrta (DPN) potrdila na začetku prihodnjega leta.
Glede hidroelektrarn na srednji Savi pa je direktor Direktorata za
energijo Julijan Fortunat pred nekaj meseci dejal, da ima investitor nekatere pomisleke o tem, koliko elektrarn naj bi sploh gradili na tem delu reke. Je pa poudaril, da želijo prve tri elektrarne
v prostor umestiti v čim krajšem času in da bodo te projekte obravnavali prednostno. »Zavoljo gospodarske rasti je nujno, da
začnemo te objekte graditi,« je v intervjuju za Energetiko.NET
državo pozval prvi mož GEN energije Martin Novšak.
Ministrstvo čaka kar nekaj dela tudi na področju energetske
učinkovitosti – med drugim dokončna implementacija direktive
o energetski učinkovitosti stavb in prenos nove direktive o energetski učinkovitosti v nacionalno zakonodajo. Na Direktoratu za
energijo zadnje čase zelo poudarjajo pomen učinkovite rabe
energije, ki po njihovem mnenju – in tudi po mnenju EU – postaja pomembnejša od obnovljivih virov energije. Prihodnje leto
pa naj bi dobili tudi že dolgo pričakovani nov nacionalni enerI
getski program.
Energetika.NET
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