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Energetika in gradbeništvo

O Energetiki.NET so povedali …
Energetika.NET je skoraj edini, vsekakor pa najtemeljitejši
medij za pregled dogodkov na področju energetike v JV
Evropi. Energetsko skupnost, katere sekretariat zdaj
vodim, pokriva skoraj v celoti, tako da je to naše »uradno
glasilo«. Vsekakor sem njen pravi domet spoznal šele na
Dunaju, kjer je v krogih Energetske skupnosti cenjen in
spoštovan medij. Zato sem zmeraj ponosen, da je iz
Slovenije.
Mag. Janez Kopač, direktor sekretariata Energetske
skupnosti

Današnji način življenja in dela enostavno zahtevata
pravočasne, preverjene in zgoščene informacije.
Energetika.NET mi na enem mestu prinaša informacije o
dogajanjih v slovenski energetiki. O velikih in
pomembnih pa tudi o tistih, ki morda dodajajo le
pomemben odtenek v razumevanju ozadij. Zato se
vračam. Prav vsak dan.
Prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko
na Institutu Jožef Stefan

Z Energetiko.NET že dolgo in dobro sodelujemo. Cenimo
profesionalnost in prilagodljivost njihove ekipe, kot
ponudniku tehnologij s področja energetike pa nam je
pomembno še zlasti to, da lahko preko različnih
komunikacijskih platform Energetike.NET celovito in
učinkovito komuniciramo z našo ciljno publiko. Na
področju specializiranih, z energetiko povezanih vsebin je
to na slovenskem trgu gotovo partner z najbolj razvito
storitvijo tako za uporabnike kot tudi za ponudnike
tehnologij.
Martina Merslavič, vodja korporativnega komuniciranja,
Siemens, d. o. o.

Energetika.NET

Energetika.NET nas že vrsto let ažurno in celovito
obvešča predvsem o dogajanju na področju energetike in
tudi o drugih pomembnejših dogodkih v Sloveniji in
širše. Je nepogrešljivi vir informiranja in izobraževanja
tako strokovne kakor tudi laične javnosti. V zadnjem
obdobju je prevzela pomembno vlogo tudi pri
organizaciji različnih energetskih dogodkov v Sloveniji.
Odlično sodelovanje s Slovenskim društvom za daljinsko
energetiko (SDDE) je v preteklem letu prineslo skupno
organizacijo mednarodne konference daljinske
energetike. V ta osrednji dogodek SDDE je
Energetika.NET vnesla svežino, poskrbela za odlično
medijsko odmevnost in ga naredila še bolj privlačnega za
vso slovensko ter mednarodno energetsko javnost.
Prof. dr. Alojz Poredoš, vodja Laboratorija za hladilno
tehniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Spletni portal Energetika.NET je v zadnjih letih postal
najpomembnejši vir poslovnih informacij na področju
energetike. S korektnim profesionalnim poročanjem se je
portal razvil v referenčni medij na tem področju.
Prizadevni sodelavci portala so se izkazali tudi z
organizacijo več rednih letnih dogodkov. Zaradi
navedenih referenc smo se za sodelovanje z njimi odločili
tudi v Tehnološki platformi za pametna omrežja.
Prof. dr. Igor Papič, predsednik Tehnološke platforme za
pametna omrežja
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Na kratko o
povezovanju in
sodelovanju …
Pred mednarodno konferenco o trgovanju z energijo En.trading
013, ki jo Energetika.NET 21. maja organizira v zagrebškem
hotelu International, nam v uredništvu misli uhajajo tudi k
mednarodnemu povezovanju in sodelovanju. Pa ne le misli,
tudi novinarska peresa gredo v tej smeri.
Ne odvijajo se nam pred očmi samo največji energetski projekti
v nekaj več kot 20-letni zgodovini samostojne države, od TEŠ 6,
kjer je aktiven francoski Alstom, do Južnega toka z ruskim
gigantom, ampak doživljamo tudi vse večjo prisotnost tujcev.
V našem primeru norveškega Montela, ki je partner (tudi
solastnik podjetja) Energetike.NET pri organizaciji dogodka,
s katerim sem začela to pisanje. In prav zaradi slednjega si
ubijamo glavo ob iskanju odgovora na vprašanje, zakaj se v
državici, kot je naša, tako hudo bojimo tujcev. Ti so že tako
ali tako prestopili naš prag.
V tej številki naše sezonske revije tako med drugim
predstavljamo delovanje družbe Danfoss, ki je v danski lasti,
v Sloveniji pa predstavlja izjemno uspešno gospodarsko družbo,
ki zagotavlja tudi številna delovna mesta. Torej se tudi v tem
primeru srečamo s povezovanjem in sodelovanjem na
mednarodni ravni. Seveda ne spodbujam vsakršne
nepremišljenosti pri vezeh s tujimi družbami, pa vendar se ob
opazovanju aktualnih razmer v državi porajajo vprašanja, zakaj
toliko zadržanosti ob priložnostih, ki jih ponujajo potencialna
partnerstva. Oziroma so jih ponujala, saj marsikoga nismo
sprejeli ali smo oklevali, dokler ni tujec odšel iskat priložnosti kam
drugam. No, danes je cena našega gospodarstva – hočeš, nočeš –
nižja in zato izbira morebitnih partnerjev manjša.
Da v našem mikro okolju le ni vse samo črno, morda potrjuje
tudi dejstvo, da se tudi podjetja, kot je naše, širijo. Ne le z vse
več aktualnimi projekti, ampak tudi kadrovsko. Tako bo
urednikovanje naslednje številke revije, ki izide zgodaj jeseni,
prevzela kolegica Ana Vučina Vršnak, ki jo bogati dolga
kilometrina novinarskega dela za znane domače medije.
Dragi bralci in spoštovane bralke, želim Vam prijetno branje
portala in revije tudi v prihodnje, sveži krmarki uredništva naše
revije pa vso srečo!
Se vidimo in beremo!
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Energetske prioritete
nove vlade

Ilustracija: Roman Peklaj

Tanja Srnovršnik

Nova vladna koalicija, ki jo sestavljajo Pozitivna
Slovenija, DeSUS, Državljanska lista in SD, si je v
koalicijski pogodbi, podpisani sredi marca, zadala
precej ambiciozne energetske cilje, a po dveh mesecih
njenega delovanja kakšnih napredkov še ni videti. Že za
nacionalni energetski program, ki se bo po predlogu
novele energetskega zakona po novem imenoval
nacionalni energetski koncept, na Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor, pristojnem za energetiko,
pravijo isto kot v času prejšnje vlade: strokovne
(predvsem ekonomske) podlage zanj osvežujejo in
skušali bodo dokument pripraviti v čim krajšem času.


Energetika.NET

Nova koalicijska pogodba veliko stavi na gradnjo infrastrukturnih
objektov, še posebej v energetiki, ki naj bi oživila gospodarsko
rast. Na področju slednje so si koalicijski partnerji ponekod postavili konkretne roke. V štirih mesecih bodo denimo pripravili
in podpisali koncesijske pogodbe ter izdelali idejne zasnove za hidroelektrarne na srednji Savi, v treh mesecih spremenili sistem
prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), da bi razbremenili slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 odstotkov. V šestih mesecih bodo tudi pripravili izboljšave
prostorske zakonodaje, ki bo poenostavila in bistveno skrajšala
postopke umeščanja v prostor.
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Ti roki se zelo hitro približujejo. Kje je ministrstvo po dveh mesecih z naštetimi cilji? Odgovore smo prejeli 8. maja, torej skoraj dva meseca po podpisu koalicijske pogodbe. Glede koncesijske pogodbe za hidroelektrarne na srednji Savi na ministrstvu
pravijo, da je to stvar Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je že
ustanovilo medresorsko skupino, ki naj bi pogodbo v čim
krajšem času pripeljala do podpisa.
0-odstotna pocenitev elektrike za industrijo ni mogoča
Medtem pa se očitno zapleta pri prispevkih za OVE. Javna agencija RS za energijo (JARSE) je že v začetku marca na zahtevo
prejšnjega ministrstva za infrastrukturo in prostor pripravila nekatere izračune glede prerazporejanja višine prispevka za OVE
med različnimi skupinami odjemalcev. A kot zdaj pravijo na ministrstvu, iz analize agencije izhaja, da že zdaj gospodinjstva in
drugi odjemalci na nizki napetosti plačujejo več prispevkov glede
na porabljeno električno energijo kot odjemalci na srednji in visoki napetosti.
»Ker ceno električne energije določa trg, v ceni za dobavljeno električno energijo pa je še regulirani del od omrežnin, trošarin do
prispevkov za OVE, verjetno v gospodarstvu računajo na znižanje
v tem delu. Ker znaša prispevek OVE v njihovem skupnem znesku cene za dobavljeno električno energijo med 7 in 9 odstotki,
tudi s tem, da se jih popolnoma oprosti tega prispevka in se ga
prevali na odjemalce na nizki napetosti, ne moremo znižati njihovih stroškov za električno energijo za 10 odstotkov, čeprav bi torej ta prispevek za gospodarstvo v celoti ukinili,« zdaj ugotavljajo na ministrstvu.
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je predlagala spremembo
podporne sheme za OVE v noveli energetskega zakona po zgledu
nemškega modela, po katerem lahko podjetja zaprosijo za
olajšavo za OVE. Glede tega na ministrstvu pravijo, da Evropska
komisija skuša ugotoviti, ali je taka oblika državne pomoči dopustna in pod katerimi pogoji. V tem primeru bi namreč morali
v drugih skupinah odjemalcev zbrati toliko, kot bi pri ostalih obremenitev znižali. »Hkrati pa danes še ne moremo opredeliti, pod
kakšnimi pogoji to ne bi pomenilo nedovoljene državne pomoči,« pojasnjujejo na ministrstvu.
Prednost pri OVE bosta imela voda in veter
Vlada je v koalicijski pogodbi zapisala tudi, da bodo sprejete cilje na področju OVE iz sprejetega Akcijskega načrta za OVE
2010–2020 primerjali z oceno stanja na dan 31. decembra 2012.
Na podlagi ugotovitev bodo nato sprejeli strateško usmeritev,
katere proizvodne vire za električno energijo na OVE bodo spodbujali tudi v prihodnje. Na podlagi ugotovitev bodo tudi preučili
podporno shemo in določili drugačne vire financiranja obratovalnih podpor.
Na ministrstvo smo zato naslovili vprašanje, katerim OVE bodo
dali prednosti. Odgovorili so: »Vsi obnovljivi viri so enako pomembni. Kakšen razvoj je bil predviden za posamezno tehnologijo, je bilo določeno v nacionalnem Akcijskem načrtu za obnovljive vire.« Ob tem pojasnjujejo, da se je razvoj pri fotovoltaiki
zgodil na podlagi hitrejšega zniževanja cen tehnologije glede na
predvidevanja ob določanju višine podpor. V prihodnje pa bodo
odločitve sprejete glede na razpoložljiva sredstva, »zato bo tu najbrž zelo pomemben kriterij tudi cena podprte električne energije«. S tega vidika je po besedah ministrstva prednost gotovo na
področju izkoriščanja vode in vetra. Minister za infrastrukturo in
prostor Samo Omerzel pa je med OVE v zaslišanju v parlamentu
izpostavil tudi gozdove. Ti so po njegovem mnenju »naša nafta«.
GZS je sicer pred časom zahtevala, da se zagotovijo pogoji za

umeščanje hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v prostor. Zlasti pri
vetrnih elektrarnah imamo težave. Do zdaj imamo namreč samo
eno večjo vetrno elektrarno, vetrne turbine na Volovji rebri pa so
spet dobile rdečo luč. A na ministrstvu rešitve glede tega, kako
spodbuditi investicije v vetrne elektrarne, očitno še nimajo. Pravijo namreč, da imajo v tem trenutku težave s sprejemanjem
državnih prostorskih načrtov na področju energetike. »Kako naprej, je odvisno predvsem od Ministrstva za kmetijstvo in okolje,«
dodajajo.
Za Brnice pričakujejo predlog potencialnega investitorja
Zanimiv ukrep, predviden v koalicijski pogodbi, je tudi, da si bo
vlada prizadevala za znižanje cen zemeljskega plina kot pomembnega primarnega energenta za potrebe industrije. A ko
smo vprašali, kako bodo skušali vplivati na znižanje cen plina, so
ti odgovorili: »Cene plina se prosto oblikujejo na trgu, država v
to ne sme posegati.«
In še? Vlada je v pogodbi zapisala, da si bodo pri velikih infrastrukturnih proizvodnih projektih prizadevali izvesti že zastavljene prednostne projekte, ki bodo financirani še iz finančne perspektive 2007–2013. Prednost bodo imeli projekti,
v katere bo vključen čim večji delež slovenskih dobaviteljev.
Mednje štejejo izgradnjo velikih hidroelektrarn, dokončanje
spodnje Save in začetek gradnje srednje Save, dokončanje projekta TEŠ 6, takojšnje nadaljevanje prestrukturiranja energetike v Zasavju, vključno z začetkom raziskav na območju
Brnice in odločitvijo o nadaljevanju aktivnosti za obnovo kotla
v TET, izgradnjo plinskih elektrarn kot domačih terciarnih rezerv, plinske elektrarne, energetsko sanacijo stavb, vetrne elektrarne.
Poslanca Pozitivne Slovenije Barbara Žgajner Tavš in Jože Velikonja sta nedavno na ministra Omerzela naslovila pisno poslansko pobudo, v kateri sta ga pozvala k objavi javnega razpisa
za pridobitev dovoljenja za raziskovanje zalog premoga na območju Brnice. »Pobudo za javni razpis lahko poda samo pravna
ali fizična oseba z izkazanim gospodarskim interesom. Pričakujemo predlog potencialnega investitorja,« glede tega pojasnjujejo
na ministrstvu.
Na energetski program pa še kar čakamo ...
Minister Omerzel je v aprilskem zaslišanju v parlamentu dejal
tudi, da je razočaran, da Slovenija še nima energetskega programa, saj bi ga morala sprejeti že zdavnaj. »Moja želja je, da se
slovenska energetika odloči, svoje vektorje poenoti in jih usmeri
v isto smer. Želim torej večje sodelovanje med obema energetskima stebroma,« je poudaril. »Pomen slovenske energetike za
slovensko gospodarstvo je izreden. Če bomo tukaj naredili strateške napake, bomo dolgoročno imeli posledice tudi v gospodarstvu,« je bil jasen novi minister. A glede na odgovore ministrstva lahko sklepamo, da je energetski program oziroma po
novem nacionalni energetski koncept tam, kjer je bil v času
prejšnje vlade. »Strokovne (predvsem ekonomske) podlage zanj
osvežujemo in skušali bomo dokument pripraviti v čim krajšem
času,« namreč pravijo.
Omerzel je takrat omenil tudi blok 2 Jedrske elektrarne Krško in
dejal, da bomo morali razmisliti, na kakšen način tako obsežno
investicijo izpeljati in od kod zagotoviti vire financiranja. V koalicijski pogodbi pa se je vlada zavezala tudi, da bo poenostavila administrativne postopke in zakonodajo na energetskem, okoljskem in prostorskem področju pri umeščanju infrastrukturnih
objektov v prostor. Želijo namreč odpraviti ovire in blokade pri inI
vesticijskih in razvojnih projektih.
Energetika.NET
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Zagotavljamo vedno zanesljiv tok, z največjim distribucijskim omrežjem
električne energije v Sloveniji. Upravljamo ga z več kot 115 leti izkušenj.
Učinkovito tržimo in izvajamo dela s področja načrtovanja, izgradnje,
vzdrževanja in optimizacije distribucijskih omrežij. Obenem skrbimo za
zagotavljanje meritev in analiz kakovosti napetosti električne energije,
s katerimi poskrbimo, da vsak dom ali podjetje v vsakem trenutku napajamo
s 100 % pozitivno energijo.
www.elektro-ljubljana.si
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KonSoLidAcijA v EvroPSKi EnErgEtiKi

Tudi slovenska
elektroenergetska in plinska
omrežja v zasebne roke?
Tanja Srnovršnik

V Evropi se na področju plinskih in elektroenergetskih
omrežij združujejo številna podjetja, v prihodnje pa naj
bi bilo teh procesov še več. Številni poznavalci razmer
napovedujejo, da bo na koncu nastal en velik evropski
operater omrežja. Do popolne združitve naj bi najprej
prišlo v plinskem sektorju, saj je za vlade
elektroenergetski sektor bolj strateški, posel s plinom
pa je bolj mednaroden. Preverili smo, ali je tudi v
Sloveniji kakšna možnost, da bi prišlo do privatizacije
elektroenergetskega in plinskega omrežja in ali je morda
že bil izkazan kakšen interes za nakup.
Zadnja leta se v evropski energetiki bije bitka med operaterji energetskih omrežij, ki jim primanjkuje denarja, in denarja polnimi
infrastrukturnimi skladi, ki želijo kupiti evropska omrežja od dobaviteljev energije, ki po zakonodaji EU ne morejo več nadzorovati teh omrežij. Prav finančni investitorji bodo verjetno igrali v
oblikovanju velikih evropskih omrežnih družb v prihodnje
ključno vlogo, napovedujejo analitiki.
Na področju plinskih in električnih omrežij so se že združila številna podjetja. Italijanski operater plinskega omrežja Snam vodi
konzorcij podjetij, ki so pripravljena plačati 2,4 milijarde evrov za
Totalovo enoto TIGF, ki se ukvarja s prenosom in skladiščenjem zemeljskega plina. Nemška zavarovalniška družba Allianz in kanadski sklad Borealis bosta za češkega plinskega operaterja Net4Gas
plačala 1,6 milijarde evrov. Na trgu z električno energijo Nizozemska razmišlja, da bi uvrstila delnice operaterja omrežja TenneT na
borzo, finski Fortum pa bi prodal svoje električno omrežje. Banke
in odvetniki pričakujejo v prihodnjih mesecih še več takšnih poslov,
ker je EU uzakonila ločitev proizvodnje in distribucije energije.

Italijani na plinskem pohodu
Da bi integriral razdrobljena plinska omrežja v Evropi, namerava
italijanski Snam v naslednjih štirih letih investirati 6,9 milijarde evrov. Z belgijskim operaterjem plinskega omrežja Fluxys,
ki je kupil delež v britanskem podjetju Interconnector, lastniku
podvodnega plinovoda, ki povezuje Združeno kraljestvo in Belgijo, je ustanovil skupno podjetje. S TIGF-om, ki upravlja plinsko omrežje na jugozahodu Francije, pa bo imel dostop do španskih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. Predsednik
uprave Snama Carlo Malacarne pravi, da družba razvija severnojužni koridor, v njenih načrtih pa je tudi os vzhod–zahod. Medtem je na področju električne energije omrežje EU še vedno v po-

vojih. Nizozemski TenneT je leta 2009 kupil E.ON-ovo visokonapetostno omrežje v srednji Nemčiji in tako postal prvi operater električnega omrežja, ki ima v lasti združeni omrežji v dveh
državah. Leto pozneje pa je belgijska Elia kupila od švedskega Vattenfalla omrežje v vzhodni Nemčiji.

V ELES-u ne bi nasprotovali enemu velikemu operaterju
In kaj se dogaja v Sloveniji? »Globalni cilji gredo prav zagotovo
proti temu, da bi eden od globalnih evropskih operaterjev upravljal celotno evropsko električno omrežje,« pravijo v ELES-u, slovenskem sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega
omrežja. V ELES-u taki smeri ne bi nasprotovali, če bi globalni
operater poleg tehničnega nadzora poskrbel tudi za pošteno delitev tržnega učinka prenosnih omrežij oziroma, kot pravijo, »za
pošteno uravnoteženost med dejanskimi in komercialnimi pretoki po teh omrežjih«. »Vprašanje pa je, ali bi bil takšen operater lahko hkrati tudi lastnik celotnega evropskega omrežja. Evropske velesile se prav gotovo ne bodo odrekle lastništvu ali vsaj
nadzoru nad lastništvom svojega električnega omrežja, drugo pa
je, kaj bodo v tem primeru lahko naredile manjše in šibke države,
kot je Slovenija,« dodajajo. Na vprašanje, ali je katero tuje podjetje oziroma sklad že pokazal interes, da bi kupil naše omrežje,
pa ne morejo odgovoriti, saj je lastnik omrežja država.
V Plinovodih, sistemskem operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina, pravijo, da »razmisleka o spremembi lastniške
strukture plinskega prenosnega sistema ni zaznati«. Prav tako v
zadnjem času niso zaznali interesa za nakup našega plinskega
omrežja. »Zakonodaja EU tudi ne predvideva in ne more prisiliti k lastninskemu povezovanju plinskega sistema v okviru enega
ali nekaj operaterjev. Te ideje so sicer v tej regiji že bile, vendar
je ostalo le pri tem. Tretji energetski zakonodajni sveženj določa
organiziranost operaterjev, predvsem je to potrebno zaradi izločanja vplivov podjetij, ki trgujejo s plinom in potrebujejo prenosni plinski sistem za prenos plina,« poudarjajo.
V ELES-u v prenosnem elektroenergetskem omrežju Slovenije vidijo veliko priložnost tako zase kot za vso državo. »Naš geostrateški položaj v Evropi nam ponuja velike možnosti za učinkovito
izrabo za zdaj še našega prenosnega omrežja. Škoda je, ker nismo znali oziroma nismo mogli izkoristiti tega tako, da bi imeli
v Sloveniji že zdaj na voljo tudi svoje lastne stalne presežke v
proizvodnji električne energije,« pravijo. Poudarjajo, da je trg za
konkurenčno proizvedeno električno energijo zagotovljen, saj je
I
primanjkuje povsod okrog nas.
Energetika.NET
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Najprej politične
odločitve, potem
inovativnost
energetike

Marca letos je v hotelu Union v Ljubljani potekala tradicionalna strateška
energetska konferenca Energetike.NET En.odmev 0. Že v uvodnem delu
konference je postalo jasno, da je za prodornost v prvi vrsti odgovorna
politika s svojimi usmeritvami, šele nato lahko energetski sektor pokaže
svojo inovativnost. Ko je zagotovljeno stabilno okolje, je tudi financiranje
lažje. Prav pri tem se v praksi kaže velik problem državnih poroštev. »Tako
zelo, da prihaja do živčnih vojn in osebnih tragedij,« je takoj izpostavil
direktor Plinovodov Marjan Eberlinc …
Ana Vučina Vršnak, foto: Analog
Dodal je, da bo resnično velik podvig, če bo
v državi uspelo pripraviti projekte z vso
dokumentacijo in jih umestiti v prostor v
treh letih in pol, kot to predvideva nova zakonodaja EU (sprejeta naj bi bila maja ali
junija), saj imajo sami izkušnje tudi s 30
let trajajočimi postopki.
Janez Kopač iz sekretariata Energetske
skupnosti je poudaril, da bo morala država
plačati kazen, če se časovnih rokov ne bo
držala. Nova evropska uredba o usmeritvah za evropsko čezmejno infrastrukturo,
ki govori o prostorskem umeščanju energetskih objektov širšega pomena, namreč
predvideva zelo kratke časovne roke, kar je
za marsikoga ''znanstvena fantastika'', je
dejal Kopač. Po njegovem bo sprememba
zakonodaje pravzaprav prisilila države članice, da se same bolje organizirajo, imela pa
bo tudi močan vpliv na vse druge projekte.
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Politika ne zna postaviti pravih
okvirjev
Ob štiri stebre prodornosti – politiko, inovativnost, financiranje in komunikacijo –
je Eberlinc dodal znanje. »To bi postavil na
prvo mesto,« je dejal in ocenil, da znanje
dejansko zelo težko združimo za velike
projekte. Brez političnih odločitev noben
večji energetski projekt ne more dobiti
pravega zagona, je jasen prvi mož Plinovodov. Kopač je dodal, da nimamo pravega
vodstva. Energetske strategije ni in je bila
vržena v koš, ker je niso pripravili pravi ljudje. Tudi strategija upravljanja državnega
premoženja ni sprejeta, pa čeprav je pripravljena. Kot nekdanji državni uradnik
je ponovil kritiko o ravnanju posameznih
uradnikov oziroma institucij. Po njegovem gre za »popolno nezavedanje o tem,
da so državni uradniki tu zaradi davko-

plačevalcev in gospodarstva«. Neprimerne
pristope je označil za vrtičkarstvo.
Tomaž Orešič iz EFT Group je izpostavil
pomembne izzive, ki so tako pred slovensko kot tudi pred evropsko politiko. Geostrateški položaj Evrope se slabša tudi zaradi plina. Po eni strani Evropa spodbuja
obnovljive vire, po drugi pa se povečuje poraba premoga. »Politika bi morala zaznati
potenciale, ki bi jih potem lahko uresničili,« je jasen. Po njegovem se danes, če
ne bi bilo subvencij, sploh ne splača vlagati
v nobeno področje v energetiki, saj ni rentabilnosti, inovativnost pa pride še najbolj
do izraza v maloprodaji. Če že kaj, je smiselno vlagati v energetsko učinkovitost, je
menil Kopač. Djordje Žebeljan iz HSE je
dodal še pomen poštenosti do vseh akterjev, politika pa je tu zato, da zagotovi predvidljivost in stabilnost.
Da brez zagotovljene stabilnosti ne bo šlo,
je zbranim zatrdil tudi Marko Drobnič iz
Taluma. »Kot porabniki si v Talumu poleg
predvidljivosti želimo podporno okolje, v
katerem lahko delujemo,« je poudaril. Če
bomo hoteli industrijo zadržati pri nas,
bo odločevalska raven enostavno morala
zagotoviti podporno okolje. Seveda je za to
potreben čas, a industrija mora sprejemati
tudi hitre odločitve. Po njegovem industrija sama lahko in tudi mora narediti
marsikaj na področju inovativnosti in
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energetske učinkovitosti, a je hkrati bistveno več rezerve v gospodinjstvih in javni
infrastrukturi.
Predstavnik okoljevarstvene organizacije
Greenpeace Dejan Savič je ob tem dejal, da
težko govorimo o inovativnosti v domačem energetskem sektorju, saj politika
oziroma posamezniki iz strank dostikrat
"mešajo štrene". Marko Derča iz svetovalne hiše A. T. Kearney pa je pristavil, da
bi morala Slovenija kot malo tržišče imeti
zelo stabilno politiko, vključno z energetsko, na kar se potem navezuje inovativnost. »Smo v precepu, da zapremo razkorak med učinkovitostjo in cenovno
privlačnostjo trga. Najti moramo inovativne in drugačne projekte, ki bodo tehnološko napredni, da postanemo regija najboljših praks. S tem bodo prišli drugi
gledat, kaj počnemo,« je menil. Glede problematike financiranja pa je prepričan, da
ima Slovenija precej notranjih rezerv, saj
energetska podjetja niso šla skozi val prestrukturiranja.

Denarja je dovolj!
Zanimivost je obelodanil Eberlinc: denarja
naj bi bilo – vsaj na deklarativni ravni – dovolj. Prvi vir so dobički, ki pa se s političnimi odločitvami preusmerjajo. Drugi
vir je amortizacija, vendar je tega malo, ker
so objekti stari. Tretji vir pa je tujina, kjer

je denarja dovolj, a vendar nastajajo težave.
»Kar potrkajte na različna vrata, če imate
pred seboj projekt, vreden milijardo evrov,«
je razlagal vodja Plinovodov. »Interesa in
denarja je sicer veliko, vendar se zaplete
pri operativi.« Težave so tako hude, da prihaja do pravih živčnih vojn.
»Tuji investitorji gledajo predvsem na to,
kako hitro in kako enostavno se jim bo
povrnil denar,« je povedal Derča. Zanima
jih kakovost energetskega projekta, stabilnost politike, regulatorni okvir in tudi, če
smo v Sloveniji zmožni velike investicijske
projekte pripeljati do konca. Slovenija bi
po njegovi oceni morala narediti več pri

promociji tega, kar ima. Morala bi izpostavljati, da je majhna, da ima ljudi z znanjem in da lahko zelo hitro uresniči nove
projekte – recimo v štirih namesto v petnajstih letih. Izpostavil je primer pametnega merjenja, ki bi ga lahko res hitro izvedli, pa ga nismo.
Žebeljan je dodal, da denimo HSE lahko
promovira svoje projekte šele takrat, ko
ve, da so ti umeščeni v prostor. »Ne vidim
projektov, ki bi se lahko "obrnili" v štirih letih,« je poudaril. Eberlinc je delil svojo izkušnjo pri izgradnji plinovoda Južni tok,
ko se mora investitor pogovarjati z vsemi
lastniki in lokalnimi skupnostmi. »Take
zakonske anomalije je treba odpraviti,« je
prepričan.
Vodja sektorja za obnovljive vire in učinkovito rabo energije na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Silvo Škornik je sicer poudaril, da je potrebno projekte
pripraviti odlično, ne dobro. »Skupne investicije v energetiko so pri nas v letu 2012
znašale preko 700 milijonov evrov, v letošnjem letu pa so načrti za več kot 800
milijonov evrov,« je povedal. Ministrstvo v
prihodnje ne bo spodbujalo le obnovljivih
virov in v tem okviru hidroenergijo, temveč tudi energetsko obnovo stavb. To so namreč investicije z največjo domačo komponento. Pristavil je, da je pripravljenost
I
energetskih družb sicer zelo dobra.
Energetika.NET
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Čas je, da začnemo
poslušati stroko
Ana Vučina Vršnak, foto: Mateja Kegel

Skrajni čas je, da slovenska politika in javna uprava
na področju energetike prisluhneta stroki – tako na
področju tradicionalnih virov, kot je premog, kot pri
obnovljivih virih energije (OVE). To je bilo enotno
mnenje govorcev na En.forumu 0 Od premogovništva
do pametnih omrežij ali Inovativno povezovanje
klasične energetike s sodobnimi energetskimi
tehnologijami, ki ga je Energetika.NET v začetku aprila
pripravila na sejmu Megra v Gornji Radgoni.
Dr. Andrej Kitanovski iz Slovenskega društva daljinske energetike je poudaril, da je termoelektrarna pri nas dejstvo in da si ne
smemo zatiskati oči, da je ne potrebujemo, hkrati pa bomo morali precej več narediti na področju OVE. »Niso vsi obnovljivi viri
za vse,« je dejal. Peter Baloh iz skupine Bisol je izrazil upanje, da
smo na »daljici od premoga do pametne prihodnosti« na drugi polovici, čeprav tam, kjer bi želeli biti, še nismo. Tradicionalni sektor je naredil že kar veliko, medtem ko bo potrebne primerne in
uporabne rešitve poiskati na strani končnih uporabnikov energije.
»Vemo, kako priti do končne točke na daljici, manjka pa nam denar za zadnji korak,« je stanje ponazoril Silvo Ropoša iz Elektra
Maribor.

Gradi naj se tam, kjer je odjem
Direktor Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško (KSSENA) Boštjan Krajnc je na vprašanje, kje so največje
priložnosti Slovenije v povezavi z OVE, odvrnil, da je teh več – od
vode do lesne biomase, pri čemer pa je po njegovem ključno njihovo kombiniranje. Lesno biomaso bi denimo lahko porabili kot
posredni vir za ogrevanje; v Šaleški dolini bi biomaso lahko povezali z geotermalno energijo; v Prekmurju pa bi lahko denimo na
tleh degradiranih območjih postavili sončne elektrarne. Za Prekmurje in tudi področje Savinjske, Šaleške, Koroške so našli način
za energetsko prenovo javnih stavb, pa se je zataknilo pri administraciji. »Imamo ogromno občin in veliko razpršenost,« je izpostavil enega izmed problemov, s katerim so se strinjali vsi navzoči.
Kitanovski je glede povezovanja sončne energije z daljinsko
energetiko, ki ima že dolgo tradicijo, dejal, da tak primer obstaja
na Vranskem, uspešno pa deluje tudi v avstrijskem Gradcu. Ker
sonce ne zagotavlja visoke temperature vode, je primerno za nizkotemperaturno ogrevanje, s tem pa predvsem za novejše stavbe.
Z daljinskim ogrevanjem se povezuje tudi lesna biomasa, vendar
to velja bolj za manjša območja, pojasnjuje Kitanovski in dodaja,
da je potrebno biti odgovoren in za ta namen dejansko uporabiti
lesne odpadke. Smiselno je postaviti tudi kogeneracije, ki delujejo
skozi vse leto in poleti proizvajajo hlad. »Gradi naj se tam, kjer je
odjem,« je jasen.
To bi bilo velikokrat smiselno tudi za fotovoltaiko, ne pa da so
se sončne elektrarne postavljale v čim večjem obsegu, da so se izkoristile subvencije, smo slišali na omizju. Baloh je opozoril na napačno metodologijo podporne sheme, ki bi morala po eni strani
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del denarja zagotoviti za omrežje, po drugi strani pa poskrbeti za
trajnostni pristop. Shema bi morala slediti logiki izenačevanja porabe s proizvodnjo, je dejal.

Potencial za domača delovna mesta obstaja
Baloh, ki ima v Bisolu veliko izkušenj s področja fotovoltaike, je
povedal, da obstaja priložnost za razcvet tudi na domačih tleh. Po
njihovih izračunih bi lahko v Sloveniji v fotovoltaiki ustvarili med
2000 in 3000 novih delovnih mest, v Italiji denimo 300.000. To
bi storili tudi s povezovanjem z drugimi strokami, denimo s krmiljenjem, strojništvom ipd. Celotna Evropa pa ima problem zaradi
Kitajske, ki je trg preplavila s svojimi proizvodi z začetnimi dumpinškimi cenami. »ZDA so uvedle protidumpinške ukrepe, EU s
svojimi 27 članicami je pri tem počasnejša,« je povedal.
Potencial za gospodarsko rast obstaja tudi na drugih področjih, a
kaj, ko se velikokrat ustavi pri državi oziroma birokraciji. Zakaj je potrebno porabiti tudi deset let za umestitev enega večjega objekta v
prostor, je bilo razpravljavcem težko doumeti, zato so resno poudarili, da bo moralo pri nas priti do sprememb zakonodajnega okvira
in sprejema celovite energetske strategije. Vsi po vrsti so se strinjali,
da imamo znanja dovolj, zato tuj partner v tem trenutku niti ni
rešitev.
»Potrebujemo vsaj eno strateško debato, kjer bi slišali različne vidike stroke in uravnotežili želje vseh,« je dejal Baloh in dodal, da bo
treba zelene vire nedvomno vključiti v model razvoja bolj kot do sedaj. »Sicer nam grozijo finančne kazni, kot se je zgodilo Cipru, ki
EU plačuje 140.000 evrov na dan, ker ni dosegel svojih zavez na poI
dročju OVE,« je sklenil.
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EKo KonfErEncA

Varovanje naravnih virov je
priložnost za gospodarsko rast
Tanja Srnovršnik

. aprila svet praznuje dan Zemlje, vendar to ne
pomeni, da se lahko ljudje samo en dan na leto
obnašamo tako, da varujemo okolje, v katerem živimo.
Da je to naša dnevna dolžnost, je na četrti Eko
konferenci poudaril minister za kmetijstvo in okolje
Dejan Židan. Opozoril je, da ne smemo pristati na
doktrino, da se v času krize z varovanjem naravnih virov
ne bomo ukvarjali. Tudi v tem se namreč skriva
priložnost za gospodarsko rast in nova delovna mesta.
Minister je opozoril na nekaj »nemoralnih« ravnanj razvitih
držav, kamor gotovo lahko štejemo selitev umazane industrije v
nerazvite države v Afriki in Aziji ter prenašanje težav na naše zanamce. Poudaril je, da vode in večine naravnih virov nimamo na
razpolago v neizmernih količinah. »V Sloveniji živimo v lažnem
prepričanju, da imamo zadosti čistega zraka. Verjamemo, da
imamo zadosti voda in pitne vode. Tudi to ne drži,« pravi. Tako
samo 40 odstotkov naše vode spada med dobro ali zelo dobro
vodo, je opozoril.

Bližamo se koncu dobe izobilja, ko smo lahko
nekontrolirano ropali iz našega okolja. Bolj to ropanje
sicer ogroža nas same kot planet. Ta bo preživel, je
opozorila Tanja Cegnar z Agencije RS za okolje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poskuša po Židanovih besedah ravnati trajnostno. Sredi aprila je vlada po devetih letih
končno določila, kje v Sloveniji imamo tiste naravne habitate, ki
jih je treba varovati. »Naučiti se moramo, da je varovanje naravnih virov tudi priložnost. Ne smemo pristati na doktrino, ki nam
jo hočejo prodati, da se v času krize z varovanjem virov ne bomo
ukvarjali. Tako skušamo naše težave prenašati na naše zanamce,
kar je nemoralno,« je poudaril minister, ki je prepričan, da je varovanje naravnih virov priložnost za nova delovna mesta in tudi
za gospodarsko rast. Dodal je še, da v državi ni dosti branikov naravnih virov, zato morajo tisti, ki so, svoje delo opravljati dobro.

Avstrijci nimajo težav z umeščanje HE v območje
Natura 000
Za proizvodnjo energije se porabi osem odstotkov vode.
Razvite države porabijo več kot 0 odstotkov vode za
industrijo, vključno za energetiko, je v video sporočilu
dejala evropska poslanka Romana Jordan. Poudarila je,
da bo za vodo vedno večja tekma, predvsem zaradi
naraščanja števila prebivalstva in zaradi večanja
energetskih potreb človeštva.

Hud problem energetikov je v tem, da so pri hidroelektrarnah eksterni stroški sedem- do osemkrat višji kot pri termoelektrarnah,
kar je popoln nesmisel, je dejal Jorg Hodalič, direktor podjetja Enet okolje. Hodalič sicer ne verjame v prehod v nizkoogljično
družbo in vidi to kot dober izgovor za marsikaj. Meni, da podnebnih sprememb ne povzroča CO2, pač pa je to posledica naravnih procesov. »Ko bomo začeli plačevati elektriko bistveno
dražje, ker smo postavili toliko in toliko sončnih elektrarn, se
bomo vsi začeli spraševati o smislu vpeljevanja zelenih tehnologij,« je prepričan. Prav tako po njegovem mnenju posebej pozimi
(zaradi visoke porabe in nizke hidrologije) postajamo vse bolj odvisni od sosednjih elektroenergetskih sistemov.

»Vsak postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
lahko pri nas ljudje vlečejo neskončno dolgo,« je
kritičen Jorg Hodalič.
O Naturi 2000 pa pravi, da načrt ugotavljanja posledic širitve Nature 2000 za hidroelektrarne (HE) na srednji Savi predvideva nekoliko povečane stroške priprave dokumentacije, ne pove pa, da
tudi s prevlado javnega interesa polovice HE na srednji Savi enostavno ne bo možno zgraditi. »Z Naturo smo si zelo znižali konkurenčnost na vseh področjih, predvsem na gospodarskem,«
meni. Prepričan je, da se brez močne uporabe zdrave kmečke pameti ne bomo premaknili s te točke in ne bomo nikdar dosegli
spodobne stopnje energetske neodvisnosti. Irena Rejec Brancelj
iz sektorja za vode na ministrstvu za kmetijstvo in okolje sicer ni
tako črnogleda glede umeščanja hidroelektrarn v območje Natura
2000, saj to uspeva tudi Avstrijcem. Ti na primer pogledajo, kateri je ključen energetski problem, in za tem ne zajezijo celotnega
dela reke, pač pa le del, v drugem delu pa iščejo drugačno rešitev.

Les trenutno pokriva le pet odstotkov energetskih
potreb Slovenije
Trenutno 1,3 milijona kubičnih metrov lesa, ki ga posekamo, porabimo za ogrevanje, energetsko izrabo, potencial pa je morda
okoli milijon kubičnih metrov več, pravi Damjan Oražem z Zavoda za gozdove RS. Uporabljena lesna biomasa danes pokriva
samo pet odstotkov energetskih potreb Slovenije. Če bi vso energijo, ki jo porabimo v Sloveniji, pridobivali samo iz lesa, bi vse
naše gozdove pokurili v devetih letih. »Tako ogromne količine
energije potrebuje naša civilizacija,« opozarja Oražem. Opaža, da
se potrebe po lesu kot energentu povečajo, takoj ko se podražita
nafta in kurilno olje. Poudarja pa, da ni prav, da bi za energijo porabili tisti les, ki bi bil bolj primeren za kaj drugega. Zadnje čase
les postaja »high-tech«, eko, trendovski in še kaj, zato lahko po
I
mnenju Oražma pričakujemo njegovo povečano rabo.
Energetika.NET
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En.oBČinA

Lokalne energetske novice
Pripravila: Mateja Kegel

URE in OVE v Regionalnem programu Južna
Primorska
»V pripravi je program državnih prioritet in investicij, ki bo
predstavljal dokument z načrtom za izvajanje Strategije razvoja
Slovenije,« je v uvodu aprilskega posvetovanja, ki je bilo namenjeno pregledu stanja in potenciala na področjih OVE in URE v
obalnih občinah, povedal Slavko Mezek iz Regionalnega razvojnega centra Koper. Ob tem je dodal, da pri nastanku programa
sodelujejo tudi regije skozi regionalno razvojno programiranje.
»Ideja je, da bi skozi te programe vsi partnerji opredelili ključne
interese, jih uskladili na nivoju programa in bi se nato država s
tem programom lahko pogajala za evropska sredstva iz skupnega
strateškega okvira,« je pomen izpostavil Mezek, ki poudarja, da
je v tem segmentu energetika pomembna prav zato, ker je prioriteta tako v strategiji Evropa 2020 kot tudi nacionalno. »Denar
je treba počrpati s kakovostnimi in konkurenčnimi projekti. Zavedamo se, da je področje energetike znotraj regionalnega programa zelo pomembno, saj po eni strani znižuje stroške proizvodnje in življenja, po drugi strani pa je to področje, ki odpira
velike možnosti za dodatne zaposlitve.« Področja samooskrbe –
energetske in prehranske – se je dotaknil Rajko Leban, direktor
Goriške lokalne energetske agencije, ki nalogo njihove agencije
vidi predvsem kot podporo občinam pri izvajanju akcijskega
načrta LEK in SEAP ter poročanja resornemu ministrstvu. Med
drugim je izpostavil tudi pomembnost učinkovitega in ciljnega
upravljanja z energijo – energetski menedžment, ki ga GOLEA
že danes izvaja v več kot 15 občinah –, ter energetskega knjigovodstva, ki ga nekatere občine (med njimi tudi občina Piran, zmagovalka natečaja En.občina 011) že uspešno vodijo. Na Primorskem so zadovoljni tudi z izkupičkom, ki ga bodo občine prejele
iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje energetske sanacije
objektov v lasti lokalnih skupnosti. »Investicijski potencial občin
se manjša in vprašanje je, kako izrabljati možnosti financiranja.
Idealno bi bilo dobiti nekaj iz evropskih sredstev, nekaj pa kombinirati z možnostjo javno-zasebnega partnerstva,« pravi Rajko
Leban.

»TESSI«, poučevanje trajnosti v Sloveniji
in Italiji
V šolskem letu 2012/13 prvič poteka srednješolski nagradni natečaj »TESSI Crossborder Award«. Natečaj, ki se bo ponovil tudi
v prihodnjih dveh šolskih letih, je del projekta TESSI (slv.
'poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji'). Projekt financirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013. Drugi del projekta
TESSI je usposabljanje in izobraževanje srednješolskih učiteljev
o posredovanju znanj trajnosti, tj. učinkovite rabe energije in vode
ter ravnanje z odpadki. »Usposabljanje in izobraževanje smo izvedli že v letu 2012, delavnica bo prav tako v letošnjem septembru, zadnja delavnica za učitelje pa bo v letu 2014. Zadnji sklop
projekta je multimedijska razstava TESSI, ki se bo ponovila štirikrat. Prva izvedba, ki se je pravkar začela, je v italijanskem Trstu.
V letošnji jeseni se multimedijska razstava preseli v Ljubljano,
0
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spomladi 2014 bo v Ferrari, jeseni 2014 pa še v Novi Gorici,« pravijo v slovenskem E-forumu, kjer vodijo projekt za Slovenijo. Sicer pa v letošnjem nagradnem natečaju prevladujejo prijave izdelkov rabe obnovljivih virov energije, ukrepi ohranjanja narave,
trajnostne mobilnosti, energetske sanacije šolskih poslopij, energetski monitoring šole, izračun ekoindeksa, oglaševanje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije pa tudi ozaveščanje o pomenu zdravega okolja in trajnostnega načina življenja. »Skupaj
smo v letošnjem šolskem letu prejeli več kot 50 italijanskih in slovenskih 'predprijav',« pravi Matjaž Dovečar iz SeF-a.

Postojna najbolj prodorna občina v Sloveniji
V marcu so bile na Brdu pri Kranju izbrane najbolj prodorne
občine v Sloveniji. V okviru projekta Zlati kamen je letošnji naziv najboljše slovenske občine prejela občina Postojna, na drugo
mesto se je uvrstila občina Tolmin, sicer zmagovalka lanskoletnega natečaja En.občina 013 v kategoriji srednje velikih občin, tretje mesto pa je pripadlo občini Lendava. Kot so povedali organizatorji, je Občina Postojna prejela letošnje priznanje iz treh
razlogov. Prvič, ima preprosto in jasno razvojno vizijo, ki jo dosledno izvaja. Drugič, pri razvoju se močno opirajo na lastne vire. In
tretjič, imeli so dovolj poguma in širine, da so znali te vire utrditi
z zglednim javno-zasebnim partnerstvom. Vse to so pomembna
sporočila za finančno zahteven čas.

Tri primorske občine podpisale pristop
h Konvenciji županov
Na konferenci »S konvencijo županov do projektov trajnostne
energetika« je GOLEA poskrbela za slavnostni podpis pristopne
izjave h Konvenciji županov. Pristopno izjavo so podpisali župani
treh primorskih občin: Franc Mužič, župan občine Brda, Drago
Božac, župan občine Divača, in Zlatko Martin Marušič, župan
občine Miren Kostanjevica, ki je tudi zmagovalka lanskoletnega
natečaja En.občina. »Energetska učinkovitost je v krizi tematika,
ki je zelo pomembna. Župani dobro vemo, da moramo racionalno trošiti denar, ki nam je dodeljen s proračunom. Lani smo
v občini Brda za 600 tisoč evrov zmanjšali proračun in dejstvo
je, da gre za sredstva, ki so namenjena investicijam,« je na težave
občin opozoril župan občine Brda Franc Mužič. »Energija je gibalo našega planeta. Že v 80. letih, ko smo spoznali, da smo odvisniki od nafte, smo začeli iskati alternativne vire energije. Vendar pa se danes zavedamo, da če ne znamo energije pravilno rabiti,
sami sebi uničujemo tako energijo kot tudi okolje, v katerem
živimo,« opozarja Drago Božac, župan občine Divača. Ob tem je
izpostavil, da je treba prav vsakega občana spodbuditi, da razmišlja
o učinkoviti rabi energije. »V občini Miren Kostanjevica smo
pred štirimi leti začeli uvajati pametne javne razsvetljave. Danes
imamo od 967 svetil 327 zamenjanih, čaka nas zamenjava še 640
svetil, za kar smo že dobili odobrena nepovratna sredstva, razpisali
smo tudi koncesijo,« je le enega od projektov izpostavil Zlatko
Martin Marušič, župan občine, ki je leta 2011 zmagala na natečaju
En.občina. Občina danes beleži 15- do 17-odstotni prihranek energije na račun zamenjane javne razsvetljave, pričakujejo pa, da bo
po zaključku sanacije prihranek predstavljal kar 45 odstotkov.

enet_10_9k.qxp:Layout 1

5/16/13

3:30 PM

Page 11

Države ciljev ne bi dosegle brez pomoči občin
Pristop h Konvenciji županov predstavlja podpis za zeleno prihodnost, meni Miha Tomšič z Gradbenega inštituta ZRMK, ki
opozarja, da države ciljev ne bi dosegle brez pomoči občin. »Pri
doseganju ciljev so ključne tri dejavnosti – učinkovita raba energije, povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. V Sloveniji strošek skupne
rabe energije znaša skoraj dve milijardi evrov, kar predstavlja več
kot 5 odstotkov BDP. 80 odstotkov tega stroška je na mestih in
mestnih naseljih. Če z različnimi ukrepi uspemo prihraniti 20
odstotkov na vsaki lokalni ravni, to predstavlja odstotek BDP prihranka. Vloga občin v nacionalnem okviru je torej zelo pomembna
in čeprav občina sama po sebi ni neposredno zavezana k doseganju ciljev, je kljub temu tista, ki ima pri tem ključno vlogo. Če
se na lokalni ravni ne dogaja v tej smeri, tudi država kot članica
EU ciljev ne more izpolniti,« pravi Tomšič. Predstavnik ZRMKja je izpostavil tudi ključne naloge občin, kot so usklajevanje javno-zasebnega interesa, zeleno javno naročanje, javni sektor kot
zgled zasebnemu, pomembne razvojne strategije – urbanizem,
promet, gradnja in prenova ter ne nazadnje ustvarjanje novih
delovnih mest.

Foto: European Communities, 2009

En.oBČinA

Pri Petrolu 80 nepovratnih tisočakov – tudi za občine
Petrol je v začetku maja objavil razpis za nepovratne finančne
spodbude za izvedbo energetskih pregledov, za kar je na voljo 30
tisoč evrov, in za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja,
za kar je na voljo 50 tisoč evrov. Razpisa bosta odprta do 30. julija. V primeru energetskih pregledov višina sofinanciranja ne
sme presegati 4.000 evrov za javni in storitveni sektor, 5.500
evrov za industrijo in 15 evrov na MWh letnega prihranka izvedenega ukrepa. Pri izvedbi programov informiranja in ozaveščanja pa višina sofinanciranja ne sme presegati 10.000 evrov
in 10 evrov nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno
MWh energije. Razpisa sta namenjena občinam, podjetjem s sedežem v Sloveniji in drugim subjektom (javni skladi, javne
agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti).

En.ob~ina 013
Ve~ o nate~aju na: www.energetika.net/enobcina-013

Nate~aj za energetsko najbolj u~inkovito slovensko ob~ino

Energetika.NET `e ~etrto leto zapored izbira
Energetsko najbolj u~inkovito ob~ino v Sloveniji
z namenom izbolj{ati stanje na podro~ju u~inkovite
rabe energije in obnovljivih virov energije.
Nate~aj je namenjen ob~inam, ki se zavedajo energetsko
u~inkovitega ravnanja in v tem vidijo prilo`nost za
izbolj{anje energetskega stanja v lokalni skupnosti,
manj{e stro{ke za energente in izpolnjevanje evropskih
in slovenskih energetskih in okoljskih obvez, nove
poslovne prilo`nosti, ki jih prina{ata u~inkovita raba
energije in uvajanje obnovljivih virov energije, hkrati
pa tudi izbolj{anje `ivljenjskega standarda ob~anov
in prispevek k varovanju okolja.
Na nate~aj se ob~ine lahko prijavite vse do
25. junija 2013.
Vloge bo pregledovala in ocenjevala strokovna komisija
v sestavi: predsednik mag. Boris Su~i} (Center
za energetsko u~inkovitost Institut Jo`ef Stefan)
ter ~lani: mag. Toma` Fatur (Solvera Lynx),

dr. Darja Piciga (Direktorat za okolje),
dr. Vlasta Krmelj (Energap), Rajko Leban (GOLEA),
Gorazd Marin~ek, Slovenski E-forum
mag. Sabina Jordan (Zavod za gradbeni{tvo – ZAG)
in Mateja Kegel (Energetika.NET).

Zmagovalke nate~aja En.ob~ina 2012:
• Absolutna zmagovalka in zmagovalka v
kategoriji malih ob~in – Ob~ina [entrupert.
• Najbolj{a mestna ob~ina –
Mestna ob~ina Kranj.
• Najbolj{a srednje velika ob~ina – Ob~ina Tolmin.

Naj bo na zaklju~nem dogodku
En.ob~ine 013, ki bo jeseni 2013,
med najbolj{imi tokrat prav
va{a ob~ina!

Energetika.NET
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Regionalna energetika

Romunija spreminja namembnost reaktorja 5
JE Černavoda
Carmen Mateescu, Bukarešta
Leta 1978 je bilo sprva načrtovano, da bo imela jedrska elektrarna
Černavoda štiri reaktorje tipa CANDU 6, a so njeno zmogljivost
kasneje razširili na pet reaktorjev. Trenutno delujeta samo reaktorja 1 in 2, ki pokrivata okoli 19 odstotkov potreb po energiji v
Romuniji. Reaktorja 3 in 4 naj bi bila dokončana do leta 2019 in
2020, pri čemer naj bi investitorji sledili mednarodnim standardom za nove jedrske elektrarne.
Za reaktor 5 pa Evropska unija ne bo odobrila nadaljnjih del na
podlagi obstoječega projekta, saj je ta dokončan le 2,8-odstotno.
Ta reaktor se bo zato štel kot nova enota, ob tem pa ne bo izpolnjeval standardov, določenih v pogodbi EURATOM, je razvidno
iz osnutka sklepa romunske vlade. Ta namerava že narejene
prostore in strukture reaktorja 5 uporabiti za povečanje varnosti
delujočih reaktorjev 1 in 2 ter reaktorjev 3 in 4, ki sta še v gradnji, ter za izboljšanje odzivnosti jedrske elektrarne na morebitne
hude nesreče.

Brez napredka tudi po seji nadzornega odbora
Elektroprenosa BIH
Mirsad Bajtarević, Sarajevo
Minister industrije, energetike in rudarstva Republike Srbske
Željko Kovačević je opozoril, da obstoječega stanja v Elektroprenosu BiH ni mogoče več ohranjati. Ponovil je, da bo Republika
Srbska, v kolikor edina državna družba ne bo učinkovita na nivoju BiH, ponovno zahtevala ustanovitev svoje entitetske družbe
za prenos električne energije.
Kovačević je po seji upravnega odbora Elektroprenosa dejal, da v
kolikor Elektroprenos takoj ne začne z izgradnjo prenosnega
omrežja, fizično ne bo mogoče prevzeti električne energije, ki jo
bodo proizvedli energetski objekti, ki se trenutno gradijo, med
njimi tudi termoelektrarni Stanari in Ugljevik 3 ter hidroelektrarne na gornji in srednji Drini.
Upravni odbor Elektroprenosa je na seji, ki je konec aprila potekala v Banjaluki, pregledal dolgoročni razvojni plan elektroenergetskega omrežja v BiH ter triletni plan investicij, po katerem bi
se za financiranje razvoja in modernizacijo iz lastnih sredstev namenilo okoli 225 milijonov evrov.

EFT dobil soglasje za izgradnjo Hidroelektrarne
Ulog
Mirsad Bajtarević, Sarajevo
Ministrica za prostorsko urejanje, gradbeništvo in ekologijo Republike Srbske Srebrenka Golić je v Kalinoviku, podjetju EFT
Group, izročila soglasje za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Ulog
na Neretvi v vrednosti okoli 60 milijonov evrov.


Energetika.NET

Projekt predvideva izgradnjo pretočne HE, ki bo imela proizvodno moč 35 MW in povprečno letno proizvodnjo električne
energije v višini 85.000 MWh. Vsa dosedanja dela, ki se nanašajo
na raziskave, pripravo tehnične dokumentacije, elektroenergetska
dela in tudi na izgradnjo pristopnih lokalnih poti, so v glavnem
naredila podjetja in svetovalne hiše iz Republike Srbske.
Pri projektu bo samo na izgradnji jezu zaposlenih okoli 350 delavcev, za njegovo vzdrževanje in redno delo na njem pa 20 strokovnjakov in usposobljenih kadrov.

Srbija pripravljena na odprtje regionalne borze
z električno energijo
Dragan Obradović, Beograd
Srbska ministrica energetike Zorana Mihajlović je na konferenci
z naslovom Kako do integriranega trga električne energije v jugovzhodni Evropi, ki je potekala 25. aprila v Beogradu v organizaciji Balkan magazine, dejala, da se je v Srbiji proces liberalizacije trga električne energije že začel.
»Obstaja zakonska regulativa, vendar je bila država na nekaterih
področjih res nepripravljena. Vlada Srbije bo v dogovoru z Energetsko skupnostjo jugovzhodne Evrope sprejela določene ukrepe
in odločitve, s katerimi bo vzpostavljena regionalna borza za
električno energijo,« je dejala ministrica energetike Zorana Mihajlović in dodala, da je bilo sicer v Srbiji samo v tem letu na trgu
registriranih 29 trgovcev električne energije. Prav tako je dejala,
da je Srbija že sprejela številne dokumente in zakone, da bi liberalizirala trg z elektriko, kljub temu pa obstajajo odpori, ki se
sicer pojavljajo v vseh velikih sistemih, ko je potrebno izpeljati določene spremembe. Spomnila je tudi, da je od 1. januarja 2013 trg
električne energije uradno odprt in da 10 odstotkov potrošnje na
visoki napetosti sedaj že pokriva drugi dobavitelj izven sistema
Elektroprivrede Srbije (EPS), to je slovenski GEN-I.

NIS postal lastnik 50 odstotkov delnic v
vetrnem parku Plandište
Dragan Obradović, Beograd
Naftna industrija Srbije (NIS) je postala lastnica 50 odstotkov delnic v projektu izgradnje vetrnega parka Plandište (v južnem Banatu). Že v decembru 2012 je družba podpisala sporazum o izgradnji tega vetrnega parka z lastniki delniške družbe
Energovind. Medtem je interes za sodelovanje pri izgradnji vetrnega parka Plandište izkazala tudi francoska družba Akuo
Energy SAS, ki je z delniško družbo Energovind podpisala memorandum o sodelovanju.
Projekt izgradnje vetrnega parka predvideva izgradnjo 34 vetrnih generatorjev s skupno močjo 102 MW. Vrednost projekta,
vključujoč pripravo osnovne dokumentacije in pridobitve dovoljenj, znaša 160 milijonov evrov. NIS bo zagotovil 23,5 milijonov
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evrov, preostala sredstva pa bodo zagotovljena z bančnimi krediti.
Pričakuje se, da se bo izgradnja vetrnega parka začela junija
letos, v prvem kvartalu 2014 pa se začnejo priprave za poskusni
zagon.

Hrvaški Končar se zanima za prihodnost
slovenskega Litostroja
Igor Ilić, Zagreb
V podjetju Končar, najuspešnejšem hrvaškem ponudniku strojne
opreme, so v začetku aprila potrdili, da želijo aktivno sodelovati
v procesu, ki bi slovenskemu Litostroju zagotovil uspešno prihodnost. Družba se je tako odzvala na poročanje hrvaških medijev, da se slovenski Cimos pripravlja na prodajo podjetja Litostroj
Power, ki proizvaja turbine za hidroelektrarne in druge energetske obrate.
Cimos se je po navedbah medijev znašel v finančnih težavah in
potrebuje 20 milijonov evrov državne pomoči. Eden od pogojev,
da bi jo lahko prejel, je prodaja Litostroja Power, za katerega bi
lahko iztržili okrog 35 milijonov evrov.

»Končar in Litostroj Power sta partnerja že vrsto let. V preteklosti smo sodelovali in še vedno sodelujemo pri gradnji številnih
hidroelektrarn po svetu. V vsem tem času smo spletli trdne partnerske vezi, ki delujejo v dobro obeh podjetij,« so v Končarju povedali za Energetiko.NET.
Spomnili so tudi, da so pobude za združitev nekaterih delov
skupine Končar in Litostroja obstajale že pred leti. »To se takrat
ni uresničilo. Pričakujemo, da se bo naše uspešno sodelovanje z
Litostrojem nadaljevalo, zato nas prihodnost podjetja skrbi. Vse
dogajanje v zvezi s tem skrbno spremljamo,« so še pojasnili, pri
tem pa ni povsem jasno, ali se hrvaška družba tudi sama zanima
za prevzem Litostroja.
»Do zdaj o nakupu Litostroja nismo razmišljali, toda to ne pomeni, da nismo pripravljeni aktivneje sodelovati pri oblikovanju
prihodnosti podjetja,« so bili skromni v Končarju, ki je eden največjih in najuspešnejših hrvaških izvoznikov in je s svojo opremo
prisoten v več kot 60 državah. V začetku aprila so v podjetju poročali tudi o uspešnem zagonu hidroelektrarne v Kostariki, za kaI
tero so prispevali dva generatorja.
Več o energetiki v JV Evropi na www.energetika.net/see!

Energetika.NET
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Foto: Solar Impulse

Inovativne energetske novičke

Solarni let preko Amerike

Okrog sveta leta 0

Simona Drevenšek

Vsak postanek bo trajal 10 dni, testni poleti pa so se začeli v San Franciscu 30.
marca. Leta 2010 je letalo letelo 26 ur brez
postanka, s čimer so dokazali, da lahko absorbira dovolj sončne svetlobe, lani pa je
poletelo od Madrida do Maroka. Okrog
sveta naj bi po napovedih snovalcev letala
prototip NB-SIB poletel leta 2015. »Enajst
odstotkov večje letalo je narejeno tako, da
bo lahko preletelo oceane in bolj vlažna
območja od vzhoda do zahoda pa tudi v severno hemisfero,« piše na spletni strani Solar Impulse. Ker pa kabina ni pod pritiskom, pilot potrebuje masko s kisikom. Prav
tako na letalu ni ogrevanja. V tem pogledu
je letenje s takšnim letalom manj udobno.

Ta mesec je iz San Francisca proti New
Yorku poletelo prvo solarno letalo, ki bo
lahko letelo podnevi in ponoči.
Podjetje Solar Impulse, ki je znano kot
pionir solarnih letal, je sporočilo, da bo
prvo solarno letalo letelo od zahodne do
vzhodne obale ZDA. S tem bodo prikazali,
da eksperimentalna tehnologija deluje.
Letalo Solar Impulsa ima krila, ki so
daljša od Boeinga 747, je pa lažje kot avtomobil, poroča britanski Guardian. Prvi polet bo opravilo maja, ko bo vzletelo v San
Franciscu in se do New Yorka, kjer bo pristalo julija, ustavljalo v različnih mestih po
državi. Idejna očeta letala, ki ga napaja 12 tisoč solarnih celic, s čimer mu zagotavljajo
letenje podnevi in ponoči brez kerozina, sta
Švicarja Bertrand Piccard in Andre Borschberg. »Le z izzivi in izobraževanjem lahko
postanemo pionirji, ki iščejo inovativne
rešitve za družbo,« so v izjavi za javnost zapisali pri Solar Impulse.
Inženirji pa ob tem ne trdijo, da bo solarno letalo nadomestilo kerozinska. Ne
nazadnje ima solarno letalo le en sedež za
pilota, štiri majhne električne motorje,
skozi oblake pa lahko leti le 50 milj na uro.
Z njim bosta izmenično letela očeta inovacije. Zvezni urad za letalstvo je polet dovolil po tem, ko so letalo pregledali.
Svojo pot od zahodne do vzhodne obale
ZDA bo letalo pričelo 1. maja, če bo dopuščalo vreme, je dejala tiskovna predstavnica Solar Impulse Alenka Zibetto. Prvi
postanek bo v Phoenixu, potem v Dallsu,
Atlanti ali St. Louisu, nato v Washingtonu,
končni postanek pa v New Yorku.

leta 2032 pa že 54 GW. S tem bi Savdska
Arabija postala ena glavnih proizvajalk obnovljive energije na svetu. Prve javne razpise za sončne elektrarne naj bi objavili še
letos, je prejšnji teden v Parizu napovedal
Khalid Al Sulaiman, podpredsednik obnovljive energije v organizaciji King Abdullah
City for Atomic and Renewable Energy
(KACARE).
Glavni izziv električnega sektorja Savdske
Arabije leži v tem, da pozimi ter deloma
spomladi in jeseni 45 odstotkov proizvodnih
kapacitet praktično miruje. Hlajenje stavb
namreč poleti predstavlja kar 50 odstotkov
porabe energije. Zato so v kraljevini preučili
potencial izvažanja električne energije v obdobjih manjše porabe v države, kjer imajo v
tem času vrhunec porabe energije.
Po Sulaimanovih besedah bi lahko Savdska Arabija preko severne Afrike ali Turčije
in Bolgarije – tej možnosti sicer niso najbolj naklonjeni, ker je država neto izvoznica
električne energije – v Evropo izvažala do
10 GW električne energije, kar je ekvivalentno 10 jedrskim elektrarnam. Investicije
v omrežje, potrebno za prenos električne
energije iz Savdske Arabije v Evropo, bi
znašale med 15 in 20 odstotki celotne investicije, potrebne za inštalacijo okoli 20
GW obnovljivih kapacitet. »Naša študija
kaže, da je trgovanje z EU ekonomsko smiselno, odvisno od izbrane prenosne poti,«
še pravi Sulaiman.

Savdska Arabija bi v Evropo
izvažala elektriko, pridobljeno
iz energije sonca
Tanja Srnovršnik
Savska Arabija, ki je znana predvsem kot
izvoznica nafte, namerava v prihodnje veliko investirati v obnovljivo energijo. Ob
tem že razmišlja tudi o tem, kako bi pozimi, ko je v kraljevini zaradi nižjih temperature manjša potreba po uporabi klime,
izvažala električno energijo iz sonca v Evropo, piše Reuters.
V Savdski Arabiji imajo trenutno inštaliranih le za okoli 10 do 11 MW kapacitet
sončnih elektrarn, da pa bi zmanjšali domačo porabo nafte, imajo na področju obnovljivih virov energije in jedrske energije
velike ambicije. Tako načrtujejo, da bodo do
leta 2032 zgradili za 17 GW jedrskih kapacitet. Poleg tega nameravajo do leta 2020
inštalirati 24 GW obnovljivih kapacitet, do
Foto: Združenje fotovoltaične industrije Savdske Arabije
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Inovativna uporaba
nizkotemperaturnih
geotermalnih virov za
proizvodnjo električne energije
Lidija Petrišič Colarič
Da bi raziskali možnosti izkoriščanja
nizkotemperaturnih geotermalnih virov za
proizvodnjo električne energije v kombinaciji z drugimi obnovljivimi viri (OVE), je
16 partnerjev iz osmih držav na pobudo
Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško
in Koroško (KSSENA) letos pristopilo k
projektu Inovativna uporaba nizkotemperaturnih geotermalnih virov v JV Evropi
(GeoSEE). Kot je za Energetiko.NET poudaril vodja projekta pri agenciji KSSENA
Gregor Tepež, želijo na območju držav jugovzhodne Evrope s projektom doseči izrabo toplotnih vodonosnikov pod 100 °C ob
pomoči dodatnega obnovljivega vira za
proizvodnjo električne energije.
Projekt, pri katerem od slovenskih partnerjev sodelujeta tudi Energetska zbornica
Slovenije in Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, se osredotoča na proizvodnjo električne energije posredno iz nizko- in srednjetemperaturnih geotermalnih
vodonosnikov. Tem ob hkratni rabi toplote

V projektu GeoSEE – Inovativna
uporaba nizkotemperaturnih
geotermalnih virov v JV Evropi
sodeluje 16 partnerjev iz osmih
držav z območja JV Evrope –
Slovenije, Bolgarije, Madžarske,
Romunije, Italije, Hrvaške,
Makedonije in Srbije. Projekt,
ki poteka v okviru programa Cilj 3:
Jugovzhodna Evropa, je ocenjen na
približno dva milijona evrov in bo
potekal vse do konca leta 2014.
kot primarne energije s pomočjo dodatnega obnovljivega vira dvignejo temperaturo za energijsko rabo.
»Šele v zadnjih desetletjih se je uporaba
geotermalne energije razširila tudi na proizvodnjo električne energije, vendar je bila
ta izraba omejena le na visokotemperaturne
vodonosnike s temperaturami 150 °C in
več. V zadnjih letih pa se že pojavljajo poskusi izrabe toplotnih vodonosnikov pod
100 °C ob pomoči dodatnega obnovljivega
vira za proizvodnjo električne energije. In
ravno to je namen našega projekta na področju držav jugovzhodne Evrope,« poudarja
Tepež. Seveda je, kot poudarja, izkoriščanje
geotermalne energije pogojeno s tehničnimi

možnostmi, ekonomskimi interesi in politično voljo ter ne nazadnje tudi z uspešnosti projektov, izvedenih v preteklosti.

Spletna aplikacija s potenciali
za vso Slovenijo
Kombinacija različnih obnovljivih virov
in optimizacija procesov so zelo zanimive
tehnologije za raziskave in implementacijo
v Sloveniji. Fakulteta za energetiko preučuje
območje Šaleške doline, ki ima potencial za
izkoriščanje nizkotemperaturne geotermalne energije v kombinaciji z ostalimi
OVE. »Analizirali bomo potencialno izrabo
te energije tako s tehnološkega kot z ekonomskega vidika,« poudarja Urška Novosel
s Fakultete za energetiko.
Sicer bo zasnova uporabe geotermalne
energije izdelana za Šaleško dolino, vendar
pa bo eden izmed produktov projekta, tako
Tepež, tudi spletna aplikacija, ki bo prikazovala potenciale za celotno Slovenijo.
Vsem občinam in drugim potencialnim
vlagateljem bodo na voljo podatki in zasnove ekonomične izrabe obstoječih potencialov OVE s poudarkom na geotermalni
energiji, ki poleg pridobivanja toplotne
energije omogočajo tudi proizvodnjo elekI
trične energije.

Napredna znanja s področja avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije procesov

KC STV
Zavod Center ARI
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
www.kcstv.si

Energetika.NET
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Kaj vpliva na ceno električne
energije v Sloveniji (1. del)
mag. Borut Janša, Mentor EBS d.o.o., strokovnjak za razvijajoče se trge z električno energijo

V zadnjem času je mogoče zaslediti polemiko o tem, kaj
določa ceno elektrike v Sloveniji. Ali cene čezmejnih
prenosnih zmogljivosti med Nemčijo in Slovenijo ali
kateri drugi dejavniki? Da lahko odgovorimo na
postavljeno vprašanje, moramo poznati splošne
principe določanja cen elektrike na trgu električne
energije. Govorimo seveda o tržni ceni električne
energije, torej o ceni, po kateri jo kupujejo dobavitelji in
prodajajo proizvajalci, in ne o končni ceni elektrike, po
kateri jo plačujemo potrošniki. Ta cena je s tržno sicer
posredno povezana, vendar jo določijo dobavitelji sami
in ni nujno, da odraža trenutno tržno ceno.
Določanje cene električne energije na izoliranem trgu
Najprej si poglejmo, kako določajo cene na izoliranem trgu, torej na trgu, ki ni obdan s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi
(ČPZ). Predpostavimo, da gre za učinkovit trg, torej za trg, na katerem kupec in prodajalec dosežeta najoptimalnejšo ceno. Na tem
trgu prodajalec elektriko posamezne proizvodne enote prodaja po
ceni, ki pokrije stroške proizvodnje elektrike v tej enoti. Ta cena
je marginalna cena enote in je odvisna predvsem od cene goriva,
cene emisij (CO2) in fiksnih stroškov. Različne enote imajo različne marginalne cene. Najvišjo ceno imajo enote, ki proizvajajo
elektriko iz nafte, sledijo jim plinske enote, enote, ki kurijo črni
premog, enote, ki jim je kurivo lignit, sledijo jedrske enote itd.
Posamezna enota proizvaja električno energijo pri neki moči. V
poenostavljenem primeru seznam proizvodnih enot z njihovimi
močmi in cenami predstavlja krivuljo ponudbe oziroma »merit
order« (slika 1). Enote, ki morajo proizvajati električno energijo
v vsakem primeru, torej neodvisno od cene, kot so recimo vetrne
ter solarne elektrarne in delno tudi hidroelektrarne, morajo vso
proizvedeno energijo tudi prodati. Zato za te enote določimo marginalno ceno 0.
Krivuljo povpraševanja določajo porabniki električne energije: industrija, javna uprava, gospodinjstva, javna razsvetljava itn. Del
energije pa se porabi tudi za distribucijo elektrike do končnih odjemalcev. Krivulja povpraševanja je mnogo manj elastična (manj
je odvisna od cene), se pa spreminja čez dan in čez teden. Odvisna je tudi od vremenskih razmer, na primer od temperature in
stopnje oblačnosti.
Podobno kot na drugih trgih tudi na trgu z električno energijo
ceno določa presečišče med krivuljo ponudbe in porabe. Enote,
ki imajo marginalno ceno manjšo od končne cene, bodo energijo
proizvajale, druge pa ne, ker se jim to ne splača. Ker se poraba
čez dan spreminja, se čez dan spreminja tudi cena električne
energije. Cena električne energije se torej določa za vsako obračunsko uro posebej. Na organiziranem trgu ceno posamezne
obračunske ure določa borza z električno energijo za dan vnaprej.
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Slika 1: določanje cene električne energije s krivuljo ponudbe in porabe –
»Merit order«

Določanje cene električne energije med povezanimi trgi
Kaj pa če trg ni izoliran in je s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi povezan z drugim trgom? Ponovno predpostavimo, da je
trg učinkovit. V tem primeru bo energija s trga z nižjo ceno prešla
na trg z višjo ceno. Dokler sta ceni različni, bo na učinkovitem
trgu pretečena energija zapolnila celotno razpoložljivost ČPZ-ja.
Ko se to zgodi, pravimo, da je prišlo do zamašitev (ang. congestion) na meji.
Ker trg ni več izoliran, je treba popraviti krivuljo povpraševanja
in ponudbe. Na trgu, ki uvaža energijo, v ponudbo dodamo
uvoženo energijo. Moč »nove enote« v merit orderju določa velikost čezmejne prenosne zmogljivosti, ceno enote pa izvozni trg
(slika 2). Na trgu, ki izvaža energijo, pa je treba podobno popraviti krivuljo povpraševanja. Če se nova ponudbena krivulja seka
s krivuljo porabe na enoti, ki predstavlja uvoz energije, je cena na
obeh trgih enaka (slika 3). V tem primeru ni več nujno, da je čez-

Slika 2: določanje cene električne energije na trgu z zamašitvijo
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Slika 3: določanje cene električne energije na trgu brez zamašitve

mejna prenosna zmogljivost v celoti izkoriščena, zato takrat pravimo, da na meji ni zamašitve. Ker sta ceni enaki, ni več potrebe
po pretoku energije med trgoma in zato ni več zamašitve. Če gre
za več trgov, ravnamo podobno, torej v krivuljo ponudbe dodamo uvoženo energijo z vseh trgov, iz katerih uvažamo energijo,
in v krivuljo porabe vso energijo, ki jo izvažamo.
Kaj pa cena čezmejne prenosne zmogljivosti? Ali ta vpliva na
ceno elektrike? Pravzaprav ne, cena ČPZ je dejansko posledica razlik cen med trgoma. Najlaže si to predstavljamo z naslednjo ponazoritvijo. Kupec lahko kupi energijo na domačem trgu po trenutno veljavni ceni ali pa jo uvozi s sosednjega trga, kjer je cena
nižja. Da bo lahko uvozil energijo, pa mora kupiti še ČPZ. Če bi
bila cena ČPZ-ja nižja od razlike med cenama električne energije
na trgih, bi vsi trgovci energijo raje uvozili, saj bi jim bil takšen
nakup manjši strošek. Če je trg učinkovit, se stroška nakupa energije doma ali iz uvoza prej ali slej izenačita. To pomeni, da bo
cena v idealnem primeru enaka razliki cen med trgoma.
Predpostavili smo, da je trg učinkovit. Kaj pa če ni? Tudi v tem
primeru zaključki še vedno veljajo, le zgodi se, da pride do odstopanj tako pri cenah ČPZ-jev kot pri cenah elektrike na posameznih trgih. Te anomalije se navadno odražajo v večjih maržah
trgovcev.

Kaj torej določa ceno električne energije v Sloveniji?
Slovenski energetski trg je s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi povezan s tremi trgi (Italija, Nemčija in Hrvaška). Najprej
poglejmo, če lahko pride do zamašitve na vseh mejah hkrati, kar
bi pomenilo, da se v nekaterih primerih slovenski trg obnaša kot
samostojni trg. Čezmejne prenosne zmogljivosti so pri naslednjih približnih vrednostih: Avstrija 900 MW, Italija 500 MW,
Hrvaška 1200 MW. Ob vzdrževalnih delih na prenosnih zmogljivostih lahko te vrednosti močneje odstopajo, vendar se to

redko zgodi hkrati na vseh mejah. Slovenska proizvodnja in poraba električne energije sta dokaj uravnoteženi, zato ni večje potrebe po uvozu ali izvozu električne energije. Na podlagi podatkov
in razmer na našem trgu ocenjujem, da je takrat, ko so potrebe
po uvozu elektrike največje (slaba hidrologija, nizke ali zelo visoke
temperature, nuklearka ne obratuje), potreben uvoz največ do
1700 MW energije v posamezni uri. Ob presežkih energije (dobra hidrologija) pa lahko izvoz po moji oceni doseže moč do 1000
MW v posamezni uri. Kot smo pokazali prej, sta količina proizvedene energije in posledično uvoz ali izvoz odvisna tudi od
cene energije na sosednjih trgih, vendar je ponudbena krivulja pri
nas dokaj neelastična, zato ne prihaja do večjih nihanj pri proizvodnji in tudi ne pri uvozu ter izvozu. Naša ocena torej vzdrži. Če
primerjamo skupno čezmejno prenosno zmogljivost 2600 MW
z izvozom ali uvozom, ugotovimo, da le-ta močno presega po-

Slika 3: Podatki o največjem uvozu, izvozu in čezmejnih prenosnih zmogljivostih na slovenskih mejah

trebe po uvozu ali izvozu. Torej vsaj na eni meji ne more priti do
zamašitve. Sklep: cena električne energije je enaka ceni na vsaj
enem od sosednjih trgov. Ob slabi hidrologiji je cena električne
energije pri nas v večini dneva enaka hrvaški ceni, ob zelo dobri
hidrologiji je predvsem v cenejših urah enaka avstrijski ceni in
ob zelo nizkih temperaturah je lahko cena električne energije v
Sloveniji predvsem v urah z najvišjo porabo enaka italijanski ceni.
Torej je dejavnikov, ki vplivajo na slovensko ceno, mnogo, kot je
mnogo dejavnikov, ki vplivajo na ceno elektrike v Avstriji, na
Hrvaškem ter v Italiji, in ni lahko nazorno določiti vzrokov za
spremembo cene. V naslednjem prispevku bomo s ponazoritvami in povezavami podrobneje opisali dejavnike, ki vplivajo na
I
slovensko ceno električne energije.
Energetika.NET
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Gazprom pocenil plin za
Slovenijo za 24 %, plin
najdražji za Makedonijo,
najcenejši za Britanijo
Dr. Mihael G. Tomšič

Leta 0 je Gazprom moral zaradi konkurence in
zmanjševanja prodaje skleniti nekaj kompromisov pri
cenah. Po neuradnih podatkih, ki jih je objavila moskovska
Izvestja je na začetku leta 0 cena plina za Slovenijo
za  % nižja kot v prvi polovici leta 0. Podobnega
znižanja cene plina so deležne Bolgarija, Poljska, Češka
in Švica. Gazprom je znižal cene v povprečju za  %.
Razlike ostajajo ogromne in nelogične: Makedonija bo
morala plačevati  US$/000 Sm, kupci v Veliki
Britaniji pa le  US$/000 Sm.
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Cenovni zemljevid Gazpromove prodaje plina v Evropi
Geografija cen (slika in tabela, vir: Izvestja) je na pogled nelogična. Po inženirski in mikroekonomski logiki bi pričakovali, da
bo cena plina najnižja ob ruski meji in bo nato naraščala z oddaljenostjo oziroma s transportnimi stroški. To je model, ki ga
skuša uveljaviti EU: konkurenčni trgi naj bi se vzpostavili na posameznih vozliščih, kupec pa naj bi poleg cene na vozlišču nosil še stroške za transport do doma. Gazpromov model je mešanica klasičnega »net-back« načela in »strateškega odiranja« zaradi
odvisnosti kupca od dobav iz Rusije. Po načelu »net-back« se pro-
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država

cena 2012, 1. poll.
US$/1000Sm3

sprememba

cena 2013
US$/1000Sm3

razlika cene
US$/1000Sm3

količ. 2012
mrdSm3

1

Makedonija

564,3

-12%

496,6

-67,7

0,15

2

Grčija

476,7

-12%

419,5

-57,2

2,40

3

Romunija

431,8

-5%

410,2

-21,6

3,30

4

Bosna in Hercegovina

515,2

-21%

407,0

-108,2

0,30

5

Srbija

457,3

-12%

402,4

-54,9

1,00

6

Slovaška

429,0

-8%

394,7

-34,3

6,50

7

Italija

440,0

-11%

391,6

-48,4

21,50

8

Bolgarija

501,0

-22%

390,8

-110,2

2,90

9

Poljska

525,5

-27%

383,6

-141,9

10,30

10

Madžarska

390,8

-2%

383,0

-7,8

6,80

11

Danska

495,0

-24%

376,2

-118,8

0,40

12

Turčija

406,7

-8%

374,2

-32,5

22,80

13

Češka

503,1

-26%

372,3

-130,8

8,50

14

Slovenija

485,6

-24%

369,1

-116,5

0,60

15

Avstrija

397,4

-11%

353,7

-43,7

6,10

16

Nizozemska

371,4

-5%

352,8

-18,6

2,20

17

Francija

373,7

-8%

343,8

-29,9

9,00

18

Švica

442,2

-25%

331,7

-110,6

0,30

19

Finska

384,8

-16%

323,2

-61,6

3,60

20

Nemčija

379,3

-16%

318,6

-60,7

35,50

21

Velika Britanija

313,4

-9%

285,2

-28,2

7,70

tabela 1: Prodajne cene zemeljskega plina dobavitelja gazprom (urejeno po padajoči ceni v letu 2013.

dajalec z lokalnim veletrgovcem dogovori o ceni, ki jo trg prenese;
včasih je bilo to tako, da so upoštevali za velike industrijske
kupce in elektrarne kot primerjavo ceno mazuta, za prodajo na
drobno pa ceno kurilnega olja. V »dobrih starih časih« je bila prodajna cena Gazproma skoraj neodvisna od razdalje: v Franciji je
bila približno enaka kot v Avstriji.

Cenovna strategija Rusije (Gazproma) v Evropi
Rusko državno velepodjetje Gazprom se po navodilih državnega
vrha kljub tveganju oklepa togih prodajnih strategij. Motiv cenovne strategije »čim dalj časa obdržati čim višje cene« je razumljiv. Dolgoročno pa je nevzdržen. Gazprom se mora sedaj, namesto da vztraja pri referenčni ceni nafte (mazuta oziroma
kurilnega olja), v nekaterih državah prilagoditi konkurenčnim
trgom z zemeljskim plinom. Kjer konkurence še ni, izhaja iz klasičnega modela, ki ga ima zapisanega v še veljavnih dolgoročnih
pogodbah, torej izhaja iz cene nafte s »strateškimi« popravki.
Polno ekvivalentno ceno nafte so plačevale »sovražne« države, na
primer Ukrajina, Poljska in baltske državice. Velikim strateškim
partnerjem, na primer Nemčiji, pa je Gazprom popuščal pri
ceni.
V dolgih desetletjih od začetka dobav v Zahodno Evropo (in k
nam) si je Rusija (SZ) kljub hladni vojni pridobila zaupanje kot
zanesljiva dobaviteljica. V zadnjem desetletju pa se je vse prevečkrat zatekla k uporabi svojega energetskega potenciala za politični pritisk. V baltskih državah, ki so s plinskimi povezavami
še vedno integrirane v nekdanje omrežje (v Latviji je tudi velikansko regionalno plinsko skladišče), plačujejo plin dražje kot v
večini držav Srednje Evrope. Po agencijskih poročilih je grosistična cena za Litvo kar 540 US$/1000 Sm3, za Estonijo in Latvijo pa je le za 15 % nižja. Maloprodajne cene plina so se v Litvi
v sedmih letih dvignile kar za 4,5-krat. V kriznih časih, ki so pre-

bivalce baltskih državic zelo prizadeli, je to še bolj boleče. Oderuške cene (v primerjavi s komercialnimi cenami za velike evropske porabnike) so slaba osnova za prihodnje poslovne odnose.

Zaključek
Ruska plinska strategija zadnjega desetletja deli države Evrope v
tri skupine: države z nizkim deležem ruskega uvoza in konkurenčnim trgom, plinsko odvisne države in »sovražne« države. Za
to zadnjo skupino Rusija izrablja plin za gospodarsko-politični
pritisk.
Slovenija se je v drugi polovici leta 2012 zaradi vstopa konkurenčnih dobaviteljev plina izvlekla iz skupine odvisnih držav, ki
plin plačujejo po stari formuli vezave na ceno nafte; Gazprom je
za dobave v Slovenijo pristal na 24-odstotno znižanje cene. Po
neuradnih podatkih je sedaj cena ruskega plina za naše kupce
nižja kot v drugih vzhodnoevropskih državah in sosednji Italiji,
a je še vedno višja kot v Avstriji. Cena za Slovenijo je prav tako še
vedno višja kot za Nemčijo (za 14 %) in za Švico (za 10 %), čeprav
je švicarski uvoz po obsegu pol manjši kot slovenski pa tudi pot
tja je daljša. V letu 2013 za Slovenijo verjetno še ne bodo zrele razmere za nadaljnje izboljšanje položaja na plinskem trgu.
Slovenija se mora aktivno vključiti v območje s konkurenčno
strukturo plinskega trga. K temu lahko prispeva izgradnja plinovodov pri nas, tudi Južnega toka, če ne bo nad njim visel monopol Gazproma. Upamo tudi na boljše povezave Hrvaške z evropskim sistemom plinovodov in na izgradnjo plinovodov v
evropskem »južnem koridorju« (od Bližnjega vzhoda in kaspijskega območja).
Koristna bo tudi izgradnja enega ali več terminalov za utekočinjen zemeljski plin. Če terminali v Tržaškem zalivu okoljsko
niso sprejemljivi, je treba podpreti načrtovani terminal na
I
hrvaškem Krku.
Energetika.NET
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Objavljeni prvi podatki o
proizvedenih emisijah CO2
za leto 2012 v okviru sheme
trgovanja z emisijami EU
dr. Aleksandra Murks Bašič, Nova KBM d.d.

Evropska komisija je v skladu s terminskim načrtom v začetku aprila 2013 objavila prve podatke o proizvedenih emisijah
CO2 za upravljavce naprav, ki sodelujejo v
shemi trgovanja z emisijami EU (v nadaljevanju EU ETS). Sodelujoče države, države članice EU-27, Islandija, Norveška in
Liechtenstein, so leta 2012 proizvedle 1.842
mio. ton CO2, kar je za 3,26 odstotka manj
kot leto prej. Objavljeni podatki še niso popolni za Bolgarijo, Ciper, Liechtenstein in
Norveško, medtem ko je Islandija leta 2012
sodelovala z upravljavci naprav letalskih
Država

A-E2012

A-E2011

Avstrija

5.796

2.042

Belgija

16.979

Ćeška

17.893

družb. Najbolj so zmanjšale proizvedene
emisije CO2 naslednje države: Francija za
15,97 mio. ton, Italija za 8,71 mio. ton, Poljska za 6,86 mio. ton, Češka za 4,87 mio.
ton, Finska za 4,41 mio. ton in Slovaška za
4,29 mio. ton. Nekatere države pa so leta
2012 proizvedle več emisij CO2 kot leta
2011. Med njimi so Velika Britanija s 26,10
mio. ton, Nemčija z 12,97 mio. ton, Irska
z 10,45 mio. ton in Španija s 7,20 mio. ton.
Slovenija je bila med državami, ki so zmanjšale emisije CO2. in sicer jih je zmanjšala
za 314 tisoč ton oziroma za 3,93 odstotka.
A-E2010

A-E2009

A-E2008

1.220

4.528

10.354

5.922

10.591

-78

12.241

10.500

12.127

5.160

6.867

2.443

-1.360

-1.549

-2.565

551

1.139

-2.659

1.477

-1.863

9.600

2.911

-3.374

2.715

367

69.836

34.353

22.979

17.473

5.438

Grčija

3.830

7.176

4.709

-415

-6.169

Irska

2.529

5.806

3.669

2.737

-411

14.885

5.473

8.541

24.135

-8.466

Latvija

2.257

1.698

1.522

2.369

985

Litva

2.661

2.431

1.762

1.782

1.406

Luksemburg

Danska
Estonija
Finska
Francija

Italija

-1.925

2.727

436

236

307

389

Madžarska

3.23

2.030

2.260

1.516

-2.105

Nemčija

-366

-49.547

-54.365

-36.574

-84.094

Nizozemska

19.122

8.865

108

2.803

-6.754

Poljska

17.210

4.184

5.914

10.841

-3.105

9.866

8.231

8.330

2.632

576

Romunija

27.324

23.575

27.647

24.908

7.972

Slovaška

15.551

10.395

10.658

10.545

6.829

Slovenija

628

230

97

149

-646

20.844

18.361

29.343

13.798

-9.568

Portugalska

Španija
Švedska

7.460

2.856

874

3.595

694

Velika Britnija

33.271

2.485

-16.853

-14.814

-50.750

SKUPAJ

310.546

120.169

67.677

97.678

-148.682

0
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Leta 2012 je bilo obravnavanim državam
dodeljenih za 2.212 mio. emisijskih kuponov, kar je bilo za 9,68 odstotka več kot
leta 2011. Glavni vzrok za povečanje dodeljene količine emisijskih enot je bila
vključitev upravljavcev naprav iz letalskega
sektorja. Po izločitvi držav, za katere podatki o proizvedenih emisijah še niso popolni, je bil leta 2012 dosežen presežek
emisijskih kuponov v višini 310,55 mio.
ton. Podrobnejši podatki o presežkih oziroma primanjkljajih emisijskih kuponov
po posameznih državah so razvidni v tatabela 1: presežki oziroma primanjkljaji
emisijskih kuponov EU EtS po posameznih
državah (v tisoč tonah)

beli 1. V kjotskem obdobju (2008–2012) je
bil dosežen presežek emisijskih kuponov
za 447,39 mio. ton.
Slovenija je leta 2012 proizvedla za 628 tisoč ton manj emisij CO2, kot ji je bilo dodeljenih emisijskih kuponov, kar zelo jasno ponazarja slika 1. Energetski sektor je
ponovno proizvedel primanjkljaj emisijskih kuponov v višini 28,65 tisoč ton ali za
290,53 tisoč ton manj kot leto prej. Znotraj
slovenskega energetskega sektorja beležimo primanjkljaj samo pri enem upravljavcu (Termoelektrarna Šoštanj – 247
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Slika 1: gibanje presežka oziroma primanjkljaja emisijskih kuponov v slovenskem energetskem sektorju in industriji za obdobje 2008–2012

tisoč ton), medtem ko so vsi drugi upravljavci naprav beležijo presežke emisijskih
kuponov.
Industrijski upravljavci naprav so tudi leta
2012 beležili presežek emisijskih kuponov za 656,78 tisoč ton, kar je za 19,56 odstotkov več kot leta 2011. Trgovalne račune
so zaprla naslednja podjetja: Termo d.d.
(Bodovlje), Tekstilna tovarna Prebold d.d.,

Tanin Sevnica d.d., TVT Maribor d.d., TSO
d.d., Paloma Prevalje d.d., Opekarna Novo
mesto d.o.o., KG Rakičan, TMK d.o.o. in
BPT Tržič d.d. Primanjkljaj emisijskih
kuponov je proizvedlo 14 upravljavcev
naprav iz sektorja industrije, od tega največje Termo d.d. (Trata), Lek d.d. (Mengeš), Impol d.d., Krka d.d. in Melamin d.d.
(Kočevje). Leta 2012 je v EU ETS prvič so-

Največje zmotno prepričanje glede enega
izmed predlaganih strukturnih ukrepov
na področju sheme trgovanja z emisijami
EU, ki obsega t. i. »backloading«, je zviševanje cene emisijskih kuponov. Glavni
cilj omenjenega ukrepa je ponovno vzpostaviti ravnovesje na trgu emisij, kar ni nič
drugega kot uskladitev ponudbe in povpraševanja, ki sta temelj pravilnega delovanja kakršnegakoli trga, ne samo emisijskih enot. Poleg ekonomskega vidika
seveda ne smemo pozabiti na okoljski vidik, kjer pa kratkoročna in začasna rešitev za izpolnjevanje ciljev do leta 2020
vsekakor nista dovolj. Menim, da bi predlagana reforma vsaj delno pripomogla k
boljšemu delovanju omenjenega fleksibilnega mehanizma, vendar pričakujem
korenite spremembe, ki bi preprečile podobna neugodna dogajanja v prihajajočih
trgovalnih obdobjih.

delovala tudi naša letalska družba Adria
Airways d.d., ki ji je bilo dodeljenih za
82.534 ton emisijskih kuponov, proizvedla
pa jih je za 11.052 ton manj. Največje presežke emisijskih kuponov izkazujejo upravljavci naprav, ki so v postopku zapiranja
oziroma prestrukturiranja: Lafarge cement
d.o.o., Nafta – Petrochem d.o.o., Vipap Videm Krško d.d. in Radeče papir d.o.o.. I

Energetika.NET
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Program aktivnosti v letu 2013*
SREDA, 8. MAJ 2013 *** 11:00 – 15:00

PONEDELJEK, 26. 8. 2013 *** 10:00 – 14:00

CER – energetsko učinkovitejši:
- En.forum: Kako do sredstev in s kakšnimi ukrepi do
energetske učinkovitosti?
- Voden ogled Centra energetskih rešitev
- Individualno svetovanje partnerjev CER-a za
obiskovalce

CER – energetsko učinkovitejši:
- Predstavitev knjige Zgodbe iz prihodnosti
(Energetika.NET)
- Izkoristimo brezplačno energijo iz obnovljivih virov
(Petrol)

SREDA, 4. 9. 2013 *** 15:00 – 19:00
TOREK, 14. 5. 2013 *** 12:00 – 16:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- OVE in URE v ekoloških naseljih (Interso)
- Gradbeni materiali prihodnosti (Knauf Insulation)

CER – energetsko učinkovitejši:
- Kako to uspeva znanim Slovencem? (Energetika.NET)
- Varčujmo po pameti – pravilno zaporedje ukrepov
(Knauf Insulation)

ČETRTEK, 23. 5. 2013 *** 13:00 – 17:00

ČETRTEK, 19. 9. 2013 *** 10:00 – 14:00

CER – energetsko učinkovitejši:
- Koraki do energijsko varčne lesene montažne
gradnje (Jelovica)
- Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne (En.svet)

CER – energetsko učinkovitejši:
- Eko-energetske slikanice Hišek in Petrol
(Energetika.NET)
- Načrtujete in nadzirajte porabo električne energije
(Petrol)

SREDA, 29. 5. 2013 *** 11:00 – 15:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Porabi manj, Informa Echo
- Energijsko varčna gradnja hiš in velikih objektov kot
naložba za prihodnost (Jelovica)

ČETRTEK, 6. 6. 2013 *** 10:30 – 13:30
CER – energetsko učinkovitejši:
- Energetsko učinkovite občine – kako jim je uspelo?
(Energetika.NET)
- Energetsko učinkovito javno naročanje –
razsvetljava, IT, osebna in transportna vozila
(Institut Jožef Stefan)

ČETRTEK, 26. 9. 2013 *** 11:00 – 15:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Energetsko učinkovit ovoj stavbe – fasada, streha,
tla (Knauf Insulation)
- Prenova kotlovnic – kdaj? Kaj? Koliko? (Petrol)
- Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja
(En.svet)

SREDA, 9. 10. 2013 *** 10:00 – 14:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Kako izbrati prava okna za prenovo ali novogradnjo?
(Jelovica)
- URE pri obnovah stavb ter pri novogradnji (En.svet)

TOREK, 11. 6. 2013 *** 14:00 – 18:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Izberite les in druge naravne materiale za kvaliteto
vašega bivanja (Jelovica)
- Zakaj izolirati kakovostno (prihranki energije –
denarja – varovanje okolja)? (Knauf Insulation)

SREDA, 16. 10. 2013 *** 10:00: - 14:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Modri svet – ali kako za energijo poskrbijo
najmlajši? (Energetika.NET)

PETEK, 15. 11. 2013 *** 10:00 – 14:00
TOREK, 18. 6. 2013 *** 13:00 – 17:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Petrolove energetsko učinkovite in okolju prijazne
rešitve (Petrol)
- S trajnostnimi izolacijskimi rešitvami do energetsko
učinkovite stavbe
- JUBIZOL – fasadni sistemi po meri (JUB)

TOREK, 24. 6. 2013 *** 10:00 – 14:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Ekonomika energentov in doba vračanja (En.svet)
- Optimizacija uporabe energentov (Petrol)
- JUBIZOL – fasadni sistemi po meri (JUB)

CER – energetsko učinkovitejši:
- En.zajtrk s Petrolom in znanimi Slovenci
(Energetika.NET)
- Individualno svetovanje partnerjev Centra energetski
rešitev

ČETRTEK, 12. 12. 2013 *** 10:00 – 14:00
CER – energetsko učinkovitejši:
- Zaključek sezone z En.zajtrkom in predstavitvami
energetske literature (Energetika.NET)

Vsi dogodki se bodo izvajali v Centru energetskih rešitev v BTC, Ljubljana.

Dogodke lahko spremljate na: www.energetika.net/dogodki, www.energijadoma.si/dogodki in www.cer-slo.si
Več informacij: dogodki@energetika.net
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu, program se bo skozi leto stalno dopolnjeval tudi z novimi aktivnostmi
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Na področju URE smo šele
na sramežljivih začetkih
Tanja Srnovršnik, foto: Sara Živkovič

»Energetska slika Slovenije ni najbolj
rožnata,« je na En.forumu Energetike.NET
in hkrati otvoritvenem dogodku Centra
energetski rešitev (CER) Kako do
nepovratnih sredstev in s kakšnimi ukrepi
do energetske učinkovitosti? poudaril
direktor Eko sklada Milenko Ziherl.
Slovenija sicer zelo potrebuje okolju prijazne
in energetske naložbe, saj nas zaveze do
EU silijo, da še bolj odločno ukrepamo na
nekaterih področjih. »Na področju OVE
dosegamo zastavljene cilje, na področju
URE pa smo šele na sramežljivih začetkih.
Slaba tolažba je, da je situacija podobna
tudi v ostalih članicah EU,« je dejal.
Ziherl je omenil direktivo EU o energetski učinkovitosti, ki zahteva, da države članice od leta 2014
letno prenovijo tri odstotke energetsko potratnih
državnih stavb. »Da bi v Sloveniji dosegli cilje, bi bil
potreben celo bolj ambiciozen cilj – 7 odstotkov prenovljenih stavb. Trenutno namreč ne dosegamo
niti 2 odstotka,« je opozoril. Težave vidi v tem, da so
viri financiranja omejeni in niso zadostni za ambicioznejše korake. Predvsem pri učinkoviti rabi energije (URE) gre po Ziherlovih besedah za večje investicije, v časih krize pa se ljudje težje odločajo
zanje. Kljub vsemu pa je spodbudno, da imajo na
skladu za nepovratne finančne spodbude za investicije v stanovanjskih stavbah že 6.000 vlog. Manj
pa je vlog za kredite. Upajo, da bodo s sredstvi
zdržali do oktobra, ko se gradbena sezona zaključi,
je dodal Ziherl.
Opozoril je, da so poleg Eko sklada še drugi viri financiranja, kot so veliki zavezanci, razpisi ministrstev. Upajo, da bo EU v zvezi z direktivo o energetski učinkovitosti in tremi odstotki prenov, ki jih
predvideva, razvezala mošnjiček in še prispevala
sredstva. »Tudi zakonodajna oblast se zaveda pereče
situacije. V zvezi s tem se pripravlja nov energetski
zakon, ki naj bi se močno dotaknil tudi Eko sklada,«
pravi Ziherl, ki pojasnjuje, da z ukrepi sklada
vzdržujejo 1.000 delovnih mest.
Že  odstotkov subvencij za OVE in URE
Poraba energije se še vedno povečuje, najbolj problematičen sektor pa je promet, ki dosega že 40 odstotkov. »Glede tega nas bo v prihodnje verjetno še

Pri Eko skladu
je že za 2 do 3 %
ugodnejša
obrestna mera,
pravi Ziherl.

bolela glava,« se je slikovito izrazil Stane Merše,
vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan. Delež električne energije se v
končni rabi energije povečuje in gre proti 22 odstotkom. Izzivov za povečanje energetske učinkovitosti je še veliko, je prepričan Merše, ki tudi meni,
da je pomembno, da bodo energetske rešitve še
bolj ekonomsko dostopne.
V gospodinjstvih je bil največji napredek pri ogrevanju; beležijo 10 odstotkov izboljšanja. Velik napredek je tudi pri gospodinjskih aparatih, nekoliko
manj pa smo postorili glede tople vode. Z vsemi
naštetimi področji se bo v prihodnje potrebno intenzivno ukvarjati. Glede subvencij v energetiki je
optimističen, saj se te iz fosilnih goriv vse bolj
usmerjajo v OVE in URE. Zanimiva je tudi struktura teh subvencij – leta 2011 je bilo že več kot 85
odstotkov namenjenih za OVE in URE, od tega pa
večina ne prihaja več iz državnega proračuna. Dodal je, da so prav dobavitelji energije v zadnjem
času prispevali k temu, da je ljudem dostopnih več
informacij.
V CER po nasvet k energetskim svetovalcem
Ocena ukrepov, za katere Petrol lani ni mogel podeliti sredstev, presega 3 milijona evrov, je dejal
Tomi Vargac iz Petrola. Lani so prejeli 624 vlog, zavrnili oziroma zavrgli so jih 317, odobrili 307, doEnergetika.NET
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delili pa so skupaj 8,2 milijona evrov nepovratnih
sredstev. Letos skupaj s Petrol Energetiko podeljujejo 550 tisoč evrov. Objavili so že prva dva razpisa
– za energetske preglede in programe informiranja
in ozaveščanja. Ostali razpisi bodo objavljeni do
septembra.
Energetski svetovalci svetovalnih pisarn ENSVET
bodo v CER-u sodelovali z energetskimi svetovanji,
je napovedal Miha Praznik z Gradbenega inštituta
ZRMK in vodja svetovalne dejavnosti ENSVET. V
zadnjih treh letih so izvedli po okoli 6.000 svetovanj za občane, glavnina povpraševanj je za obstoječe stavbe, 10 odstotkov pa za novogradnje. Glede
na to, koliko je novogradenj letno, pa Praznik zaključuje, da je povpraševanje po nasvetih s strani
novograditeljev bistveno večji kot s strani lastnikov obstoječih stavb. Raba končne energije se v stanovanjskih stavbah na podlagi predlaganih ukrepov
zmanjša z 9 GWh na 7 GWh končne energije.
Pri novograditeljih je stopnja ozaveščenosti precej
visoka, pri sanacijah je pa glavna ovira obstoječe stanje stavb. »Vedno so težave s finančnimi sredstvi,«
ugotavlja Praznik.
Kaj pa naravna gradnja?
Po Evropi so hiše iz naravnih materialov zgrajene
za smešno nizke cene, je dejal Aleksander Batič z
inštituta za družbeno odgovornost Interso. »Ko
bomo ljudje razumeli, da v nekih sonaravnih stavbah ne samo varčujemo z energijo, ampak tudi
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Pri Eko skladu
je že za 2 do 3 %
ugodnejša
obrestna mera,
pravi Ziherl.

bolj kakovostno živimo, bo cela zgodba dobila širšo
dimenzijo. Pri stavbah, izoliranih z naravnimi materiali, se pri 18 stopinjah Celzija počutimo drugače,
kot v zidanih objektih pri 22 stopinjah Celzija.«
Batič ima pozitivne izkušnje z mladimi; mlade
družine so zelo odprte za tovrstne naravne gradnje.
»V BTC-ju se zelo trudimo, da bi na področju URE
in OVE naredili čim več,« je dejal Janez Povše, ki je
v BTC-ju zadolžen za ravnanje z energijo. V zadnjih
dveh letih so tako na področju energetike naredili
veliko glede sončnih elektrarn, s Petrolom so sodelovali na področju nepovratnih sredstev, zamenjali so razsvetljavo, z IJS pripravljajo nove projekte itd.
V tem času, ko pripravljamo razvojno strategijo
Slovenije za naslednjih sedem let, bi morali energetsko učinkovitost potisniti bistveno bolj v ospredje in temu nameniti bistveno več sredstev, meni
Gorazd Marinček, predsednik Slovenskega E-foruma. »Po teh letih bi že morali preverjati učinkovitost vsakega vloženega evra za določen ukrep in
delati selekcijo, v katere ukrepe je najbolje v vlagati
sredstva. Preveriti bi morali tudi državne statistike,
saj bi po tolikih letih morali biti ukrepi vidni tudi
tukaj,« je poudaril.
Ziherl je na to dejal, da se učinek tovrstnih vlaganj
že vidi, saj se je v fond za OVE in URE v zadnjih letih natekalo manj denarja. »Naši ukrepi so namreč
povzročili, da se je porabilo manj energije,« dodaja
in hkrati poudarja, da nas resna sanacija še čaka. I
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Vedno je možno, da kakšna HE
na srednji Savi ne bo zgrajena!
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv društva Planet Zemlja

Vlada je sredi aprila potrdila širitev območja Nature 000 za
približno , odstotka. Ministra za kmetijstvo in okolje Dejana
Židana smo zato ob robu Eko konference, ki je potekala ob dnevu
Zemlje, povprašali, kaj ta širitev pomeni za energetske projekte,
kot so hidroelektrarne na srednji Savi.
Pravite, da je varovanje naravnih virov tudi priložnost. Vlada je
sprejela širitev območja Natura 000. Kje vidite tukaj priložnosti?
Sama širitev Nature 2000 pomeni, da damo poudarek habitatom,
ki jih imamo. To ne pomeni, da smo si v Sloveniji izmislili nekaj novega; prepoznati pa moramo določene živalske in rastlinske vrste. Zavezani smo tudi z evropskimi habitatnimi direktivami, kar smo s to širitvijo uredili. Ali bomo ta območja upravljali
tako, da bodo na razpolago nova zelena delovna mesta, ki jih je
lahko relativno veliko, ali pa bomo v tem videli le oviro, pa je odvisno od nas samih. Na splošno velja, da je na področju zelenih
delovnih mest, ki v EU predstavljajo že skoraj 20 odstotkov vse
gospodarske realizacije, tudi v Sloveniji ekstremno veliko priložnosti. Največ jih je povezanih z gozdom in lesom.
V energetiki se nekateri zelo bojijo širitve Nature 000. Med
drugim je slišati, da potem ne bo možno graditi elektrarn na Savi.
Kako vi gledate na to?
Da, to je bil pogosto izražen strah: ali lahko Slovenija in ostale evropske države sledijo dvema – po razumevanju nekaterih nasprotnima – usmeritvama: potrebno je zaščititi naravne habitate,
hkrati pa do leta 2020 potrebujemo toliko obnovljivih virov energije, kolikor je trenutno predpisano. Sam verjamem, da je oboje
možno združiti. Tudi sedanja Natura 2000 onemogoča nekatere
ekstremne posege v naravo, po drugi strani pa ne prepoveduje
gradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Gotovo pa bo na nekaterih področjih potrebno iskati omilitvene rešitve.
Ali mislite, da bo zaradi tega kakšna elektrarna izpadla?
To je vedno možno, saj varovanje naravnega vira pomeni tudi prepoved. Če pa bomo pametni, bomo naredili tako, da bomo našli
kompromise, ki bodo učinkoviti.
V Načrtu možne posledice širitve območja Nature 000 je
zapisano, da bo širitev Nature povečala stroške priprave projektne
dokumentacije in lahko podaljšala čas pridobivanja dovoljenj ...
V Sloveniji sploh nismo imeli možnosti, da ne sprejmemo Nature 2000 v obliki, o kateri se pogajamo od leta 2003 naprej. Nekaj časa smo se obnašali kot noji, ki potiskajo glavo v pesek, in
smo skušali pred nekaterimi direktivami ubežati, se skriti. Tudi
nekatere zaveze, ki smo jih dali kot država leta 2000 in 2004,
smo skušali zanikati. Na žalost ali pa na srečo – kar se varovanja
narave tiče, na ta način Evropska unija ne deluje. Bili smo že zelo
daleč v postopkih, ki jih je Evropska komisija vodila proti Sloveniji. Postavili so nam neke vrste ultimat, da do 22. april letos stvari
uredimo. V resnici smo le naredili to, kar smo morali narediti.

Vlada je sredi aprila sprejela štiri akte, s katerimi je uveljavila
spremembe omrežja Natura 2000: uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000, uredbo o spremembi uredbe o ekološko pomembnih
območjih, uredbo o spremembi uredbe o habitatnih tipih in načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Območje Natura 2000 se bo zdaj povečalo
za dodatnih 2,4 odstotka oziroma za skupno 480 kvadratnih kilometrov in bo pokrivalo skupaj 37,16 slovenskega ozemlja. Tako
tudi po novih spremembah Slovenija ostaja v evropskem vrhu po
deležu državnega ozemlja v območjih Nature 2000. Precej je sicer tudi zemljišč, ki so doslej bila v območjih Natura 2000, zdaj
pa niso več. Teh je skupno 129 kvadratnih kilometrov. V zvezi z
zaskrbljenostjo gospodarstva, da bo širitev območij Natura 2000
v Sloveniji pomenila zastoj pri umeščanju objektov – zlasti energetike in infrastrukture – v prostor, so na vladi izrazili mnenje, da
bo ravno obratno. »S tem dokumentom dajemo jasna izhodišča
glede tega, kje je naša narava posebej dragocena in je posledično potrebno iskati take razvojne rešitve, ki bodo omogočale oboje: razvoj in ohranitev narave. Ohranjena narava je nenazadnje
eden od najpomembnejših razlogov za razvoj turizma v Sloveniji,«
pojasnjujejo.

Agencija RS za okolje je opozorila, da brez gospodarske krize
sploh ne bi dosegli kjotskega cilja znižanja emisij. Kaj bomo
morali narediti, da bodo te emisije upadale brez krize, da nas ne
bo kriza reševala?
Dejstvo je, da v Sloveniji upada večina vrst emisij, na katere smo
pozorni. Nekateri, ki so črnogledi, menijo, da je to posledica
manjše gospodarske aktivnosti, drugi, ki smo bolj optimistični,
pa mislimo, da se je tudi zavest med ljudmi in v industriji izI
boljšala.
Energetika.NET
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Škoda je, da bomo denar iz
Slovenije nosili čez mejo
Ana Vučina Vršnak, foto: arhiv Elektra Gorenjska

Elektro Gorenjska je letos prejela najvišje državno
priznanje na področju poslovne odličnosti za leto
0. Dan po prejemu nagrade smo se ob robu
posveta – foruma o obnovljivih virih energije in
učinkoviti rabi energije na Bledu – pogovarjali z
mag. Bojanom Luskovcem, ki podjetje vodi od
septembra 00. Prvi mož Elektra Gorenjska je za
Energetiko.NET povedal, da podjetje Gorenjske
elektrarne »preži« na možnosti investicij kjerkoli –
najraje sicer v Sloveniji, ampak ozira se tudi čez
mejo. Govoril je tudi o visokem minusu hčerinske
družbe Elektro Gorenjska Prodaja in o načrtovanem
vstopu HSE vanjo.
Kakšni so prvi podatki o poslovnih rezultatih družbe Elektro
Gorenjska za lansko leto?
Elektro Gorenjska kot matično podjetje je imela lani po plačanih
davkih okroglih 2,5 milijona evrov dobička, Gorenjske elektrarne
približno 200.000 evro, Elektro Gorenjska Prodaja pa izgubo v
višini dobrih dveh milijonov evrov. Letošnji meseci za prodajo že
kažejo pozitivne številke, utrjujemo pa to sliko tudi s povezavo s
HSE. Upam, da bodo dogovori o tem čim prej končani. Za le

Energetika.NET

tošnje leto so naša pričakovanja pozitivna. Matična družba naj bi
imela podoben dobiček kot lani, Gorenjske elektrarne približno
400.000 evrov, Elektro Gorenjska Prodaja pa 300.000 evrov
brez povezovanja s HSE. Prva dva meseca v letošnjem letu kažeta,
da je to mogoče.
Kako vam lahko pomaga vstop HSE v družbo za prodajo? Ali
boste lahko zaradi tega ponudili odjemalcem nižje cene?
Od povezave s HSE si obetamo nadaljnjo širitev prodajnih oziroma trgovskih aktivnosti, ne nižjih cen. Ne gre za nikakršno vnaprej določeno pogodbeno razmerje glede cene, ampak se povezujemo trgovsko. Nabavno funkcijo bomo prenesli v pristojnost
HSE. Če bi ostali sami, bi morali v trgovanje precej investirati
med drugim v primerno kadrovsko in programsko okrepitev ter
v večjo kapitalsko ustreznost. Da bi lahko obstoječe podjetje postalo igralec na evropskem trgu in da bi vstopilo na evropski trg
na debelo z električno energijo, je kapitalsko prešibko. S HSE se
pogovarjamo o odkupu polovice vrednosti podjetja. Cenitve so narejene, a za zdaj so poslovna skrivnost. Zdaj pripravljamo
družbeno pogodbo in ugotavljamo sinergije. Odpira se denimo
trg s plinom – HSE kot trgovec s plinom na debelo, Elektro Gorenjska Prodaja pa na drobno.
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Kako se v boju med elektrodistributerji znajde Elektro Gorenjska?
Poznamo zgodbe o kartelnem dogovarjanju v preteklosti.
Dejanja elektrodistributerjev kažejo, da ni tako. Najbolj neposredni konkurenti so si trgovska podjetja, ki so se izčlenila iz matičnih družb. Tukaj ni nobenih dogovorov, vsak se bori za svoj
tržni delež. Daleč od tega, da bi bili možni kakšni dogovori.
Kako pa teče komunikacija med matičnimi elektrodistributerji?
Ste v dobrih odnosih?
Matična distribucijska podjetja – Elektro Gorenjska, Elektro
Celje, Elektro Primorska itn. –, ki opravljajo storitve javne gospodarske službe SODO, ki ima v lasti omrežje, torej naravni monopol, se seveda dogovarjajo in se poznajo. V okviru gospodarskega interesnega združenja (GIZ, op. avt.) se pogovarjamo o
tipizaciji in postopkih priključevanja. Skupnih tem je mnogo.
Iščemo čim bolj učinkovite enotne rešitve, kar je seveda dobrodošlo. Tu ni konkurence, zadeva je regulirana. Prav je, da se dogovarjamo in izmenjujemo informacije. Eden konkretnih primerov je denimo postopek za priključitev sončne elektrarne, ki
je kolikor se da enak na Štajerskem in Primorskem. Drugi primer je recimo področje merilne tehnike – tako imenovana pametna omrežja.
Kako Elektro Gorenjska Prodaja animira odjemalce? Jim ponudite
kaj posebnega?
V ponudbi se najde marsikaj, od toplotnih črpalk, solarnih sistemov ter izolacije do električnih koles. Sicer pa sta za gospodinjske odjemalce na voljo dva izredno priljubljena paketa oskrbe
z električno energijo: »Porabim, kar rabim« in »Reenergija«. S
paketom »Porabim, kar rabim« podjetje spodbuja varčnejšo rabo
elektrike na osnovi varčevalnega programa desetih korakov do
učinkovitejše rabe električne energije. Poseben dosežek paketa je,
da so odjemalci začeli spremljati svojo porabo električne energije.
Če z ukrepi zmanjšajo porabo električne energije, so njihovi prihranki sproti vidni na računu. Če prihranijo na leto deset odstotkov energije, jih podjetje nagradi z desetimi evri, kar je posebnost podjetja in pri tem nima konkurence. V paketu je že več kot
10.000 odjemalcev, polovica jih je bila že dodatno nagrajena. S
paketom »Reenergija« pa spodbujamo rabo obnovljivih virov, in
sicer vgradnjo toplotnih črpalk in solarnih sistemov, v preteklosti pa smo tudi kotlov na lesno biomaso. Ponudbo pripravljamo
skupaj s poslovnimi partnerji in tako odjemalcem nudimo ugodnosti tako pri nakupu izdelkov kot pri električni energiji.
Na eni strani morate vlagati v pametna omrežja in napredne
tehnologije, kar je izdatek, po drugi strani morate odjemalcem
nuditi zanesljivo oskrbo po konkurenčnih cenah. Kako najdete
ravnotežje?

Tukaj se marsikje križajo interesi. Recimo: distributer mora razpršen vir sprejeti v svoje omrežje, kar povzroča tehnične težave.
In odpravljanje težav stane. Inštitut Milana Vidmarja je ocenil, da
vsak inštaliran kilovat razpršenega vira – na primer fotovoltaične
elektrarne – povzroči distributerju več kot 400 evrov stroškov
zaradi prilagoditve omrežja. Pametna omrežja naj bi pomagala
uravnovešati to nepredvideno proizvodnjo električne energije in
na drugi strani tudi nepredvideno porabo te energije. Gre za
avtomatizacijo omrežja in dvosmerno komuniciranje s potrošnikom, s čimer naj bi stroške ob nekontroliranem širjenju
razpršenih virov ob ugodnih subvencijah znižali.
Kako pa je znižanje odkupnih cen v fotovoltaiki prizadelo vas, ki
pridobivate elektriko iz sonca in vode? Bodo vlaganja zaradi tega
v prihodnje nižja kot v preteklih letih?
V Gorenjskih elektrarnah se je usmeritev h gradnji sončnih elektrarn ustavila. Iščemo pa nove priložnosti za investicije. Oziramo
se čez mejo, na Hrvaško glede sončnih elektrarn in v Srbijo
vodne energije. Škoda je, da bomo denar iz Slovenije nosili čez
mejo. Škoda je, ker Slovenija ne odpre možnosti za gradnjo vodnih elektrarn. Morali bi spremeniti zakonodajo in stimulirati vlaganja v vodne elektrarne, torej slovenski denar investirati v Sloveniji. Na Hrvaškem so za razliko od nas, ki smo v preteklih letih
močno pospeševali izgradnjo sončnih elektrarn, na tem področju
šele na začetku. Pričakujemo, da bo tudi ta država sprostila subvencije za te namene in da bo zato postala zanimiva. Ne vemo še
koliko, a prežimo na priložnost. Zanimali smo se že, kako je pri
njih s priključevanjem takšnih elektrarn. Nekaj podatkov imamo
in sedaj čakamo, da sprejmejo ustrezno zakonodajo. Na Hrvaškem bodo zanimivi predvsem Istra pa tudi drugi predeli. Ko bo
mogoče graditi, bomo lahko pri njih elektrarno postavili v nekaj
dneh.
Kateri so trenutno največji izzivi vaše družbe?
Prežati na možnosti investiranja kjerkoli – najraje v Sloveniji, a
tudi čez mejo, in sicer na področjih fotovoltaike, sončnih elektrarn ter kogeneracije v povezavi s plinom ali z lesno biomaso.
Kje je motivacija vašega podjetja za znižanje porabe energije,
torej za večjo energetsko učinkovitost?
Hči, torej trgovka, ima seveda interes, da proda čim več. Matično
podjetje pa mora že po zakonodaji spodbujati optimalno, učinkovito rabo energije. To počne tudi hčerinsko podjetje. Kot potrošniki ne želimo samo trošiti, ampak smo že v podzavesti učinkoviti. V Elektru Gorenjska smo izboljšali razsvetljavo in stroške
prepolovili, razmišljamo pa tudi o zasenčenju stavbe, v kateri je
naš sedež. V poletnem času so namreč klimatske naprave preI
cejšen strošek.
Energetika.NET
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Vedno se moramo zavedati vseh
zunanjih tveganj, vseh možnih
scenarijev in posledic
Lidija Petrišič Colarič, foto: Boštjan Colarič
Prof. dr. Kenkichi Hirose se je med marčevskim
obiskom v Sloveniji, ki je potekal ob 20. obletnici
vzpostavitve odnosov med Japonsko in Slovenijo,
mudil tudi v Upravi RS za jedrsko varnost, pristojnem ministrstvu, Nuklearni elektrarni Krško ter se
sestal s predstavniki organov ter institucij za zaščito
in reševanje.
Katere so bile posebnosti jedrske nesreče . marca
0 v jedrski elektrarni Fukushima Dai-chi? Kaj
natanko se je zgodilo?
Jedrska elektrarna Fukušima Dai-chi se je ob potresu
uspešno avtomatsko zaustavila. Potres je poškodoval zunanjost elektrarne in električno napeljavo zunaj nje. Toda že 40 minut pozneje je elektrarno zadel še cunami ter uničil črpalko za ohlajanje in
generatorje za nujne primere, ki so se vsi ustavili.
Ker brez električne energije nismo mogli zagnati sistema ohlajevanja, smo vbrizgali vodo s pomočjo li-

Foto: BIGSTOCK

Prof. dr. Kenkichi Hirose, nekdanji direktor
Agencije za jedrsko in industrijsko varnost
Japonske, podpredsednik Japonske agencije
za znanost in tehnologijo ter svetovalec
predsednika japonske vlade v času jedrske
nesreče v Fukušimi, je marca v Krškem delil
izkušnje Japonske po nesreči in govoril o
obnovi po njej. Kot je dejal v pogovoru za
Energetiko.NET, je glavni nauk te nesreče,
da je treba vedno več pozornosti nameniti
vsem možnim scenarijem in posledicam,
ki nas lahko vedno presenetijo. Japonska
je zdaj v fazi obnove, vzpostavili so nove
okvire jedrske varnosti, računajo na
ponovno obratovanje vsaj nekaterih enot
jedrskih elektrarn, hkrati pa aktivno
delujejo za izrabo drugih, predvsem
obnovljivih virov energije.
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nije za gašenje. Vendar so se v vmesnem času, ko nismo mogli zagotoviti hlajenja, reaktorji začeli pregrevati. Zaradi izjemno visokih temperatur v reaktorju se je nastajajoči vodik akumuliral v zgornjem
delu objekta in prišlo je do eksplozije. To je bilo
ključno zaporedje dogodkov, ki so pripeljali do jedrske nesreče.
Kakšni so bili prvi ukrepi za zaščito okolja in
prebivalcev?
Najprej smo takoj po nesreči evakuirali približno
78.000 prebivalcev iz neposredne bližine elektrarne.
Ker so v okolje izpuhtele velike količine radioaktivnih snovi, ki so se pozneje zaradi vetra razširile še
na širše območje, smo organizirali dodatno evakuacijo. Aprila je bilo tako evakuiranih še deset tisoč
ljudi, torej skupaj približno 90 tisoč. Sledila je dekontaminacija zaradi izpusta radioaktivnih snovi.
Največji problem je Cezij 137, ker je njegova razpolovna doba kar 30 let. Potrebno je veliko časa,
zato je treba celovito razkužili vsa kontaminirana
območja, čemur vlada in lokalne oblasti dajejo poseben poudarek. Ko bo dekontaminacija končana,
se bodo ljudje lahko vrnili. To pa lahko traja leto,
dve ali več.
Kako se prebivalci odzivajo na sanacijo?
Ljudje na Japonskem pričakujejo predvsem izboljšanje varnosti in odgovornosti. Pozorno spremljajo vse dejavnosti ter aktivnosti novoustanovljene
agencije za jedrsko varnost in uveljavitev novega
varnostnega sistema.
Kaj ste se ob tej jedrski nesreči in po njej naučili?
Kateri so ključni nauki?
Najpomembnejši nauk po nesreči v Fukušimi je, da
se moramo vedno zavedati zunanjega tveganja, kot
so potresi in cunamiji. Na Japonskem smo veliko
pozornosti namenjali potresom, nismo pa bili dovolj
pozorni na nevarnost cunamijev, nismo predvideli
tako dolgotrajnih posledic, vpliva vetra itn. Vedno se
moramo zavedati zunanjih do sedaj nepredvidenih
tveganj ter vseh možnih scenarijev in posledic.
Kakšen pa je vpliv nesreče na gospodarstvo?
Zaradi posledic potresa in cunamija so se zaustavile
skoraj vse jedrske elektrarne. Zato je cena električne
energije zelo narasla, kar seveda močno vpliva na vse
gospodarstvo. Najverjetneje pa bo cena električne
energije v bližnji prihodnosti še rasla.

Kakšna pa je na Japonskem po vsem tem
prihodnost jedrske energije?
Septembra 2012 smo ustanovili novo Agencijo za
jedrsko energijo in začeli vzpostavljati nov varnostni
sistem. Agencija bo lahko ocenila varnost drugih jedrskih elektrarn po novih standardih. Postopno
bomo pregledali delovanje jedrskih elektrarn in
najverjetneje bodo nekatere od njih lahko obratovale še naprej. Težko pa je napovedati, v kakšnem
času naj bi se to zgodilo.
Kaj pa alternativni viri energije? Razmišljate tudi o
tem?
Seveda. Vlada si prizadeva, da bi v državi uvedli izrabo novih energetskih virov, kot so sončna energija,
vetrna itn. Da bi promovirali vključevanje obnovljivih virov energije, smo julija 2012 sprejeli novo zakonodajo za spodbujanje izrabe obnovljivih virov
energije.
Kako pa ocenjujete jedrsko elektrarno v Krškem, še
posebej glede na njena varnostna merila?
Obiskal sem jo danes (pogovarjali smo se v torek,
12. marca, op. p.). Resnično sem bil navdušen, pozitivno so me presenetili napori ekipe za povečanje
varnosti v primeru nesreče. Krška jedrska elektrarna se je že pred nesrečo v Fukušimi dodatno pripravljala na ukrepanje ob nesreči. Rezultati stresnih
I
testov pa so po mojem mnenju zelo dobri.
Energetika.NET
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Jedrska energija potrebuje
dolgoročne rešitve, ne
prenese odločitev, ki se
spreminjajo od danes na jutri
Lidija P. Colarič, foto: Boštjan Colarič

Kljub drugačnim napovedim se je prvi mož Nuklearne
elektrarne Krško (NEK) Stanislav Rožman odločil, da bo
vodil NEK do leta 0. Letos mineva 0 let od začetka
komercialnega obratovanja NEK in deset let od podpisa
meddržavne pogodbe s Hrvaško. Uprava za jedrsko
varnost je lani sprejela odločbo, ki omogoča odločitev
o podaljšanju obratovanja objekta. Ali bo do tega res
prišlo, je odvisno od vrste postopkov in strokovnih
zahtev, predvsem varnostnih, ki jih je treba nenehno
izboljševati, pa tudi od ekonomskih in političnih
dejavnikov, poudarja Rožman. Prepričan je, da bi
Slovenija lahko zaradi svojega strateškega položaja z
izvozom in čezmejnim trgovanjem z električno energijo
ustvarila velike prihodke, a težko brez JEK .
Zakaj ste se odločili za nov mandat, čeprav ste že napovedali svoj
odhod?
Družbenika sta na skupščini podaljšala moje imenovanje. Res
sem pred leti napovedal, da bom postopno izpregel, vendar sem
dobil v zadnjih dokaj burnih časih za energetiko, posebej za jedrsko, vrsto pobud strokovnih organizacij, lokalne skupnosti,
posameznikov in sodelavcev, da naj v teh relativno nestabilnih
razmerah nadaljujem. Okoliščine so znane. Najprej so zamenjali
direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, potem so hoteli
umakniti direktorja GEN energije, skratka, povzročena je bila dodatna negotovost. Pred nami so zahtevni projekti, počutim se dobro, in odločil sem se za še en mandat.
Uprava za jedrsko varnost je lani sprejela odločbo, ki omogoča
odločitev o podaljšanju obratovanja NEK. Vendar morajo za to
biti izpolnjeni številni pogoji, na primer tudi desetletni obdobni
varnostni pregled.
Podaljšanje življenjske dobe jedrske elektrarne v upravnem smislu je ustaljen postopek, ki se je izoblikoval v ameriški upravni
praksi, in ta metodologija je bila uporabljena tudi pri nas. Naša
zakonodaja namreč podrobno tega postopka ne opredeljuje. Postopek se je začel pred štirimi leti in je v prvi fazi obsegal pripravo
vseh potrebnih dokumentov, s katerimi smo morali dokazati, da
postavljamo v funkcijo vse programe, ki so potrebni, da se zagotovi celovit nadzor tako nad aktivnimi kot pasivnimi komponentami, ki so sestavni del tehnoloških sistemov. Postopek je bil
končan sredi lanskega leta. Nekateri dokaj sramežljivo interpretirajo, kaj to pomeni. Gre za pogoje podaljšanega obratovanja. Če
je bila dosedanja platforma 40 let, je naša platforma v prihodnje
0
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60 let obratovanja. Seveda ne moremo trditi, da se to bo res zgodilo, saj je treba izpolniti še vrsto strokovnih zahtev. Slovenska zakonodaja predvideva desetletne obdobne varnostne preglede.
Smo v fazi drugega desetletnega pregleda, v okviru katerega se
bo sistematično preverila skladnost z razpoložljivimi obratovalnimi standardi. Na tej osnovi se bodo oblikovali akcijski načrti,
ki bodo izhodišče za delovanje, ki naj zagotovi varnost v naslednjem obdobju. Ta priporočila moramo dosledno spoštovati in jih
izvajati. Enako je s sprotnimi upravnimi zahtevami; treba jih je
spoštovati in realizirati. In če smo pri izpolnjevanju sprotnih zahtev dosledni, z neko mero proaktivnosti, smo na varni strani in
ni vprašanje, ali bomo obratovali 60 let. V igri je tudi ekonomija.
Lastnika ne bosta za vsako ceno podpirala obratovanja 60 let, če
bi bila taka odločitev v primerjavi z drugimi viri stroškovno nezanimiva. Tretji vidik je politični. Država se vedno lahko odloča
o komercialni izrabi jedrske energije politično.
V naslednjih letih boste morali izpeljati vrsto varnostnih izboljšav
in nadaljevati strategijo stalne tehnološke obnove. Katere večje
investicije so predvidene letos?
Uprava nam je lani za prihodnjih pet let naložila dokaj obsežne
zahteve glede varnostne nadgradnje. Dve leti po Fukušimi in leto
po odobritvi podaljšanja obratovanja smo v fazi uresničevanja
tega načrta. Med letošnjim remontom bomo realizirali dva projekta, s katerima bomo zagotovili primerne pogoje znotraj zadrževalnega hrama v primeru malo verjetnih ekstremnih nesreč,
povzročenih zaradi naravnih katastrof ali drugih dejavnikov. Prvi
je pasivni sistem za uravnavanje koncentracije vodika v zadrževalnem hramu, drugi pa je sistem za razbremenjevanje zadrževalnega hrama, če pride do nadtlaka. Drugi projekti bodo na
vrsti v naslednjih letih; tako glavnina šele prihaja. Prednostno pripravljamo projektne rešitve in smo tik pred večjimi razpisi za izvedbeno projektno dokumentacijo, opremo in izvedbo. Fukušima
in podaljšanje življenjske dobe zahtevata investicije v višini 200
milijonov evrov v petih letih. Približno enak vložek čaka vse jedrske elektrarne po Evropi in svetu. Vsi se morajo odzvati na ekstremne naravne pojave in vsi so na točki, ko se odloča o podaljšanju življenjske dobe.
Prof. dr. Hirose, svetovalec japonskega premiera ob nesreči v
Fukušimi, je ob obisku v Krškem dejal, da se je treba glede
varnosti jedrskih elektrarn zavedati vseh možnih tveganj,
scenarijev in posledic. Katera tveganja in možne scenarije
vključujejo načrti o varnostnih izboljšavah v NEK?
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Ta njegova izjava odraža žal prepozno spoznanje japonske jedrske industrije in japonske družbe. Fukušima je izjemno izpostavila razmislek, kakšne naravne katastrofe se lahko zgodijo v nekaterih okoljih in kaj lahko pomenijo za jedrsko varnost. V
Sloveniji smo o tem zelo intenzivno razmišljali že prej in izvedli
konkretne rešitve. Hipotetični ekstremni naravni pojavi za nas so
poplave in potresi. NEK je bila grajena protipoplavno, vendar smo
zaradi klimatskih sprememb ponovno preverili, ali smo glede
tega dovolj varni. Po opravljeni analizi smo se odločili, da zvišamo
savske nasipe na poplavni pretok 10.000 m3/s. Ta se nikoli ni zgodil in verjamemo, da se nikoli ne bo. NEK je zgrajena tudi po najvišjih potresnih merilih. Ko zdaj govorimo o varnostni nadgradnji, se odločamo, da jo bomo zvečali na dvakrat višja potresna
merila od originalnih projektnih osnov. In tretja stvar. Če smo doslej predpostavljali, da na JEK ne bo padlo veliko komercialno letalo, smo takšen scenarij vzeli kot novo realnost ter ukrepe za tak
primer zajeli v program varnostne nadgradnje.

Večkrat ste dejali, da bo imela jedrska energija pomembno vlogo
v prihodnje in da zanjo ni alternative; s tem ste podprli gradnjo
JEK . Se strinjate, da je gradnja JEK  lahko prednostna
investicija, ki bi omogočila Sloveniji izhod iz gospodarske krize?
Se strinjam. Projekt, kot je JEK 2, je nacionalnega pomena in prinesel bi številne pozitivne učinke na številnih področjih gospodarstva, ne samo v elektroenergetski oskrbi. Investicija, govorimo
o treh milijardah evrov, je za Slovenijo mega naložba. Je lahko
samo nacionalni projekt in kot tak potrebuje temu primerne
odločitve in podporo, ne more biti regijski in ne samo projekt
GEN energije. Če se bo Slovenija zanjo odločila, bo na energetskem področju postala ponudnik električne energije v širšem
smislu, v regiji, postala bo igralec v tem delu Evrope. Italiji
močno primanjkuje energije, zato ima Slovenija izjemno priložnost, da potencialne presežke proizvodnje električne energije dobro unovči. Ob tej investiciji bi zagon doživele tudi številne
druge panoge: gradbeništvo, industrija, inženiring aktivnosti in
Energetika.NET
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storitve, skratka, gre za verižno reakcijo. Zato je JEK 2 izjemnega
pomena. Vendar projekt JEK 2 potrebuje nacionalno odločitev.
Brez načelne odločitve vsaj skozi nacionalni energetski program,
ki leži v nekem predalu državne administracije, se ta projekt ne
more odvijati.
Je pa ta projekt logično nadaljevanje energetske strategije Slovenije, saj ima naša država kvalitetno jedrsko infrastrukturo, v kateri deluje 1500 ljudi. To znanje je neprecenljiv kapital, na katerem bi morali graditi. Kontinuiteta je naša prednost pred tistimi,
ki na področje jedrske energije šele vstopajo.
Nekateri trdijo, da je s projektom TEŠ , ki ga je potrdil zakon o
državnem poroštvu, glede oskrbe z energijo v Sloveniji usahnila
potreba po gradnji JEK . Kako jim odgovarjate?
Dobro je, da se TEŠ 6 zgradi čim prej in da začne čim prej
začne obratovati. Gre za srednjeročno nadomestilo zastarelih in
dotrajanih enot na premog. Velikih presežkov ne bo. Če hočemo
z energetiko nekaj več, je logično, da gradimo še dodatne vire.
Prav je, da imajo prednost obnovljivi viri. Izkoristili bomo realne
vodne potenciale, predvsem reko Savo. In pa seveda jedrska
energija. Če se danes odločimo za JEK 2, ta ne bo zgrajena jutri,
ampak čez deset let. Lahko postanemo uspešen proizvajalec
električne energije v regiji, ne govorimo samo o samooskrbi. In
to bi morala biti ambicija Slovenije.
Kako je z zalogami urana glede na druge energente? Ga lahko
zagotovimo sami z Žirovskim Vrhom?
Žirovski Vrh ostaja dolgoročna mirujoča rezerva. Ne vidim potrebe, da bi v teh razmerah razmišljali o odpiranju rudnika urana
Žirovski Vrh. Ponudba urana na svetovnem trgu je bogata. Ta
energent prihaja iz geopolitično stabilnih območij, zato ni nevarnosti omejitev, kot smo jih vajeni pri plinu. Ker gre za male
količine, imamo lahko petletne rezerve brez vsakih težav. Tudi
cene na trgu so zelo ugodne. Naša srednjeročna strategija mora
biti, da se bomo oskrbovali iz ponudbe na svetovnih trgih Zaloge
se zaradi novih tehnologij odkopa praktično ohranjajo. Jedrska
energija je tako trajnostni vir.
Razvoj jedrske opcije je povezan tudi z gradnjo odlagališča
NSRAO. Pojavljajo se nove dileme, tudi o že izbrani lokaciji in
načinu odlaganja, kar vse podaljšuje izgradnjo. Kdaj načrtujete,
da bo zgrajen nov objekt kot začasna rešitev in kakšen bo glede
na letne količine odpadkov?
Dejstvo je, da tečejo priprave na izgradnjo trajnega odlagališča
prepočasi oziroma so v zadnjih nekaj letih zastale. Prisiljeni
smo iskati rešitve znotraj ograje NEK. Iz obstoječih skladiščnih
prostorov bomo umaknili vso tehnološko opremo in jo preselili
v nov objekt, ki je že sprojektiran, zgrajen pa bo v naslednjih treh
letih. Naš letni prirast nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
je 35 m3, kar je relativno malo. Če realiziramo ta načrt, bomo
lahko skladiščili v NEK jedrske odpadke še deset let. Upam, da
bo v tem času odlagališče zgrajeno. Ker imamo lokacijo, projektno rešitev in denar, bi morali uspeti.
Deset let mineva od podpisa meddržavne pogodbe o ureditvi
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v
NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, med Slovenijo in
Hrvaško, ki govori tudi o odlagališču. Kako je vplivala na
delovanje NEK in sodelovanje? Vse vendarle še ni uresničeno.
Drži. V zvezi z meddržavno pogodbo je bilo precej negotovosti,
recimo strahu. Težko je bilo predvidevati, kako se bo realizirala.
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Vendar je deset let izkušenj pozitivnih. Meddržavna pogodba,
takšna, kot je, je stabilizirala obratovanje in pripomogla k dolgoročnemu načrtu obratovanja NEK. Skratka, prinesla je kar nekaj pozitivnih učinkov. Izpostavil bi predvsem stabilno, izjemno
disciplinirano financiranje obeh lastnikov in podporo dolgoročnim investicijam. Dobre izkušnje imamo tudi z upravljanjem
družbe. Ostali pa so nekateri elementi v pogodbi, ti se nanašajo
predvsem na radioaktivne odpadke in izgradnjo odlagališča, za
katere težko rečemo, da se realizirajo v skladu s pričakovanji. Pogodba je morda v tem delu premalo dorečena, zato tudi ni pravih rezultatov. Pozitivno pa je obojestransko zbiranje sredstev za
razgradnjo in izgradnjo odlagališča.
Pred časom ste dejali, da imata politika in stroka veliko težo pri
razvoju jedrske opcije in da bi morali iti z roko v roki. Kako to
sugestijo ocenjujete danes, ker še ni dokončnih odločitev glede
prihodnosti jedrske energije in odlagališča, zgodile pa so se tudi
kadrovske menjave?
Res je. Koriščenje jedrske energije terja konsenz stroke in politike na nacionalni ravni, potrebna pa je tudi podpora lokalne
skupnosti in širše javnosti. Če želimo resno razvijati jedrsko
energijo, je nujno poenotenje pogledov. Jedrska energija potrebuje dolgoročne rešitve, ne prenese odločitev, ki se spreminjajo
od danes na jutri. Če se ozremo na zgodovino 30 let, smo glede
okolja, ki je bilo stabilno, lahko zadovoljni. Politika je načelno zastopala odgovorno držo do jedrske energije, zagotavljala je stabilne razmere za obratovanje. V zadnjem obdobju je žal s političnim kadriranjem v agenciji ARAO in GEN energiji stopila čez
sprejemljivo mejo. Odločila se je tudi za nerazumno zadrževanje
izgradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov.
Kako komentirate mnenje, da je poslanstvo drugega
energetskega stebra bistveno širše kot le skrb za varno in
zanesljivo obratovanje NEK?
Strinjam se. Istočasno pa moram reči, da sta njegovo temeljno
poslanstvo jedrska energija in skrb za varno obratovanje jedrske
elektrarne. Podpiram, da drugi steber kar se da uspešno vstopa
na druga področja. Ocenjujem, da bi to že storil, če bi mu bilo dovoljeno. Tisti, ki mu to očitajo, mu tega niso nikoli dovolili.
Ali je slika energetike v Sloveniji po vaše v širši javnosti jasna?
Ne, na nacionalni ravni strategija ni jasna niti ni formalno opredeljena. Slovenija še kar naprej ostaja talka lokalnih strategij, ki
niso nujno optimalne. Takšna situacija po moji oceni ni dobra.
Slovenija bi morala pokazati dovolj zrelosti, da vzpostavi dober
koncept, ki bo temeljil na izhodiščih ekonomične, okoljsko sprejemljive in zanesljive oskrbe.
Torej bi morala Slovenija izkoristiti svoj strateški položaj.
Pozicije, kot jo ima Slovenija, nima veliko evropskih držav. Povezani smo z vzhodnimi in balkanskimi državami z relativno poceni energijo na eni strani in na zahodu z Italijo, kjer energije primanjkuje. Potrebujemo še nekaj daljnovodnih povezav, da
okrepimo prenosne zmogljivosti ter izboljšamo svoj položaj za
prenos energije in trgovanje.
Ampak, kot pravite, brez JEK  težko.
Če ne bomo JEK 2 zgradili mi, se bodo za tako investicijo odločili
Madžari, zagotovo pa še kdo. Vse kaže, da nas bodo nekateri prehiteli. Mi za enkrat gradimo nekonkurenčne proizvodne zmogljivosti. Ampak o tem se na nacionalni ravni premalo razmišlja. I
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Pripravljeni smo vstopiti
v projekt drugega bloka
elektrarne Krško kot
strateški partner
Alenka Žumbar, foto: José Alex Gandum

Westinghouse je izvajalec, toda če bi nas skupaj z našo
lastnico Toshibo povabili v solastništvo drugega bloka
jedrske elektrarne Krško, bi se odzvali – v nekem
razumnem obsegu, pravi Yves Brachet, predsednik
sektorja za Evropo, Bližnji Vzhod in Afriko v tej
mednarodni družbi. Z njim smo se pogovarjali ob robu
letnega srečanja Westinghousa sredi aprila v Ljubljani.
Med prihodnjimi izzivi Westinghousa je omenil blaženje
krivulje gibanja cen jedrske energije in dokazovanje
finančnim vlagateljem, da lahko elektrarne gradijo v
kratkih rokih in razumnih časovnih okvirih.

Obstaja kakšen poseben razlog, da je Westinghouse za svoje
letno srečanje vodstvenih delavcev izbral Ljubljano? Ste v stiku
tudi s slovenskimi podjetji, ki delujejo na področju jedrske
energije?
Krško je že dolgo naša stranka. Gre za srečanje vodstvenih kadrov; zbrali smo vodilne delavce iz različnih evropskih držav in
najvišje vodstvo podjetja iz ZDA. Vsakih šest mesecev se izmenično srečujemo v ZDA in Evropi. Tokrat smo videli dobro priložnost, da pridemo v Slovenijo in se sestanemo z vodstvom Nuklearne elektrarne Krško. Povabili smo ga, naj pripravi
predstavitev, saj je tako srečanje hkrati priložnost, da dobimo od
stranke neposredno povratno informacijo.
Če ostaneva v Sloveniji: Westinghouse se je omenjalo kot
možnega dobavitelja opreme za drugi blok nuklearke v Krškem.
Ste še vedno »v igri«?
Energetika.NET
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Smo eden od kandidatov, če in ko se bo gradil drugi blok. Zaradi
dobrih izkušenj z državo bi radi sodelovali pri naslednji generaciji ali naslednji naložbi v Krškem, seveda. Toda do zdaj še ni bil
govor o kakršnem koli razpisu. Smo še povsem na začetku.
V GEN energiji pravijo, da je edina možnost strateški partner. Bi
bil Westinghouse pripravljen sodelovati v tem projektu kot
strateški partner, bi vložili svoj denar?
V zadnjih dveh ali treh letih so se razmere za gradnjo novih jedrskih elektrarn spremenile. Prej je šlo za zelo utečen postopek.
Gospodarsko podjetje je objavilo razpis, na katerega so se odzvali
različni izvajalci. Eden od njih je bil izbran za izvedbo posla. Zdaj
je nekoliko bolj zapleteno, ker se vsi trudijo svojo naložbo zavarovati; večina podjetij hoče deliti tveganje s strateškimi vlagatelji. Ti so lahko druga gospodarska podjetja, včasih pa k sodelovanju pri investiciji povabijo tudi izvajalca, ker menijo, da bo tako
posel izvedel bolj zanesljivo.
Westinghouse je izvajalec, toda če bi nas skupaj z našo lastnico
Toshibo povabili v solastništvo, bi se odzvali – v nekem razumnem obsegu, seveda.
Je Westinghouse kje že deloval tako in v katerih primerih se
odločate za strateško partnerstvo?
To je nova usmeritev, ki marsikje niti še ne obstaja zares. Se pa
v nekaj primerih že dogovarjamo, da bi sodelovali pri investicijah, vendar gre za poslovno tajnost, zato vam podrobnosti ne morem razkriti.
Ali obstaja možnost za partnerstvo več kot dveh strank, denimo
GEN energije, vas in nekoga tretjega? Mogoče veste, če se še kdo
zanima za ta projekt?
Upamo, da ne bomo sodelovali samo mi in GEN energija. Direktor GEN energije Martin Novšak nam je povedal, da tipa, kdo
bi lahko bili potencialni strateški partnerji, ki so lahko druga gospodarska podjetja ali finančni vlagatelji. Oboji se odločajo glede
na donosnost naložbe, ki je lahko v naši industriji zelo visoka,
toda šele na dolgi rok. Dobiček pride morda v 20 letih, ne pa v petih ali desetih.
Omenili ste finančne družbe. Kako te gledajo na jedrsko energijo?
So spremenile stališče in jo zdaj po nesreči v Fukušimi
obravnavajo kot bolj tvegano naložbo?
Mislim, da Fukušima ni največja ovira za nove naložbe. Finančni
vlagatelji pogledajo, kaj se dogaja s podobnimi projekti. Mislim,
da je največja ovira to, kar se v zadnjih petih letih dogaja z naložbami v jedrsko energijo na Finskem in v Franciji ... Zamude
pri gradnji evropskih tlačnovodnih reaktorjev (EPR, op. avt.). Finančni vlagatelji te naložbe vidijo kot nekoliko tvegane. Spet jih
lahko pritegnemo samo tako, da jim pokažemo, da so nekatera
podjetja sposobna zgraditi elektrarno v kratkem roku in v razumnih časovnih okvirih. To Westinghouse počne na Kitajskem.
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Ali do zamud, ki jih omenjate, prihaja zaradi nasprotovanja
jedrski energiji ali iz drugih razlogov?
Ne, gre preprosto za zamude pri izvedbi projektov. To je popolnoma enako, kot če načrtujete gradnjo hiše in za izvajalca najamete gradbeno podjetje. Gradbinec obljubili, da bo hišo zgradil
v 18 mesecih. A v resnici jo gradi dve leti ali tri in še takrat dela
na dokonča povsem. Vi pa imate problem, saj morate v tem času
poiskati začasno bivališče in plačevati dvojno najemnino. Prijatelji, sosedje in vaša banka vidijo, da gradbinec ni zanesljiv, in so
v dvomih, ali se splača investirati v tak projekt. Enako je z jedrskimi elektrarnami. V Westinghousu se trudimo dokazati, da
lahko elektrarno zgradimo v razumnem roku, na primer v petih
letih.
Torej je pomembna stabilnost?
Ja, zanesljivost in stabilnost. Spoštovanje časovnih okvirov.
Nedavno je v slovenski jedrski energiji prišlo do zapletov. Pojavile
so se zahteve po zamenjavi direktorja GEN energije Martina
Novšaka. Kako Westinghouse kot velika korporacija gleda na
dejstvo, da spremembe v lokalni politiki lahko zamajejo projekt,
kot je drugi blok jedrske elektrarne v Krškem ali, če drugega ne,
zamenjajo ljudi, ki takšne projekte vodijo? Ali v tem primeru
razmišljate, če je varno vstopiti v projekt?
Sodelovanje v takšnih poslih je vedno občutljivo, ker so vezani na
lokalno okolje. Danes zjutraj sem kolegom govoril o tem, kako
zelo je naša industrija odvisna od političnih in vladnih odločitev.
Razumemo, da moramo to vzeti v zakup – ko »v igro« vstopi politika, se lahko zgodi marsikaj. Tega ne moremo spremeniti.
Lahko samo čakamo in opazujemo, kaj se dogaja. Res je, da
imamo raje stabilne razmere in dolgoročen pogled – tako je bolje za vse. Kar zadeva Krško, sledimo dogajanju, vendar zadnjih
dogodkov ne moremo komentirati.
So takšne situacije po svetu pogoste?
Kot sem dejal, se občasno to pač zgodi. Na primer tudi v Bolgariji so razmere zelo občutljive. Bolgarski energetski holding je
državno podjetje. Prejšnja bolgarska vlada je odstopila in zamenjala jo je nova. Zdaj čakamo, da se razmere stabilizirajo, potem
pa se bomo začeli pogovarjati z novimi ljudmi. Ničesar ne moremo storiti, takšna je demokracija. Smo zasebno podjetje in to
moramo spoštovati. Boljša je sicer dolgoročna stabilnost, toda v
državah potekajo volitve in volitve lahko spremenijo razmere. Prihajam iz Francije. Pred dvema letoma smo imeli v naši državi
volitve, ob katerih je bilo rečeno, da bo Francija zmanjšala delež
jedrske energije. Bomo videli. Našo strategijo poskušamo prilagajati razmeram.
Toda kot ste omenili, se to dogaja v Evropi. Kaj pa Kitajska, ki
gradi številne jedrske reaktorje? Ali tam o jedrski energiji
razmišljajo drugače?
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Kitajska se nekoliko razlikuje od Zahoda, in to iz več razlogov. Potrebuje ogromno čiste električne energije. Če bo Kitajska še naprej uporabljala elektrarne na premog in druga fosilna goriva,
nam bo v 20 letih zmanjkalo čistega zraka. Kitajska ima drugačen
politični sistem, zato lažje sprejema odločitve za 10 ali 20 let naprej. Mandat politikov v Evropi običajno traja štiri leta ali še
manj, zato je vse bolj občutljivo.

mora ta neskladja ublažiti. Še vedno mnoge države načrtujejo
nove jedrske reaktorje. Obstaja pa vrsta ovir – govorim o Madžarski, Češki, Sloveniji, Romuniji in Bolgariji. Veliko lažje bo, če
bomo dobro sodelovali z gospodarskimi družbami pri financiranju teh investicij. Omenjene države so bolj pragmatične od
Nemčije, ki pravzaprav nikoli ni bila zelo naklonjena jedrski
energiji.

Vrniva se k Sloveniji. Po podatkih francoskega Inštituta za
radiološko zaščito in jedrsko varnost (IRSN, op. avt.) obstaja
dvom, da je predvidena lokacija drugega bloka nuklearke varna.
Vaš komentar? Kaj bi bilo treba ukreniti?
Vsi strokovnjaki ne razmišljajo enako. Zato je pametno dobiti različna strokovna mnenja, po možnosti neodvisna. Če vsi strokovnjaki pridejo do enakih zaključkov, to še ne pomeni, da se je
treba investiciji odreči. Se je pa treba s problemom soočiti. Na potresnem območju obstaja nevarnost potresa, toda saj tudi na potresnih območjih stojijo elektrarne, seveda temu prilagojene. Na
Japonskem so reaktorji v Fukušimi uspešno prestali potres. V
državah, kjer je nevarnost potresov, so temelji in struktura objekta
tako zasnovani, da zdržijo potresno dejavnost. Na Japonskem je
prišlo do težav pozneje, ob cunamiju.
Rekel bi, da je dobro najprej zaprositi za različna mnenja in potem glede na njih pogledati, kaj je mogoče storiti s tehničnega vidika. Če ni rešitve, bi morda lahko našli drugo lokacijo. To je stvar
upravljavca projekta, uprave za varnost in vlade.

Mislite, da je nemški »ne« jedrski energiji dokončen?
V tej industriji delam že 30 let in ko elektrarno enkrat zaprejo,
običajno tako tudi ostane, razen v enem primeru ali dveh v ZDA.
Prepričan sem, da bi elektrarne, ki so jih v Nemčiji zaustavili,
težko spet zagnali. V naslednjih petih letih tam zaradi politične
situacije ne moremo pričakovati velikih sprememb; takrat bo v tej
državi delovalo morda še samo 4 ali 5 jedrskih elektrarn. V osmih
letih bo vsega konec in nisem prepričan, da bodo v Nemčiji še
kdaj zgradili kakšno novo jedrsko elektrarno. Žal niti moji
nemški kolegi, ki delajo v jedrski energiji, niso preveč optimistični.

V Evropi, na primer v Nemčiji, veliko govorijo o opuščanju
jedrske energije in povečevanju deleža obnovljive energije, toda
zdi se, da preostali svet temu ne sledi. Kitajska, Turčija in
predvsem države v razvoju veliko vlagajo v jedrsko energijo.
Kakšno moč ima po vašem mnenju jedrska energija v svetu in
kakšno v Evropi?
Pravilno ugotavljate, da drugod po svetu, na Kitajskem, v Indiji,
Kanadi, Braziliji in celo Savdski Arabiji, razmišljajo o gradnji jedrskih elektrarn. Mnoge države se zavedajo, da potrebujejo razumno energetsko mešanico. Westinghouse se nikoli ni zavzemal za 100 odstotkov jedrske energije. Zavzemamo se za
ustrezno energetsko mešanico. Jedrska energija je stabilna, zato
je tudi razmeroma poceni v primerjavi z obnovljivo energijo. Po
mojem mnenju bi bilo idealno, če bi vse države imele 30 odstotkov jedrske energije, 40 odstotkov obnovljivih virov in 30 odstotkov druge energije.

»Kitajska gradi številne jedrske elektrarne, toda
jedrska energija ima v energetski mešanici samo
dveodstotni delež.«
Nekatere evropske države, Nemčija, Švica, morda tudi Belgija in
Italija, se nameravajo odpovedati jedrski energiji. Če bi bile te
države na svetu same, njihov sistem ne bi bil vzdržen. Kadar je
dovolj vetra, je električne energije, ki jo morajo izvoziti, preveč,
ko pa ni vetra in tudi sonca ne, morajo elektriko uvoziti. Nekdo

Omenili ste, da jedrski energiji nasprotujejo v Nemčiji in še v
nekaterih drugih evropskih državah. Gre zgolj za evropsko
usmeritev ali je opazna tudi v drugih delih sveta?
Najbolj izrazita je v Evropi. Globalno ima jedrska energija veliko
večjo podporo. Na primer v Italiji je bila odločitev povsem politična. Če bi Silvio Berlusconi v času referenduma imel večjo javnomnenjsko podporo, bi, mislim, Italija jedrsko energijo sprejela.
Italijani so preprosto želeli zavrniti Berlusconija. Toda ko je enkrat na referendumu takšen rezultat, je konec.
V Švici so bolj pragmatični. Zdi se, da bi tam ljudje utegnili celo
glasovati za, tudi če bi politiki rekli »ne«. Treba je tudi povedati,
da se je v Nemčiji cena električne energije v zadnjem letu povišala
za več kot 20 odstotkov in da se rast cen ne bo ustavila. Poleg tega
v tej državi več kot 40 odstotkov elektrike proizvedejo s pomočjo
premoga.
Vemo, da je energija iz jedrske elektrarne poceni. Mislite, da bo
tako tudi ostalo oziroma kakšne bodo usmeritve v prihodnosti?
Pri ceni jedrske energije je težava v ciklih. V Sloveniji je cena elektrike iz Krškega zelo nizka. Toda naložba v Krško je bolj ali manj
amortizirana. Ljudje zdaj plačujejo uran, ki je relativno poceni,
in vzdrževanje.

»Vlade pri načrtovanju državne energetske politike ne
bi smele razmišljati o naslednjih volitvah, temveč
gledati na dolgi rok.«
Na začetku investicije v novo elektrarno je cena najvišja. Govorimo o 15 ali 20 letih amortizacije, toda jedrska elektrarna lahko
obratuje 60 let. Prvih 20 let so torej stroški višji, ampak potem
prideš na ceno Krškega. Več pozornosti bi morali posvetiti temu,
kako ublažiti to krivuljo in se izogniti začetni konici. To nam je
I
zdaj izziv.
Energetika.NET
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Občine so ključne pri
udejanjanju trajnostnega
razvoja
Tanja Srnovršnik, foto: osebni arhiv

uspešnost novih tehnologij pa pogojujejo
zanesljivost delovanja, cena in namenski
investicijski viri ter finančna bilanca obratovanja. Večina občin se z energetsko draginjo spopada z ekonomskih in ne trajnostnih razlogov, zato učinki niso takšni,
kot bi lahko bili. Razloge lahko večinoma
najdemo v finančni izčrpanosti zaradi številnih investicij v aktualni finančni perspektivi ter v pomanjkanju relevantnih in
kakovostnih informacij.

Na energetskem področju (učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije,
decentralizirana proizvodnja energije) so predvsem lokalne skupnosti
izvajalke aktivnosti za doseganje operativnih ciljev strategije EU 00,
katerim smo se obvezali kot država članica. Energetski sektor je eden
ključnih elementov trajnostnega razvoja in nudi široke možnosti za
investicije, ki dajejo delovna mesta, prispevajo k zmanjševanju našega
vpliva na okolje in so ekonomsko učinkoviti. Občine lahko z investicijami v
zviševanje lokalne energetske samooskrbe ne le bistveno zmanjšajo
stroške, ampak tudi vzpostavijo pogoje za povečanje prilivov v občinsko
blagajno. Pri tem je pomembno, da celovito načrtujejo svoj razvoj na osnovi
kakovostnih informacij ter izkoristijo finančne in tehnološke priložnosti, ki
so na voljo, je v pogovoru za Energetiko.NET poudaril dr. Henrik Gjerkeš,
vodja projekta v Centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na
Gradbenem inštitutu ZRMK in docent na Univerzi v Novi Gorici.
Pravite, da je v času krize investicijskih
sredstev vse manj, je pa kljub temu kar
nekaj priložnosti tudi za občine. Kje se
skrivajo te priložnosti? Zakaj jih lokalne
skupnosti zamujajo pri investicijah na
energetskem področju?
Res je manj denarja v občinskih blagajnah, vendar se krepijo drugi viri. Razvoj
tehnologij in finančnih virov na področju
pretvorbe obnovljivih virov v energijo je
tako hiter, da občine težko sledijo vsem
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priložnostim, ki jih ponujajo. Priložnosti
pa so vedno časovno omejene. Spomnimo
se samo razlike v ekonomski učinkovitosti
postavitve sončne elektrarne leta 2009 in
danes … Če lahko v smislu lokalne energetske samooskrbe v Sloveniji trenutno
govorimo o priložnostih in tehnologijah za
energetsko pretvorbo lesne biomase, bodo
morda čez leto, dve ali pet to vlogo prevzeli
odpadki. Okoljski in socialni učinki so v
vsakem primeru pozitivni, ekonomsko

Kje pa naj dobijo občine kakovostne
informacije na primer glede gibanj cen
energentov, po katerih se bodo lahko
ravnale in odločale glede investicij?
Odločitve sprejemata župan in občinski
svet na osnovi strokovnih nasvetov sodelavcev in svetovalcev. Celostne odločitve
zahtevajo redno spremljanje tehnologij,
vrednostne sodbe o teh tehnologijah in
opcije za zaprtje finančne konstrukcije.
Večinoma se župani na energetskem področju opirajo na svoje svetovalce, v katere
imajo zaupanje. A slednje ni vedno mogoče enačiti s strokovnostjo, aktualnostjo
ali inovativnostjo. Po drugi strani pa v inflaciji informacij in »informacij«, s katerimi so soočeni župani, sami težko ločijo,
katere so prodajniške in katere objektivne.
Če želijo, se lahko obrnejo na lokalne energetske agencije, morda tudi na energetske svetovalce, čeprav so slednji namenjeni predvsem občanom in njihovim
aktivnostim. Kakorkoli, celovit trajnostni
razvoj je specifično in interdisciplinarno
področje, zato zahteva tudi takšna znanja.
Teh pa nimajo vsi, ki se zaradi upada povpraševanja v njihovi stroki prerivajo na področju energetike.
Omenjali ste razpise, na katerih lahko
občine sodelujejo, da pridejo do
nepovratnih sredstev, Eko sklad ponuja
kredite. Nekatere občine so omenile nekaj
problemov pri teh razpisih, kot je na
primer prekratek rok, manjše občine ne
morejo tako hitro pripraviti projektov ...
Kaj jim svetujete?
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Odgovor na to vprašanje je zelo preprost –
projekte je potrebno pripraviti vnaprej na
osnovi izdelane strategije razvoja. S tem
občina opredeli svojo razvojno strategijo in
prioritete, v katere bo vlagala, ne pa da se
je prisiljena prilagajati na vsakokratne razpisne pogoje. S tem ne povem nič novega.
Dodal bi še, da si mnoge občine, in to ne
samo majhne, ne morejo privoščiti dovolj
lastnih človeških virov za iskanje optimalnih rešitev. V teh primerih je smiselno, da
za strokovno podporo razvojnih aktivnosti,
pripravo projektov in njihovo spremljanje
najamejo kompetentno zunanjo pomoč.
To nekaj stane, a prinese »pogled s strani«
in pri konkretnih projektih precej zmanjša
tveganja za neuspeh. Dilema najbrž ni
težka: ali kandidiraš na razpisu tako, da
dobiš 950 tisoč evrov, ali tako, da ne dobiš
milijona.
Kaj pa možnosti, da bi se na primer dve ali
tri občine povezale? Manjše občine
namreč pravijo, da se na razpise ne
morejo prijaviti tudi zato, ker nimajo tako
velikega projekta ...
Seveda bi bilo najbolj smiselno in racionalno, da se občine pri razvojnih projektih
povezujejo in povečajo kritično maso. A izkaže se, da se običajno že dve občini težko
dogovorita za skupni projekt, tudi nekateri regijski kohezijski projekti zamujajo
zaradi izpostavljanja lokalnega pred skupnim dobrim. Pri manjših infrastrukturnih investicijah lahko občine iščejo vire
sofinanciranja tudi drugje (razpisi velikih
dobaviteljev, Eko sklad …), ne samo pri evropskih skladih. Glede razvojnih projektov
pa upam, da smo se v aktualni finančni
perspektivi nekaj naučili in da bomo te
izkušnje v prihajajočem proračunskem
obdobju od 2014 do 2020 koristno uporabili.
Od lani so na voljo tudi razpisi pri velikih
zavezancih. Kako ocenjujete te razpise? So
dobri, so imele občine kakšne težave v
povezavi z njimi?
Na razpisih velikih zavezancev ne občine
ne pravne osebe nimajo težav, če k njim
pristopajo na način, kot sem ga že opisal.
Gre za sredstva, ki jih je prej v celoti upravljal Eko sklad, zdaj pa jih del upravljajo
veliki dobavitelji energije in goriv na podlagi programa, ki ga potrdi Eko sklad. Tudi
pri teh razpisih gredo nameni v smeri
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, so pa, odvisno od razpisovalca, nekateri nameni bolj poudarjeni. Če tako dobavitelj plina razpiše tovrsten razpis, je
poudarek na zamenjavi kurilnega olja s
plinom, kar je na primer pri dobavitelju

električne energije manj izrazito, če sploh.
Naloga Eko sklada, ki ima celovit pregled
nad programi, pa je zagotavljanje njihove
konsistentnosti.
Omenjene so bile tudi težave z
energetskim pogodbeništvom. Na kaj
morajo biti občine pozorne, da do teh
problemov ne bo prihajalo?
Energetsko pogodbeništvo je v času
zmanjšane investicijske sposobnosti primerno za občine pod pogojem, da sta zadovoljni obe strani. Ponudba investicije v
novo kurilnico, kogeneracijo itd. v primeru,
ko je občina to že načrtovala, je mamljiva,
saj omogoča investicijsko vzdrževanje brez
stroškov in sorazmerno korist zaradi prihrankov. A se je v preteklosti izkazalo, da
ta korist ni bila vedno sorazmerna, in v teh
primerih nikoli na škodo investitorja. Mislim pa, da to predvsem zaradi boljše informiranosti ne bo več pogost pojav in da
je energetsko pogodbeništvo prebolelo
otroške bolezni. Zaradi ugodne subvencijske sheme odkupa zelene električne
energije je predvsem na področju obnovljivih virov energije pri tovrstnem povezovanju investitorjev in občin velik potencial, saj je ob ustrezni izbiri tehnologije na
prihodkovni strani dovolj za obe strani.
Govorili ste o dveh pomembnih področjih:
o decentralizirani proizvodnji in lokalni
samooskrbi. Ustaviva se najprej na prvem
… Kako slovenske občine in regije v resnici
izkoriščajo potenciale, ki jih imajo na
področju energetskih virov, in kje vidite
največje rezerve? Bi se lahko zgledovali
po avstrijskem Güssingu?
Trend izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov je v porastu predvsem zaradi draginje
fosilnih energentov. V Sloveniji gospodinjstva porabijo že več kot polovico energentov za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov, predvsem gre za lesno biomaso.
Vprašanje pa je, ali na ustrezen način. Izkoristki najpogosteje uporabljanih kotlov
so nizki, poleg tega smo v Sloveniji soočeni s previsokimi koncentracijami trdih
delcev. Pogrešam konsistentno strategijo
države, ne takšne, v kateri se Slovenija po
eni strani otepa kazni zaradi prašnih delcev, po drugi pa daje subvencije za nakup
majhnih kotlov na lesno biomaso.
V sektorju ogrevanja so daljinski sistemi
bolj primerni, ker je pri njih lažje nadzorovati emisije, so energetsko in ekonomsko učinkovitejši. Lokalnim lastnikom
gozdov hkrati omogočajo, da oddajo slabo
lesno biomaso, s katero sicer nimajo kam,
v zbirne centre – pa tudi če je to le nekaj
kubičnih metrov na leto. Izkušnje, tudi iz

Güssinga, kažejo, da je to lahko prava pot
k lokalni energetski samooskrbi, za katero
pa se mora lokalna skupnost najprej
odločiti na osnovi celovite analize lokalnih
virov in potreb. Tovrstne odločitve nikakor
niso preproste, ampak pogumne in z veliko mero vizionarstva. Tako je bilo v
občinah Güssing, Samsø in drugih pionirskih evropskih občinah, ki so prve stopile na pot lokalne energetske samooskrbe. Slovenske občine imajo priložnost,
da se iz primerov dobrih praks veliko
naučijo in jih, prilagojene našim pogojem
in potencialom, prenesejo v svoje okolje.
Država daje zakonodajno-pravni okvir, ki
je osnova za delovanje občin, nevladnih
organizacij in gospodarstva. V kolikšni
meri pa ta zakonodajno-pravni okvir v
Sloveniji in tudi v Evropi omogoča
lokalnim skupnostim, da so aktivne pri
energetski tranziciji danes?
Energetska tranzicija zajema vse aktivnosti na področju energije v okviru trajnostnega razvoja, pri čemer lahko zakonodajno-pravni okvir razširimo še na finančnega
in strateškega, o čemer manj govorimo. EU
je kohezijsko politiko, ki temelji tudi na lokalni samooskrbi in decentralizirani proizvodnji, podprla s številnimi finančnimi
instrumenti. Slovenija je pri izkoriščanju
teh virov med 27 članicami nadpovprečno
uspešna, predvsem na energetskem področju je izkazala visoko absorpcijsko
sposobnost. Do konca aktualne finančne
perspektive lahko pričakujemo, da bo frekvenca razpisov še višja, roki za prijavo pa
krajši. Zato je še toliko bolj pomembno, da
občine in drugi upravičenci svoje ključne
projekte pripravijo na zalogo.
Slovenija sledi konceptu trajnostnega razvoja, ki ima temelje v strategiji EU 2020
in je izvedbeno opredeljen v operativnih
programih. Dostikrat povzroča težave
naša področna zakonodaja z zapletenimi
postopki in dovoljenji, ki močno presegajo standarde mnogih držav članic. To se
pozna pri dolgotrajnih postopkih pri velikih infrastrukturnih in okoljskih kohezijskih projektih pa tudi pri manjših
občinskih investicijah. Tudi sistemske
perturbacije pri tem niso v pomoč, na primer še vedno nepoznan način upravljanja
z našimi gozdovi po letu 2016, ko potečejo aktualne koncesijske pogodbe. Jasno je, da se investitor v npr. kogeneracijo
na lesno biomaso v teh pogojih težje dogovarja glede dolgoročne dobave lesne biomase.
Ne glede na nekatere težave pa zakonodajno-pravni okvir pri nas omogoča tistim
lokalnim skupnostim, ki želijo in so
Energetika.NET
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poselnost in občini zagotovil dodatne prihodke za investicije v družbeno infrastrukturo. Projekt BioCHP, kot so ga poimenovali, predstavlja velik in odločen korak v
smeri lokalne energetske samooskrbe. V
Kočevju so nujo zmanjševanja stroškov
preko lokalne energetske samooskrbe nadgradili v koncept povečevanje prihodkov.
Značilno je, da pri tem niso bili ključni
problem finančni viri, ampak kakovost informacij in odločitve.
Poudarjate, da se je potrebno osredotočiti
tudi na povečevanje prilivov v občinske
proračune. Kako lahko občine to naredijo?
Ni običajno, da bi imele občine prihodke
iz svoje dejavnosti, je pa mogoče. Ne da bi
upoštevali multiplikativne učinke, je lahko
eden od možnih primerov kogeneracija
ali trigeneracija, kjer z lokalnimi viri, ki dajejo občanom plače oziroma delovna mesta, proizvajajo lokalno električno in toplotno energijo, v primeru trigeneracije
pa tudi hlad, ter tako poskrbijo, da ostane
denar doma in dvigujejo dodano vrednost
v občini in regiji.

odločene iti po poti trajnostnega razvoja,
da to tudi storijo in s tem prispevajo k doseganju ciljev 20-20-20 v Sloveniji in EU.
Ko omenjate doseganje teh ciljev, me
zanima še, kako pomembne so občine
tukaj. Koliko dejansko lahko občine naredijo
same brez države ter koliko jim to uspeva?
Občine so ključne pri udejanjanju trajnostnega razvoja. V Sloveniji šele prevzemajo to vlogo, ki bo toliko bolj izrazita, kolikor močnejše bo spoznanje, da imamo s
sodelovanjem vsi več. Peščica občin se že
zelo resno in celovito ukvarja s trajnostnim razvojem. Ko bodo vidni prvi pozitivni učinki – in brez dvoma bodo prišli v
dveh, treh letih –, jim bodo sledile tudi
druge. Eden od najpomembnejših razlogov za počasnejši proces je po mojem
mnenju pomanjkanje druge ravni lokalne
samouprave v Sloveniji. Ampak to je že
druga zgodba …
Lokalna energetska samooskrba je lahko
neka realna prihodnosti tudi v Sloveniji.
Kakšen odstotek občin po vaši oceni sploh
deluje v tej smeri? Poznate kakšne dobre
prakse s tega področja v Sloveniji?
Lokalna energetska samooskrba pomeni,
da pogledaš okoli sebe, ugotoviš, katere
vire imaš na razpolago, in to tudi izkoristiš
na trajnostni način. Če s tem v celoti zadovoljiš svojim potrebam po energiji, si
energetsko samozadosten. Ni moč
pričakovati, da bi lahko vse lokalne skupnosti v Sloveniji dosegle lokalno energet
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sko samozadostnost. Na vsak način pa se
lahko in bi se morale vse lokalne skupnosti truditi, da dvignejo stopnjo lokalne
energetske samooskrbe. Za nobeno od
občin v Sloveniji še ne moremo reči, da je
blizu lokalni energetski samozadostnosti.
Letos (pogovarjali smo se marca 0) se
bo celoten Burgenland, kamor spada tudi
Güssing, samooskrboval z električno
energijo in jo bo začel tudi izvažati ...
To je primer dobre prakse v naši soseščini,
po katerem se lahko zgledujemo. Rezultati
so plod dvajsetletnega načrtnega in na
znanju temelječega trajnostnega razvoja,
tudi v sodelovanju z Univerzo na Dunaju.
Poučno je, da so bili začetki prav tako težki,
kot se zdijo pri nas, ko pa so se začeli kazati rezultati, so se pozitivni učinki hitro
množili na vseh področjih. Nastalo je več
kot 50 novih podjetij, 1100 novih delovnih
mest, občina je zacvetela z več kot 13 milijonov evrov »trajnostnih« prihodkov na
leto – in vse to samo v občini Güssing s
4500 prebivalci.
V primeru Slovenije je največ korakov v
smeri trajnostnega razvoja naredila občina
Kočevje, ki ima s svojim gozdnim bogastvom izjemen potencial. Občina se poteguje za sofinanciranje investicije v kogeneracijo s procesom uplinjanja lesne biomase,
s katerim bodo nadgradili obstoječi sistem daljinskega ogrevanja. Kogeneracija
predstavlja epicenter koncepta bodočega
trajnostnega razvoja, ki bo s celovitim pristopom pomagal zmanjšati visoko brez-

V katerem primeru pa naj bo občina, na
primer pri kogeneraciji, investitor in v
katerem naj podeli koncesijo?
V prvem primeru je občina deležna celotnega dobička, če je le sposobna financirati
investicijo. V drugem primeru je prostora
na prihodkovni strani toliko, da sta lahko
oba partnerja zadovoljna. V nobenem primeru pa ne sme biti lokalna skupnost v
podrejenem položaju – poslanstvo trajnostnega razvoja je javno dobro.
Lahko Slovenija oziroma slovenske občine
postanejo energetsko samozadostne?
Morda vse tega ne bodo mogle doseči
same, kljub temu pa me zanima, ali je to
realna prihodnost Slovenije?
Lokalna energetska samooskrba je opredeljena s teritorijem, na katerem opazujemo učinke trajnostnega razvoja. Ni nujno,
da je to samo ena občina. Če se izkaže, da je
potencial obnovljivih virov v eni občini premajhen, da bi lahko dosegla energetsko samozadostnost, se lahko interesno povezuje
s sosednjimi občinami. Ko združimo vse
občine, dobimo teritorij Slovenije, ki stremi
k lokalni energetski samozadostnosti. V tem
primeru postane pomemben tudi strateški
faktor, ki se nanaša na zmanjšanje odvisnosti od tujih dobaviteljev energentov.
Občine, skupina občin in Slovenija lahko
brez dvoma pri naravnih potencialih, ki jih
premoremo, doseže popolno lokalno energetsko samozadostnost. S celovito strateI
gijo in znanjem, seveda.
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Rast je usodna za ekologijo
našega planeta
Besedilo in foto: Tanja Srnovršnik

V času, ko poslušamo samo to, kako naše gospodarstvo
potrebuje rast, britanski ekološki ekonomist Brian
Davey govori o nerasti. Zakaj? Ker je rast, kot pravi,
usodna za ekologijo planeta. Opozarja, da stroški rasti
naraščajo in že presegajo koristi, zato moramo nujno
poiskati drugačen razvojni model, ki se bo obnesel v
novih razmerah. Med temi modeli omenja skupnostno
ekonomijo, drugačen model upravljanja, davek na
vrednost zemljišča, zmanjševanje nakupnih potreb,
sistem cap and share (omeji in deli) ipd.
Brian Davey je svobodni ekološki ekonomist, dolgoletni član
Feaste (irske Fundacije za ekonomiko trajnosti) in koordinator
kampanje Cap and Share za zmanjšanje ogljikovih izpustov. Živi
v majcenem stanovanju v Nottinghamu, ki je del stanovanjske zadruge. V Nottinghamu je sodeloval v številnih razvojnih projektih skupnosti – zasnoval je na primer skupnostni vrt. Stanovanjska zadruga, kjer živi, je pred kratkim opravila analizo, kako
bi lahko povečala energetsko učinkovitost njihovih vrstnih hiš.
Nekoč je poskušal sam gojiti nekaj malega hrane, v zadnjih dveh
letih pa je vreme v Angliji tako obupno, da pri tem ni preveč
uspešen. Nima avta, zato potuje z vlakom.
V enem od svojih komentarjev ste zapisali, da stroški rasti
naraščajo in že presegajo koristi. Kakšno rast imate v mislih?
Gospodarsko rast, rast prebivalstva ...
Govorim predvsem o rasti proizvodnje. Vsekakor pa je res, da rast
prebivalstva predstavlja problem, ki bo v prihodnje čedalje večji.
Če demografski profil neke države kaže velik delež otrok, je jasno,
da ti trenutno ne potrebujejo veliko hrane, ko pa bodo odrasli,
bodo pojedli veliko več. Potreba po hrani tako sčasoma strmo naraste. Problema sta torej tako proizvodnja kot prebivalstvo. Sam
se z vprašanjem prebivalstva nisem veliko ukvarjal. Sam sicer nimam otrok, to je bila namerna odločitev.
Kako v tem pogledu ocenjujete kitajsko politiko enega otroka?
Bila je pogumno dejanje, vendar pa kaže, kako zelo zapletena so
ta vprašanja. Zdaj je namreč prišlo do tega, da ima veliko družin
enega otroka in ta otrok ima štiri stare starše. Nastal je zelo nenavaden družinski sistem. Pojavlja se tudi težava, ker je bilo veliko deklic splavljenih, na drugi strani pa je danes veliko mladih
fantov brez partnerke.
Govorite o nerasti. Po drugi strani povsod po svetu ves čas
poslušamo o tem, da za izhod iz te krize potrebujemo rast. Zakaj
je takšna miselnost napačna?
Ker je usodna za ekologijo planeta. Če nekaj zraste 3 odstotke na
leto, v 21 letih podvoji velikost. V 40 letih je štirikrat večje, v nadaljnjih 21 letih osemkrat večje in tako naprej. V manj kot stotih
letih velikost naraste za 16-krat, kar je za planet precej neizvedljivo in nevzdržno. Nekateri pravijo: »No, saj lahko rastemo na različne načine. Ne v smislu materialne proizvodnje.«

Včasih se kot primer rasti znanja in kulture, ki je obzirna do okolja, navaja internet. Energetska učinkovitost interneta se vsakih
pet let desetkrat poveča. Rekli boste: »O, saj to je krasno!« V resnici pa se skupne potrebe interneta po energiji vsakih pet let podvojijo. Vsakih deset let so torej štirikrat večje, vsakih 15 let osemkrat večje, v času polovice življenja lahko torej terjajo toliko
energije, kolikor znaša celotna trenutna svetovna poraba energije.
Takšnih procesov preprosto ni mogoče vzdrževati. Nemogoče je.
Ne samo zaradi energije, temveč tudi zato, ker potrebujemo
energijo za predelavo materialov, kovin, redkih zemeljskih kovin
in podobnega.
Na drugi strani pa imate ogromne količine odpadkov in izjave klimatologov o tem, da moramo bliskovito zmanjšati koncentracijo
ogljikovega dioksida v zraku. Kako boste to dosegli in hkrati povečali porabo energije? Na to v resnici nimajo odgovora.
Agencija RS za okolje glede izpustov pravi, da Slovenija brez
gospodarske krize ne bi dosegla kjotskih ciljev. Kaj to pomeni? Je
kriza koristna?
Samo v smislu, da je pripomogla k zmanjšanju izpustov, vendar
se ljudje po drugi strani morajo soočati s težavami, ki jih povzroča
v njihovem življenju. Potrebujemo drugačen način življenja. Gospodinjstva moramo organizirati tako, da bodo ohranila enako kakovost življenja, a z manj proizvodov, blaga, energije, materialov ...
Kako naj potem države ohranjajo rast, o kateri govorijo
ekonomisti in politiki po vsem svetu?
Težava je v tem, da je rast z vidika bančnega in finančnega sistema nujna, da ustvarja dodatne prihodke, s katerimi se odplačuje dolgove z obrestmi. Če tega ni, bančni in finančni sistem
zaide v čedalje večje težave in pojavi se bančna kriza, spiralno
drsenje v smer recesije. Zdi se, kot da gospodarstvo ne bi imelo
vzvratne prestave. Lahko gre naprej in navzgor, če se obrne navzdol, pa zdrsi prehitro. Zaide v čedalje večje težave.
V predavanju sem poskusil predstaviti, kako moramo poiskati in
vzpostaviti to vzvratno prestavo in da vzvratna prestava obsega različne načine organiziranja skupnosti, obdavčitve, bančnega sistema, energetske politike ... Te različne prakse in politike predstavljajo vzvratno prestavo in moramo jih uvesti. Kmalu.
Kot pravite, bi moral večji delež preskrbe izvirati in potekati bliže
domu, vendar pa je na primer slovensko gospodarstvo odvisno
od tujih trgov. Kako naj torej tako majhna država, kot je Slovenija,
preživi v bolj zaprtem okolju?
Strinjam se, da bo težko in to povsod. Ne počutim se zares pristojnega, da bi govoril o določenih sektorjih slovenske industrije. Mislim, da imate potencial za razvoj v kmetijstvu, zdi se,
da imate precej veliko vodnih virov in podobno. Ideja, da lahko
posamezna gospodinjstva in posamezne skupnosti postanejo
bolj samozadostni, velja povsod.
O SISTEMU CAP AND SHARE: Ta, na trgu temelječ sistem je
v letih 2005 in 2006 razvila Feasta, prizadeva pa si za omejitev
izpustov na največ trenutni ravni in njihovo postopno vsakoEnergetika.NET
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letno zmanjševanje, ki bo dovolj hitro, da prepreči katastrofalne
podnebne spremembe. V idealnem primeru bi to potekalo na globalni ravni, sicer pa bi kot prvi korak ukrepe uvedle posamezne
države ali skupine držav, pozneje pa bi prerasli na globalno raven.
Sistem deluje tako, da prodajalec nafte, plina ali premoga kupuje
dovolilnice za vse gorivo, ki ga prodaja, in sicer glede na vsebnost
ogljika. Število dovolilnic bi bilo omejeno in bi se zmanjšalo takoj, ko bi to zahtevala klimatološka znanost, kar bi omejilo količino fosilnih goriv v gospodarstvu. Večino sredstev, ki bi jih dobavitelji goriva plačevali za dovolilnice, bi se enakomerno
razdelilo med prebivalstvo. To pomeni, da bi ljudje dobili nado-

mestilo, ko bi se zvišale cene goriv in cene proizvodov, izdelanih
s pomočjo goriva. Tisti z nizkoogljičnim življenjskim slogom, bi
z dovolilnicami pridobili več, kot bi morali plačati zaradi naraščajočih cen. Ljudje z visokoogljičnim življenjskim slogom pa
bi plačevali več, kot bi jim bilo povrnjeno. Toda to bi bilo pravično
in revnejši bi lažje shajali. Dovolilnice za prodajo fosilnih goriv
so posredno dovolilnice za uporabo Zemljine atmosfere, ta pa pripada nam vsem – tako kot smo vsi skupaj odgovorni, da jo ohranimo za prihodnje generacije.
Rekli ste tudi, da svet potrebuje dekarbonizacijo. Omenili ste
sistem cap and share. Kako lahko ta sistem udejanjimo, kako naj
se zoperstavimo moči velikih in vplivnih energetskih korporacij?
To je ključna težava in veliko časa sem posvetil iskanju rešitev. Mislim, da je ena od njih ta, da ideje, kot je cap and share, umestimo
v širši paket. Ne morete preprosto hoditi naokrog in govoriti
samo o sistemu kot takem, postati mora del gibanja za različne
družbene spremembe. Na mednarodni ravni nastaja gibanje za
oživitev, prenovo, zaščito javnega dobrega. Veliko virov po svetu
bi najbolje upravljali kolektivno. Ne nujno kot država, temveč kot
0
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ljudstvo. Idejo cap and share sem poskusil vključiti v to nastajajoče gibanje.
Mislite, da je Evropski parlament s tem, ko je zavrnil predlog
Evropske komisije o začasnem umiku določenega števila
kuponov v evropski shemi trgovanja z ogljikovim dioksidom,
zadal smrtni udarec evropskim okoljskim prizadevanjem?
Vsekakor se strinjam z vami, da je evropska shema ETS v krizi
– tako v smislu praktičnosti kot kredibilnosti. Ne verjamem, da
kdo, ki se zares poglobi v evropski sistem trgovanja z izpusti, verjame, da je ta kakorkoli učinkovit. V Evropi obstaja koalicija nev-

ladnih organizacij, ki so zelo kritične do sheme ETS in se trudijo
priti do besede. Dejstvo pa je, da zelo velika energetska podjetja
politiko držijo v primežu. Energija in finance sta v gospodarstvu
tako vplivni interesni skupini, da držita roko nad oblikovanjem
politike v Evropski uniji in posameznih državah. Bodimo iskreni:
ali imajo energetska podjetja in banke v lasti državo ali pa ima
država v lasti energetska podjetja.
Za ilustracijo: eden od ljudi v Goldman Sachs, Peter Sutherland,
je bil hkrati prvi mož družb Goldman Sachs in British Petroleum,
ki sta bili zato tesno povezani. V času oblikovanja sheme ETS sta
bili tesno povezani tudi z britansko vlado. To je problem, s katerim se soočamo.
Če naj bi vire za zadostitev svojih potreb iskali bliže domu, bi
morala Slovenija uporabljati premog in uran, ker ju pač imamo?
Ne. Ogljik moramo pregnati iz gospodarstva, saj so dolgoročni
stroški preprosto preveč uničujoči za prihodnje generacije. Jedrska energija je zanimiv primer; je namreč eno od tistih področij,
kjer se stroškov ne predstavlja pravilno. Stroški pridejo pozneje,
ko je treba elektrarne razgraditi. Je to že komu na svetu zares
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uspelo? Vse to je samo prelaganje težav na prihodnje generacije.
Sploh ne upam pomisliti, kako bo prihodnjim generacijam, ko
bodo morale razgrajevati elektrarne in se hkrati ukvarjati z drugimi perečimi ekonomskimi in tehničnimi zadevami. To je neverjetno neodgovorno.
Ozrimo se v prihodnost. Je mogoče, da Evropska unija ne bo več
industrijska formacija in da se bo celotna industrija preselila
izven njenih meja? Kakšen bo takrat svet?
Vprašanje selitve v druge države je samo po sebi odvisno od teh
drugih držav in njihovega razvoja industrije, ki je zelo velik po-

rabnik energije. V zadnjih 200 letih so bile nove tehnologije skoraj vedno povezane s porabo ogromnih količin energije. Samo poglejte, kaj se je zgodilo na Kitajskem, kjer se porablja ogromno
energije, pridobljene s premogom. In ogromne količine energije
se porabi za transport končnih proizvodov po svetu. Če torej menimo, da energetski sistem v prihodnosti zaradi izčrpavanja zalog nafte, plina in premoga ne bo več mogel zagotavljati poceni
energije, potem to pomeni, da se bo globalizacija v smislu izvoza
blaga v druge države bržkone upočasnila.
Morda se bodo pojavili novi viri fosilnih goriv. Pri BBC-ju so poročali, da je Japonska našla način zajemanja metanovih hidratov
na morskem dnu, kar je po mojem mnenju razlog za preplah, saj
so po vsem svetu velike zaloge. Ne vem, kakšni so stroški izkoriščanja metanovih hidratov, mislim, da je za te izračune še prezgodaj. Tako ne vem, ali bo to zares nov vir energije, toda kot trenutno kaže, bodo stroški energije kljub hidravličnemu drobljenju
še naraščali. To bi spodkopalo ekonomiko globalizacije. Ste že
slišali za ogljični balon?
Osnovna poanta je v tem: če pogledate energetske zaloge podjetij, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi, se bilance pripravljajo ob

predpostavki, da bodo prodane vse njihove zaloge nafte, plina
in premoga. Toda če upoštevate, koliko nafte, plina in premoga
lahko pokurimo, ne da bi pri tem popolnoma uničili podnebja,
vam za prodajo v približno varnih okvirih ostane samo delček
vseh teh zalog. Podjetja pa jih mirno upoštevajo v načrtih, kot
da bomo porabili vse. Obstaja torej huda diskrepanca med teoretičnimi napovedmi podjetij in vlad glede podnebne politike ter
načinom, kako te zaloge fosilnih goriv upoštevajo v svojih izračunih.
Sodelujem s skupino ljudi, ki preučujejo, ali bi lahko proti ponudnikom fosilnih goriv pravno ukrepali v imenu obalnih skup-

nosti, ljudi, ki jim bo poplavilo mesta in vasi, če podjetja prodajo
vse te zaloge nafte, plina in premoga, kar glede na njihove računovodske ocene očitno nameravajo. Ta podjetja bodo v prihodnjih
dveh ali treh stoletjih povzročila strahotno zvišanje morske gladine.
Zato hočemo v imenu prizadetih regij ukrepati na sodišču z argumentom, da gre za naklepno hudodelstvo. Hočemo, da sodniki
tem podjetjem prepovedo takšno početje. O taki pravni strategiji
razmišljamo, da poskusimo doseči uvedbo zakonske zgornje meje.
Te dejavnosti potekajo v Veliki Britaniji?
Ja, ti pogovori potekajo v Britaniji. Vem za inuitsko vas na Aljaski, ki je poskusila tako tožbo vložiti proti naftnim podjetjem v
Ameriki, na primer ExxonMobilu. Zanimivo bo videti, ali je take
postopke mogoče sprožiti tudi v drugih državah.
Za konec še povejte, katero knjigo ali film bi priporočili
politikom.
V branje bi jim priporočil knjigo, ki sem jo pred kratkim uredil
in nosi naslov Sharing for Survival. V njej smo s skupino koleI
gov pisali o delitvi kapitala in podnebni politiki.
Energetika.NET
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Ne gre le za okolje in
energetiko, gre za
kakovost bivanja!
Alenka Žumbar, foto: arhiv MOL

Alenka Loose je na Mestni občini Ljubljana (MOL)
prevzela odgovornost za področje energetike. Trdno je
prepričana, da se tega ne da ločevati od okolja, čaka pa
jo tudi veliko dela z ureditvijo področja energetike na
celotnem območju MOL. Kot pravi, pa želi biti tudi
sama zgled. Tako ji je ugašanje luči, ko ne potrebuje
svetlobe, samoumevno; tudi preveč ogreti prostori niso
primerni za kreativno delo, isto velja za prehladne
prostore poleti, zato racionalno uporablja gretje pozimi
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oz. klimo poleti. »Rada se sprehajam po mestu,
večinoma kupujem v centru mesta, še najraje domačo
hrano na tržnici, vedno pa imam pri sebi platneno ali
reciklirano vrečko,« se zasmeji. Njen najljubši kraj za
preživetje počitnic pa so hribi, največkrat Julijci. Z
Loosejevo smo začeli pogovor o tem, kako bo MOL
izkoristila nedavno odobrena evropska sredstva iz
programa ELENA.
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MOL je pred kratkim dobila odobren skoraj poldrugi milijon
evrov sredstev iz programa ELENA. Kakšni izzivi so glede na to
trenutno pred vami?
Tako je, 22. decembra 2012 smo podpisali pogodbo z Evropsko
investicijsko banko (EIB) o dodelitvi tehnične pomoči ELENA
(nepovratnih sredstev) v višini 1.348.560 evrov za projekt EOL –
Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of
Public Buildings in Ljubljana).
Področje energetike je za MOL velik izziv, saj do sprejetja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) novembra 2011 nismo mogli
kandidirati na razpisih s področja energetike. To pomeni, da se
je zaradi pomanjkanja sredstev relativno malo vlagalo v večje
energetske obnove objektov. Delno smo se tega lotili že ob zamenjavi azbestnih streh na vrtcih in šolah, kjer smo poskrbeli za
dodatno toplotno izolacijo ostrešij.
Podpis pogodbe z EIB pomeni, da nameravamo v največji meri
izkoristiti ugodne pogoje pridobivanja dodatnih sredstev po
načelu energetskega pogodbeništva (odplačilo posojila iz naziva
prihrankov zaradi zmanjšane porabe energentov) in prijav na domače in tuje razpise za subvencioniranje projektov energetske
učinkovitosti, prenove kotlovnic in zamenjave energentov, kjer je
le možno, pa tudi izrabe obnovljivih virov energije. Poleg prijave
za tehnično pomoč ELENA smo bili uspešni tudi pri prijavah projektov na razpise za subvencioniranje energetsko učinkovitih
projektov JP Energetike in Petrola.
Ker pa je vaše vprašanje vezano na ELENO, lahko povem še, da
pričakujemo sredstva za uvajanje celovitega energetskega menedžmenta v MOL, za postopno uvajanje energetskega knjigovodstva – najprej na osnovi računov in podatkov o porabi energentov in vode, pozneje na osnovi sistema odčitkov dejanske
porabe –, pripravo projektnih nalog in predinvesticijskih študij
za zamenjavo energentov, obnove objektov in druge investicije,
ki bodo izboljšali energetsko učinkovitost in znižali stroške za
energijo.
Prioritete smo si zastavili že v Akcijskem načrtu LEK, vizijo pa postavili tudi v okviru raziskovalnega projekta Trajnostna urbana infrastruktura, Ljubljana – Pogled v leto 2050. Za cilj smo si zastavili zmanjšati emisije CO2 za 50 %, kot možnost pa je podan
cilj trajnostne odličnosti, ki predvideva 80 % zmanjšanje emisij
CO2. Končni cilj ELENE je sklenitev pogodb za izvedbo investicij in uspešna izvedba le-teh na osnovi energetskega pogodbeništva oz. pogodbenega financiranja.
Kako sicer na MOL-u obravnavate področje energetike?
Področje energetike je eno najpomembnejših področij, ki ga v
MOL s stališča zagotavljanja varne oskrbe in skrbi za okolje za-

gotavljata JP Energetika in TE-TOL. Pomembno je vprašanje
rabe energije, ki je odvisna od posameznikov ali organizacij v
MOL – ta je lahko učinkovita ali neučinkovita oziroma potratna.
Z vsemi temi izzivi se moramo spoprijeti in na eni strani skrbeti
za varno oskrbo vseh uporabnikov, na drugi strani pa za doseganje čim večje energetske učinkovitosti. To slednje lahko zagotavljamo z izobraževanjem in osveščanjem javnosti, za stavbe v lasti ali upravljanju MOL pa moramo zagotoviti ustrezen program
izboljšanja značilnosti objektov (prenove, zamenjave energenta,
sprotno odčitavanje porabe …). Ne nazadnje lahko veliko prihranimo tudi z navodili, kako smo lahko zgolj s spremembo vedenjskih navad energetsko bolj učinkoviti tako na delovnem mestu kot doma.
Prvi korak, ki ga je mesto naredilo na področju energetike, je bilo
sprejetje LEK. Za pripravo je bila zadolžena MU MOL (medresorsko) skupaj z ostalimi deležniki na področju energetike. Najpomembnejši del LEK je akcijski načrt, v katerem so definirani
in po prioritetah, finančnih izhodiščih in pristojnostih razvrščeni
projekti s področja trajnostne energetike za obdobje naslednjih
10 let. To je bila osnova, trenutno pa smo v fazi postavitve sistema
energetskega menedžmenta v MU MOL in se obenem trudimo
izkoristiti vse priložnosti za pridobivanje sredstev na različnih domačih in tujih razpisih.
Naš cilj je biti zgled drugim, zato se bomo potrudili in izrabili vse
možnosti za obnove starih energijsko neučinkovitih objektov, zamenjavo energentov in kotlovnic v javnih objektih MOL, ki uporabljajo okolju neprijazna goriva (denimo mazut), in priključiti
čim več objektov na daljinske sisteme (plin, toplovod) ter, kjer je
le možno, zagotoviti tudi daljinsko hlajenje.
Pa področje okolja? Ali ti dve veji vodite skupaj?
Do podpisa pogodbe o tehnični pomoči ELENA smo ti dve področji vodili skupaj, Oddelek za varstvo okolja je vodil pripravo
LEK. Po podpisu pogodbe z EIB smo se odločili področju energetike dati posebno mesto in ga opredeliti kot organ, ki bo pomagal oddelkom urejati zadeve, povezane z učinkovito rabo
energije (URE) in rabo obnovljivih virov energije (OVE). Skrbel
bo za energetski menedžment MOL v širšem obsegu in za vzpostavitev ter vodenje energetskega knjigovodstva MOL. Okolje je
povezano z vsemi ostalimi področji.
Ljubljana se lahko pohvali z urejenima sistemoma zanesljive
oskrbe z energijo (energenti). Sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom sta si komplementarna, s
svojo širitvijo in zanesljivo oskrbo zagotovo znatno prispevata k
izboljšanju stanja zunanjega zraka v Ljubljani, saj sta nadomestila številna individualna kurišča na premog, mazut in druga,
okolju manj prijazna goriva.
Vendar tudi oba glavna akterja na področju energetike – TE-TOL
kot proizvajalec predvsem toplote in JP Energetika kot distributer plina in toplote – nenehno sledita razvoju in uvajata izboljšave. V zadnjih desetletjih lahko izpostavimo vztrajna prizadevanja TE-TOL za zmanjšanje emisij žveplovega dioksida
(SO2), ki je še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja predstavljal
resen okoljski problem v MOL, podobno pa velja tudi za prašne
delce. A zadnje čase v TE-TOL toploto pridobivajo, poleg premoga, tudi s sosežigom lesnih sekancev, torej uvajajo obnovljiv
vir energije. Uvedli pa smo še nekaj drugih ukrepov: JP Energetika in Tehnološki park Ljubljana sta na strehah postavila sončni
elektrarni, vozni park MU MOL in javnih podjetij je čedalje bolj
čist, vpeljali smo električna, hibridna vozila in vozila na metan.
Cilj je, da se čim bolj približamo ogljično nevtralni ali vsaj nizkoogljični družbi, in sicer z uporabo obnovljivih virov energije,
Energetika.NET
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predvsem pa z zmanjšanjem potreb po energiji (racionalizacija
postopkov), s spremembo vedenjskih navad, skratka: z izboljšanjem energetske učinkovitosti tako z mehkimi ukrepi kot
z ukrepi na objektih in energetski infrastrukturi.
Ponovno želim izpostaviti, da je največji dosežek v zadnjem obdobju ravno interdisciplinarno delo. Tako področji okolja kot
tudi energetike se prepletata v vseh segmentih zagotavljanja visoke stopnje kakovosti bivanja za prebivalce mesta in vse ostale,
ki v Ljubljano prihajajo občasno (na delo, šolanje ...) ali le kot obiskovalci. To, da sta področji energetike in varstva okolja umeščeni
v različni organizacijski enoti v MOL, ne pomeni, da ju ne vodimo skupaj. Isto velja za vsa druga področja: gre za mozaik različnih področij, ki da pravo, kakovostno sliko le, če so vsi delčki
mozaika prisotni in postavljeni na pravo mesto. Razlika je zgolj
ta, da smo se z energetiko začeli ukvarjati načrtno, da bi realizirali cilje, zastavljene v LEK, in z lastnim obnašanjem dajemo
zgled drugim.
Kakšni so dosedanji dosežki MOL-a na obeh področjih in kakšni
so nadaljnji konkretni načrti?
Če bi lahko področja ločevali med seboj, verjetno ne bi bilo nobene potrebe po ustanavljanju občin, ampak bi vsak resor že na
državnem nivoju deloval strogo sam zase. Ne predstavljam si,
kako bi to delovalo in isto velja za nivo mesta. Tam, kjer ni medsebojnih povezav, so vsi projekti »misija nemogoče«.
Ne gre le za okolje in energetiko, gre za kakovost bivanja in s tem
povezane stroške. Kakovost življenja lahko ohranimo ali celo izboljšamo z izboljšanjem energetske učinkovitosti. In s čim je vse
to povezano? Z zmanjšanjem porabe že zgolj s spremembo vedenjskih vzorcev lahko dosežemo pozitiven finančni učinek, posledično tudi socialni učinek, zmanjšamo onesnaževanje okolja
z izpusti v zrak in odpadki, kar je povezano s področji energije,
okolja in zdravstva. Naše potovalne navade (denimo uporaba javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti) vplivajo na
promet, energetiko, okolje in zdravje, natančneje, na izboljšanje
pretočnosti in prijaznosti v prometu. Na zdravje in okolje pozitivno vplivajo tudi prehranjevalne navade, če denimo uživamo
doma pridelano hrano. Toda ničesar od tega ni brez prostorskih
ureditev in financ. Področij ne moremo med seboj strogo ločevati,
dobro pa je, da je jasno, kdo je nosilec posameznega področja –
že zaradi odgovornosti. Vse zgoraj navedeno in ob upoštevanju
razvojnih projektov mesta Vizije 2025 lahko prispeva tudi h gospodarski rasti, angažiranju slovenskih podjetij pri izvajanju
projektov in s tem dobrobiti celotne slovenske družbe.
Naj izpostavim nekatere ukrepe, ki bodo odločilno vplivali na razvoj mesta tako z okoljskega kot z energetskega vidika, predvsem
pa z vidika izboljšanja kakovosti življenja v MOL. Že opravljeni
projekti so sprejetje LEK (projekti so opredeljeni za obdobje 10 let
glede nosilcev, obsega investicije in možnosti pridobivanja sredstev), postavljene so tudi prioritete glede na stopnjo energetske
učinkovitosti; podpis pogodbe za projekt RCERO – predelava od
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padkov v energent (okolje – zmanjšanje količin odpadkov; energetika – gorivo); projekt Stožice (varčna raba vode – izplakovalniki za pisoarje, daljinsko hlajenje); projekti JSS, energijsko
varčna gradnja stanovanjske soseske Polje II, pasivna gradnja na
Pipanovi; sončni elektrarni na JP Energetika in Tehnološkem
parku; sosežig lesnih sekancev v TE TOL; uporaba metana in
elektrike kot pogonskega goriva v avtobusih LPP ter prevoznih
sredstvih javnih podjetij in MU MOL, k temu je znatno pripomogel tudi evropski projekt CIVITAS Elan, ki ga je koordinirala
MOL; izobraževalne in osveščevalne aktivnosti na področju URE
in OVE (pripravili smo tudi otroški koledar 2013 na temo URE);
podpisana je pogodba z EIB za pridobitev tehnične pomoči
ELENA za uvedbo energetskega menedžmenta v MOL in pripravo predinvesticijskih študij na področju izboljšanja energetske
učinkovitosti zamenjavi energentov v objektih (ELENA – trajanje
tri leta, v tem obdobju naj bi na osnovi projektov iz nepovratnih
sredstev podpisali pogodbe za izvedbo v vrednosti 28–50 milijonov evrov – energetsko pogodbeništvo; trajanje pogodb je odvisno od povračilne dobe investicije iz naziva energetskih prihrankov); uspešna kandidatura Oddelka za predšolsko vzgojo in
izobraževanje ter osnovnih šol na razpise JP Energetika in Petrol;
ukrepi na področju javne razsvetljave in prometa (vgradnja
varčnih žarnic, avtomatizacija javne razsvetljave), prometna politika oziroma Akcijski načrt trajnostne mobilnosti, v pripravi je
tudi strategija elektromobilnosti. Mestno središče smo zaprli za
motorni promet in zagotovili električni vozili Kavalir za prevoz po
mestnem jedru, ki je za uporabnike brezplačen.
Načrtujemo dodatne sisteme P+R v MOL in regiji, prenovo energetsko neučinkovitih objektov, zamenjavo energentov (kurilno
olje) in objekt »Uprava na enem mestu« – zasnova objekta naj bi
bila zgled energetsko učinkovite stavbe. Predvidevamo še uvedbo
krožnih linij javnega potniškega prometa in okolju prijazne minibuse, nadaljevanje ozelenitve voznega parka LPP (avtobusi na
metan), uvedbo energetskega menedžmenta in energetskega
knjigovodstva v MU MOL in objektih v lasti ali upravljanju MOL
(v roku treh let) ter nenehno izboljševanje energetske učinkoviI
tosti.

enet_10_9k.qxp:Layout 1

5/16/13

3:31 PM

Page 45

intErvjU: rupert gole, občina Šentrupert

Denar ni glavna ovira,
je največkrat le izgovor
Mateja Kegel, foto: Analog
Župan rupert gole
(v sredini) s sodelavci
ob prejemu nagrade
En.občina 012

Občina Šentrupert je majhna občina, ki pa ustvarja
veliko zgodbo, ki bi jo lahko in morale konkretneje
peljati ne le slovenske, pač pa tudi evropske občine, če
želimo doseči zastavljene cilje na področju energetske
učinkovitosti. Absolutna zmagovalka natečaja En.občina
0 za energetsko najučinkovitejše občine v Sloveniji se
s svojim načinom dela vse od ustanovitve usmerja v
trajnostno rast. Takšna je tudi njena prihodnost.
O dosedanjih uspehih in ambicioznih načrtih je za
Energetiko.NET spregovoril župan Šentruperta
Rupert Gole.
Kako in zakaj torej uspeva vaši občini?
Občina Šentrupert je nastala pred dobrimi šestimi leti in se že na
samem začetku odločila za tako imenovano zeleno razvojno pot
– ne samo na področju energije, temveč pri vseh projektih, ki se
jih lotevamo. Zakaj takšna odločitev? Ker je to tudi edina logična
odločitev glede na okoliščine, v katerih smo se znašli. Želimo si,
da bi takšna odločitev postala logična za vso državo in vse človeštvo. Pod krinko napredka in neprestane gospodarske rasti
smo brutalno zarezali v planet, na katerem živimo. V zadnjem obdobju smo se zavedli marsikaterih napak, ki pa bodo pod alibijem napredka verjetno od nas zahtevale velik delež ustvarjenega
dobička. Potrebno se je zavedati, da je vse, kar je že na prvi pogled nelogično, tudi v resnici tako, zato je nujno stvari postaviti
v logične okvire. S svojimi projekti ponujamo odgovore na
vprašanja današnjega časa in prihodnosti. Eno izmed pomembnih področij ustroja današnje civilizacije je oskrba z energijo. Trenutna stopnja razvitosti tehnologij, ki omogočajo proizvodnjo
energije iz širokega spektra obnovljivih virov, nam ponuja kup
priložnosti, ki smo jih zaznali in jih izkoriščamo. Osebno sem

prepričan, da je naš razvojni model zgolj logičen, vendar v nelogično organizirani družbi zaradi tega izpade inovativen in napreden. Rezultati kažejo, da je takšna razvojna pot prava. To je
opaženo tudi s strani stroke in širše skupnosti, na kar kažejo številna priznanja, ki smo jih prejeli za naše delo. Uspeva nam, ker
so naši cilji jasni, ker smo učinkoviti pri načrtovanju in realizaciji projektov. Poleg tega pa imamo dovolj znanja in poguma, da
se lotimo tudi za marsikoga zelo kompleksnih projektov.
Zakaj ne uspeva tudi drugim?
Manjka predvsem znanja in poguma. Za dobre in logične projekte se dobi tudi denar, tako da denar ni glavna ovira, je največkrat le izgovor.
Kateri ukrepi so bili v vaši občini do sedaj izvedeni na področju
energetske učinkovitosti? Kateri so po vašem mnenju razlogi, da
je občina prejela tudi naziv absolutno najboljše v natečaju
En.občina 0?
Poleg danes že povsem klasičnih ukrepov, kot so menjave sijalk
na javni razsvetljavi z varčnimi, smo nase opozorili s projekti, ki
temeljijo predvsem na izrabi lesne biomase in so med seboj povezani. Pred dvema letoma smo odprli lesen montažni nizkoenergijski vrtec, ki se ogreva na lesne sekance. Pravzaprav je pod
vrtcem kotlarna, ki ogreva celoten šolski kompleks in na nek
način predstavlja zaključen sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso – nekakšen mikro DOLB. Vrtec je postal primer dobre
prakse in prepričan sem, da je po tem vzoru v Sloveniji zgrajenih že kar lepo število nizkoenergijskih lesenih montažnih vrtcev.
Že takoj v drugem letu delovanja občine smo sprejeli lokalni energetski koncept. Pogodbeno smo angažirali energetskega menedžerja, ki bedi nad energetiko in predlaga nove ukrepe. VzpoEnergetika.NET
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redno razvijamo različne projekte, ki so med sabo logično povezani. Za namen realizacije projektov na področju energetike
smo v lanskem letu ustanovili Javno podjetje Energetika Šentrupert, d. o. o., ki je pred kratkim objavilo razpis za izbor izvajalca za izgradnjo prve faze novega energetskega postrojenja za
potrebe zaporov na Dobu, ki se nahajajo v naši občini. K temu,
da smo v lanskem letu zmagali na natečaju En.Občina, je poleg
realiziranih projektov na področju URE in OVE zagotovo pripomogla zelo jasna in premišljena vizija nadaljnjega razvoja na tem
področju, saj so projekti med sabo tako povezani, da prihaja do
izredno zanimivih sinergijskih učinkov.
Kakšni so pravzaprav konkretni načrti na poti do energetske
samozadostnosti občine Šentrupert? Vam bo dejansko uspelo do
leta 00?
Enega izmed konkretnih načrtov, ki bo letos postal realnost, sem
že omenil. Gre za zamenjavo energenta z obnovljivim virom pri
največjem porabniku energije v naši občini in to je zaporski
kompleks na Dobu. Načrtujemo tudi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za celoten Šentrupert. Za namen priprave vseh potrebnih študij in projektne dokumentacije smo pridobili tudi
nepovratna evropska sredstva skozi projekt Remida, v katerem
smo partnerji z mesti in občinami iz šestih držav. Glede na to, da
bomo na vsaj dveh lokacijah proizvajali električno energijo iz lesnih sekancev, bo kar nekaj te energije prodano v omrežje in že
lahko govorimo o viških. Kot vse kaže, bomo cilj energetske samozadostnosti dosegli še bistveno prej kot leta 2020.
Kakšne prihranke načrtujete in kakšni so prihranki na področju
rabe energije in izpustov CO v zadnjih letih, ko se zgodba v
Šentrupertu odvija aktivneje?
Prihranki ob zamenjavi energenta iz fosilnih goriv na lesno biomaso so seveda veliki. Skozi prihranke zlahka zapiramo investicije v naprave za izrabo lesne biomase v energetske namene v nekem normalnem obdobju, kot je na primer 7 let. Prihranki, ki
smo jih pridobili z energetsko učinkovito gradnjo (šola, vrtec), pa
k rezultatom še bistveno pripomorejo. Stari vrtec je imel recimo
porabo energije 180 Kwh/m2/leto, novi vrtec pa dosega porabo
energij med 25 in 30 Kwh/m2/leto, kar je že v osnovi šestkrat
manj. Ker pa je tudi energent bistveno cenejši, gre za res velike
prihranke. Zmanjšanje izpustov CO2 je z vsakim dobro premišljenim projektom možno doseči. Samo skozi projekt na Dobu
za potrebe zaporov bodo ti izpusti zmanjšani za okrog 2.700 ton
letno. Z realizacijo drugih projektov pa se bodo ti izpusti še
zmanjševali.
Večkrat sva omenila projekt v okviru zaporov na Dobu, govora pa
je tudi o energetski in prehranski samooskrbi. Morda nekaj več o
projektu?
Projekt na Dobu je pomemben tako za Dob, kot za občino in celotno Mirnsko dolino. Zagotovo gre za lep primer zagotavljanja
sinergijskih učinkov skozi dobro premišljen projekt, ki je vpet v
potenciale Mirnske doline. Poleg tega, da se bodo stroški za
ogrevanje zaporov zmanjšali in to predstavlja neposreden učinek
na prihranku v državnem proračunu, gre tudi za to, da bo strošek,
plačan za energijo, skozi nakup lesnih sekancev v lokalnem okolju ostal tu, v tej dolini. To je zelo pomembno, saj nam bo to omogočalo ustvarjanje novih delovnih mest. Pomembna nadgradnja
celotne zamisli pa je postavitev steklenjakov za proizvodnjo zelenjave in s tem zagotavljanje prehranske samooskrbe. Steklenjaki bodo dobivali toplotno energijo iz kogeneracijske naprave
za proizvodnjo elektrike iz lesne biomase, ki bo zopet prihajala
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iz lokalnega okolja. Na ta način se brezskrbni in finančni krogi
zapirajo doma in to je pomembno. Postajamo manj ranljivi, saj
je naša stopnja samooskrbe večja.
Konec lanskega leta ste podpisali pogodbo o brezplačnem
prenosu zemljišč nekdanje vojašnice na Puščavi, ki bodo
namenjena za vzpostavitev lesnopredelovalnega centra. Kako
daleč je projekt?
Zemljišče, ki smo ga prenesli z Ministrstva za obrambo RS s pogodbo, podpisano v decembru 2012, je že vpisano v zemljiško
knjigo. Razvili smo projekt lesnopredelovalne verige na prvih petih hektarih in prejšnji teden projekt vložili na upravno enoto za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Zopet smo dokazali, da lahko
v izjemno kratkih rokih pripravimo projekte in pridobimo potrebna soglasja. V teh dneh naj bi bil objavljen javni razpis za subvencioniranje primerne predelave lesa. Podjetje, ki ga ustanavljajo
investitorji, se bo na razpis prijavilo in poskušalo pridobiti nepovratna sredstva. Upam, da bo uspešno, saj bo subvencija izjemno pripomogla, da se bo projekt lahko realiziral v zastavljenem obsegu.
Običajno poslušamo, da so občine kadrovsko podhranjene, ko
govorimo o projektih na področju energetike. Le redko katere se
lahko pohvalijo s konkretnimi rezultati. Kako vam uspeva z zelo
majhno ekipo? Kako bi vaše rešitve sploh izgledale na modelu
večje občine?
Res je naša ekipa majhna, a je izobražena, visoko motivirana,
učinkovita in predana svojemu delu. Tisto, česar ne zmoremo
sami, poiščemo zunaj na trgu in vedno iščemo najboljše možnosti. Večkrat poudarjam, da je po eni strani dejstvo, da je bilo potrebno občino pred šestimi leti postaviti iz nič, sreča, saj sem lahko
izbral učinkovito ekipo, ki je še danes z mano. V občinah, kjer so
ekipe številčnejše in so si morda v preteklih obdobjih zagotovili
določeno stopnjo udobja, je kakšnemu inovativnemu in zagnanemu županu verjetno težje. Prepričan pa sem, da je sam model
razvoja primeren tudi za druge občine. Prepričan sem celo v to,
da je mnogo tega, kar počnemo, primerno za razvojni model celotne Slovenije, ki se mora odločiti, po kateri poti bo šla naprej.
Kako pa se na vse vaše projekte v smeri energetske samooskrbe
odzivajo občani? Kako osveščeni so na ta račun? Ali zaznavate
pozitivne trende tudi pri njih?
Občani so ponosni, da je Šentrupert postal ugledna občina v
širšem slovenskem prostoru in zeleno razvojno pot podpirajo. Ko
smo preverjali zanimanje za priklop na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Šentrupertu, je bilo pozitivnih odgovorov preko 80
odstotkov. Menim, da pozitivno gledajo tudi na zgodbo o lesu, ki
jo razvijamo skozi več projektov, začenši z lesenim vrtcem, Deželo
kozolcev – prvim muzejem na prostem s kozolci na svetu in jo
nadaljujemo z lesnopredelovalnim centrom.
Pa sosedne občine? Se obračajo na vas po nasvete?
Seveda. Veliko slovenskih županov se je zvrstilo v Šentrupertu in
vsakega sem vesel, saj se tudi sam veliko naučim od kolegov. Vsak
ima svoje specifike in prav je, da se znanje posreduje in da se izkušnje izmenjujejo. Tudi sami smo lansko leto obiskali občino
Miren Kostanjevica ter si ogledali njihov primer dobre prakse, saj
so bili pred nami nagrajeni v natečaju En.občina. V maju organiziramo konferenco v Deželi kozolcev, ki bo posvečena zagotavljanju energetske učinkovitosti lokalnih skupnosti. Ne nazadnje
pa imajo od vsega tega tudi naši gostinci kašnega gosta več in
I
smo tako na koncu vsi zadovoljni.
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Pri novih ﬁnančnih
mehanizmih je ključen
prihranek
Mateja Kegel, foto: Analog

Pogled na zmagovalne občine natečaja o energetsko
najučinkovitejših občinah nam kaj hitro izpostavi
Primorsko. Tamkajšnje občine izvajajo svojevrstne
projekte, kot pravijo župani, pa se imajo za to zahvaliti
Goriški lokalni energetski agenciji (GOLEA), ki ne pokriva
le severne, pač pa celotno Primorsko in še več. GOLEA,
ki jo zadnjih nekaj let vodi direktor Rajko Leban, se lahko
pohvali s številnimi uspešno izvedenimi projekti, med
katerimi je bil v zadnjem obdobju še posebej izpostavljen
OVE v primorskih občinah, ki je dal že tudi konkretne
širše odmevne rezultate. Agencija, ki si je že na začetku
zastavila vizijo trajnostnega razvoja energetike, svojo
vlogo vidi v podpori občinam. Z Rajkom Lebanom smo
se tako pogovarjali o tem, kaj pomeni povezanost regije,
kako GOLEA »pilotira« z energetskim menedžmentom v
kar  občinah, kako do finančnih sredstev in kaj je
potrebno za uspešno izvedene projekte.

V prvih letih natečaja En.občina so primorske občine vsako leto
krojile sam vrh najboljših na področju energetske učinkovitosti.
Zagotovo je na mestu vprašanje, kako jim uspeva.
Občine že na samem začetku sodelovanja aktivno animiramo in
jim skušamo predstaviti predloge zanimivih projektov na lokalnem nivoju. Ključno vlogo v tej fazi igra informiranje. Župani se
vedno bolj zavedajo pomena varčevanja z energijo in tudi
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter posledično uhajanja
denarja iz občinskega proračuna. Zaradi naštetih razlogov postajajo občine vedno bolj dojemljive za projekte na področju
energetike in jih kaj kmalu vzamejo za svoje. Eden ključnih strateških dokumentov o načrtovanju energetike na nivoju občine je
gotovo lokalni energetski koncept (LEK). Občine so ga bile dolžne
izdelati skladno z energetskim zakonom, a potrebno je ločiti dve
vrsti LEK-a. Eden je nastal zaradi zagotavljanja zakonske norme,
drugi pa je vsebinsko bogatejši, z realnimi usmeritvami in izvedljivimi projekti tako za področje izkoriščanja obnovljivih virov
energije (OVE) kot tudi učinkovito rabo energije (URE). Ta strateški dokument se izdela za dobo desetih let. Na tako dolgi rok
pa je aktivnosti težko načrtovati, zato je pravzaprav dobro, da morajo občine vsako leto do konca januarja oddati poročilo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor o izvajanju aktivnosti znotraj
akcijskega načrta LEK-a. Je že res, da ta akcijski načrt lahko predstavlja program dela občine za naslednjih pet do deset let, a
težko je vedeti, če bodo peto leto te aktivnosti še aktualne. Vmes
so namreč lahko objavljeni različni razpisi za pridobivanje namenskih nepovratnih sredstev, ki so nepogrešljivi za izvedbo
projektov. Posledično je potrebno, skladno z odobrenim sofinanciranjem, prilagajati terminski plan izvedbe posameznih
projektov. V zadnjih letih je gotovo zanimiva pobuda na evropskem nivoju t. i. Konvencija županov. Eden glavnih ciljev te konvencije je zaveza občine za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % do
leta 2020. Po pristopu h konvenciji občina izdela Akcijski načrt
za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plan, v nadaljevanju SEAP), ki je po vsebini relativno primerljiv LEK-u, nima
pa veljave samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi širše. Za pristop h konvenciji se odloča vse več občin, ki vidijo v tej pobudi priložnost za mreženje na mednarodnem prostoru in nenazadnje
lažje in učinkovitejše pridobivanje sredstev EU na področju energetike. Skratka, ko imajo občine narejeno analizo stanja in dovolj
dober akcijski načrt, se projekti pričnejo izvajati. Glede na to, da
GOLEA deluje na področju celotne Primorske, se je večina primorskih občin odločila, da nas imenuje za izvajalca energetskega upravljanja. Pri tem gre izpostaviti tudi energetsko knjigovodstvo, ki ga v občinah uvajamo, saj je spremljanje porabe in
stroškov ključnega pomena pri upravljanju z energijo. S to aplikacijo na podlagi analize podatkov lahko točno določimo, kateri
objekti so kritični z vidika rabe energije. Predvidevamo, da bomo
Energetika.NET
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imeli do konca leta v naši bazi 100 javnih objektov. Aplikacija je
pooblaščenim uporabnikom dostopna za pregled podatkov preko
spleta. V prihodnje bo javno dostopna merjena energetska izkaznica stavb na letnem nivoju. Pomembno je, da so podatki, ki
so vneseni v energetske izkaznice javnih objektov, ažurirani, saj
se po javnih objektih izvajajo razni ukrepi, ki vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe. Pri energetskem knjigovodstvu, ki ga
izvajamo na javni razsvetljavi, pa je zanimivo predvsem spremljanje podatkov in doseženih rezultatov po izvedbi energetske sanacije na tej infrastrukturi. Na koncu namreč štejejo samo realni
prihranki, še posebej pri pogodbenem zagotavljanju prihrankov
kot novih finančnih mehanizmov. Če prihranka ni, se investicija
ne more povrniti.
Skozi energetsko upravljanje določimo objekte, ki bi jih bilo
smiselno prijaviti na specifičen razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev, pa naj gre za sredstva kohezije, ministrstev ali za pilotne
objekte na mednarodnih projektih. Seveda pa je to, kako uspešna
bo občina, vedno odvisno predvsem od nje same. Za dosedanji
angažma primorskim občinam lahko izrekam iskreno pohvalo.
Vsaka občina naj bi imela svojega energetskega upravljavca.
V kolikšni meri danes pokrivate to področje v vaši regiji?
Trenutno imamo sklenjene pogodbe s 15 občinami. Če bi pokrivali celotno Primorsko (sestavljeno iz treh statističnih regij), bi
bilo vseh občin 26. Upoštevati je potrebno, da so nekatere le pogojno primorske. Če gledamo ožje goriško regijo, imamo pogodbe z vsemi občinami, medtem ko jih na obalno-kraški in notranjsko-kraški regiji pokrivamo približno polovico. Seveda pa
sodelujemo tudi z občinami, v katerih nismo bili imenovani za
energetskega upravljavca.
Primorska regija je s pomočjo agencije GOLEA zelo povezana;
tudi na investicijah projekte gradite skupaj. To je zagotovo
prednost, a najbrž je povezati toliko različnih interesov težje, kot
bi bilo, če bi delali le z eno občino …
Projekti na nivoju regij zahtevajo več usklajevanj, vendar v končni
fazi prinesejo dobre rezultate. Za agencijo Golea je ključnega pomena, da delujemo strokovno in neodvisno. Takšen primer je
projekt OVE v primorskih občinah, kjer sodeluje 8 občin ter Triglavski narodni park. Za sodelujoče občine je pomembno, da projekt zajema tudi investicije, kot je npr. gradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji v Vrtojbi in prenova 11 kotlovnic od
Pirana do Trente. Novost, ki smo jo v okviru tega projekta
uspešno aplicirali, je združevanje investicije in dobave toplote. V
eno javno naročilo smo združili prenovo kotlovnice in 15-letno dobavo toplote, kar je pilotni primer energetske storitve dobave toplote.
Veliko težav je pri financiranju ukrepov v energetsko učinkovitost
v lokalnih skupnostih. Kar nekaj primorskih občin je že
učinkovito kandidiralo za nepovratna sredstva. Kako pa se občine
sicer znajdejo? Kakšne možnosti jim priporočate v vaši agenciji?
Zavedamo se, da bo sredstev vedno manj. Občinam se krčijo proračuni, javnih financ je vedno manj in ne gre pričakovati, da jih
bo v prihodnje več. Za uspešno pridobitev finančnih virov je pomembno, da je dobro pripravljena projektna in investicijska dokumentacija. Pri tem je ključen predvsem podatek, koliko prihrankov se realno lahko doseže. V projektih gledamo na prihranek
kot na prihodek, saj se nam investicija povrne le, če dosežemo
načrtovane prihranke. Občinam zaradi pomanjkanja lastnih investicijskih sredstev priporočamo tudi javno-zasebno partner

Energetika.NET

stvo, kjer pridobljena nepovratna sredstva vložijo v projekt kot lastna javna sredstva, preostali del pa zagotovi zasebni partner. Ob
tem je pomembna transparentnost postopka za pridobitev izvajalca – koncesionarja, saj le tako lahko pridemo do realizacije dobrih projektov.
Močni pa ste tudi na področju mednarodnega sodelovanja oz.
pridobivanja sredstev za projekte iz tujih virov. V katerih projektih
ste trenutno aktivni?
Pri mednarodnih projektih se že pred objavami razpisov po posameznih programih prične dogovarjanje o vsebini projektnih
predlogov ter vzpostavljanje partnerstva. Mi pri tem dajemo poudarek vsebini, ki jo izvajamo kot lokalna energetska agencija in
ki je del našega poslanstva. Ob tem pa se zavzemamo za
vključevanje pilotnih primerov, katerih koristnice so občine. Trenutno sodelujemo v sedmih projektih EU (OVE v primorskih
občinah – Švicarski prispevek, MARIE – Mediteran, Alterenergy
in Adriacold – IPA Jadranski čezmejni program, Modef, ENRI in
EnergyVillab – čezmejni program ITALIJA/SLOVENIJA), v vseh
pa potekajo aktivnosti v korist sodelujočih občin. Z vidika novih
finančnih mehanizmov (ESCO-model) je zanimiv predvsem projekt Marie, kjer bomo prenovili občinsko stavbo v občini Brda. Isti
model uporabljamo tudi pri prenovi javne razsvetljave v Brdih,
kjer je občina pridobila nepovratna sredstva na programu Petrol
URE, preostali del investicije pa bo zagotovil koncesionar za izvajanje storitve javne razsvetljave. Zanimiv je projekt Adriacold,
kjer bomo postavili solarno hlajenje na vrtcu Mornarček v Piranu
in s tem prispevali k spodbujanju razvoja inovativnih tehnologij.
V izvajanju je tudi projekt Alterenergy, v okviru katerega so
občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica pred kratkim podpisale pristopne izjave h Konvenciji županov. Skozi ta projekt bomo
nato v omenjenih občinah realizirali še SEAP in pripravili ustrezno dokumentacijo za izboljšanje energetske učinkovitosti. Skozi
projekt EnergyVillab bomo izdelali virtualni laboratorij, kjer
bomo prikazali podatke o rabi energije za javne stavbe potencialnim zasebnim partnerjem in investitorjem.
Vsaka regija je specifična, pa vendar so nekatere težave, s
katerimi se srečujejo občine, skupne. Katere so najpogostejše v
vašem delu Slovenije?
Res je, razlike so že med južno Primorsko – obalo, notranjskokraško in severno Primorsko. V severnoprimorski in notranjskokraški regiji imamo večji potencial biomase, medtem ko gre na
obali in kraški planoti izpostaviti potencial sonca. Na tem območju je zelo primerna klima za toplotne črpalke, ob obali je tudi
možnost izrabe energije morja.
Žal za izrabo energije morja ni izvedenih potrebnih študij in zato
se te energije še ne izkorišča. Težave so tudi pri izrabi energije vetra in pri umeščanju energetskih objektov v prostor.
Kljub trudu občin za doseganje večje energetske učinkovitosti in
uvajanje obnovljivih virov energije je največja ovira zagotavljanje
potrebnih finančnih virov za izvedbo projektov, zato pozdravljamo razpise Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo stavb, prenovo javne razsvetljave ter izgradnjo sistemov ogrevanja na lesno biomaso in druge obnovljive vire. Tako
pridobljena sredstva nato lahko kombiniramo preko novih finančnih mehanizmov pogodbenega zagotavljanja energije oziroma pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije ter tako razbremenimo občinske proračune. Prihranek je torej vir za poplačilo
I
investicije v ukrepe URE in OVE.
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Les mora prihajati iz
kočevskih gozdov
Besedilo in foto: Mateja Kegel

Občina Kočevje je bila med prvimi v Sloveniji, ki se je že
leta  odločila za izdelavo Lokalnega energetskega
koncepta (LEK). Takratna usmeritev je bila, da je
potrebno razširiti daljinsko ogrevanje ter zamenjati
kurilno olje z lesno biomaso. Koliko prvotnih ciljev je
uspelo občini uresničiti do danes, o energetski
prihodnosti Kočevja ter lesnem potencialu Slovenije
smo se pogovarjali z županom Vladimirjem Prebiličem.
V kolikšni meri ste danes, 0 let od prvega LEK-a uresničili cilje?

Takratni LEK je bil velik preboj v načinu razmišljanja in delovanja naše občine. Takrat smo odkrili, da pravzaprav potrebujemo
več energije. Imamo 4,5 MW kotel na lesno biomaso, ki je čudovit, a ne zadostuje potrebam mesta, kar pomeni, da mesto še
vedno dogrevamo s kurilnim oljem zlasti v konicah, ko so izredne
temperature. Nazivna moč kotla je 11 MW, kar pomeni, da moramo razmišljati o tem, kako bomo spremenili sistem ogrevanja,
da bomo zagotovili več energije. Že leta 2011 smo na NER 300
oddali prijavo za kogeneracijski koncept. Zdaj ga noveliramo in
upam, da bomo z novim projektom lahko zagotovili več oziroma vso toplotno energijo, ki jo potrebujemo. Ta, ki jo imamo
sedaj, bo predstavljala neke vrste hladno rezervo. Govorimo o projektu SPTE, ki je vreden 20 milijonov evrov in vsega skupaj 12
MW proizvodnje energije. To je bil velik preboj, a potrebno bo
opraviti tudi veliko dela na širjenju omrežja, saj še nismo priklopili največjih uporabnikov. Nedavno pa smo zmagali na razpisu za energetsko sanacijo, dobili smo odobrenih šest od sedmih
projektov, po čemer smo najuspešnejša občina v Sloveniji. Pri nekaterih od teh projektov bomo izvedli tudi menjavo načina ogrevanja – v večini primerov na pelete, kar pomeni, da ne gre samo
za gradnjo ovoja okrog objekta, pač pa za cenejšo in okolju sprejemljivejšo energijo, kot jo imamo ta trenutek. To je bil preboj,
nas pa čaka še veliko dela.
Kako pa je z energetsko sanacijo v občini Kočevje? Kateri objekti
so najbolj potratni in jih še čakajo sanacije?
Do sedaj se ni veliko saniralo, kar obžalujem. Bil je primer zdravstvenega doma, ko so zamenjali fasado, a niso dodali izolacije. Sedaj pa začenjamo projekt, v okviru katerega bomo sanirali štiri
največje porabnike: stavbo Osnovne šole Zbora odposlancev –
tam sta dva izjemno energetsko potratna objekta in stavbi Osnovne šole Ljube Šercer ter vrtca Ostržek. Naknadno smo dobili
odobrena še dva projekta – vrtec Mojca v Stari Cerkvi in vrtec Narcisa v Kočevski Reki. Iz povsem proceduralnih razlogov pa nam
je izpadla sanacija sicer nove šole, ki je največji energetski porabnik, to je stavba Osnovne šole Ob Rinži. Zgrajena je bila leta
2006 in žal takrat nihče ni nadziral, kot bi bilo treba, zamudili
smo priložnost, sedaj pa je projekt izpadel. Projekt smo poslali
tudi na upravni spor in upamo, da bo zadeva za nas ugodno

rešena. V večini teh primerov gre za reševanje objektov na področju izobraževanja, šolskega in predšolskega. V nadaljevanju
pa se bomo lotili še zdravstvenega doma v Kočevju in Šeškovega
doma. Slednjega smo prijavili na Ministrstvo za kulturo in tudi
tam predvidevamo odobritev sredstev za energetsko sanacijo objekta. Občinsko stavbo smo sicer želeli prijaviti, a smo po opravljenem pregledu ugotovili, da ne bi bili konkurenčni, saj izgubljamo premalo energije. Naredili smo temeljit energetski
pregled in se odločili, da prijavimo tiste objekte, kjer je izguba največja. Na občinski stavbi pa bomo menjali okna.
Občina Kočevje je poznana po svoji pogozdenosti. Les
predstavlja izredno bogastvo, ko govorimo o obnovljivih virih
energije. V kolikšni meri je izkoriščeno gozdno bogastvo?
Občina Kočevje je imela v preteklosti zelo slabe evidence lastništva. Parcele so bile razdrobljene in niso bile zavedene, lastništvo ni bilo vzpostavljeno. Sedaj že tretje leto to urejamo. S
Skladom kmetijskih zemljišč intenzivno rešujemo parcele, ki so
solastniške. Tam poskušamo priti do razdružitve in v nekaterih
drugih primerih do zamenjave, da bi se jasno postavile meje na
Energetika.NET



enet_10_9k.qxp:Layout 1

5/16/13

3:31 PM

Page 50

Ilustracija: Roman Peklaj

intErvjU: vladimir Prebilič

parcelah, kjer je smiselno, da bomo točno vedeli, kdo ima kaj. Vsi
ti postopki potekajo intenzivno, za kar se skladu zahvaljujem. Res
pa je, da vse to predstavlja ogromen strošek, saj je potrebno vse
parcele identificirati, nato geodetsko opredmetiti in šele temu
sledi zamenjava. Vse to lahko počnejo le licencirani geodeti in
zato je naš predviden strošek za letošnje leto okoli 40 tisoč evrov.
Šele nato sledi prenos. Ko bo zgodba zaključena, bomo po naših
ocenah obvladovali od šest do sedem ha gozda, kar predstavlja
ogromno premoženje. Ti gozdovi so bili do sedaj neizkoriščeni,
zato bo potrebno najprej izvršiti primarni posek, da se vzpostavi
ekosistem, šele potem pa pride na vrsto gospodarjenje. Občina
Kočevje v sodelovanju z Biotehnično fakulteto pripravlja tudi
strategijo na področju gospodarjenja z gozdovi, ki temelji na
treh izhodiščih. Prvo je, da se z občinskimi gozdovi gospodari
tako, da imajo vsi občani nekaj od tega, kar pomeni, da lahko
občanke in občani ob nadzoru, ki ga bo vršil Zavod za gozdove,
0
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vstopijo v gozd in dobijo sečne ostanke, ko je gozd posekan. Ta
ukrep se mi zdi smiseln, saj ljudje tukaj živijo in je prav, da imajo
nekaj od tega. Drugi ukrep je vzpostavitev kontrole nad odpadno
lesno maso, kar pomeni, da bi občina iz svojih gozdov zagotavljala potrebe po samozadostnosti. In tretji ukrep je, da občina
ohranja lastništvo nad lesno maso, kar pomeni, da mora ta prihajati iz kočevskih gozdov, biti mora na voljo proizvajalcem, lesni industriji iz našega okolja. Tudi s cenovno politiko bomo poskušali spodbuditi, da bo lesna surovina za njih dostopnejša,
ugodnejša ter posledično odpirali nova delovna mesta. Na tem
stoji strategija.
Zaradi vseh ukrepov na področju daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso ste v občini, ki je imela svoj čas nadpovprečno visoke
cene ogrevanja, konkretneje zmanjšali stroške tako za
gospodinjstva kot gospodarstvo. Kako je danes s tem?
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Pri toplotni energiji ves čas zagovarjamo sodelovanje med gospodarstvom in gospodinjstvi, ker menimo, da je socialna struktura v našem okolju takšna, da to moramo narediti. Znižanje dosegamo tako, da dobimo na tržišču čim bolj ugodnega ponudnika
z energentom in širimo omrežje na nove uporabnike. So seveda
še vedno tisti, ki govorijo, da je pri nas toplotna energija draga v
primerjavi npr. z Ljubljano. S tem se strinjam, a sistemi so neprimerljivi. Kar se tiče električne energije, smo letos naredili miselni preboj, za katerega smo potrebovali kar eno leto. Nehali smo
naročati električno energijo po posameznih zavodih, katerih
ustanovitelj je občina. Vsem zavodom smo vzeli odločanje o nabavi energije, razpisali javni razpis v imenu občine in izbrali najugodnejšega ponudnika. Tako smo takoj prišli do kar 30 % prihranka v primerjavi s ceno, ki so jo prej plačevali zavodi.
Kaj pa ostala področja učinkovite rabe energije – recimo javna
razsvetljava?
Na področju javne razsvetljave imamo v proračunu pripravljenih
250 tisoč evrov in čakamo, da projekt prijavimo tudi na razpis.
Vzpostavili smo kataster javne razsvetljave, ki ga pred tem nismo
imeli, in ugotovili, da so nekatere stvari stare tudi po 50 ali 60 let.
Projekt je pripravljen, trenutno razpisa ni zunaj, a takoj, ko bo,
se bomo prijavili. Že letos pa želimo izvesti zamenjavo svetilk, saj
je tukaj velika rezerva. Naredili smo tudi test na eni od ulic s porabo na starih in novih svetilih in ugotovili, da je poraba energije
skoraj 50 % nižja z novimi svetili. Drugi projekt je adaptacija
prižigališč. Absurd je, da moramo prižgati energijo v celem mestu, ko hočemo pozimi prižgati praznične lučke na mestni
ploščadi. Doseči moramo, da se lahko prižigajo posamezni sektorji in tudi tukaj so velike rezerve.
Kako je z realizacijo projekta vseslovenski oz. veliki
lesnopredelovalni center na Kočevskem? Projekt naj bi bil eden
izmed dveh največjih tovrstnih v Evropi, kajne?
Drži. To poskušamo urediti tudi z državo, ki se bolj nagiba k
temu, da ne pride do realizacije. Pri nas imamo za projekt rezervirana 2 ha zemljišča za industrijsko cono. Ministrom sem
moral večkrat pojasniti, da je naša naravna danost prav na področju gospodarjenja z lesno maso. Ko govorimo o gospodarjenju z lesom, je jasno, da moraš imeti zalogo lesa v bližini. Po izračunu gozdarjev je ribniško-kočevski del daleč najbolj gozdnat.
Gozd imamo mi, ima ga država in pričakujemo, da bo prisluhnila
in šla v smer razvoja tega projekta. Želel bi si, da bi se stvar hitreje
odvijala; imamo načelni da, a manjkajo koraki. Sicer pa bi želeli
v okviru tega centra tri stvari. Prva je predstavitev gospodarjenja
z odpadno biomaso. Prišli smo namreč v fazo, ko se govori, da je
biomasa samo še za kogeneracijo in ogrevalne sisteme. Pozabljamo pa, da je les primarna surovina, ki je ne znamo dovolj izkoriščati v gradbeništvu in ostalih gospodarskih panogah, ki so žal
tudi že propadle. Najprej je torej treba gospodariti z lesnim odpadkom. To je najlažje in projekt za to imamo pripravljen. Nadalje želimo, da bi se začele dogajati lesne inovacije, ki jih nujno
potrebujemo ne le na Slovenskem, ampak nasploh. V Kočevju
imamo nekaj takih primerov: od butične proizvodnje lesenih
produktov (lesena roba), do impregniranih oblik lesa, kar razvija
Melamin v Kočevju. Naša kemična tovarna je izdelala zelo zanimive impregnacijske smole, ki bistveno spremenijo kemične
in druge lastnosti lesa, mu podaljšajo življenjsko dobo, ga spremenijo v vodotesnega. Ustvarili so poseben lak, s katerim impregniraš bukev in iz nje dobiš popolnoma enako kvaliteto lesa,
kot sta tik ali mahagoni. To so stvari, ki jih že imamo, a jih je treba
začeti spravljati v življenje. In še tretja stvar: začeti moramo

vzpostavljati lesno verigo, ki bo od začetka do konca postavljena
vsaj za primer, da se ostali prepoznajo in temu sledijo. Osebno
pa stavim na našega paradnega konja, projekt kogeneracije, ki
smo ga leta 2011 že prijavili na poziv naše države in kasneje EU.
Kje se je ustavilo pri realizaciji projekta?
Takrat je bilo iz Slovenije izbranih 7 projektov, ki so šli v Bruselj
na osebno evalvacijo Evropske komisije. Tam so iz Slovenije kot
primeren za sofinanciranje izbrali le naš projekt. Žal se je zgodila kriza in se je količina denarja, ki je bil na voljo za subvencioniranje teh projektov, zmanjšala. Tako so v naši kategoriji namesto štirih izbrali dva projekta, naš je bil četrti. Prihaja pa sedaj
drugi krog prijav za države, ki še niso bile izbrane, in mi smo projekt ponovno potegnili iz predala, pripravljamo dopolnitev in
računamo, da nam bo tokrat uspelo. Ta projekt pa ne temelji na
klasični kogeneraciji, pač pa gremo stopnico višje, takšnega primera kogeneracije v Sloveniji še ni. Projekt temelji na uplinjanju
lesne mase. Cilj ni proizvajanje tople vode oz. pare, s katero
proizvajamo elektriko, pač pa lesni plin, ki ga lahko kurimo za
proizvajanje elektrike, lahko ga dajemo v industrijsko uporabo recimo Melaminu ali pa ga transportiramo za kakšne druge potrebe. Primeren je tudi za avtomobilsko gorivo. To je primer
mesta Güssing iz Avstrije. Z županom sodelujeva pri tem projektu, svetujejo nam, pomagajo in prepričan sem, da projekt
ima prihodnost v Kočevju.
Kdaj pa bi občina Kočevje lahko postala CO nevtralna občina,
kot so bili vaši cilji?
Da bi bili popolnoma nevtralni, je kar malce preveč ambiciozen
cilj. Lahko pa s projekti, ki jih delamo sedaj, pridemo do bistvenega znižanja ogljičnega odtisa v prihodnosti. Do 2020 bi lahko
prišli vsaj na polovico tega, kar danes spuščamo v našem okolju.
Več bi si težko upal napovedati, saj je odvisno tudi od države in
ne le od nas.
Vaša občina je vključena tudi v združenje Energy Cities. Kaj vam
tovrstno mednarodno sodelovanje prinaša? Kaj pa Konvencija
županov?
Kar se tiče Energy Cities, poskušamo od teh mest, ki so naredila
izredne preboje, kopirati njihove izkušnje. To so res primeri
energetske učinkovitosti, miselnega preskoka, ki bi ga v Sloveniji
nasploh potrebovali, sploh v Kočevju. Takšne izkušnje nam odpirajo nova obzorja. V iskanju podpore v ozkem lokalnem okolju in tudi v državi projekti včasih ne doživijo pravega odziva. Saj
se strinjajo, a ko je treba pomagati, finančno podpreti, tega poguma zmanjka. Želel bi, da bi država odigrala bolj povezovalno
vlogo. Tudi kar se tiče Konvencije županov, gre za podobno
zgodbo. Žal sem bil nazadnje na srečanju na Portugalskem edini
iz Slovenije, kar je škoda. Pri županih je tako: nekaj je povezano
z denarjem, nekaj pa tudi z načinom razmišljanja. Tudi sam bi
bil morda v takšni situaciji, a imam za seboj ekipo ljudi, ki mi pomaga. Tudi sedaj, ko bomo uvajali energetsko knjigovodstvo, je
tako. Radi bi namreč postavili ekran na mestni ploščadi, kjer bi
se točno videlo, kdo koliko porablja in kje so izgube. Zdi se mi,
da človeka najbolj strezni, ko preko grafičnega prikaza vidi, koliko denarja se dejansko izgublja. Sicer pa smo se vključili tudi
v projekt ZRMK, kjer se povezujejo občine, ki želijo postati energetsko učinkovite. Koordinator projekta je Henrik Gjerkeš. V
okviru projekta smo dobili partnersko občino iz Španije, s katero
bomo poskušali oplemenititi medsebojne izkušnje. Dejstvo je, da
gre za namenski evropski denar, ne za turizem županov, saj žeI
limo in moramo iz tega doseči čim več.
Energetika.NET
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Gospodarska kriza nima
univerzalne resnice
Alenka Žumbar, foto: arhiv Danfossa
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Družba, ki je v letu 0 prejela nagrado časnika
Finance za energetsko učinkovitost, tudi v času
gospodarske krize, ki se vleče že kot jara kača, beleži
stalno rast. Tako bodo samo letos v podjetju Danfoss
Trata zaposlili okoli trideset novih ljudi. Raje kot s krizo
v slovenskem okolju pa se ukvarjajo z razvojem izdelkov
za globalni trg, na katerem je njihova glavna odjemalka
Rusija. O vsem tem smo se pogovarjali z direktorjem
družbe Aleksandrom Zalaznikom, ki je spregovoril tudi o
prednostih in slabostih slovenskega poslovnega okolja.
Danfoss Slovenija ima trenutno na voljo deset delovnih mest, je
bilo slišati na nedavni konferenci daljinske energetike v Portorožu.
Kako to, da v času vsesplošne krize pri vas zaposlujete?
V podjetju beležimo stalno rast – ta znaša približno 15 %, z izjemo leta 2009. Če promet raste, pa seveda to prinaša tudi potrebo po novih kadrih. Hkrati smo se odločili, da povečamo vlaganja v razvoj, in sicer z 1,7 na 3 % glede na letni promet. Poleg
tega smo se lani odločili, da sistem za zagotavljanje kakovosti ISO
9000 nadgradimo s standardi, ki veljajo v avtomobilski industriji,
na čemer sedaj že aktivno delamo. Razlogi za dodatno zaposlovanje so torej trije: povečevanje investicij v razvoj, prizadevanja
za izboljšanje standardov kakovosti in povečevanje prodaje, pri
čemer pa rast prodaje za 10 % hkrati pomeni tudi 5-odstotno rast
pri zaposlovanju.
Koliko bodo letos znašale vaše investicije v razvoj?
Kot omenjeno, želimo ta strošek povečati na 3 % glede na promet,
ki pa je lani znašal 80 milijonov evrov in je bil za 15 % višji kot
leto poprej. Lahko dodam, da je naš poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 12 milijonov evrov, obenem pa smo zaposlili 18 novih
sodelavcev.
Mimogrede, res smo na nedavni konferenci SDDE v Portorožu
omenili, da imamo deset novih odprtih delovnih mest, a dejansko je teh mest približno trideset, pri čemer nekaj kadrov tudi odhaja. Govorimo seveda o delovnih mestih na administrativni
strani, medtem ko imamo v proizvodnji zelo gibljiv ritem zaposlovanja, ki je vezan tudi na povečanje potreb po novih zaposlitvah v poletnem času.
Je po vašem mnenju treba krizo izkoristiti tudi kot poslovno
priložnost? Je to sploh mogoče ali pa gre le za prazno
besedičenje?
Ni univerzalne resnice. Seveda je mogoče tudi v krizi najti neko
tržno nišo, načeloma pa je zelo težko delovati proti splošnim tokovom. Če pogledamo le prodajo naših izdelkov, lahko trdimo: če
BDP v neki državi rase, rase tudi prodaja naših izdelkov, če BDP
pada, pada tudi naša prodaja. K sreči pa v Danfossu Trata delujemo na globalnem trgu in številka ena med našimi odjemalci je
Rusija, sledita ji Danska in Nemčija.
S kakšnimi poslovnimi izzivi se vaša družba srečuje v
slovenskem okolju in kako se spopadate z njimi?
V bistvu se z danskimi lastniki ne pogovarjamo prav veliko o tem,
ali je Slovenija primerno poslovno okolje ali ne. Družba je pač v
slovenskem okolju in tu se osredotočamo na svoje delo. Ne razmišljamo, da bi proizvodnjo selili iz Slovenije ali da bi jo kaj povečevali. Zadnje povečanje odgovornosti smo imeli pred dvema

letoma, ko smo odprli tovarno v Kamniku, kjer proizvajamo prenosnike toplote. Vzrok za to je bil, da smo proizvodnjo na Finskem zaprli in en del programa preselili na Poljsko, del pa v Slovenijo. Vse to ne zaradi družbeno-ekonomskih razmer, pač pa
zato, ker se je tako bolje poklopilo znotraj same korporacije.
Izzivi, po katerih pa me vprašujete, so v Sloveniji gotovo davki na
plače, saj je diskrepanca med neto in bruto plačo neverjetna. Medtem ko je strošek posamezne plače za podjetje izjemno visok, pa
zaposleni prejme na svoj tekoči račun bore malo. Danska je, denimo, vselej slovela kot država visokih davkov, danes pa imamo
v Sloveniji za šest odstotnih točk višjo obdavčitev plač. Razlika je
tudi v tem, da na Danskem ljudje nekaj občutijo v državi, ko
plačajo davke, medtem ko pri nas vplačujemo v luknjo brez dna.
Druga stvar je še nov zakon o delovnih razmerjih, ki ne bi smel
biti bolj zapleten od obstoječega, obenem pa upam, da se ne bo
čez kakšni dve leti spet spreminjal. Potrebujemo namreč večjo
stabilnost.
Drug izziv so tako imenovane finančne spodbude, ki jih imamo
v Sloveniji in jih tudi v Danfossu izkoriščamo. Zelo duhomorna
pa je vsa administracija, ki je povezana s tem. Včasih, ko kakšno
spodbudo dobimo, domala obžalujemo, da smo se zanjo potegovali, ko morata na primer kar dva človeka zelo dolgo pripravljati
številna poročila o upravičenosti porabe dodeljenih sredstev.
Imamo v Sloveniji morda vseeno tudi kakšne prednosti v
primerjavi z drugimi državami?
Še vedno lahko dokaj enostavno pridemo do kakovostnih kadrov.
Seveda pa je naša prednost tudi ta, da smo locirani v Ljubljani in
da imamo dober ugled v slovenskem okolju. Krize ne izkoriščamo v smislu, da bi vrednost dela z njo kaj padla. Naše plače
so, denimo, vezane na mednarodno metodologijo, ki se je držimo
v korporaciji in kakršno upoštevajo tudi nekatere druge družbe.
Nasploh imamo v Danfossu usklajena pravila tudi na primer na
področju razvoja.
Kako torej izgleda razvoj pri vas? Kako se ga lotevate in kako se
odločate, kaj boste sploh razvijali? Potrebujete za to zeleno luč
danskih lastnikov?
Delujemo zelo »mednarodno« in Danfoss Trata je okolje, kjer se
prav tako dogaja zelo veliko aktivnosti. Pri tem smo zelo povezani
tudi z ljudmi, ki razvijajo produkte za Danfoss na drugih lokacijah. Razvoj navadno spodbudi trg in deloma tudi že obstoječe notranje dejavnosti. Navadno izberemo ožji krog kakšnih štirih izdelkov, ki jih bomo zares razvijali. O tem odloči neke vrste divizijski
svet, v katerem sodelujem tudi sam. Ta svet je tisti, ki prižge zeleno
luč za razvoj posameznega izdelka. Na ravni Danfossa Trate, denimo, lahko letno vodimo tri večje razvojne projekte.
Kateri so bili vaši lanskoletni razvojni projekti?
Lani smo naredili nov elektromotorni pogon za večje ventile, ki
ga sedaj že ponujamo na trgu. Pričakujemo, da bo znatno povečal
našo prodajo. Trenutno zelo veliko delamo tudi na integriranju
izdelkov. Če smo nekdaj imeli tri ali štiri produkte, imamo sedaj
vse te funkcije združene v en izdelek. Letos bomo delali tudi na
razvoju nove generacije balansirnega ventila in na regulacijskih
ventilih večjih dimenzij. Tu so naši kupci podjetja s področja daljinskega ogrevanja, drug program pa je klimatizacija. Oba proI
grama pa beležita podobno stopnjo rasti.
Energetika.NET
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»Najtežjega lepotca« postavili
na mesto, kjer bo stal
naslednjih 40 let
Ana Vučina Vršnak; foto: A. V. Vršnak

1

Potem ko je sredi aprila v Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ)
iz Turčije preko Rotterdama in Linza prispel -tonski
transformator, eden največjih, kar jih je Alstom
kadarkoli proizvedel, so v TEŠ po besedah novega
direktorja Petra Dermola »najtežjega lepotca«
pretovorili na mesto, kjer bo verjetno stal naslednjih 0
let. Transformator, ki sprejme več kot 0 ton olja, je stal
0 milijonov evrov, ni pa še znano, koliko je stala pot iz
Turčije do Slovenije. Te in druge podatke o poslovanju
TEŠ Dermol pričakuje v bližnji prihodnosti, so nam
povedali v TEŠ ob pretovarjanju transformatorja.
Zamud pri izgradnji TEŠ  ni
»Postavitev transformatorja sovpada s časovnim načrtom projekta
izgradnje šestega bloka. Pridobitev uporabnega dovoljenja je po
zadnjem, prenovljenem investicijskem programu sicer predvidena februarja 2016. V tem trenutku izdelujemo oceno stanja na
projektu, ki bo končana v prihodnjih tednih. Takrat bo tudi več
znanega glede časovnice in stroškov projekta,« je povedal Dermol.
Po besedah direktorja delo na projektu poteka nemoteno, na
gradbišču je trenutno okoli 850 delavcev. Na višku gradbenih del
pa pričakujejo okoli 1150 delavcev, ocenjuje Dermol. Spomnimo:
pred natanko letom dni smo poročali, da naj bi v največji konici
na gradbišču TEŠ delalo med 1500 in 1800 delavcev.
V TEŠ sicer delujejo bloki 3 (75 MW), 4 (275 MW) in 5 (345 MW),
vendar trenutno obratuje samo peti blok, saj sta druga dva bloka
v remontu do približno začetka junija. Zmogljivosti so tako zgolj
polovične, pojasnjuje direktor in dodaja, da pri remontu sodeluje
vsaj 20 izvajalcev.


Energetika.NET

Novi direktor TEŠ Peter Dermol je dejal, da je
zahteval presek stanja projekta izgradnje bloka
6. Ker ocene še nima, ne more govoriti o tem,
koliko naj bi znašali končni stroški izgradnje.
Nazadnje se je govorilo o okoli 1,3 milijarde
evrov. Dermol zaenkrat nima načrtov večjih
kadrovskih menjav v podjetju, je pa redno v
stiku z Blažem Košorokom, direktorjem
Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), sicer
lastnikom TEŠ, s katerim se pogovorita o vseh
zadevah.
Slovenski proizvajalci takega transformatorja naj ne bi bili
sposobni narediti
Kot je tudi povedal Dermol, je nekdanje vodstvo zbiralo ponudbe
za izdelavo transformatorja, vendar naj nobeno od slovenskih
podjetij ne bi bilo sposobno narediti takšnega transformatorja s
takšno kapaciteto. Kolikor ve, slovenski proizvajalci niti niso dali
nobenih ponudb.
Kmalu v Šoštanju še stator generatorja
Že v juniju pričakujejo v TEŠ nov ogromen del za šesti blok, in
sicer stator generatorja, ki bo prišel s Poljske. Ta bo po teži in velikosti primerljiv s transformatorjem, ki je bil prepeljan iz Turčije
z ladjo do Rotterdama, tam pretovorjen na rečni splav do Linza,
kjer so ga preložili na železnico. Od Šentilja do Šoštanja, torej za
razdaljo okoli 119 kilometrov, je potreboval teden dni, medtem ko
so v termoelektrarni za prevoz razdalje zgolj enega kilometra potrebovali več ur.
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1: Šoštanj s tEŠ
2: novi direktor tEŠ Peter dermol
3: novi 355-tonski transformator
4: tEŠ 6
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Dermol: Nimam namena menjavati ljudi
Novi direktor Termoelektrarne Šoštanj Peter Dermol je sredi aprila
zatrdil še, da je po prevzemu funkcije zahteval presek stanja na projektu izgradnje šestega bloka, ki naj bi bil narejen v prihodnjih tednih. Prav zaradi tega, ker ocene še nima, ni mogel povedati nič novega glede skupnih stroškov izgradnje šestega bloka. Zagotovil pa je,
da »nima nikakršne želje ali namena menjavati ljudi« na projektu.
Od Rosca zahteval vse dokumente in poročila
»Ocena mi bo znana po končani primopredaji. Še vedno pa
čakam vse dokumente in poročila, ki sem jih zahteval od nekdanjega direktorja TEŠ Franca Rosca,« je novinarjem v Šoštanju ob
pretovarjanju novega orjaškega transformatorja povedal Dermol,
ki pričakuje tudi seznam vseh odprtih sodnih postopkov. Ti se
bodo, če bo to potrebno, tudi nadaljevali. Sam se je seznanil denimo s primerom preplačila nekdanjemu gradbincu Primorje, a
bo po njegovih besedah več znanega v prihodnjih mesecih.
Peter Dermol je za Energetiko.NET glede svojih načrtov povedal,
da se bo v prvi vrsti posvetil dokončanju izgradnje šestega bloka,
nato pa nadaljnji strategiji za termoelektrarno in tudi remontu
blokov. Remont na tretjem in četrtem bloku je namreč zaradi
transporta premoga pomemben tudi za blok 6.
Zaenkrat je direktor tudi vodja projekta izgradnje TEŠ 6. »Zaenkrat sem jaz vodja projekta, takoj za menoj je Branko Debeljak.
Nagibam se k temu, da bi za direktorja projekta postavil koga drugega, da se razbremenim in da si lahko naloge kakovostno porazdelimo. To se lahko naredi zelo hitro, a je potrebno poiskati
primeren kader,« pravi Dermol, ki na vprašanja glede kadrovskih
menjav odgovarja, da nima želje ali namena menjavati ljudi. Po-

vedal pa je, da je sam v rednem stiku z Blažem Košorokom, direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), sicer lastnikom TEŠ, s katerim se pogovorita o vseh zadevah.

Nekdanji direktor Rosec je v podjetju sicer še vedno
zaposlen in ima pooblastila za vodjo obratovanja.
Nekdanji direktor Simon Tot ponudbe podjetja ni sprejel,
je pojasnil Dermol, zato mu teče odpovedni rok. Časnik
Dnevnik je poročal, da mu je TEŠ ponudil pogodbo
inženirja začetnika. V podjetju je na področju tehnike in
vzdrževanja tudi nekdanji vodja projekta bloka 6 Bojan
Brešar, ki ga od lani zaradi suma zlorabe položaja
preiskuje Nacionalni preiskovalni urad (NPU).
Razpisi v roke zgolj izbrancem?
S TEŠ in gradnjo novega bloka je bilo povezanih nemalo spornih
dejanj, zato so se v javnosti večkrat pojavila vprašanja glede izbire
podjetij, ki sodelujejo pri projektu. Dermol je poudaril, da trenutni remont na tretjem in četrtem bloku izvaja vsaj 20 izvajalcev, od Esotecha do Siemensa ipd. Večina pogodb je bila sklenjena
že lani, ko TEŠ ni bil zavezanec za javna naročila. Na očitke, da
naj bi zgolj eno podjetje pridobilo glavnino poslov, Dermol odgovarja, da se je posel vedno delil med več izvajalcev, kar lahko
potrdi iz lastnih izkušenj. Za obstoječi primer ne ve, če je kdo dobil levji delež. Tudi na šestem bloku je veliko izvajalcev, poleg Alstoma tudi veliko slovenskih, na primer Esotech in RGP, je še povedal Dermol. Novi direktor, ki je v TEŠ prišel leta 2006, prihaja
iz bližnjega Velenja. Je nekdanji član projektne skupine TEŠ 6 in
I
član velenjskega odbora SD.
Energetika.NET
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Helli Saturnus tudi ukrepi URE
pomagali lažje prebroditi krizo
Besedilo: Tanja Srnovršnik; foto: Tanja Srnovršnik in arhiv Helle Saturnus

1

Ker cene energije naraščajo, postaja le-ta v večini
podjetij eden od pomembnejših obvladljivih stroškov,
saj za zmanjšanje njene porabe in s tem skupnih
stroškov skoraj vedno obstaja več različnih možnosti.
V Helli Saturnus Slovenija, lanskoletni nagrajenki
Energetike.NET za najodmevnejše veliko podjetje, so
leta 00 prepoznali potencial v optimizaciji stroškov
energije in se tega področja resneje lotili. »To je nujno
že iz poslovnega vidika. Energija bo v prihodnosti vse
dražja, zakonodaja na tem področju se vse bolj
zaostruje, davki na energijo se višajo ... V preteklosti
smo že veliko naredili, a še vedno je na voljo veliko idej,
kako ukrepati v prihodnjih letih,« pravi generalni
direktor Christof Droste. »V prvi vrsti smo to dolžni
svojim potomcem, naravo smo si od njih namreč le
izposodili ...«
V skupini Hella so že leta 2005 vpeljali varčevalni program z imenom Lion (Light on), s katerim so začeli iskati različne prihranke, izboljšave procesov, ideje za nove produkte, razvoj, inovacije in podobno. Čeprav je bil program sprva mišljen kot
triletni, teče že osmo leto in je pomagal pri zmanjšanju nepotrebnih stroškov, optimiranju procesov ..., pravi Lilijana Dolenc,
vodja prodaje neavtomobilskega programa, marketinga ter PR v
Helli Saturnus. Že pred vstopom v skupino Hella so imeli v slovenskem podjetju vpeljan sistem sugestij, s katerim na mesec dobijo vsaj 20 do 30 predlogov zaposlenih. »Hella Saturnus Slovenija je zelo dobro prestala krizo ravno zato, ker je že zelo zgodaj
začela razmišljati o prihrankih, izboljšavah in potencialih,« poudarja Dolenčeva.
Zaposlujejo nove inženirje
V poslovnem letu 2011/2012, ki se je končalo maja lani, je Hella
Saturnus, ki zaposluje 1.800 ljudi, ustvarila 264 milijonov evrov
prihodkov in več kot 15 milijonov evrov dobička. V zadnjih dveh
letih so število inženirjev v razvoju povečali s 100 na 200, v krat

Energetika.NET
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kem pa bodo zaposlili še 30 novih. »Po številu inženirjev smo eno
največjih podjetij v Sloveniji,« pravi Droste in dodaja, da nameravajo do leta 2020 svoje prihodke več kot podvojiti.
V podjetju posvečajo veliko skrb učinkoviti rabi energije. Skupaj
s koncernom Hella in njegovo skupino za upravljanje objektov
so vzpostavili informacijski sistem za spremljanje posameznih
skupin odjemalcev, s katerim po spletu spremljajo porabo električne energije v različnih tovarnah po Evropi. Glede na meritve
porabe in morebitna večja odstopanja se odločajo za ukrepe, ki
naj bi zmanjšali porabo in stroške za energijo.
Stroške za elektriko zbili za 0 tisočakov
Glavni strošek energije v Helli Saturnus predstavlja električna
energija (pribl. 85 odstotkov), sledi toplota (pribl. 15 odstotkov),
manjši del je plin (manj kot odstotek), je povedal dr. Dejan Žiher,
vodja področja energetika. Največ ukrepov optimizacije porabe je
zato usmerjenih ravno na področje električne energije. Na
začetku vsakega poslovnega leta naredijo investicijski načrt, katerega pomemben del so ukrepi za učinkovito rabo energije
(URE). Lani so na področju URE investirali več kot 300.000
evrov, stroške za električno energijo pa so zmanjšali za približno
150.000 evrov.

»Popolnoma se zavedamo, da brez inovacij za nas ne bo
prihodnosti. Moramo biti inovativni, ne samo mi, tudi
druga slovenska podjetja. Inovativnost ni nujno velika
inovacija, nekaj popolnoma novega, pomembne so tudi
majhne inovacije v dnevnem procesu dela! Razmišljati
moramo zunaj tradicionalnih okvirov. Če bomo samo
sledili drugim, ne bomo nikoli vodilni. Naša filozofija je
biti najboljši v razredu. Vsak dan je treba razmišljati o
nenehnih izboljšavah tega, kar počnemo. Še bolje pa je
razmišljati, kako lahko nekaj naredimo popolnoma
drugače, veliko boljše, kako lahko pridobimo prednost
pred našimi konkurenti! Treba je izkoristiti priložnosti na
trgu,« pravi Christof Droste, direktor Helle Saturnus.
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V tekočem poslovnem letu (2012/2013) so v proizvodnji na montažnih napravah vgradili senzorje za svetlobo, ki uravnavajo notranjo razsvetljavo. Predvsem v sončnih poletnih dneh namreč
dobijo dovolj svetlobe skozi strešne kupole in notranja razsvetljava sploh ni potrebna. Pričakujejo, da bodo z uvedbo senzorjev
– projekt je subvencioniral Gen-I – zmanjšali porabo električne
energije za razsvetljavo na montažnih linijah za okrog 30 odstotkov.
Poleg tega so se osredotočili tudi na ukrepe za zmanjšanje porabe

zmanjšali delež komunalnih odpadkov; teh je zdaj samo še 6 odstotkov. Ekološke otoke so uredili tudi v bližini pisarn. Čeprav se
tam nabere manjši del odpadkov, je pomemben napredek pri ozaveščanju zaposlenih glede sortiranja odpadkov in skrbi za okolje,
pravi Vlasta Mur.
Ker delujejo v avtomobilski panogi, so zahteve kupcev zelo ostre
tudi na okoljskem področju. Kot pojasnjuje Murova, kupci terjajo spoštovanje zakonskih določil, poleg tega pa imajo dodatne
1: direktor Helle Saturnus Slovenija
christof droste
2: Proizvodna hala
3: Moduli za on-line nadzor
4: Hladilna strojnica
5: nova razsvetljava
6: Pametna svetilka
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toplote. V zimskem času so v proizvodnih halah znižali temperaturo zraka s 26 na 22 stopinj Celzija. Naredili so pregled porabnikov toplote in tako znižali priključno toplotno moč pri Energetiki Ljubljana s 6 na 5 MW. Lotili so se tudi uporabe odpadne
toplote kompresorjev in lakirnic. Projekt je v fazi izvedbe in ga
subvencionira GEN-I v višini 30 odstotkov investicije, je pojasnil
Žiher. Že lansko poslovno leto so zamenjali kompresorje za zrak
s frekvenčno reguliranimi, imajo nove hladilne agregate, ki so tudi
frekvenčno regulirani, uvedli so nov sistem hlajenja (t. i. free
cooling) ...
Z zamenjavo dobavitelja prihranili 00.000 evrov
Na začetku leta 2011 so zamenjali dobavitelja električne energije.
»Tako smo kljub povečanju porabe energije (porabo energije je
treba primerjati z obsegom prodaje, saj je od leta 2008 podjetje
zraslo za dvakrat; v primerjavi s prodajno realizacijo je poraba
energije padla, op. avt.) zmanjšali strošek za električno energijo
in na letni ravni prihranili približno 100.000 evrov,« je pojasnil
Dejan Žiher in dodal, da Hello električna energija na leto stane
več kot 1,5 milijona evrov. Pred dvema, tremi leti so v Helli Saturnus razmišljali tudi o postavitvi sončne elektrarne. Postavili bi
jo lahko z močjo 1 MW, investicija bi bila nekaj čez 2 milijona
evrov, a se potem zanjo niso odločili. Eden izmed razlogov je bilo
tudi dejstvo, da bi jim sončna elektrarna zasedla strešne površine, ki jih potrebujejo za svetlobne kupole in postavitev energetskih naprav (hladilni agregati, kondenzatorji ...).
Zahteve do dobaviteljev vse strožje
Posebno pozornost posvečajo tudi odpadkom, kjer so v zadnjih
letih naredili ogromen preskok k ločevanju, recikliranju itn. V vsej
proizvodnji stojijo ekološki otoki, odpadke sortirajo. »Po eni
strani težimo k temu, da bi imeli čim manj odpadkov, po drugi
pa, da odpadke, ki vseeno nastanejo, sortiramo in oddamo
stroškovno učinkovito,« je pojasnila mag. Vlasta Mur, pomočnica
vodje službe za zagotavljanje kakovosti. Ker doslednejše sortirajo
industrijske odpadke, jih lahko več oddajajo v sežig, zato so

6

zahteve glede uporabe materialov in možnosti recikliranja izdelka po končani življenjski dobi. Te zahteve se prenašajo po dobaviteljski verigi, torej veljajo tudi za njihove dobavitelje. Kjer je
mogoče, poskušajo imeti lokalne dobavitelje. Tako je transport
krajši, kar posredno zmanjšuje onesnaževanje. Uporabljajo
krožne vožnje; ko dobavitelj pripelje material, odpelje prazno
embalažo. Tako vozijo v obe strani polni tovornjaki, je sogovornica naštela nekaj ukrepov na področju zmanjševanja ogljičnega
odtisa.
Veliko stavijo na LED-svetila
Poleg omenjenih ukrepov ne smemo pozabiti na neavtomobilski
program, ki so ga v Helli Saturnus vpeljali na novo; gre za razvoj in proizvodnja LED-svetil. »Videli smo priložnost, da svoje
znanje iz avtomobilske industrije razširimo še kam drugam in
tako oblažimo krizna nihanja,« pravi Lilijana Dolenc. Z LED zunanjo razsvetljavo so leta 2011, ob 90. obletnici Saturnusa, osvetlili območje tovarne in s tem zmanjšali porabo električne energije kar za 77 odstotkov, pravkar pa z novo LED industrijsko
razsvetljavo opremljajo proizvodni in skladiščni objekt. LED tehnologija sicer zahteva višjo začetno investicijo, vendar skozi
življenjsko dobo s prihranki električne energije in z zanemarljivim vzdrževanjem, z neprestanim tehnološkim napredkom in
široko uporabnostjo postaja dostopnejša, pojasnjujejo v družbi,
ki ima na tem področju že 20 projektov s slovensko industrijo.
Poleg tega skupaj z mladim in inovativnim podjetjem Envigence
razvijajo pametno razsvetljavo. Kot pojasnjuje Dolenčeva, sistem
pametne razsvetljave deluje s pomočjo v podjetju Envigence izdelanih senzorjev in nadzornih mehanizmov, ki so vgrajeni v
Helline svetilke in spremljajo dogajanje v okolici. S pametno javno razsvetljavo, ki zagotovi toliko svetlobe in takšno, kot je potrebna na nekem kraju v nekem trenutku, ciljajo na občine. Te
bodo po njihovem mnenju – Hellino pametno razsvetljavo že
uporablja občina Miren-Kostanjevica – tako povečale ugodje
občanov in prometno varnost, hkrati pa zmanjšale svetlobno
I
onesnaževanje ter porabo energije tudi do 70 odstotkov.
Energetika.NET
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Energija narave želi s peleti
zalagati gorenjsko regijo
Ana Vučina Vršnak, foto: A. V. Vršnak

1

V gospodarski coni Todraž, kjer je nekdaj stal
predelovalni obrat rudnika Žirovski vrh, je sredi
novembra lani podjetje Energija narave zagnalo
proizvodnjo peletov. Sredi januarja je bila zmogljivost
proizvodnje med 0 in 0 odstotki, kmalu pa naj bi
dosegla sto odstotkov, ko bodo lahko na uro pridelali
tono peletov. Čeprav je bila letošnja zimska sezona za
podjetje testna, sta lastnika Valentin Kalan in Marjan
Šinkovec zadovoljna s količino proizvedenih in tudi
prodanih peletov.
Kakovost na prvem mestu
»Trudimo se, da delamo pelete visoke kakovosti, saj uporabljamo
najbolj čiste materiale. Žagovino dobimo iz okoliških žag, ki jih
je na območju občine Gorenja vas – Poljane precej, saj je to druga
najbolj z gozdom poraščena občina za Kočevjem v Sloveniji,« je
v pogovoru za našo revijo poudaril Šinkovec. Kalan je dodal, da
se bo na dolgi rok videlo, kdo proizvaja kakovostne proizvode in
kdo ne. Kot pravi, se kupci, ki so pri njih najprej kupili le nekaj
vreč peletov za preizkus kakovosti, vračajo po večje količine. »Vsi
kupci se vračajo in to je bistveno,« sta zadovoljna sogovornika.


Energetika.NET

Cena 15-kilogramske vreče peletov v Energiji narave je po njunih
besedah konkurenčna ponudbi ostalih na slovenskem tržišču,
cene pa bi bilo potrebno prilagoditi kakovosti oziroma uvesti standarde, da bi bil potrošnik seznanjen s kakovostjo peletov, ki jih kupuje. Tega danes v Sloveniji ni, v Energiji narave pa so se odločili
za uradno analizo peletov, ki jo je izvedel laboratorij Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (TE-TOL). Po besedah sogovornikov je
na trgu veliko manj kakovostnih izdelkov iz tujine, kjer so žagovini primešani različni dodatki, denimo lubje, pri izgorevanju pa
v pečeh zaradi tega nastaja žlindra. Pri kotlih manjših moči to pomeni pogosto čiščenje peči in s tem nepotrebno izgubo časa, pojasnjuje Kalan, pri kotlih večjih moči pa je čiščenje bistveno težje.
Ponovno v ospredju težave celotne lesno-predelovalne verige
Večinski lastnik podjetja Šinkovec je prepričan, da bodo cene
peletov v prihodnosti rasle, saj je tudi povpraševanje po žagovini vedno večje. Kljub temu pa bodo cene rasle neprimerno
manj kot pri ostalih energentih. Tudi v Sloveniji je zanimanja
vedno več, država ima potencial tudi za večje obrate, če bi se ti
odločili za porabo peletov. Zaenkrat sicer težav pri dobavi surovine (žagovine) ni, lahko pa bi je bilo bistveno več, če bi
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hlode razžagali doma in ne v sosednjih državah.
To pa je le eden izmed problemov slovenske lesno-predelovalne industrije, sta dejala sogovornika. Pravita, da je na tem področju pri nas veliko nepravilnosti. Kalan je zatrdil, da bi morali poiskati način, da bi hlodovina ostala v Sloveniji, saj bi na
ta način pri nas ostali tudi lesni odpadki – žagovina, predvsem
pa bi lesu dali dodano vrednost. Potrebno bi bilo urediti tudi
gozdove, ki so polni lesnih ostankov, primernih kot nadomestilo
za konvencionalne vire energije. »Vsi pravijo, da se to ne izplača,« je pripomnil Kalan in dodal, da bi lahko svoje s subvencijami peletov, ki spadajo med sodobno biomaso, storila
tudi država.
Sicer pa Energija narave za svojo investicijo v proizvodnjo peletov ni dobila nepovratnih sredstev, tako da je investicijo delno financirala s kreditom Eko sklada. Kalan je pojasnil, da je izključni
razlog za to administrativne narave.
Zanimiva zgodovina
Energija narave – družba za upravljanje z obnovljivimi viri energije je bila ustanovljena z namenom prijave na razpis občine Gorenja vas – Poljane, v katerem je občina iskala zasebnega part-

nerja za zamenjavo energenta v gospodarski coni Todraž, kjer
prek podjetja Bioenergetika upravlja skupen sistem za ogrevanje
podjetij v coni.
Investicija v zamenjavo energenta iz ekstra lahkega kurilnega olja
na lesne sekance je bila izvedena leta 2010. Razlog, da se je
družba odločila za nov projekt izdelave lesnih peletov, je ta, da so
bile kapacitete na novo instalirane kotlovske opreme nezadostno izkoriščene. Proizvedena toplota se sedaj preko celega leta
koristi za sušenje žagovine na tračnem sušilcu. Za tak tehnološki
postopek so se odločili, ker omogoča nadgradnjo v soproizvodnjo
električne energije.
Podjetje, ki je za začetek zaposlilo dva delavca, vidi obojestransko priložnost tudi v povezovanju v verigi navzgor, torej s slovenskimi proizvajalci peči na pelete, vendar konkretnih pogodb
še ni. V tem trenutku je v ospredju optimizacija proizvodnje, saj
je pridelava peletov prava znanost, cilj pa standardizacija lesne
biomase. Na ta način so tudi mogoči avtomatizacija kurjenja ter
visoki izkoristki, pri čemer predstavljajo peleti, kot poudarjajo v
Energiji narave, enega najbolj čistih goriv, ki so trenutno na
I
tržišču.
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Zakaj smo mačehovski do
plodovitega alpskega sveta?
Besedilo in foto: Alenka Žumbar

00 alpskih kilometrov v osmih dneh – Kljub ekonomskim priložnostim Alpe izgubljajo svojo identiteto!
Na idiličnem obrobju alpske prestolnice, francoskega
mesteca Grenoble, kjer leži eden zaščitenih naravnih
parkov, park Chartreuse, smo novinarji z vsega sveta
zaključili -dnevni alpski pohod SuperAlp!, na katerem
smo se seznanili predvsem z Naturo 000, spoznali pa
smo tudi turistične priložnosti, lokalno-gospodarske
rešitve pa tudi okoljske izzive, ki se pojavljajo v
robustnem, a hkrati ranljivem alpskem svetu.
SuperAlp!, . dan: Od Zelencev do Podkloštra
Novinarji in člani Sekretariata Alpske konvencije – ta velja za nekakšno ustavo alpskega sveta –, ki so pohod organizirali, smo se na
pot podali v prvih julijskih dneh, in sicer iz domače Kranjske Gore
preko Tromeje do avstrijskega Podkloštra. Naša novinarska tura, ki
je mimogrede že šesta po vrsti, nam je tako že prvi dan razkrila,
kako pomembno je ohraniti alpski svet z vsemi njegovimi habitati
vred. Zagotovo namreč šest milijonov vozil in pa 190 milijonov ton
tovora prevoženega prek alpske infrastrukture ne ostaja spregledanih v tem robustnem, a hkrati ranljivem okolju, ki predstavlja dom
tudi 13.000 rastlinskim in 30.000 živalskim vrstam. Od tega v alpskem svetu, ki se razprostira na več kot 190 tisoč kvadratnih kilometrih (za primerjavo: cela Slovenija jih meri komaj 20 tisoč!), biva
približno dvesto ptičjih vrst in 15 vrst plazilcev.
Tako so današnji izzivi čudovitega alpskega okolja, ki ga - verjetno
prav zato - obišče kar 120 milijonov ljudi, doseči predvsem večjo trajnostnost v vseh možnih segmentih, od turizma, ki torej postaja vse
bolj masoven, do bivanja, saj v celotni alpski regiji živi skoraj 14 milijonov ljudi, in seveda mobilnosti. Vse aktualne izzive pa zaobjema
pred dobrimi dvajsetimi leti nastala Alpska konvencija. Naloga
konvencije, ki zajema izključno alpske države oz. ponekod so podpisnice tudi le province ali občine, ki jih bogati alpski svet, je zastopati interese alpskega prebivalstva ter ozaveščati o pomenu ohranjanja alpskega okolja.

SuperAlp!, . dan: Na medvedjem mostu
Drugi dan SuperAlp!- a smo se mudili na avstrijskem Koroškem,
deželi, ki jo med drugim odlikuje 8.000 rečnih kilometrov, 60 zdravilnih vrelcev in 43 ledenikov in kjer smo spoznali ne le, da so se
prvi predniki plazilcev pojavili že pred tristo milijoni let, ampak tudi,
kako so naši severni sosedje zgradili avtocestni most za prehod medvedov, po kamnitem medvedu, ki gleda na avtocesto, pa ga lahko
prepoznajo tudi vozniki, ki se vozijo pod tem mostom.
93 metrov širok prehod za medvede (pa seveda tudi za druge divje
živali) se nahaja na južni strani Dobrača, naravnega parka, ki je sicer tudi dom trem volkovom. V avstrijskih gozdovih je trenutno
med šest in devet medvedov, računajo pa, da se jim bodo v naslednjem desetletju, največ dveh, pridružile tudi medvedke (samice sledijo samcem, ko so ti že nekaj časa nastanjeni v nekem okolju, saj
to pomeni, da je to okolje varno tudi zanje), so se pa na dano območje pred komaj tremi leti začeli vračati tudi nekdaj preganjani volkovi. Kljub temu, da so zveri trn v peti lastnikom drobnice (v primeru, da kakšna ovca postane žrtev volka ali medveda sicer kmet
dobi odškodnino), pa je danes ravnanje z divjimi živalmi drugačno,
saj so jim koroški biologi v Dobraču ne le naredili omenjen most
preko avtoceste, ampak tudi še dva manjša mostova, preko katerih

Ste vedeli, da je bil izvir Save dolinke, Zelenci z močvirjem, leta 1992 razglašen za naravni rezervat in vključen v evropsko ekološko omrežje natura 2000? in
da je jezero Zelenci nastalo ob čelni moreni planinškega ledenika, ki je v zadnji poledenitvi pred 20.000 leti segal iz doline Planice?

0
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Alpe so prostor tudi vse več energetskim objektom; zaradi vodnatosti prav
hidroelektrarnam (550 hidroelektrarn letno proizvede 2900 gWh električne energije), morda pa se jim bodo ponekod v prihodnosti pridružile tudi
vetrnice.

lahko živali prečkajo strugo reke Zilje. Za njuno gradnjo so namenili po 150.000 evrov, medtem ko je gradnja medvedjega mostu nad
avtocesto stala dva milijona evrov (sofinanciranje so pridobili tudi
iz EU sredstev).

Kot vsaka reka ima tudi Drava cikel preraščanja obrežja, ki rado prerase v poplavljanje, nam je pojasnil Klaus Michor iz podjetja Revital, ki sodeluje s koroško službo zadolženo za upravljanje z vodami.
Zato tudi v dravski dolini v bližini reke ni hiš. Namesto teh raje najdejo mesto v rečni bližini manjša umetna močvirja, »česar so najbolj vesele žabe«, z nasmehom pove Michor. Vodilo vodnega menedžmenta na avstrijskem Koroškem pa je poleg povečevanja
poplavne varnosti tudi zagotavljanje več rekreacijskih površin in še
več narave, ki zagotavlja uspeh tukajšnjemu turizmu. Je pa sicer
večji del dravskega obrežja na avstrijskem Koroškem pod Naturo
2000 in »zanimivo je,« pravi Michor, »da so kmetje z območja, ki
ni bilo zaščiteno, pristopili k lokalni oblasti in si zaželeli zaščito tudi
njihovega dela površin, saj tako ne bi dobili hidroelektrarn, ki naj
bi vplivale na njihovo kmetovanje«. Na Dravi se sicer na območju,
ki ni zaščiteno, nahajajo tri hidroelektrarne, v kratkem pa naj bi više
v hribovju postavili še eno.

SuperAlp!, . dan: »Reka je simbol življenja!«
Na tretji dan alpske ekskurzije SuperAlp! preden smo se novinarji, z vlakom kot prevoznim sredstvom, podali od avstrijske vasi
Dellach im Drautal do italijanskega mesteca Bolzano, smo se prav
v okolici Dellacha seznanili z vodnim menedžmentom na reki
Dravi. Ta ima danes precejšnje razsežnosti, saj ne predstavlja le nastavljanja velikih kamnov in skal na rečno obrežje zaradi možnosti
poplav, ampak tudi umeščanje dodatnih strug ob reki, s čimer povečujejo poplavno varnost in upočasnjujejo rečni pretok.

SuperAlp!,  dan: Z avtobusom, vlakom, gondolo in kolesom do
italijanskih medvedov
Četrti dan alpske ekskurzije SuperAlp! smo se iz čudovitega Bolzana podali do podalpske vasice Vezza d'Oglio, ki je del naravnega
parka Adamello Brenta, kjer smo izvedeli vse o poteku projekta
ohranjanja rjavega medveda v parku s pomočjo preselitve devetih
slovenskih predstavnikov te spoštovane, a ponekod že hudo
ogrožene vrste. Na skoraj 90-kilometrski poti, ki je vključevala tri
vožnje z avtobusom pa vlakom, gondolo in gorskim vlakom (funicular), s katerim smo premagali več kot 800 metrov in se povzpeli
na 1364 metrov visoko ležeči kraj Mendola – vse to pa, mimogrede,
plačali z eno mobilno kartico, ki je za vse vožnje z javnim transportom v treh dneh stala le 22 evrov! -, smo se pobliže spoznali z

Biolog Bernhard guttleb prikazuje, kako se medvedi premikajo po alpskem
svetu. Pogosto dobi vprašanje, kako bo medved, ki premaga dvesto kilometrov
in več, našel »nek 93-metrski prehod čez avtocesto«, a to ni težko, pravi guttleb, saj medved voha divjad, ta pa vselej najde prehod.

Manjša mostova, kjer lahko divje živali prečkajo strugo reke Zilje. v avstrijske
Alpe je sicer prišel tudi volk iz Slovenije, ki so mu biologi nadeli ime Slavko.
Sedaj živi pri italijanskem jezeru garda.
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Ste vedeli, da se po reki dravi na avstrijskem Koroškem letno prepelje približno
60.000 vodnih plovil? do te, veliko bolj natančne ugotovitve kot v preteklosti,
ko so mislili, da je rečnih prevozov okoli 40.000 letno, je prišla dunajska univerza z namestitvijo nekakšnih geofonov oz. naprav za zaznavanje premikanja
kamnov pod enega dravskih mostov v bližini vasice dellach im drautal.

Naturo 2000 in Unescom, na Passu del Tonale pa uživali v svežem
poletnem objemu Dolomitov na eni in Alp na drugi strani. Navsezadnje smo se od Ponta di Legno, do koder nas je s Passa del Tonale prepeljala gondola, s kolesi odpeljali po popolnoma novi 12-kilometrski kolesarski poti, ki jo uradno odprtje čaka šele čez dva
tedna, do Vezze d'Oglio.
In če smo že začeli z Naturo 2000, velja omeniti, da je pod njeno
zaščito tudi omenjen naravni park Adamello Brenta, ki na 510 kvadratnih kilometrih združuje kar 19 občin, ponaša pa se tudi z največjim ledenikom v Italiji in istoimenskim vrhom, ki presega 3.500
metrov višine. V prav ta park, ki ima – mimogrede – tudi zgodovinsko-kulturno vrednost, saj so v njem našli tudi številne etruščanske hieroglife, pa so italijanski varuhi narave skozi program LIFE
Evropske komisije med letoma 1999 in 2002 naselili devet slovenskih medvedov, saj je bila njihova populacija do tedaj skrčena že
le na tri kosmatince. Pri tem so imeli tudi veliko javno podporo (80
%), sam projekt pa ne rezultira le v današnji populaciji skoraj 40
medvedov in skoraj dvajsetih podpisanih protokolih v dobro medveda, ampak tudi v konkretnih akcijskih načrtih za nadaljnje ohranjanje te vrste dveh italijanskih provinc in treh regij. In če ob gardskem jezeru živi slovenski volk Slavko, pa imajo tudi slovenski
medvedi – med njimi Vida, Irma, Jurka, Brenta, Jože in Gašper -,
katere so preselili, ko so bili stari med tri in šest let, danes v Italiji
že svoje potomce. Le eden od kosmatincev je iz Adamello Brente
odhlačal nazaj proti Sloveniji, ki je sicer za posameznega medveda
tedaj prejela sredstva v višini približno 10.000 evrov.
SuperAlp!,  in . dan: Potep po lombardijskih gorah in zaščiteni
alpski poti
V varnem zavetju italijanskih gora prav ob jezeru Como – kjer ima,
mimogrede, vilo tudi George Clooney – se začenja naravni park Valmasimo. Ta od leta 2006 vključuje tudi 75-kilometrsko LIFE path
of the Retiche Alps – alpsko pot, ki je nastala v okviru evropskega
projekta LIFE z namenom obuditve tamkajšnjega gorskega turizma. Skozi 40-kilometrski del te poti smo se sprehodili, se povzpeli in ga deloma tudi preplezali peti in šesti dan našega alpskega
pohoda.
Pot v lombardijskih Alpah (LIFE path of the Retiche Alps) je nastala
v okviru evropskega projekta LIFE z namenom obuditve tamkajšnjega turizma, torej tudi kot podporo razdrobljenim vasicam v
lombardijskem gorovju, nam je povedal Enrico Calvo, vodja oddelka
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Ste vedeli, da je po približno dvesto letih v italiji rjavi medved koncem 20. stoletja skoraj povsem izginil, ostali so le še trije predstavniki te vrste? in da so
zato med letoma 1999 in 2002 v italijanski naravni park Adamello Brenta
naselili devet medvedov iz Slovenije? S tem projektom, ki ga je financirala
Evropska komisija v okviru LifE programa, so ohranili to ogroženo vrsto pri
naših zahodnih sosedih.

za gozdarstvo v regionalnem podjetju Ersaf Lombardia. Projekt so
izvajali med letoma 2003 in 2006.
Na celotni, skoraj 40-kilometrski, poti so nas fascinirali buhteči se
slapovi, saj je v severno-italijanskem gorovju ogromno vodnih izvirov, na koncu pa se vsi združijo v en mogočen slap - v njegovi
bližini, to je v manjšem kraju Bagni Masino, je sicer tudi izvir termalne vode, ki ima povprečno temperaturo 30 stopinj Celzija, tako
da so danes tam tudi terme –, pogledi pa so lahko počivali na mirnem gorskem svetu, ki vključujejo tudi jezerca, in zaspanih kočicah
ter živini namenjenih kamnitih hišicah.
SuperAlp!, . dan: »Alpe izgubljajo svojo identiteto!«
»Ljudje prihajajo v alpski svet le še za vikende ali pa jih turistično
izkoriščajo. S tem Alpe izgubljajo svojo identiteto, nam je v prijetnem okolju gorske koče Omio, 2100-metrski vzpetini v lombardijskih gorah dejal generalni sekretar Sekretariata Alpske konvencije Marco Onida. In prav zato Alpska konvencija, ki jo je je od leta
1991 podpisalo osem alpskih držav – Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Švica, Slovenija, Lihtenštajn in Monako - ter Evropska unija, saj
naj bi ščitila alpski svet. Je pa, tako Onida, največji izziv prav prepričevanje in spodbujanje podpisnic konvencije k implementaciji
njenih smernic.
Smernice konvencije so tako spoštovanje in ohranjanje kulturne in
družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva, ustrezno prostorsko načrtovanje, predvsem je glede na prvo in drugo točko
nujna sonaravna gradnja hidroelektrarn pa seveda ohranjanje
čistega zraka in gorskega gozda ter varstvo tal. Prav tako mora biti
ustrezno obravnavano področje turizma, kjer so posebej predvidena
tudi območja miru, pa promet, ki bi ga morali zmanjšati, in to predvsem s preusmerjanjem tovora s cest na železnice, konvencija pa
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je po njegovem že tako dovolj, v primeru povečanih potreb po
energiji pa lahko, kot pravi, alpski svet energijo tudi uvaža. Kot še
dodaja, pa je v alpskem svetu zagotovo smiselno izkoriščati biomaso
in sončno energijo (sončno obsevanje v Alpah je močnejše kot drugod), »medtem ko so vetrnice spornejše«.

v varnem zavetju italijanskih gora prav ob jezeru como – kjer ima, mimogrede, vilo tudi george clooney – se začenja naravni park valmasimo. ta od
leta 2006 vključuje tudi 75-kilometrsko LifE path of the retiche Alps – alpsko
pot, ki je nastala v okviru evropskega projekta LifE z namenom obuditve
tamkajšnjega gorskega turizma.

posebej omenja tudi spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije
in pomen ustreznega gospodarjenja z odpadki. Obnovljivi viri
energije in spodbujanje njihove rabe pa je posebej omenjeno v akcijskem načrtu za podnebje v Alpah. Podpisnice konvencije naj bi
se medsebojno tudi bolj povezovale in si izmenjevale znanja in izkušnje pa tudi informacije povezane z ukrepi, ki jih načrtujejo.
Platforma za tovrstno izmenjavo naj bi bila tudi alpska konferenca,
ki prihodnji mesec poteka prav v Sloveniji, nam je povedal sogovornik.
Po drugi strani pa Sekretariat Alpske konvencije tudi konkretno
spodbuja k aktivnostim na področju trajnosti, denimo z natečaji kot
je bil lanski, ko so se alpske občine lahko potegovale za 10 tisoč evrov
podpore pri izvedbi svojih trajnostnih projektov. V danem primeru
sta bili med petimi zmagovalkami tudi denimo občina, ki se je podala v nakup električnih koles za turiste, pa neka občina, ki se je
odločila mladim občanom, ki so bili pripravljeni začeti poslovno dejavnost v lokalnem okolju, ponuditi finančno pomoč pri nakupu potrebnih materialnih sredstev za zagon. Se pa Sekretariat Alpske konvencije, ki torej najbolj aktivno deluje v osebni komunikaciji s
predstavniki vseh ravni oblasti, srečuje tudi z vse več energetskih izzivov. Marco Onida se strinja, da je energetika v alpskem okolju izjemnega pomena, »vendar pa po drugi strani energetski objekti
predstavljajo tako velik poseg v prostor, da njihove koristi ne odtehtajo vedno njihove prisotnosti«. Hidroelektrarn, malih in velikih,

Pod charmant Somom se nahajata gostilna in 120 let stara sirarna. Krave, ki
dajejo sirarju tisoč litrov mleka dnevno, ročno pomolzejo dvakrat dnevno – ob
petih zjutraj in ob petih popoldne.

SuperAlp!, . dan: Mleko in les – ekonomski priložnosti alpskega sveta
»Če ljudi povabite ali jim le omenite naravni park, ga bodo zagotovo
obiskali kolikor hitro bodo mogli. To je postal že kar neke vrste
trend,« nam je zadnji dan naše alpske poti povedala nasmejana vodička zaposlena pri naravnem parku Chartreuse, ki zajema šestdeset francoskih občin. Natančnih podatkov o obisku parka Chartreuse, ki se prav na svoji špički Charmant Som ponaša z razgledom
tudi na najbolj oblegano vzpetino nad Grenoblom, to je 1900 metrov visoka gora Chamechaude, v jasnem vremenu (tega žal ob obisku nismo imeli) pa pogled seže celo do najvišjega vrha v Evropi
Mont Blanca, vzdrževalci parka, to so zaposleni pri nacionalnem
uradu za gozdove, nimajo. Jih pa nameravajo pridobiti, pravijo. Prav
tako nameravajo park oziroma vsaj del, ki vodi na Charmant Som,
opremiti s tablami in oznakami, ki bodo usmerjale obiskovalce k
hoji po poti. Sedaj namreč ljudje hodijo vsepovsod, tudi po najlepših
rožicah in najvišjem travju. Pa vendar to ravnanje ne čudi, saj tudi
nam ni bilo povsem jasno, kje naj bi vodila “prava pot” (shojenih je
bilo namreč več potk, svoje prispevajo pa tudi trave lačne koze).

Utrinek iz francoskega grenobla, ki velja za alpsko prestolnico, saj je to največje mesto v celotnem alpskem svetu, ki zajema skupno 14 milijonov prebivalcev.

Območje so sicer že v 13. oziroma 14. stoletju razredčili menihi, ki
so si v bližini omislili samostan, travo namesto gozda pa so potrebovali za pašo svojih krav. Samostan se sicer nahaja na drugi strani
hriba in obiskovalcem ni viden, tamkajšnji menihi, ki živijo v tišini,
pa so znani, da tujcev ne sprejemajo. So pa zato obiskovalci zelo toplo sprejeti v zadnji sirarni na takšni višini, to je v sirarni, ki stoji
pod Charmant Somom, šteje pa že več kot 120 let. V naravnem
parku zaščitenem z Naturo 2000, kot je torej tudi Chartreuse, pa
ne obetajo možnosti zaslužka le krave oz. neposredno izdelki iz njihovega mleka, ampak tudi les. »In sicer v manjši meri za biomaso
oziroma za energetske namene in v večji za proizvodnjo lesnih izdelkov,« nam je povedal Alexander Mignotte iz francoske nevladne
organizacije Cipra, ki ima sedež prav v podalpskem Grenoblu.
Tako so na regionalni ravni uvedli tudi nalepko, ki označuje blago
lokalnega porekla, da lahko prebivalci tudi zavestno podprejo regionalno gospodarstvo. »Podobno bi morali ravnati vsepovsod v alpskem svetu, ki je vse bolj obremenjen z vse intenzivnejšo urbaniI
zacijo in mobilnostjo,« je spomnil tudi Mignotte.
Energetika.NET
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Lendava se ogreva z
geotermalno energijo
Ana Vučina Vršnak, foto: A. V. Vršnak

Podjetje Nafta-Geoterm je zaradi težnje po rabi
obnovljivih virov energije in zmanjšanju neželenih
emisij toplogrednih plinov ter dejstva, da so v Lendavi
in okolici na razpolago geotermalni viri v obliki
podzemne termalne vode, zgradilo energetske objekte
in podzemno toplovodno omrežje.
V prvi fazi izgradnje sistema daljinskega ogrevanja so priključili
porabnike s skupno inštalirano toplotno močjo 5.300 kW in s
skupno površino ogrevanja okoli 40.000 m2, v drugi fazi pa objekt s skupno inštalirano toplotno močjo 2.250 kW in površino
ogrevanja 11.875 m2. Tako Nafta-Geoterm sedaj ogreva skoraj
52.000 m2 površin. Odjemalci so stanovalci v bližnjih stanovanjskih blokih, trgovine in poslovni objekti, izobraževalne ustanove (vrtec, šole in telovadnice) ter kulturni dom. Poraba toplote, pridobljene iz geotermalne energije, vseh porabnikov
skupaj na letnem nivoju znaša že okoli 5.000 MWh.
Princip delovanja sistema daljinskega ogrevanja z geotermalno
energijo je naslednji: termalna voda iz proizvodne vrtine Le-2g
odda svojo toploto preko izmenjevalcev toplote porabnikom in se
nato ohlajena vrača v nahajališče po reinjekcijski vrtini Le-3g. Obe
vrtini ter vsi porabniki so med seboj povezani s predizoliranimi
cevovodi v skupni dolžini okoli 2.000 metrov.
Sistem za vračanje vode v vodonosnik sestavljajo rezervoar za izrabljeno termalno vodo ob vrtini Le-3g, filtrski sistem, ki očisti izrabljeno termalno vodo mehanskih primesi (peska, mulja …), in
montirane črpalke ustrezne kapacitete in delovnega tlaka za vtiskovanje izrabljene termalne vode nazaj v proizvodno ležišče.
Iz proizvodne geotermalne vrtine Le-2g se s potopno črpalko termalna voda črpa in skladišči v rezervoarju. Cirkulacijske črpalke
vodo črpajo glede na potrebe po toploti do porabnikov, kjer odda
toploto v izmenjevalcih toplote, pri čemer se toplota iz primarnega dela izmenjevalcev prenaša na sekundarni del. V primeru,
da razpoložljiva toplota v primarnem tokokrogu ne zadostuje, se
vključujejo visokotemperaturna toplotna črpalka in plinski kotli,
ki zagotavljajo dodatne količine toplote v sekundarni tokokrog, ki
napaja vse priključene porabnike toplote.
Po odvzemu toplote v posameznih izmenjevalcih se termalna
voda zbira v povratnem cevovodu primarnega tokokroga in nato
v zbirnem rezervoarju. Po prečiščenju v filtrskem sistemu se termalna voda vtiskuje nazaj v proizvodni vodonosnik čez reinjekcijsko geotermalno vrtino Le-3g. Na ta način je torej omogočeno
vračanje izrabljene termalne vode v vodonosnik, s čimer je postal
sistem obnovljiv in ekološko neoporečen. Prav tako pa se lahko
priključijo novi odjemalci, s čimer še dodatno zmanjšamo emisije toplogrednih plinov.
Visokotemperaturna toplotna črpalka je bila sofinancirana iz
programa Eureka, sistem za vračanje vode v vodonosnik pa iz koI
hezijskega sklada.
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toplotna črpalka, ki so jo razvili skupaj s podjetjem Mayekawa.
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Slika 1: 50 m3 velik zalogovnik vode
Slika2: računalniško voden sistem daljinskega
ogrevanja
Slika 3: Shematski prikaz geotermalne vrtine
Slika 4: Stavba strojnice sistema za vračanje
vode v vodonosnik
Slika 5: filtrski sistem za čiščenje izrabljene
termalne vode: 20/10 mikronski filtri
Slika 6: filtrski sistem s peščenimi filtri
6
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Energetska učinkovitost v
Splošni bolnišnici Izola
Mateja Kegel, foto: M. Kegel in arhiv SB Izola

Sončna energija na strehi SB izola skrbi za ogrevanje tople sanitarne vode.

Energetska sanacija Splošne bolnišnice Izola je prinesla
kar nekaj sprememb in, kot je za Energetiko.NET
povedal direktor Jani Dernič, težko se je na prvi pogled
odločiti, katera je prva. »Zagotovo se je za najbolj
zanimivo izkazala dejanska učinkovitost, kar pomeni, da
smo po komaj nekaj mesecih obratovanja ugotovili, da
smo zanesljivo porabili manj nafte za segrevanje
prostorov v zimskem času in, kljub temu da smo
porabili nekoliko več električne energije, ko vse to
prenesemo v denar, ugotovimo, da smo prihranili kar
0 tisoč evrov in ob tem zagotavljali tudi bistveno
večjo kakovost bivanja v bolnišnici.«
Bolnišnica Izola je pred energetsko sanacijo porabila več kot 14
milijonov kWh energije na leto. Danes, po energetski sanaciji, pa
je prihranek očiten, saj so porabo zmanjšali za kar 6 milijonov
kWh na leto, med drugim tudi na račun ogrevanja, za katerega
zdaj skoraj v celoti poskrbijo toplotne črpalke, medtem ko dosedanji kotli predstavljajo hladno rezervo.
Med pomembnimi spremembami je zagotovo ustrezna klimatizacija, saj je danes temperatura enakomerna razporejena po celotni bolnišnici, česar v preteklih letih, pred energetsko sanacijo,
ni bilo mogoče zagotavljati.
V sklopu sanacije je bilo izvedenih kar nekaj ukrepov, med drugim toplotna izolacija objekta, kar so dosegli z izolativnimi materiali in zamenjavo celotnega stavbnega pohištva. Z zamenjavo
oken in vrat se je zmanjšala steklena površina za 25 odstotkov
glede na predhodno stanje. »To pomeni, da smo dosegli boljše
tesnjenje, manjši vdor hladnega oz. izgube toplega zraka,« pravi
direktor. Kot omenjeno, so s sistemom toplotnih črpalk zagoto
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vili tudi ustrezno klimatizacijo objekta, medtem ko so kolektorji
sončne energije namenjeni segrevanju sanitarne vode. »Na drugi
strani pa smo v tehnologiji popolnoma opustili centralno generacijo pare za potrebe bolnišnice in tudi v kuhinji prešli s predhodne centralne generacije pare na plin. Za potrebe sterilizacije
smo zamenjali sterilizatorje s centralne lokacije pare na lokalizirano paro, s čimer smo zmanjšali porabo električne energije,«
pravi Dernič in ob tem dodaja, da so s tem ukrepom pridobili tudi
učinkovitejše sterilizatorje.

Po izračunih direktorja so tudi rezultati na področju
varovanja okolja učinkoviti, saj so za kar 12 ton
zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida.
V SB Izola skupna prezračevalna količina v bolnišnici znaša več
kot 150 tisoč m3/h in to predstavlja velik rekuperacijski potencial.
Za novo rešitev so izbrali rekuperacijo toplote odpadnega zraka,
kombiniranega s hrambo toplote in hladu v hranilnikih pri različnih temperaturah. To dosegajo s sodobnimi polivalentnimi toplotnimi črpalkami. Na odvodne prezračevalne kanale so vgradili
prenosnike toplote zrak-voda.
V primerjavi s stanjem pred sanacijo sta obnova fasade in zamenjava stavbnega pohištva prinesli konkretnejše rezultate tudi
na področju izolativnosti. »Toplotna prehodnost stekel je 0,7
W/m2K, dosežena toplotna prehodnost celotnih oken pa znaša
0,95 W/m2K,« pravijo. Seveda je imela pomembno vlogo tudi obnova fasade, ki ima danes ustrezno izolacijo. »Neprosojni deli fasad so dodatno izolirani z od 8 do 12 cm izolacijskega materiala.
Talna plošča neogrevanega podstrešja objekta A je izolirana z 2centimetrskim izolacijskim materialom, medtem ko je na ob-
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jektih DTS odstranjen prod in dodanih 20 centimetrov izolacijskega materiala.« Seveda ne smemo pozabiti niti na številne nadzorne mehanizme in sisteme alarmov, s katerimi v izolski bolnišnici poskušajo dosegati želene cilje pri porabi energije.
»Trenutno imamo celoten nadzor v bolnišnici in ga izvajamo še v
sklopu projekta. Prilagajamo se režiji delovanja glede na letni čas,
saj je to naš prvi prehod z zimskega na poletni čas.« Ker se počasi
pripravljajo na zaključek projekta in celoten prevzem nadzora,
bodo morali sprejeti tudi odločitev, ali bo energetski menedžer tudi
naprej zunanji ali pa se bodo odločili za lastnega strokovnjaka.
Med sanacijo zagotovili neprekinjeno obratovanje bolnišnice
Na vprašanje, kako so med energetsko sanacijo zagotavljali neprekinjeno obratovanje bolnišnice, direktor odgovarja, da je bila to
umetnost. »To je velik uspeh za celotno ekipo. Predvsem je to rezultat vnaprejšnjega predvidevanja logistike, rešitve, ki smo jih izvedli v tem času, niso bile ad-hoc, ampak vnaprej predvidene,
tako da so bili posegi na objektu uravnani s posegi znotraj objekta.«
Med sanacijo je bila kar četrtina bolnišnice sekvenčno izključena
iz funkcioniranja, zato so morali prilagoditi prostore in premestiti
bolnike, za katere je bilo v tem času na voljo 20 odstotkov postelj
manj kot običajno. »Bolnike smo premeščali po ključnih dejavnikih, v nekem obdobju smo imeli bolnike tudi v predavalnici, ki je
bila rezervni prostor in je pozneje postala tudi diagnostični del v
prostoru.« Pomagali so si tudi z začasnimi pregradnimi stenami,
program bolnišnične obravnave pa so izvedli, kot je bilo načrtovano.
»Bolniki razen hrupa, ki je ob tem nastajal, niso občutili prenove
in tudi v veliki vročini so bili odprti predeli dobro izolirani. Nekaj
smo uspeli ohladiti tudi z obstoječim bolnišničnim sistemom. Vse
to je bila stvar dobre organizacije,« dodaja Jani Dernič.

3

5

1: Splošna bolnišnica izola
2 in 3: SB izola ima danes dve
polivalentni toplotni črpalki: zrakvoda z ogrevalno močjo 697,5 kW in
hladilno močjo 561,3 kW ter
toplotno črpalko voda-voda, ki ima
ogrevalno moč 926 kW in hladilno
moč 743,4 kW.
4: direktor jani dernič nam je
povedal, da za učinkovitost
delovanja skrbi računalniško voden
krmilno-nadzorni sistem.
5: Senčila so upravljana avtomatsko:
od dvigovanja in spuščanja do
nagibanja lamel za doseganje
najvišje energetske učinkovitosti.

Tisti bolniki, ki so bolnišnico poznali že prej, danes zelo dobro
občutijo razliko. »V preteklih letih je bila severna stran bolnišnice izrazito hladna, južna pa ob sončnih dnevih izrazito
vroča. Bilo je veliko nesorazmerje v temperaturi, ki pa je danes
enakomerna in je zato bivanje v naših prostorih bistveno prijetnejše.« V pomoč je zagotovo tudi nov način senčenja, saj ustrezna senčila zagotovo pripomorejo k energetski učinkovitosti.
Glede na velike steklene površine pri tovrstnih objektih to zagotovo predstavlja svojevrsten izziv. V SB Izola so tako namestili avtomatsko upravljana senčila, ki jih upravlja centralni krmilnonadzorni sistem, ki poleg dvigovanja in spuščanja skrbi tudi za
nagib lamel za doseganje najvišje energetske učinkovitosti. Omenjeni krmilno-nadzorni sistem pa spremlja tudi odprtost vseh zunanjih vrat in če so le-ta odprta dlje, kot je treba za varen prehod,
sistem opozori vzdrževalno in varnostno službo.
Energetska sanacija se je začela z razpisi v začetku leta 2011, medtem ko so leto dni pozneje podpisali pogodbo za izvedbo del ter
že naslednji dan začeli z sanacijo. Dela so zaključili 30. septembra 2012.
Prihaja nova sanacija – tokrat NMP
Izolsko bolnišnico v bližnji prihodnosti čaka še izgradnja urgentnega centra Izola, ki bo omogočil sodobne pogoje za izvajanje službe Nujne medicinske pomoči (NMP) za območje Obalnokraške regije. Vrednost projekta je 5,6 milijona evrov in od tega
bo 4 milijone in pol zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj.
»Nosilec celotne investicije je Ministrstvo RS za zdravje, medtem
ko je delež naše bolnišnice v projektiranju urgentnega centra. Ta
del smo že zaključili in smo pripravljeni na razpis za izvedbo
del.« Gradnja naj bi se začela jeseni 2013 in trajala leto dni. I
Energetika.NET
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Mesto z osemnadstropnimi
pasivnimi stanovanjskimi objekti
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel

V mestu z nekaj več kot  tisoč prebivalci so z
daljinskim ogrevanjem pričeli že pred davnimi 0 leti.
Danes se oskrbujejo tudi z daljinskim hlajenjem, 0
odstotkov energije pa pridobijo iz obnovljivih virov
energije. »Zakaj je to možno na Švedskem? Ker je to
najbolj decentralizirana država na svetu in zato mora
biti tako,« odgovarja župan švedskega mesta Växjö, ki
je ob obisku navdušil tudi nas.
V švedskem mestu Växjö je najpomembnejši energent zagotovo
les. Ponašajo se celo z naseljem, ki je zgrajeno izključno iz lesenih hiš. Cilj v mestu, ki je znano po svojem gozdnem bogastvu,
je, da bi dosegli 50-odstotno gradnjo iz lesenih materialov. »Les
je edini gradbeni material, ki je 100-odstotno obnovljiv in se po
poteku svoje uporabe vrne nazaj v naravo,« dodajajo. Sicer pa so
do sedaj zgradili 4000 (štiri tisoč!) energetsko učinkovitih stanovanj, poleg tega imajo tudi številne druge stavbe v mestu leseno
konstrukcijo, vključno z osemnadstropno pasivno hišo. »Naš
cilj je bil doseči 30 odstotkov večji prihranek od tistega, ki ga zahtevajo veljavni predpisi. A v nekaterih stavbah so rezultati dejansko veliko boljši,« pravijo v Växjöu.
Osemnadstropno pasivno večstanovanjsko naselje stoji v delu
mesta, ki se imenuje Portvakten. Velja omeniti, da naselje zagotavlja dom kar 133 družinam, 64 stanovanj pa je narejenih po
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standardu pasivne hiše. Zagotovo je vredno omeniti tudi naselje,
ki je zgrajeno iz štirih lesenih stavb, ki skupaj združujejo 134 stanovanj in predstavljajo največje sodobno zgrajeno leseno stanovanjsko zgradbo na Švedskem. Naselje se nahaja v Limnolegenu,
zgrajeno pa je bil v letu 2009. Kot zelo učinkovit se je v času gradnje izkazal postopek pokrivanja delov že zgrajene hiše z velikimi
šotori, s čimer so se izognili vdoru vlage. Stavbe se ponašajo z visoko izolacijo, dobro zrakotesnostjo in toplotno rekuperacijo, kar
omogoča nizko porabo energije. Gospodinjstva v omenjenih naseljih porabijo kar 35 odstotkov manj energije od švedskega povprečja. Povprečna poraba energije za ogrevanje je tako med 65 in
69 kWh/m2, povprečna poraba električne energije pa znaša med
9 in 11 kWh/m2. Tovrstnih energetsko učinkovitih naselji je v mestu Växjö še kar nekaj, med drugim tudi v naselju Blasbalgen, kjer
so na streho ene od stavb postavili tudi vetrnico.
Daljinsko hlajenje bolnišnice, solarni paneli na bazenskem
kompleksu
Medtem ko v zimskem času za ogrevanje bolnišnice in univerze
uporabljajo daljinsko ogrevanje, pa poleti oz. v toplejših dneh za
potrebe hlajenja koristijo daljinsko hlajenje. Sistem, ki so ga
uvedli, nadomešča hlajenje s pomočjo električne energije in
hkrati predstavlja povečanje lokalne proizvodnje energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije tudi v toplejših dneh. Seveda
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temelji na biomasi. Za daljinsko hlajenje bolnišnice in fakultete
sta namenjena dva hladilnika, vsak pa proizvaja 2 MW. Električno
energijo za hlajenje danes koristijo le še v skrajnih primerih, daljinsko hlajenje za bolnišnico pa je možno tudi s pomočjo mestnega jezera, ki leži v neposredni bližini.
Ne le pri domovih, bolnišnicah in izobraževalnih ustanovah, ampak tudi pri športnih objektih razmišljajo, kako bi energijo pridobivali iz obnovljivih virov. Tako se pokrito mestno kopališče ponaša
s strešnimi solarnimi kolektorji za ogrevanje tople sanitarne vode.
Povprečna letna proizvodnja toplote v zadnjih letih znaša od 60 do
70 MWh. V mestu imajo tudi prvo teniško dvorano na svetu, ki je
zgrajena iz lesa in ustreza zahtevam pasivne gradnje ter predstavlja koncept energetsko učinkovite in okolju prijazne gradnje.
Promet je težava, s katero se srečujejo tudi v tem švedskem mestu. Julia Ahirot, vodja področja za trajnostno okolje na občini
Växjö, pravi, da se vozniki jezijo, ko jih opozarjajo na potrebno
manjšo uporabo avtomobila, hkrati pa jih kolesarji prosijo, naj se
področje prometa uredi, da bo tudi njim prijaznejše. Tako v mestu vsako leto za kar nekaj kilometrov podaljšajo mestne kolesarske poti, ki že danes merijo več kot 150 kilometrov. Prizadevajo si tudi v smeri prijaznejšega javnega potniškega prometa. V
kratkem bodo namreč vsi mestni avtobusi začeli za svoje pogonsko gorivo uporabljati bioplin, ki ga proizvaja mestna čistilna
naprava za čiščenje odpadnih voda.

Slika 1: Lesena gradnja je v mestu växjö na prvem mestu.
Slika 2: ogledamo si lahko tudi tovrstne znamenitosti, ki na zanimiv način
predstavljajo gradnje v mestu.
Slika 3: Bolnišnica koristi daljinsko ogrevanje in hlajenje.
Slika 4: tudi voda na mestnem kopališču se ogreva s pomočjo sončne
energije.
Slika 5: jezero växjösjön ni največje v mestu, je pa najbližje mestnemu
središču.

-odstotno znižanje izpustov CO in za  % povečana
ekonomska rast
41-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov in prizadevanja za energetsko učinkovitost ima v mestu tudi pozitivne učinke
na ekonomijo. V času od leta 1993, ko so začeli uresničevati svoje
programe, beležijo 73-odstotno ekonomsko rast. Växjö je danes
4. največje ekonomsko rastoče mesto na Švedskem, čeprav v
resnici predstavlja podeželje. Vsako leto beležijo tudi več kot tisoč novih prebivalcev, ki se v mesto priseljujejo.
Nikakor pa ne moremo mimo še ene danosti – jezer. V občini jih
imajo kar sedem in prav vsa so vključena v projekt Naša narava,
katerega izziv je izboljšati kakovost mestnih voda. T. i. restavriranje poteka že nekaj časa, stanje voda se je v zadnjih letih že precej izboljšalo, a njihovo delo še ni zaključeno. »Dobra kakovost
vode je pomembna za okolje iz različnih perspektiv. Ena izmed
njih je, da lahko ob čistejši vodi načrtujemo tudi izgradnje objezerskih pasivnih sosesk,« pravijo v mestni hiši.
Seveda pa le nove tehnologije in gradnje niso dovolj, da bi neko
mesto trajnostno zadihalo. Potrebna je sprememba miselnosti,
odnosa in vedenja končnih uporabnikov, da bi dosegli cilje na področju energetske učinkovitosti. Nekateri domovi v mestu že
imajo monitorje ali spletna orodja, kjer lahko spremljajo porabo
svoje energije. Prav zaradi rednega spremljanja pa ugotavljajo, da
I
pogosteje dosegajo večje prihranke.
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Z gradnjo z naravnimi materiali
do energetske učinkovitosti v
vseh fazah življenjskega ciklusa
Larisa Brojan, mlada raziskovalka na UL, Fakulteta za arhitekturo

Pobude za zmanjšanje porabe energije ter za zmanjševanje ali celo odpravo izgube energije so v razcvetu in sodijo med glavne cilje Evropske unije. Zanimanje za gradnjo energetsko učinkovitih objektov
raste tudi v Sloveniji.
Največji poudarek je na racionalnem ravnanju in
porabi energije v času uporabe objekta, vendar se je
treba zavedati, da na končno bilanco porabljene
energije bistveno vplivamo že z izborom gradbenega materiala. Ponudba gradbenega materiala je
izjemno pestra. Nekoč so prevladovala naravna gradiva, z razvojem in napredkom pa so se jim pridružila ter jih sčasoma skoraj popolnoma nadomestila
umetna in sintetična gradiva. Za proizvodnjo teh
gradiv je potrebno mnogo energije, v nekaterih primerih pa njihova izdelava celo negativno vpliva
tako na okolje kot tudi na človeka. Aktualne smernice zakonsko določajo okolju bolj prijazne procese,
pri katerih naj se porabi bistveno manj energije in
naj bo vpliv na okolje čim nižji, kar se dokazuje z izračuni o količini ogljikovega in ekološkega odtisa.

Življenjski ciklus objekta
Uporaba objekta je sicer najdaljša faza celotnega ciklusa, vendar še zdaleč ne edina. V življenjski ciklus
objekta in porabljene energije vključujemo tudi
vrednosti, ki so bile porabljene pred uporabo, torej
v izdelavi in proizvodnji/izdelavi uporabljenih materialov, ter po uporabi, in količina energije, ki jo porabimo za objekt po končani uporabi. V grobem življenjski ciklus lahko razdelimo na tri faze: pred
gradnjo, uporaba in po uporabi.
Vedno pogosteje se omenja tudi t. i. naravna ali eko
gradnja, ki predvideva uporabo naravnih gradiv. Med
te načine uvrščamo tudi gradnjo s slamo, ki ima številne pozitivne lastnosti in v primerjavi s konvencionalno gradnjo porabi bistveno manj energije v vseh
fazah življenjskega ciklusa. Slama ne sprošča ogljika
v atmosfero, nasprotno, je nekakšen shranjevalnik
ogljika, o čemer govori negativna vrednost sive energije.
Siva energija (ang. embodied energy) je energija, ki
jo porabimo v fazah pred vgradnjo. Vanjo torej sodijo pridelava in proizvodnja surovin, proizvodnja
gradbenih materialov, gradnja in ves transport, za
katerega se v mnogih primerih izkaže, da je ključni
faktor visoke vrednosti sive energije.

0
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vir: Wihan, j. (2007): Humidity in straw bale walls and its effect on the decomposition of
straw.
Zaradi kopičenja
neporabljene slame in
njenega počasnega
razkrajanja so se
mnogokrat odločili za
požig, kar pa je z vidika
varstva okolja izjemno
problematično, saj se
pri tem sproščajo
ogromne količine CO2
Pri sežigu tone riževe
slame se sprosti 56.000
ton CO2.
Vir: Swentzell – Steen, 1994:27

Izbira gradiva
Slovenski graditelj je v primerjavi s tujimi graditelji bistveno manj zaupljiv, sploh pa nerad tvega pri
izbiri gradbenega materiala. Najraje se odloči za
preverjene sisteme, za katere je tudi največ ponudnikov ter izvajalcev, torej za klasično gradnjo. Po podatkih Statističnega urada R Slovenije (STAT) je
več kot 90 % objektov grajenih s konvencionalnimi
gradivi, z opeko in betonom. Opazno je povečanje
gradnje z lesom, ki je med naravnimi gradivi tudi
najbolj priljubljen in znan. Leta 2010 je bilo zgrajenih 71 objektov iz lesa, leta 2011 pa že 168.
Poleg načrtovanja "energetske popolne bilance" v
času uporabe bivanja ima velik vpliv na končno količino porabljene energije tudi izbira osnovnega gradiva. Pri iskanju najprimernejših materialov, tistih,

vir: www.stat.si – Letopis 2006-2011
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ki vsebujejo malo sive energije, izstopajo predvsem
naravni materiali. Ob iskanju načinov in sistemov
za okolju prijazno gradnjo oživljajo tudi stare tehnike, ki se jih nadgrajuje z novimi tehnologijami in
prilagaja potrebam sodobnega uporabnika.
Z vidika današnjega arhitekturnega načrtovanja je
slama nedvomno prilagodljiv in uporaben gradbeni material. Že zgrajeni objekti s slamo nakazujejo raznovrstnost oblikovanja. Gradnja s slamo v
kombinaciji z drugimi materiali, npr. z lesom in ilovico oziroma z materiali, ki tvorijo novodobno arhitekturo (beton, steklo), omogoča širok oblikovalski spekter, od organskega do minimalističnega.

V Anglji so zgradili
elektrarno, v kateri
električno energijo
pridobivajo s
sežiganjem slame,
pridelane na okoliških
njivah v radiju 80 km.
Letno porabijo 200.000
ton slame, količina
proizvedene električne
energije je 270 GWh, kar
je dovolj za potrebe
800.000 gospodinjstev.
Vir: Boyle, 2004

Gradnja s slamo
Slama je olesenelo steblo različnih vrst žit in predstavlja stranski proizvod pridelovanja teh kulturnih rastlin, ki so ena od osnov živilske industrije.
Najbolj pogosta in tudi najdlje uporabljena načina
vključevanja slame v gradnjo sta uporaba slame
kot veziva pri gradnji z ilovico in blatom ter kot
krovnega materiala.
Sočasno z iznajdbo parnih strojev za izdelavo slamnatih bal se je začela razvijati tudi gradnja z balami
slame. Ta način so stroka in znanstveni krogi doslej
slabo raziskali, razlog pa lahko pripišemo krajšemu
obdobju uporabe take gradnje. Neposredna problematika v zvezi z gradnjo z balami slame je nepoznavanje možnosti aplikacije v gradnji, ki je rezultat neinformiranosti tako stroke kot tudi laične
javnosti. Ko se je sredi osemdesetih let prejšnjega
stoletja porodila ideja o ponovni uporabi slame, je
bila primerjava z angleško ljudsko zgodbo o treh
prašičkih nekaj časa neizbežna [Wilson, 1995]. Uporaba slame v gradnji je danes znana po vsem svetu,
najbolj razširjena pa je na območju Severne Amerike. Kljub številnim objektom, ki so bili zgrajeni
pred več kot 100 leti, pa ni doživela večjega prodora
na trg gradbenih materialov.

Kar je v tujini že stalnica, se v slovensko gradbeništvo vključuje z velikim časovnim zamikom. V Sloveniji zanimanje za uporabo slame v gradnji raste
relativno počasi, je pa ponudnikov za izgradnjo takih objektov že nekaj. Med prvimi se je s to dejavnostjo intenzivneje začel ukvarjati Kristijan Zver iz
podjetja Naravna gradnja.
V Veliki Britaniji je na
letni ravni pridobljene
slame presežka 2
milijona ton, kar bi
zadostovalo za
izgradnjo 420 000 hiš v
velikosti 150 m2.
Vir: Jones, B. 2009: Building
with straw bales. 2009: 13

Zaključek
Slama kot odpadek in neporabljena surovina ima
svojo mesto v arhitekturi že od neolitskih kultur.
Sprva so jo uporabljali kot vezivo in kot kritino, danes pa se potencial njene uporabe seli še k balam.
Prednost izbire tega materiala je v kopičenju zalog
CO2 v slami, zaradi česar je končna bilanca porabljene energije za izgradnjo karakteristično nižja.
Objekt, grajen s slamo v kombinaciji z drugimi
materiali, je relativno nezahteven za vzdrževanje,
lastnosti z vidika termičnega in akustičnega ugodja
so izjemno kvalitetne in s skrbno načrtovanimi detajli dosegajo kriterije trajnostne gradnje ter zadošča ekološkim, ekonomskim, družbeno-socialI
nim in drugim kriterijem.

Energetika.NET
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Kako v stari hiši zmanjšati
toplotne izgube
Pripravila: Tanja Srnovršnik, urednica Energije doma

enoto vloženih sredstev prinesejo največje prihranke.
Prenova stanovanj mora zagotoviti tudi boljšo kakovost bivalnih pogojev, ne le boljše energijske učinkovitosti, še več, kakovost bivanja mora biti zagotovljena brez kompromisov.

Bralec se je na nas obrnil z vprašanjem glede prenove stare hiše. Zanimalo ga je, kako naj prepreči ali
vsaj zmanjša toplotne izgube. Za odgovor smo prosili energetskega svetovalca Matjaža Valenčiča. Vprašanje in odgovor objavljamo v celoti.

VPRAŠANJE: S punco sva se lotila obnove
stanovanja v spodnjem delu hiše (nad
kletjo), ki je bila zgrajena leta . Za
izolacijo sva na tla dala pet centimetrov
stiropora, nato pa polivinil, tlak, polivinil,
pluto in laminat. Problem so ostale toplotne
izgube, predvsem zaradi slabe izolacije
starih oken in sten. Stara okna je seveda
treba čim prej zamenjati z novimi, vendar je
potrebna tudi izolacija sten, saj se pri
ogrevanju s kaminom (centralnega
ogrevanja še nimava) toplota zelo hitro
izgublja. Najbolj me jezijo nasveti ljudi, češ
da se stare hiše ne splača renovirati, a za
parcelo in novo hišo je tudi potrebno
ogromno denarja, kajne. Zato vas prosim
za nasvet oziroma konkretno rešitev za
preprečitev oziroma vsaj zmanjšanje
toplotnih izgub.

Pripravo pričujoče rubrike je podprla
Ene rgija P l us s sredstvi iz svojega
programa zagotavljanja prihrankov
energije končnim odjemalcem.
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ODGOVOR: Če je stara hiša trdna in stabilna ter na
ustrezni lokaciji, hkrati pa omogoča tudi ustrezno
razporeditev in rabo prostorov, jo je bolje obnoviti
kot porušiti. Starejših stanovanjskih stavb je v Sloveniji ogromno, so dotrajane in energijsko potratne,
niti ne nudijo potrebnega udobja za zdravo bivanje.
Zato jih je treba posodobiti. Tehnološko in ekonomsko so najbolj učinkovite celovite prenove, ki na

Svetujem, da načrtujete celovito sanacijo, ukrepe
pa lahko izvajate posamezno. Toplotna izolacija naj
bo precejšnja. Cilji naj bodo ambiciozni, znižanje
rabe energije za ogrevanje za faktor 10.
• Proti neogrevani kleti je potrebno vsaj 10 centimetrov toplotne izolacije, kar pomeni, da je potrebno dodatno vgraditi še 5 centimetrov toplotne
izolacije pod strop kleti.
• Zunanje stene je najbolje toplotno izolirati z zunanje strani, svetujem vsaj 15 centimetrov toplotne
izolacije. Ukrep je učinkovitejši, če hkrati naredite novo fasado na celotni hiši (kot sem razumel,
je nad vašim stanovanjem v pritličju še eno v nadstropju), lahko pa položite toplotno izolacijo samo
na zunanjih stenah, ki obdajajo vaše stanovanje.
Pomembni so detajli (špalete, okenske police, odmiki žlebov, morebitne zunanje ograje in stopnišča …). Notranja toplotna izolacija je zahtevnejša
za vgradnjo in je ne svetujem.
• Okna naj bodo kakovostna, zatesnjena, izolacijska, z lesenimi okviri, s toplotnozaščitnimi okenskimi stekli s plinskim polnjenjem in z IR-kovinskim nanosom. Za adaptacijo svetujem vrednost
toplotne prehodnosti celotnega okna Uw ≤ 1,2
W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj, zadošča okno
z izboljšanim dvojnim steklom Ug ≤ 1,1 W/m2K).
Okna naj bodo vgrajena v predelu toplotne izolacije
ali pa naj bo špaleta toplotno izolirana.
• Pravilna vgradnja oken, npr. po principu smernic
RAL, upošteva:
1. difuzijska zapornost izolacije oken z notranje
strani,
2. toplotno in zvočno izoliran obod okna,
3. vodotesnost vgradnje okna – difuzijsko odprto
izolacije oken z zunanje strani,
4. zadostno sidranje oz. primerna razdalja in
razporeditev ter globina sider,
5. primerna velikost odprtine (lega odvisna od
velikosti elementa).
• Senčila za preprečevanje vdora toplote naj bodo zunanja, roletne škatle izolirane.
• Sodobna okna so dobro zatesnjena in imajo malo
ventilacijskih izgub. Zato je tudi naravna ventilacija prostorov manjša in je treba prostore intenzivneje prezračevati ali pa vgraditi sistem mehan-
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skega prezračevanja. Energijsko najučinkovitejša je
vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem.
Centralni prezračevalni sistem z vračanjem energije zagotavlja bivalno ugodje in kakovosten zrak
v bivalnih prostorih ob minimalnih tekočih stroških. Pri manjših stanovanjih je lahko vgrajena
mala centralna prezračevalna naprava, velikosti radiatorja. Poleg prezračevanja z vračanjem energije je znano tudi verižno ali higrosenzibilno prezračevanje, sistem skupnega kontroliranega
prisilnega prezračevanja stavbe. Sistem je enostaven in poceni tako investicijsko kot v obratovanju.
Pomanjkljivost tega sistema je, da toploto odpadnega zraka zavrže, zato sistem ni dovoljen za novogradnje. Bistvena pa je kakovost bivanja v tako
prezračevanih stavbah, kjer zaradi stalnega kontroliranega pretoka zraka ne prihaja do slabega
zraka oziroma posledično ne prihaja do plesnivosti stanovanj in slabega počutja uporabnikov. Tretji način mehanskega prezračevanja so naprave za

lokalno prezračevanje z vračanjem energije. V lokalno prezračevanje niso vključeni pomožni prostori, zato jih svetujem za stanovanjske prostore le
v kombinaciji s centralnimi prezračevalnimi sistemi.
• In še nasvet, kako pravilno zračiti, če imate tesna
okna in nimate prisilnega prezračevanja: v enakomernih časovnih intervalih (npr. vsake tri ure) zaprite radiatorje, počakajte pol ure, da se ohladijo,
za kratek čas (5 do 10 minut) odprite okna na stežaj tako, da se ves zrak v prostorih zamenja, toplota
pa ostane v stenah, nato zaprite okna in odprite radiatorje. In tako petkrat dnevno, vsak dan, vso kuI
rilno sezono.
Več o energetsko učinkoviti gradnji in rabi
energije doma na www.energijadoma.si,
vprašanja kot je zgornje pa nam lahko pošljete
tudi na urednistvo@energetika.net in potrudili
se bomo najti strokoven odgovor za vas.

ENERGIJA DOMA
prva spletna skupnost za promocijo trajnostnega bivanja

Aktualne energetske novičke,
informacije o subvencijah in ugodnih
kreditih, eko-energetske nagradne
igre, eko-energetske slikanice za male
energetike in še in še …

www.energijadoma.si
Energetika.NET
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Izolacija z naravno volno
Tanja Srnovršnik, FOTO: arhiv Soven

Zadnje čase se veliko govori o gradnji in izolaciji z naravnimi materiali. Ker je
bralko Energije doma, spletne skupnosti za trajnostno bivanje, pred kratkim
zanimalo, kako zaščiti že dokončno obdelane in pobeljene stene z izdelki naravne
volne in ali je mogoče zaščititi tudi vrata in okna, smo ti dve vprašanj postavili
podjetju Soven iz Selnice ob Dravi, v katerem so pred tremi leti začeli izdelovati
bio-volneno toplotno ter zvočno izolacijo za naravne in ekološko varčne hiše.
Za ta izdelek so marca letos prejeli tudi certifikat kakovosti ETA.

»Za izoliranje že obdelanih sten je izolacija iz ovčje
volne zelo priporočljiva,« pravijo v podjetju Sovenin
omenijo njene ekološke lastnosti, saj gre za naravni material, njena proizvodnja je nizkoenergijska
in ne onesnažuje okolja. Med pozitivnimi lastnostmi ovčje volne izpostavljajo tudi njeno izredno
dolgo uporabnost ter (po uporabi) enostavno kompostiranje. Ovčja volna omogoča dober pretok
zraka, uravnava temperaturo, poleti varuje pred
vročino in pozimi greje; s padanjem temperature se
povečuje njena zaščita pred mrazom. Čisti se sama
oziroma s prezračevanjem, odbija vonjave in umazanijo. Primerna je tudi za alergike, saj odbija prah,
pršice in vlago.

Gradbeni volneni ﬁlc
V podjetju Soven omenjajo dve možnosti: gradbeni volneni filc in bio-volneno izolacijo. Gradbeni
volneni filc je v kompaktnem stanju v obliki plošč,
vlakna ne odpadajo, so lepih barv, predvsem pa
zelo dobro sprejemajo in oddajajo zunanje vplive
(prah, vlago, vonjave). Zato, pojasnjujejo v podjetju
Soven, ni nevarnosti, da bi se navlekel vonjav. Volneni filc je lahko debeline pet, deset ali petnajst milimetrov in ima enake izolacijske sposobnosti kot
bio-volnena izolacija v ploščah ali v razsutem stanju
v debelini od štiri do osem centimetrov.
Polaganje filca je enostavno, mogoče ga je pritrditi
ali lepiti, pravijo v Sovenu in pojasnjujejo, da dodatna zaključna plošča ni obvezna; že filc sam je
lahko zaključna faza. Enak gradbeni volneni filc je
mogoče uporabljati tudi za zaščito vrat in okenskih okvirjev.



Energetika.NET

Bio-volnena izolacija
V podjetju Soven izdelujejo bio-volneno izolacijo v
obliki iglanih plošč in v razsutem stanju. Iglanih
plošč se pri vgradnji ne sme stiskati ali tlačiti, pri
uporabi izolacije v razsutem stanju pa je treba delati po navodilih proizvajalca in upoštevati priporočljivo gostoto. V Sovenu poudarjajo, da je pred
vgradnjo zelo pomembna izbira ustrezne debeline
izolacije.
Na ostrešju je mogoče bio-volneno izolacijo vgraditi
bodisi med škarnike ali pod njih. Pod prečne in
vzdolžne letve položimo paroprepustno folijo, potem pa položimo izolacijo, pojasnjujejo v podjetju
Soven. Med izolacijo in podstrešjem priporočajo
PE-folijo kot parno zaporo, čeprav le-ta ni obvezna.
»Če se tej foliji odrečemo, bo vlago vsrkavala bio-volnena izolacija, ki to funkcijo opravlja dobro in se pri
tem ne poškoduje. Pri najenostavnejši in najcenejši
vgradnji pritrdimo izolacijo med škarnike z žebljički,
ki jih nabijemo na škarnike in medsebojno, cikcak,
povežemo z vrvico,« pravijo v Sovenu.
Če želimo bio-volneno izolacijo položiti na zunanjih opečnih zidovih, je treba izdelati in na zid pritrditi lesen okvir, v katerega položimo izolacijo. Na
ta okvir pritrdimo PE-folijo ter mavčne ali lesene
vlaknene plošče. Na koncu še nanesemo omet. Podoben postopek uporabimo pri notranjih predelnih
stenah. Na stropih in podih pa bio-volneno izolacijo
enostavno posujemo med lesene opornike, še pojasnjujejo v podjetju Soven in dodajajo, da je mogoče to izolacijo uporabiti pri klasičnih ter vseh
sodobnih montažnih, lesenih, nizkoenergijskih,
I
ekoloških in pasivnih hišah.

Pripravo pričujoče rubrike je podprla
Ener g ija Plu s s sredstvi iz svojega
programa zagotavljanja prihrankov
energije končnim odjemalcem.
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PoLEtnA rEPortAŽA: KAMEn nA KAMEn

Edinstvena vrtna kuhinja
Vesna Sivec Poljanšek, foto: Borut Cvetko/Mediaspeed

Kuhinja Umami je edina
vrtna kuhinja na svetu, ki
je narejena iz naravnega
slovenskega kamna –
pohorskega tonalita, ki so
ga nekdaj imenovali
pohorski granit.

Kamnosek Beno ogrin in igralec janez Škof, Benov sosed in veliki častilec vsega, kar je
naravno, sta slovesno razrezala rdeči trak ob otvoritvi prve vrtne kuhinje iz slovenskega
avtohtonega kamna. ob otvoritvi se je veselila tudi narava; po dolgih dnevih dežja in mraza
je za nekaj trenutkov skozi oblake pokukalo celo sonce. Zaradi tega je bila kamnita kuhinja
in vsa narava videti še lepše ...

S kamnom je treba delati
natančno, preudarno in
odgovorno, kar je na
konkretnem primeru
prikazal tudi sam mojster.

Ste tudi vi med tistimi, ki imate mrzlih dni
vrh glave in bi radi čim prej uživali na
prostem? Ali ob tem sanjate o druženju s
prijatelji nekje na vrtu, kjer okušate dobrote,
ki ste jih spekli v svoji lastni vrtni kuhinji?
Če ste za povrh še ekološko osveščeni in bi
radi kuhali v povsem naravnem okolju, si
boste takšne užitke odslej omislili v vrtni
kuhinji, narejeni iz avtohtonega slovenskega
kamna, ki ga z ljubeznijo obdelujejo roke
klenega kamnoseškega mojstra.

Ste vedeli, da ...

Kamen so s pridom obdelovali že stari Egipčani in
kasneje tudi Rimljani. Hitro so spoznali, kaj vse
lahko izdelajo iz tega imenitnega naravnega materiala. Čeprav je od prvih kamnitih izdelkov preteklo
ogromno časa, se obdelava kamna, kot nam je zaupala Maja Štembal Capuder, učiteljica in predsednica Društva ljubiteljev slovenskega naravnega
kamna, do danes ni prav dosti spremenila. Še vedno
je potrebno s tem naravnim materialom ravnati
nadvse spoštljivo; vedeti je treba, kako raste in se
cepi. »Popravnega izpita pri tovrstnem delu ni;
mojster kamnosek si namreč ne sme privoščiti nikakršnih napak, zato mora delati zares natančno,
vztrajno in odgovorno.
Eden takšnih mojstrov, ki odlično pozna vse lastnosti kamna in zna iz njega oblikovati najrazličnejše uporabne, lepe izdelke, je tudi Beno
Ogrin, direktor podjetja Kamena. V zadnjem času

je vso svojo energijo usmeril v načrtovanje in izdelovanje unikatne, edinstvene vrtne kuhinje iz avtohtonega slovenskega kamna – pohorskega tonalita. Gre za edino magmatsko kamnino, ki jo
pridobivamo v Sloveniji. Mnogi izdelovalci umetnega kamna sicer želijo posnemati lastnosti naravnega kamna, a le tonalit je naraven.
Mojster Beno je ustvaril vrtno kuhinjo, edino tovrstno, ki upravičeno ustreza oznakama naravno in
ekološko, saj je izdelana iz naravnega kamna, ki je
bil izkopan iz zemlje, in iz nerjavnega jekla. Je 100odstotno razgradljiva, lahko jo kadarkoli podremo
in postavimo kje drugje. Mojster jo lahko namesti
na kakršnokoli podlago, njene čiste linije omogočajo hitro in učinkovito čiščenje, kuhinja pa
odlično kljubuje različnim vremenskim pogojem.
Miza je izdelana iz dveh masivnih kamnitih plošč
in tehta 250 kilogramov.
Mojster Beno Ogrin si zelo prizadeva, da bi ljudje
spoznali moč naravnega kamna, ki je material prihodnosti, saj je ekološki, trajen in lokalen, povrhu
vsega pa ga zlahka recikliramo. »Z vidika ekologije
tonalit nima konkurence,« je prepričan Ogrin.
Predlog, v kakšni ekološki vrtni kuhinji se lahko
družite v prihajajočih toplih mesecih, torej poznate.
Potrebujete le še dobro družbo; vreme niti ni pomembno, saj boste, če bo kuhinja stala pod kakšno
streho na vrtu, ob vsem skupaj zagotovo uživali. Pa
obilo užitkov ob pristnem stiku z naravo in njenimi
I
zakladi!

• ... je v Sloveniji v
zadnjih 25 letih pridobilo
poklic kamnoseka 200
oseb? Med njimi je tudi
8 pripadnic nežnejšega
spola.
• ... je zanimanje za ta
ne prav razširjen poklic
v Sloveniji (glede na
odstotke prebivalstva)
primerljiv z drugimi
državami v EU? V
Sloveniji se v ta program
letno vključijo od 2 do
4 kandidati, prihodnje
šolsko leto se bo v
omenjeni program
vključilo 6 kandidatov.
• ... poklic kamnoseka
v sodobnem času niti
najmanj ne ustreza
vsesplošni predstavi o
težaškem delu in delavcu,
ki seka kamen v
kamnolomu? Vse bolj se
pri tem poklicu namreč
poudarja kreativnost, ki
jo strokovnjak ob pomoči
ročnega orodja in strojev
lahko izrazi ob izdelavi
uporabnih predmetov in
elementov arhitekture.

Energetika.NET
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EnErgijA doMA

Eko-energetske novičke z
Energije doma
Pripravila: Tanja Srnovršnik

Spremljajte porabo elektrike s
pametnim telefonom!

Predelava avtomobila v električnega
ni poceni, je pa poceni vožnja

V Elektro Celje Energiji (ECE), hčerinski družbi
Elektra Celje, ki skrbi za prodajo električne energije,
so skupaj z družbo One iz Ljubljane razvili mobilno
aplikacijo za pametne telefone ECE mobil, ki omogoča spremljanje in urejanje domačega računa za
električno energijo s pametnim telefonom. Mobilna aplikacija je po besedah direktorja ECE Mitje
Terčeta odgovor na potrebe uporabnikov, »saj nas
hiter tempo življenja in omejeno spremljanje informacij sili v 'hišne' opravke, ko imamo čas za to.
Mobilni telefon pa je vedno pri roki«. Aplikacija
ECE mobil odjemalcu Elektro Celje Energije omogoča poleg splošnih funkcij javljanje stanja števca,
analizo porabe, vpogled v zapadlost računov in preprost dostop do informacij. Splošne funkcije pa so
namenjene vsem lastnikom pametnih telefonov,
saj omogočajo izračun porabe električnih naprav v
gospodinjstvu, pregled lokacij polnilnic za električna vozila ter nudijo nasvete za zmanjšanje porabe. Aplikacija je brezplačna, na voljo je v spletnih
trgovinah Google Play in App store.

Slovenija ima kar pestro zgodovino predelav vozil
na električni pogon in vse več ljudi me sprašuje, kje
dobiti in kako predelati avto v električno vozilo,
pravi Andrej Pečjak, prvi mož Inštituta za diagnostiko in vzdrževanje motornih vozil Metron, ki je na
14. reliju Monte Carlo des Energies Nouvelles dosegel izjemen uspeh. S kopilotom, Francozom Fredericom Mlynarzickom, je s predelano Dacio Sandero na trodnevnem reliju slavil zmago tako v
porabi kot tudi med električnimi vozili. Metronov
električni avtomobil je tako prehitel vozila znamke
Tesla Roadster, ki v svetu veljajo za ene najbolj dovršenih električnih vozil. Posamezniki, ki se navdušujejo nad električnimi vozili, imajo sicer po besedah Pečjaka dve možnosti: ali kupijo nov ali
rabljen avto ali predelajo svojega. Nič od navedenega ni enostavno, pravijo v Metronu, a po predelavi je cena vožnje precej ugodna. V sedanjih razmerah in ob zdajšnjih cenah električne energije
znaša približno evro na 100 kilometrov vožnje.

ZPS gospodinjstvom svetuje:
zmanjšajte moč svojih varovalk!

Energetika.NET prejela priznanje za
družbeno odgovorne projekte!
Energetika.NET je prejela priznanje za svoje
družbeno odgovorne projekte Britansko-slovenske
gospodarske zbornice. Prepričala je predvsem z izdajo ekološko-energetske literature za najmlajše in
s spodbujanjem energetske učinkovitosti v slovenskih občinah.
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Za gospodinjske odjemalce električne energije se je
prvega februarja letos za več kot 310 odstotkov povišal prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije
(OVE), to povečanje pa so gospodinjstva na svojih
položnicah opazila marca. »Ker se omenjeni prispevek obračunava glede na obračunsko moč (moč
varovalk), potrošnikom svetujemo, da zmanjšajo
moč svojih varovalk, če je to mogoče,« svetujejo v
Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). »O tem naj se
pozanimajo pri svojem distributerju. S spremembo
z obračunske moči 10 kW na na primer 7 kW – kar
zadostuje za normalno gospodinjsko uporabo električne energije – lahko pri prispevku prihranijo približno 25 evrov letno, manjša pa bo tudi postavka
omrežnina,« dodajajo.

Kljub merilnikom toplote se je poraba
toplote povečala
Čeprav je bil osnovni namen merilnikov toplote
zmanjšati porabo toplote, se je le-ta povečala pri več
kot dveh tretjinah stavb, zmanjšala pa zgolj pri tretjini stavb, je pokazala primerjalna analiza zadnjih
dveh kurilnih sezon, ki jo je pripravilo ljubljansko
podjetje SPL. V SPL sicer opozarjajo, da mora za
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zmanjšanje porabe toplote v celotni stavbi večina
stanovalcev varčevati pravilno. Med ukrepi, ki vas ne
bodo stali nič, so prilagoditev temperature v stanovanju, preverjanje tesnosti oken, prezračevanje prostorov, pokritje grelnih teles z alu folijo ... Seveda pa
so možni še investicijski ukrepi, ki bistveno bolj
zmanjšajo porabo toplote: izboljšanje toplotne izolacije stavbe, enostavni sistem prezračevanja, termostatski ventili in uravnoteženje ogrevanja ter zamenjava starih ogrevalnih sistemov.

Lani izplačanih za skoraj 30
odstotkov več podpor za OVE
Višanje izplačil podpor za obnovljive vire energije
(OVE) se je nadaljevalo tudi lani, ko je bilo kljub veliko nižji skupni količini proizvedene električne
energije – 654 GWh v primerjavi z 943 GWH leta
2011 – izplačanih za malo manj kot 30 odstotkov
več podpor. Izplačilo podpor je tako zraslo z 69,5
milijona evrov na 89,8 milijona evrov (oboje brez
DDV), kažejo podatki Borzena. Skupna količina
proizvedene električne energije je medtem precej
padla, tako da je bilo leta 2012 doseženo le nekaj
manj kot 70 odstotkov ravni predhodnega leta. Največ, kar 40 odstotkov podpor oziroma38,2 milijona
evrov, je bilo izplačanih sončnim elektrarnam. V
slovenski podporni shemi, ki jo upravlja Borzen, je
bilo konec leta 2012 skupaj 2.543 elektrarn s skupno
močjo 375 MW, kar predstavlja približno 11 odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število elektrarn v shemi je v primerjavi s
koncem leta 2011 zraslo za skoraj 70 odstotkov.

Električni avtomobil, ki doseže do
300 kilometrov na uro
V Španiji so konec februarja predstavili enega najmočnejših električnih avtomobilov vseh časov; njegovo izdelavo so financirali iz evropskih sredstev.
Avtomobil Volar-e s tisoč konjskimi močmi dosega
najvišjo hitrost 300 kilometrov na uro, za pospešek
do 100 kilometrov na uro pa potrebuje le 3,4 sekunde, piše na spletni strani Evropske komisije
EUekspres. Volar-e so naredili v španskem podjetju
Applus Idiada, konec februarja pa so ga predstavili

na preizkušanju dirkalnikov formule 1 v Barceloni.
Namen te predstavitve je bil odpraviti predsodke o
zmogljivosti in zamudnem polnjenju baterij pri
električnih vozilih. Volar-e je zgrajen iz karbonskih
vlaken ter aluminija, opremljen je s hitrim napajalnim sistemom – baterije se napolnijo v pičlih 15
minutah, kar je povprečen postanek, ki si ga
običajno privoščimo na bencinskem servisu.

Kakovost pelet na slovenskem trgu
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, natančneje v
oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, so se lotili analize kakovosti peletov, ki jih je mogoče dobiti
na slovenskem trgu. Naključno so izbrali pelete 16
proizvajalcev iz različnih držav in jih testirali. V
najvišji kakovostni razred A1 so se uvrstili le trije
vzorci, kar šest pa jih ni ustrezalo določilom za
neindustrijsko rabo pelet. Kot najbolj problematična lastnost analiziranih pelet se je izkazal delež
pepela. Kakovostnemu razredu A1 (dovoljeno je
0,7 odstotka pepela) so ustrezali le trije vzorci, ki so
vsebovali približno polovico dovoljene vrednosti.
Zaradi nespodbudnih rezultatov bodo v inštitutu v
prihodnje nadaljevali z analizami kakovosti in v
analize vključili še več manjših proizvajalcev iz Slovenije.

Energija plus bo 1. maja elektriko
pocenila za 3,19 odstotka
Energija plus, hčerinska družba Elektra Maribor, bo
1. maja vsem gospodinjstvom, ki kupujejo energijo pri njej, znižala ceno električne energije za
povprečno 3,19 odstotka. Če se bo nižanje cene
električne energije na trgu nadaljevalo, za konec leta
ali najpozneje na začetku prihodnjega leta pričakujejo dodatno znižanje za najmanj 5 odstotkov. »Gospodarske razmere in projekcije gospodarskih gibanj v prihodnjih obdobjih pomembno vplivajo
tudi na cene električne energije. Že nekaj časa je
prisotno nižanje cen,« pojasnjujejo v Energiji plus
ter dodajajo, da sledijo tržnim razmeram in cene
I
prilagajajo nabavnim pogojem.

Energetika.NET
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EKonoMijA in EnErgEtiKA

V ﬁnančnem obdobju
2014–2020 pomembna
vloga zasebnega sektorja
Konkretno povečanje kohezijskih sredstev v
finančni perspektivi 0–0 bo zahtevalo
veliko večje vložke zasebnega sektorja v
obnovljive vire energije (OVE) in učinkovito
rabo energije (URE), meni predstavnik
generalnega direktorata za energijo
Evropske komisije Stefano Panighetti.
Kakšne so priložnosti za lokalne skupnosti v
novem finančnem obdobju EU 0–00,
so se spraševali predstavniki lokalnih
skupnosti iz vse Evrope na letni konferenci
Energy Cities v najbolj zelenem mestu Växjö
na Švedskem, kjer je bila prisotna tudi
Energetika.NET.
V Konvencijo županov je vključenih preko 4.500
občin iz 48 držav, ki tako pokriva 166 milijonov oz.
praktično eno tretjino evropskega prebivalstva. 60
% vključenih mest je do sedaj že pripravilo SEAP.
»Cilji konvencije so nekoliko višji od ciljev EU,
povprečna zaveza za znižanje energetske potratnosti tako predstavlja 29 %, potencial za zmanjšanje
emisij CO2 pa predstavlja kar 170 milijonov ton,«
pravi Kristina Dely, vodja mednarodnega sodelovanja združenja Energy Cities. Prav v SEAP-u (Sustainable energy acting plan) občine skupaj načrtujejo za kar 40 milijard investicij, od česar bo za
energetsko sanacijo stavb potrebno nameniti 12
milijard evrov. »Energetska sanacija stavb predstavlja 39-odstoten prihranek energije,« pravi Delyjeva in dodaja, da je potrebno cilje, čeprav so povsem jasni, sedaj prevesti v resnične akcije in
projekte, ki bodo pripravljeni na financiranje.
Na vprašanje, zakaj se danes še vedno premalo lokalnih skupnosti odloča za naložbe v trajnostno
energijo, Kristina Dely odgovarja, da dajejo prednost investicijam v zdravstvo, šolstvo in podobno,
kar je prav, vendar se morajo po drugi strani zavedati, da so naložbe v trajnostni razvoj dolgoročne.
»Pogosto lokalne skupnosti vidijo tovrstno investiranje kot predrago in pri bankah nepriljubljeno. A
resnična težava je v tem, da je stopnja zavedanja o
možnostih financiranja tovrstnih projektov zelo
nizka. Veliko lokalnih skupnosti niti ne ve, kaj je potrebno narediti, kako pripraviti tovrstne projekte in
ustrezno dokumentacijo, študije, da bi prišli do financiranja energetsko učinkovitih projektov,« dodaja Delyjeva.
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O tem, kaj konkretno se bo dogajalo na področju podpore energetski učinkovitosti,
kakšna bo politika in kakšni finančni instrumenti EU do leta 2020, je spregovoril Stefano
Panighetti iz generalnega direktorata za energijo pri Evropski komisiji. »Glavni cilj bo rast
zelenih delovnih mest. Pričakujemo, da bo na
milijon evrov investicij ustvarjenih 17 novih
delovnih mest. Prav tako je cilj zmanjšanje
emisij – na en evrov investicij se bodo za 2 do
5 evrov povečali javnofinančni prihodki in intenzivirala se bo delovna aktivnost predvsem v gradbenem sektorju,« pravi Panighetti in dodaja, da nova
direktiva o energetski učinkovitosti ustvarja predvsem korist za potrošnike, javni sektor pa vidi kot
vzor zasebnemu.
Pogled v preteklost nam pokaže, da je bilo v minuli
finančni perspektivi (2007–2013) na področju kohezije za energetsko učinkovitost razdeljena 5,1 milijarda evrov, skozi program Inteligentne energije
Evrope pa je bilo razdeljenih 735 milijonov evrov za
mehke ukrepe v OVE in URE, ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks. V programu ELENA je bilo
za namene tehnične priprave projektov na voljo 97
milijonov evrov in skozi EEE-F (European Energy
efficiency Fund) še 265 milijonov evrov, pravi predstavnik Evropske komisije.
»V novi finančni perspektivi 2014–2020 EU izpopolnjuje vrzeli in predstavlja stabilnejši zakonodajni okvir. Podvojila se bodo dosedanja kohezijska
sredstva, ki v novi finančni perspektivi predstavljajo
17 milijard evrov za OVE in URE. Skozi Horizont
2020 pa bo 6,5 milijarde evrov namenjenih za inovacije in raziskave na področju varne, čiste in učinkovite energije,« je izpostavil Panighetti.
V prihajajočem obdobju pa bo moral velik del investicij v OVE in URE priti tudi iz zasebnega sektorja. Potrebni bodo učinkoviti marketinški pristopi, da se izognemo izpadu zasebnih investitorjev
in povečamo finančne vzvode, menijo na Evropski
komisiji. »Osredotočiti se bo potrebno na pomanjkljivosti sektorja, trga, na inovacije in poleg stroškov
tudi na učinkovitost projektov v energetsko učinkovitost.« Stefano Panighetti je prepričan, da je to
ključen trenutek za lokalne skupnosti, občine, ki
morajo v času, ko države članice pripravljajo svoje
programe na tem področju, povedati, kaj deluje v
praksi in kaj je potrebno vključiti v te programe. I

Ilustracija: Roman Peklaj

Mateja Kegel
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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.

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!

SE BEREMO!

Energetika.NET d.o.o.
Tehnološki park 24; 1000 Ljubljana
telefon: 01 40 12 868
e-pošta: prodaja@energetika.net
www.energetika.net
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ZAdnjA BESEdA

Sveža energija
Ana Vučina Vršnak

D

anes je 9. maj. Pred devetimi leti
in devetimi dnevi je Slovenija
vstopila v Evropsko unijo. Takrat
sem sredi noči poročala o bolj ali
manj evforično izgovorjenih besedah vseh, ki nekaj štejejo v političnem življenju. Takratni predsednik Evropske
komisije Romano Prodi je prišel v Novo Gorico in
poudaril, da je v novem svetovnem redu naša prihodnost odvisna od naše sposobnosti, da ostanemo
skupaj. Takratni predsednik države Janez Drnovšek nas je spomnil, da bomo v Evropi veljali toliko,
kot bomo znali biti ustvarjalni, tehtni, pogumni,
strpni in pravični. Kolikor bomo imeli širine in
zmožnosti pogledati čez svoj plot in naprej v svet in
prihodnost. Tedanji premier Anton Rop pa je dejal,
da je naša energija sveža in nova, komaj rojena in
zato bolj prostodušna in bolj polna vere v dober izid.

Dober izid. Pred skoraj desetletjem smo verjeli, da
je dobro, da imamo večji notranji trg, kjer lahko poslujemo in kamor lahko gremo bodisi kot turisti bodisi kot delavci. Manj smo se ves ta čas ukvarjali s
tem, kam gremo sami, skupaj z našimi 26 kolegicami in kaj lahko sami storimo za dober izid. Najprej smo namreč morali spoznati, za kaj sploh gre.
Pa smo novinarji, specializirani za področje EU,
prva leta v glavnem govorili o evropski zakonodaji,
ki jo bomo morali tako ali drugače upoštevati doma.
Pa kje imamo težave in kje smo dobri. Kot čisti začetniki na novem podiju si ne politika ne mediji nismo niti predstavljali, kaj vse se (lahko) skriva za
številnimi odločitvami v Bruslju. Kako le, če pa so
nam bila vsa določila in pravila le položena na
mizo. Nikjer v zakulisju nas ni bilo. Počasi pa smo
se vendarle začeli učiti.

0
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Ob blizu in od daleč
Ko je Nemčija z Angelo Merkel na čelu leta 2007
za vso EU uspela postaviti podnebno-energetske
cilje, je bilo v Bruslju samoumevno izpostavljati
»ambicioznost« boja za čistejše okolje in s tem
neko daljnovidnost stare celine. Upali smo celo,
da bo Evropa za seboj potegnila ostale na tem svetu.
A če gledamo od daleč, si je Nemčija takrat zgolj želela zagotoviti prednost v razvoju tehnologij obnovljivih virov energije pred vse bolj močno Kitajsko
in drugimi. Sedaj smo na sredi poti do leta 2020,
ko bodo verjetno vsi po vrsti pisali o (ne)doseženih
ciljih; o tem, kako daleč je Danska in kako zaostajajo nekatere druge države. Vendar se »stranskim
učinkom« energetske politike EU kot celote ter
vsake posamezne države članice – vsaka namreč še
vedno odloča o svoji energetski mešanici – verjetno ne bo moč izogniti. Jasno kot beli dan postaja,
da poraba premoga pač raste.
Ta zgodba lahko lepo oriše razliko med pristopom
bolj ali manj uspešnih držav. Tiste, ki vedo, kaj
hočejo, bodo znale svoje interese predstaviti tako,
da jim bodo začeli slediti še drugi. Za vsako odločitvijo se tako v ozadju skrivajo številni razlogi in
dobro jih je poznati, saj je potem tudi lažje krmariti v omrežju preštevilnih dejstev in neskončnih
želja. Dober izid bo tako predvsem posledica našega
znanja in odločnosti.
Omenjena podnebna zgodba pa razgali še nekaj: razliko med splošnim in bolj specializiranim poročanjem medijev. Če bi denimo v Franciji napovedali
splošno stavko, bi večina agencij in časnikov pisala
o tem, koliko delavcev je prišlo na ulico, kakšne so
zamude v prometu in kaj so sindikati dosegli. Z vidika medija, ki je specializiran za energetska vprašanja, pa bi bil poudarek seveda drugje. Že isti dan
bi se ukvarjali predvsem s spremenjenimi cenami
električne energije, saj je Francija velik igralec na
tem področju. Podobno je z vremenom: medtem ko
nas v glavnem zanima le, ali nam bo sijalo sonce,
energetiki ob vremenski napovedi že računajo, kje
bodo najceneje kupovali elektriko.
Ko vse bolj vstopam v drobovje energetike, odkrivam prave zanimivosti ali kar zakonitosti, o katerih
pa se na splošno ne govori preveč. Podobno kot pri
odkrivanju bruseljskega zakulisja, ko povezavam in
navezam ni videti konca, pa so lahko te ključne za
razumevanje celotnega sistema delovanja. Še dobro,
da se učenje nikoli ne konča. Če bi se, o kakšnih doI
brih izidih zagotovo ne bi poročali.

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

Energetika.NET je vodilni portal informacij s področja
energetike v Sloveniji. Pokriva vsebinsko in geografsko
široko področje, informacije so aktualne, ažurne in
celovite. Podane so tako, da si z njimi potešim osebno
radovednost, hkrati pa pomenijo pomemben dodaten vir
novic pri mojih profesionalnih aktivnostih. Cenim njihovo
osredotočenost na uporabo medmrežnih komunikacij,
saj mi to omogoča branje novic na mojih številnih
službenih poteh.
Dr. Romana Jordan, evropska poslanka

Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET, so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi
Energetika.NET? Cenim in priporočam. Redno berem
spletno izdajo Energetike.NET, ki je zelo koristna, vsebuje
vsestranske in ažurne informacije. Prispevki so raznoliki,
verjamem, da vsakdo najde kakšnega, ki ga posebno
zanima. Poleg celovite slike dogajanja v Sloveniji in
izbranih aktualnosti iz EU so na voljo zbrane tudi
informacije o dogajanju v soseščini.
Marko Senčar, ACER

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

Energetika.NET

En.trading 013
Zagreb I Hotel International I 21. maj 2013
Vstop Hrvaške na evropske energetske trge
9.00 - 9.30

Prijava udeležencev in jutranja pogostitev

9.30 - 10.00

Uvodni nagovori
Alenka Žumbar Klopčič, Energetika.NET; Tom Nyblin, Montel; Ivan Vrdoljak, hrvaški minister
za gospodarstvo (vabljen); Boštjan Napast, Geoplin;

10.00 - 10.30

Obeti hrvaškega trga z električno energijo

10.30 - 11.00

Slovenski trg z električno energijo

11.00 - 11.30

Odmor za kavo in sadje

11.30 - 12.15

Omizje: Dogajanje na hrvaškem elektroenergetskem trgu

Ivor Županić, HROTE
Karlo Peršolja, Borzen

moderatorka: Alenka Žumbar Klopčič, Energetika.NET
Vabljeni sogovorniki: dr. Dejan Paravan, GEN-I; predstavnik podjetja HERA; Ivor Županić, HROTE;
predstavnik podjetja Hrvatska elektroprivreda (HEP);
12.15 - 12.45

Povezovanje trgov z vidika trgovca
Gorazd Skubin, Petrol

12.45 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.00

Omizje: Dogajanje na trgu plina
Moderator: Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET
Vabljeni sogovorniki: mag. Alojz Stana, Geplin; predstavnik družbe Plinacro; Damir Šugor, INA;
predstavnik podjetja Crodux plin, predstvnik podjetja HEP Plin;

15.00 - 15.30

Napovedi cen za regionalni trg električne energije

15.30 - 15.50

Odmor za kavo

15.50 - 16.20

Vloga borze z električno energijo v jugovzhodni Evropi

mag. Gorazd Ažman, Geoplin; mag. Borut Janša, Mentor EBS

Anže Predovnik, direktor BSP Southpool
16.20 - 16.40

Lekcije z drugih liberaliziranih evropskih trgov
Morten Munkejord, Montel

16.40 - 16.45

Sklepni nagovor
Alenka Žumbar Klopčič, Energetika.NET

18.00 - ...

Večerja & zabava

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!

