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je niso nikoli zagnali

»Plinska industrija
je zelo posebna,
in jo je treba tako
tudi obravnavati!«
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Avstrijska Gradiščanska
do energetske neodvisnosti
z obnovljivimi viri

Se še splača postavljati
sončne elektrarne?

O Energetiki.NET so povedali …
Med zaposlenimi v podjetju BSP Southpool portal
Energetika.NET velja za enega najboljših portalov s
celostnim poročanjem o energetiki v jugovzhodni Evropi.
Ponuja aktualne novice o slovenski in regionalni
energetiki, ekskluzivne intervjuje, pregled dogajanja na
področju financ in regulative, obvestila o novih delovnih
mestih in prihajajočih dogodkih ter napovedi konferenc.
Na tematskih dogodkih Energetike.NET gostujejo vodilni
regionalni mnenjski voditelji in ključni oblikovalci politik,
ki s predstavitvami svojih pogledov in znanja o trenutnih
tržnih dogajanjih udeležencem omogočajo nadgradnje in
izmenjavo mnenj o obravnavanih temah.
Anže Predovnik, BSP Southpool

Energetika.NET je najprepoznavnejši energetski portal v
Sloveniji, preko katerega se na enostaven in uporabniku
prijazen način pridobi večino najpomembnejših aktualnih
regijskih informacij s področja energetike. Poslovno
izobraževalni dogodki v okviru Energetike.NET so
strokovno organizirani in se jih z veseljem udeležujemo.
Miha Valentinčič, Petrol d.d.

Energetika.NET že vrsto let predstavlja ključni informacijski
portal na področju energetike v Sloveniji, v zadnjih letih pa
tudi v širši regiji. Razvijal se je v času, ko energetika še ni
imela tako usodno strateškega pomena. Lahko rečemo, da
so ustvarjalci na tem področju orali ledino. Danes je portal
pregleden, ažuren, objektiven in celovit in mu namenjam
vsakodnevno pozornost. Redno preletim teme in preberem
številne intervjuje. Nekateri dogodki Energetike.NET so
se prav tako že dodobra uveljavili in predstavljajo uspešno
nadgradnjo in sinergijo z osnovno dejavnostjo.
Energetiki.NET želim, da tovrstno uspešno tržno
pozicioniranje prenese tudi na katerega od trgov JV
evropskih držav.
Tomaž Orešič, EFT Group

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, Plinovodi d.o.o.
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Veselim se elektronskih 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, Slovenski E-forum

Vsebine s portala nam pomagajo pri večji informiranosti
o dogajanju v energetskem sektorju.
Mag. Petja Rijavec, HSE

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

Portal Energetika.NET nam predstavlja neizčrpen vir
pridobivanja informacij, saj na njem najdemo veliko
zanimivih ter za nas predvsem uporabnih vsebin, ki so
vezane na zelo specifično področje energetike, ki ga
soustvarjamo tudi v Premogovniku Velenje.
dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje
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Energija poganja svet
– bolj kot kadar koli!
Kmalu po tem, ko so to doživeli obnovljivi viri energije, zdaj
doživlja svojo revolucijo tudi plin. Z novimi najdbami v skrilavcih
intenzivne eksploatacije dobesedno pišejo ameriško pravljico, ki pa
bo vsekakor vplivala tudi na preostali svet. Stara celina pa tudi
Azija tako že razmišljata o novih plinskih terminalih, s katerimi
bosta čim bolj učinkovito potegnili novi vir v svoj objem (beri:
porabo) pa tudi s katerimi bosta (predvsem Evropa) okrepili svojo
vlogo trgovca s tem energentom.
Podobno kot se pretakajo kilovati energije – zadnje čase
govorimo predvsem o zelenih kilovatih – z enega na drug konec
celine in podobno kot zemeljski plin medsebojno povezuje tudi
kopenske dele celin, bo zdaj plin iz skrilavcev s svojimi morskimi
potmi povezal ves svet in tako še zaokrožil zgodbo o globalni
energetiki. Da ima ta še kako različna stališča, pa kaže prav
primer cenovne politike na področju plina. Podobno evforičnost,
kot jo je bilo zaznati še nedolgo nazaj na stari celini, ko se je
Unija podala v subvencijsko spodbujanje rabe obnovljivih virov
(kljub zaostalim vlaganjem v omrežja), je danes zaznati na
strani ameriških »plinašev«, ki se kot majhni otroci veselijo
razsežnosti intenzivne eksploatacije tega novega vira, ki je že
vplival na globalni upad cen plina, in zaradi katerega lahko
danes načrtujejo nove plinske terminale za namen izvoza in ne
uvoza, kot so se bali še pred nekaj leti. In ko govorimo o različnih
stališčih, velja spomniti, da ameriškim plinašem stojijo povsem
nasproti njihovi ruski kolegi, ki želijo cenovno politiko pri plinu
ohraniti vezano na cene nafte (več o tem v intervjuju s
predstavnikom Gazprom Exporta na strani 55).
Seveda ruske želje niso »za blagor sveta«, pa vendar bi lahko
glede na omenjeno svežo izkušnjo iz Evrope, ki je prav tako kot
ZDA skušala na hitro spodbuditi lastno proizvodnjo energije
(v evropskem primeru pač iz obnovljivih virov) zavoljo otepanja
uvozne odvisnosti, nekaj konzervativnosti vendarle ohranili.
Za vsak primer.
Zagotovo je, da tako, kot je »denar sveta vladar«, tako ta »svet
poganja energija«. In ko to povežemo, vidimo, da človekova
materialistična bit dejansko sloni le na teh dveh medsebojno
neizbrisljivo povezanih dobrinah oz. sredstvih. Kljub vsemu pa so
tu še drugi stebri, ki v povezavi z energijo in financami zahtevajo
našo pozornost; med drugim okoljski in socialni. Če bomo
upoštevali tudi ta dva, pa morda celo ohranimo še kak drug del
naše biti, ki časti tudi bolj duhovne vrednote.
O energetiki globalno pa seveda tudi nacionalno bomo sicer
govorili na prihajajoči konferenci En.odmev 013, ki bo 5. marca
v Ljubljani. Odlični gostje obetajo pestro debato!
Se vidimo na En.odmevu 013 in beremo na Energetiki.NET!
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Simona Drevenšek, Tanja Srnovršnik, Ana Vučina Vršnak

Svetovni energetski zemljevid se občutno spreminja, te
spremembe pa bodo preoblikovale pričakovanja glede
vlog različnih držav, regij in energentov v prihodnjih
desetletjih v svetovnem energetskem sistemu, so konec
lanskega leta poudarili v Mednarodni agenciji za

energijo (IEA). V tem pogledu se zadnje čase pogosto
omenjajo Združene države Amerike, kjer so odkrili
velike nekonvencionalne zaloge nafte in zemeljskega
plina. Podobo tega zemljevida pa spreminjajo tudi
obnovljivi viri energije.

Smo pred naslednjo naftno revolucijo?
Fosilna goriva bodo še naprej prevladovala v svetovni energetski
mešanici, države pa jih bodo podpirale s subvencijami, so prepričani v IEA, ob tem pa opozarjajo na negativen vpliv, ki ga ima
takšno ravnanje na podnebje. V letu 2011 so sicer subvencije za
fosilna goriva zrasle za skoraj 30 odstotkov na 523 milijard dolarjev (411,7 milijarde evrov), predvsem zaradi rasti subvencij na
Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Za primerjavo dodajmo, da
so v istem obdobju subvencije za obnovljive vire energije
(vključno s subvencijami za biogoriva) znašale 88 milijard dolarjev (69,3 milijarde evrov).
V svetovni energetski mešanici je do zdaj vodila nafta, a vprašanje
je, kako dolgo bo še. IEA namreč napoveduje, da se bo leta 2017
nafti zelo približal premog. Kljub temu bo svetovno povpraševanje po nafti do leta 2020 zraslo za 7 milijonov sodčkov na dan, leta
2035 pa bo preseglo 99 milijonov sodčkov na dan. Do takrat
bodo cene nafte dosegle 125 dolarjev na sodček (98,4 evra).
Na »naftni zemljevid« bodo zelo vplivale ZDA, ki naj bi do leta
2017 postale največje proizvajalke nafte. Severna Amerika prav
tako postaja neto izvoznica nafte, zaradi česar se spreminja smer
mednarodne naftne trgovine – do leta 2035 naj bi tako Bližnji
vzhod skoraj 90 odstotkov nafte izvozil v Azijo. Spreminjajo se
tudi položaji največjih izvoznikov nafte. IEA napoveduje, da bo
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Irak postal glavni dobavitelj hitro rastočim azijskim trgom,
večinoma Kitajski, in drugi največji izvoznik nafte na svetu do
2030-ih ter bo s tem prehitel Rusijo. Trenutna proizvodnja v
višini 3 milijonov sodčkov na dan naj bi se v Iraku več kot podvojila do leta 2020 in dosegla več kot 8 milijonov sodčkov na dan
do leta 2035.

Za skoraj 00 let zalog
Glede nafte pa tudi glede drugih fosilnih goriv se sicer ves čas postavlja vprašanje, koliko zalog sploh še imamo. Harvardski Belfer Center je na primer v lani objavljenem poročilu napovedal, da
smo pred novo naftno revolucijo. »Zaradi tehnologij, kot sta horizontalno vrtanje in hidravlični 'fracking', vstopamo v novo
dobo, ko bo nafte na pretek. Nasprotno z mnenjem večine ljudi
zaloga nafte po svetu narašča tako hitro, da bi lahko prehitela
njeno porabo,« so zapisali. Njihove napovedi so precej drznejše
od napovedi IEA, saj pravijo, da bi lahko do leta 2020 svetovna
proizvodnja nafte presegla 110 milijonov sodčkov na dan, kar je
skoraj 20-odstotna rast. Naftni »boom« naj bi vodile štiri države
– Irak, ZDA, Kanada in Brazilija.
Kot pojasnjuje dober poznavalec energetskega trga dr. Mihael G.
Tomšič, znane nekonvencionalne zaloge, dosegljive s sedanjimi
tehnologijami, nekajkratno presegajo zaloge, ki jih lahko dosežemo s konvencionalnimi tehnologijami. V formaciji Green River na severozahodu ZDA (Colorado, Utah, Wyoming) naj bi bilo
tako za okoli 800 trilijonov sodčkov nafte, kar je trikrat več od za-

log Savdske Arabije in enako vsem zalogam ob Arabsko-Perzijskem Zalivu. Podobne po obsegu so tudi zaloge v ležiščih Bakken (Severna Dakota, Saskachewan), nič manjši ni potencial katranskih peskov v Alberti (Athabasca). Skupno je po sedanjih
tehnično dosegljivih nekonvencionalnih zalogah vsaj 2,1 trilijona
sodčkov, v primerjavi z okoli 3,4 trilijona sodčkov potencialno tehnično dosegljivih konvencionalnih zalog. »Nekonvencionalne
zaloge sicer bistveno povečujejo obseg poznanih zalog, vendar so
teže dosegljive. Pri sedanji porabi bi skupne zaloge zadostovale
za skoraj 200 let,« pravi.
Kljub temu torej, da so nekonvencionalne zaloge nafte dokaj dobro znane in da obstajajo že tudi ustrezne tehnologije, je delež
te proizvodnje majhen in še ne dosega 10 odstotkov celotne
proizvodnje. Prva ovira so po Tomšičevih besedah precej višji
stroški proizvodnje, druga pa potrebna čas in denar za razvoj
proizvodnih zmogljivosti in potrebne infrastrukture. Za izdaten
razvoj nekonvencionalnih virov nafte je sicer potrebna trajno
zagotovljena cena nafte vsaj med 80 in 100 dolarji na sodček, na
obseg izrabe nekonvencionalnih virov nafte pa bo zelo vplivala
tudi strategija prevladujočih proizvajalcev (OPEC, Rusija). »Omejitev nadaljnje rasti cen nafte je v tem trenutku največ, kar lahko
v bližnji prihodnjosti pričakujemo od 'naftne revolucije',« meni
Tomšič in dodaja, da se bo Evropa pred povečevanjem cene nafte
branila predvsem z učinkovito rabo ali celo prehodom na druge
vire energije in svetovno konkurenčno proizvodnjo kakovostnih
izdelkov.

Premog naj bi do leta 2030 prehitel nafto

V primerjavi z zemeljskim plinom porablja energetsko „najpožrešnejša“ država na svetu (ZDA) manj premoga za proizvajanje
elektrike kot nekoč. Toda to ne pomeni, da na splošno porablja
manj premoga. Pa ne le ZDA, tudi drugod po svetu poraba premoga narašča že od leta 2000. Do 2010 je po nekaterih ocenah
zrasla za 70 odstotkov. Splošni trendi v svetu kažejo, da se bo med
vsemi energenti za proizvodnjo električne energije do leta 2030
najbolj povečala prav poraba premoga. To napoveduje tako mednarodna agencija za energijo (IEA) kot druge neodvisne mednarodne strokovne ustanove.

Premoga še za 6 let
Nemčija je bila prva država, ki se je odločila za ukinitev jedrske
energije. Oči je imela uprte v obnovljive vire energije, a se je izkazalo, da zgolj s solarno in vetrno energijo ne bo mogla nado-

mestiti manka jedrske. Kljub temu so nemško kanclerko Angelo
Merkel, ker je napovedala ustavitev 17 jedrskih reaktorjev do leta
2022, okoljevarstveniki kovali v zvezde. V zvezde so jo kovali tudi
predstavniki premogovne industrije. Zakaj? Ker so vedeli, da se
spet obeta obdobje premogovnih termoelektrarn, ki bodo delovale
na domači lignit. „Fosilna goriva bodo ostala glavni energetski vir
še vsaj do sredine tega stoletja. Takšne so napovedi in kazalci vseh
mednarodnih strokovnih institucij. Uvoz električne energije v
Sloveniji se bo v prihodnje povečeval v skladu z rastjo njene porabe in nobeden od obnovljivih ali jedrskih virov ne more v nekaj letih pokriti rastočega primanjkljaja moči po sprejemljivi
ceni,“ nam je povedal izredni profesor in dekan Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani Jakob Likar.
Pravi tudi, da splošni trendi v svetu kažejo, da se bo med vsemi
energenti za proizvodnjo električne energije do leta 2030 najbolj
povečala ravno poraba premoga. „Po napovedih IEA bo imel
premog v globalnem smislu enako pomembno vlogo kot nafta,
do leta 2030 jo bo celo dohitel,“ razlaga.
Premog dandanes pokriva 27 odstotkov proizvodnje električne
energije v EU, v svetovnem merilu pa 41 odstotkov. „EU letno porabi 720 milijonov ton premoga, kar predstavlja 10 odstotkov svetovne porabe. V številnih evropskih državah predstavlja premog
več kot 50 odstotkov v strukturi proizvodnje električne energije,“
razlaga Likar in dodaja, da v Evropi skoraj ni države, ki ne bi uporabljala premoga – ali lastnega ali uvoženega.
Z naraščajočo porabo – med državami s 3162 milijoni ton porabljenega premoga letno vodi Kitajska, sledijo ZDA z 932 milijoni
ton, Indija s 538, Avstralija, Indonezija, medtem ko je Nemčija s
13 milijoni ton na repu lestvice – je glede na sedanjo raven proizvodnje in potrjene rezerve na svetu premoga v povprečju še za
126 let.
Energetika.NET



EnErgEtSKi AtLAS SvEtA

Pričujoč zemljevid prikazuje svetovne zaloge nafte, plina in premoga ter
delujoče jedrske elektrarne. Kapacitet ovE ne vključuje.
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Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da je premog tudi velik delodajalec. Samo v 27 članicah EU letno omogoča kruh in preživetje najmanj 250.000 ljudem.

Vodilna trojka: Kitajska, ZDA in Indija
Črni biser bi lahko rekli premogu, katerega prodaja se v zadnjih
letih močno povečuje. Tudi na mednarodnem podiju. S povečevanjem proizvodnje in uvoženih količin premoga prednjačita
predvsem Kitajska in Indija. Pravzaprav je Kitajska največji porabnik premoga na svetu. “Lani je proizvedla 3 milijarde 100 milijonov ton premoga, poleg tega ga je še 200 milijonov ton uvozila. Za njo so ZDA z nekaj manj kot milijardo ton porabljenega
premoga. Kitajska celo napoveduje nadaljnje povečevanje lastne
proizvodnje premoga; še pred koncem desetletja naj bi povečala
domačo proizvodnjo na okrog 4 milijarde ton premoga. Indija pa
pri sedanji proizvodnji 550 milijonov ton premoga – 90 milijonov ton uvozi – napoveduje obsežna vlaganja v posodobitev premogovnih zmogljivosti,“ oriše Likar trende v svetu.
Rast povpraševanja po premogu na svetovnih trgih pa pomeni
tudi vedno večji pritisk na ceno premoga. In ker brez premoga
tudi v prihodnosti ne bo šlo ter ob zavedanju, da ta škoduje okolju, Likar pravi, da je nujno, da se uporablja samo v modernih
energetskih napravah z visokimi izkoristki in s čim manjšim vplivom na okolje.

Goričko skriva 80 milijonov ton premoga
Sicer pa premoga nimajo le velike države, imamo ga tudi v Sloveniji. Odkopne zaloge v Šaleški dolini so 31. decembra 2012 znašale 115.703.982 milijonov ton premoga. Kar pomeni, da ga je dovolj tudi za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). To so po
Likarjevih besedah potrdili tudi mednarodni strokovnjaki za re-

vizijo zalog družbe IMC Montan Consulting GmbH iz Nemčije.
Dejali so, da je „zalog v pridobivalnem prostoru Premogovnika
Velenje za potrebe bloka 6 dovolj vse do leta 2054 in še dlje – in
to brez premoga v tako imenovani jami Šoštanj, ki je zunaj pridobivalnega področja“. Precej količin premoga po raziskavah se
skriva tudi na Goričkem: „Ocene kažejo, da naj bi šlo za približno 830 milijonov ton.“
Nikakor zanemarljiva vrednost, a še vedno veliko manjša, kot je
premoga na voljo drugod.
V ZDA se po oceni Agencije za presojo vpliva na okolje (EIA)
skriva 27,5 odstotka svetovnih zalog premoga, v Rusiji 18,3 odstotka, na Kitajskem 13,3 odstotka, v državah zunaj OECD in
Evroazije 10,7 odstotka, v Avstraliji in na Novi Zelandiji 8,9 odstotka, v Indiji 7 odstotkov, v Evropi 6,5 odstotka, v Afriki pa 3,7
odstotka.

v številkah:
– Po podatkih EIA Clean Coal Centre na svetu deluje več
kot 2300 termoelektrarn, od tega jih je vsaj 620 na
Kitajskem.
– Na svetu je 24 tisoč premogovnikov. Največ – 18.557 –
jih ima Kitajska, sledijo ZDA s 1458, Indija s 562 in Velika
Britanija s 46.
– S sedanjim tempom izkopavanja premoga naj bi bilo
tega dovolj le še za 110 let, menijo pri EIA. Ameriška
premogovna industrija trdi, da ga je še za 239 let.
– V ZDA naj bi količine uporabnega premoga (tudi
neodkritega) znašale okoli 484 bilijonov ton.
– Poraba premoga se bo med letoma 2009 in 2035 letno
povečevala za 0,4 odstotka.

Zlata doba zemeljskega plina?

Zelo velike spremembe se v zadnjem času dogajajo na področju
zemeljskega plina, in to predvsem na račun nekonvencionalnih
zalog. Pred zemeljskim plinom je v prihajajočih desetletjih po
mnenju IEA svetla prihodnost. Tako naj bi do leta 2035 povpraševanje po plinu zraslo za 50 odstotkov na 5 bilijonov kubičnih
metrov. Nekonvencionalni zemeljski plin naj bi do leta 2035
predstavljal skoraj polovico rasti proizvodnje plina, največ pa naj
bi ga proizvedli v ZDA, ki naj bi do leta 2020 postala neto izvoznica zemeljskega plina, v Avstraliji in na Kitajskem.
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V ZDA so se sicer že po letu 2005 količine plina iz skrilavcev povečale za več kot desetkrat, danes pa ta plin predstavlja več kot tretjino skupne proizvodnje plina, ki je leta 2011 presegla rekord iz leta
1973. Ameriško ministrstvo za energijo še napoveduje, da bo do
leta 2035 v ZDA kar polovica plina pridobljena iz skrilavcev.
A nekonvencionalni viri plina – sem ne spada le plin iz skrilavcev - niso omejeni samo na ZDA, še več se jih nahaja v azijskopacifiški regiji. IEA v svojem lanskem poročilu o plinu ocenjuje,
da je po svetu tehnično dostopnih nekonvencionalnih zalog plina
skupno 331 bilijonov kubičnih metrov, konvencionalnih pa 421 bilijonov kubičnih metrov. Tehnično dostopnih konvencionalnih zalog plina je največ – 131 bilijonov kubičnih metrov – v Evropi, po
državah pa imajo največ konvencionalnih virov Rusija in države
Bližnjega vzhoda. Nekonvencionalne zaloge plina IEA deli na
plin iz skrilavcev, tega naj bi bilo tehnično dostopnega še 208 bilijonov kubičnih metrov, plin iz peščenjakov (76 bilijonov kubičnih metrov) in premogovni metan (coalbed methane; 47 bilijonov kubičnih metrov). Največji deli obstoječih nekonvencionalnih
zalog, ki jih lahko počrpamo, pa ležijo v državah, ki so trenutno
neto plinske uvoznice, kot so Kitajska, že omenjene ZDA itd.
Čeprav nekateri pravijo, da države, kot je Kitajska, ne razmišljajo o izkoriščanju nekonvencionalnih zalog plina, saj imajo še
veliko zalog drugih virov energije, je ravno ta država pred kratkim
16 podjetjem podelila pravice za raziskovanje 19 območij, kjer se
nahaja plin iz skrilavcev.
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V Sloveniji plin iz peščenjakov
Tudi Evropa, ki je sicer močno odvisna od tujega, predvsem ruskega plina, ima svoje nekonvencionalne zaloge plina. V EU naj
bi po podatkih IEA največ tehnično dostopnih nekonvencionalnih zalog plina imela Poljska – po podatkih ameriške Uprave za
energetske informacije 5,3 bilijona kubičnih metrov, po podatkih
Poljskega geološkega inštituta pa med 346 in 768 milijard kubičnih metrov. Pri IEA takšno razliko pripisujejo različnima metodologijama. Poljski s približno isto količino zalog sledi Francija.
Nekaj nekonvencionalnih zalog plina – plina iz peščenjakov – pa
ima tudi Slovenija. Na območju Petišovci - Lovászi naj bi se po
navedbah britanskega podjetja Ascent Resources nahajalo 11,7
milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina, a so se pojavili zapleti s posojilom za črpanje tega plina.
V EU naj bi sicer uvoz plina zrasel z okoli 340 milijad kubičnih
metrov na več kot 500 kubičnih metrov leta 2035. Pa bi lahko kaj
od tega pokrili z nekonvencionalnimi zalogami plina, ki se nahajajo v EU? Tomislav Čorak iz podjetja A. T. Kearney pravi, da
strokovnjaki za zdaj dvomijo, da bo v Evropi mogoče pridobivati
plin iz skrilavcev, razen če bi se tehnologija črpanja spremenila.
»Evropa je zelo gosto naseljena, zato je na naši celini ta plin zelo
težko črpati. Ni še namreč popolnoma jasno, kakšne ekološke posledice utegnejo povzročiti ta nahajališča, kajti plin iz skrilavcev
črpajo tako, da zvrtajo vertikalne vrtine, nato pa s posebno tehnologijo horizontalno širijo kanale globoko pod zemljo. Nato v
skrilavcu, ki je apnenec, povzročajo mikroeksplozije in pod visokim pritiskom skozi prvo vrtino vbrizgavajo vodo. Voda izti-

skuje plin proti površini, ta pa se zbira v plinskem rezervoarju.
Kdo ve, kako lahko take vrtine vplivajo na podzemlje in okolje
sploh,« je pojasnil v pogovoru, objavljenem na naslednjih straneh.
Drugače meni evropska poslanka Romana Jordan, ki pravi, da
lahko pametno izkoriščanje tega vira nekonvencionalnega plina
pomaga zmanjšati uvozno odvisnost EU kot tudi ustvariti nova
delovna mesta. V EU naj bi sicer letos dobili zakonodajo glede
plina iz skrilavcev. »V časih, ko je gospodarstvo EU še posebno
šibko, moramo biti še toliko bolj odprti za novosti in jih znati izkoristiti kot priložnosti. Plin iz skrilavca je ena takšnih novosti,«
pravi Jordanova.

Rešitelj podnebja?
Nekateri sicer nekonvencionalne zaloge plina vidijo kot rešitelja
podnebja. V ZDA je namreč poceni zemeljski plin izrinil bolj
umazani premog – če so še do leta 2007 s kurjenjem premoga
pridobili skoraj polovico električne energije, se je do lanskega
marca njegov delež zmanjšal na 34 odstotkov. Izpusti emisij
CO2 so bili po podatkih ameriške Agencije za varstvo okolja leta
2010 za 7 odstotkov manjši kot leta 2005, padli naj bi tudi leta
2011. Glavni ekonomist pri Mednarodni agenciji za energijo Fatih Birol svari: »Povečanje proizvodnje nekonvencionalnega plina
bi bil dober premik, če bi ta plin nadomestil premog, ni pa to optimalna pot. Optimalna pot bi bila več obnovljivih virov energije,
več učinkovite rabe energije in več nizkoogljičnih tehnologij.«

V Aziji na veliko gradijo jedrske elektrarne
siji, 7 v Indiji, 4 v Republiki Koreji, 3 na Japonskem, po 2 v Pakistanu, Ukrajini, na Slovaškem in Tajvanu ter po 1 v Argentini,
Braziliji, Franciji, Združenih arabskih emiratih, ZDA in na Finskem. O gradnji jedrskih elektrarn razmišljajo tudi Belorusija,
Malezija, Turčija, Egipt itd.
Jedrske elektrarne proizvedejo okoli 6 odstotkov skupne primarne energije po svetu in okoli 14 odstotkov vse električne
energije. Več kot 80 odstotkov vse jedrske energije proizvedejo
države OECD – v teh jedrska energija zagotavlja okoli 21 odstotkov skupne osrbe z električno energijo. Delež jedrske energije
v celotni proizvodnji električne energije je v različnih državah različen. Francija na primer proizvede skoraj 80 odstotkov električne energije z jedrskimi elektrarnami, Slovenija okoli 40 odstotkov in je v tem pogled na šestem mestu, Kitajska pa le okoli
odstotek.
Čeprav je nesreča v jedrski elektrarni v Fukušimi marca 2011 povzročila, da se je nekaj evropskih držav, med drugim Nemčija in
Švica, odločilo za postopno ustavitev svojih jedrskih elektrarn, se
število jedrskih elektrarn po svetu povečuje. Po januarskih podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je delujočih jedrskih reaktorjev po svetu 437 s skupno močjo 372,4 GW
– od konca leta 2011 sta po enega novega dobili Kitajska in Kanada ter dva nova Republika Koreja –, od tega 104 v ZDA, tej sledita Francija (58) in Japonska (50), kjer je še en reaktor, ki je dolgoročno ustavljen.
Poleg tega se po svetu trenutno gradi kar 68 novih jedrskih
reaktorjev s skupno močjo 65,5 GW – 29 na Kitajskem, 11 v Ru-

Nizka cena elektrike iz jedrskih elektrarn
Kljub številnim pozivom nevladnih organizacij k opustitvi jedrske energije in nezaupanju ljudi v ta vir jedrski energiji še ne
bomo kmalu rekli »zbogom«. Nemčija se je sicer podala na to pot
in namerava do leta 2022 zapreti vse jedrske elektrarne, a zdaj
njena gospodinjstva in podjetja »tepejo« visoke cene električne
energije, ki so posledica prehoda na obnovljive vire energije.
Tako je na primer konec lanskega leta komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je podprla gradnjo drugega
bloka Nuklearne elektrarne Krško, državnemu svetu predstavila
naslednje ugotovitve: »S finančnega vidika jedrska energija kot
vir za proizvodnjo električne energije tako rekoč nima alternative
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– le strošek električne energije iz Dravskih elektrarn Maribor je
nižji. Morebitno znižanje njenega deleža bi zahtevalo bistveno
večje naložbe v druge tehnologije in vire energije, pri čemer je
vprašanje, ali bi bilo slovensko gospodarstvo oziroma država finančno sposobna takih vlaganj, poleg tega bi bila vprašljiva cenovna dostopnost take energije. Če Slovenija želi nemoteno
oskrbo z električno energijo, mora jedrska energija predstavljati
pomemben energetski segment.«

Leta 00 za 00 GW jedrskih elektrarn
Tudi sicer bo svetovna poraba energije zaradi rasti gospodarstva
in prebivalstva v prihodnje rasla. Če bomo nadaljevali s sedanjo
»neučinkovito« porabo energije, naj bi se po ocenah IEA povprečna poraba energije po svetu med letoma 2010 in 2050 letno
povečala za 1,4 odstotka, skupaj v tem obdobju za okoli 75 odstotkov. Za primerjavo, med letoma 1971 in 2010 je povprečna
letna poraba rasla za več kot 2 odstotka, skupaj za okoli 120 odstotkov. Če bomo sprejeli ambiciozne politike za omejitev porabe
energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, bi se lahko rast
porabe energije znatno zmanjšala in bi v naslednjih 40 letih letno
znašala 0,6 odstotka oziroma skupaj 30 odstotkov. Najbolj bo poraba zrasla v državah v razvoju, kot sta Kitajska in Indija. Države
bodo zato morale zagotoviti varne in cenovno sprejemljive vire
energije.
Viri in proizvodnja nafte in zemeljskega plina so nakopičeni v sorazmerno majhnem številu držav in svetovnih regij, nekaj od teh

je politično nestabilnih. Viri urana pa so, čeprav ga danes 90 odstotkov proizvede samo osem držav, razpršeni po vsem svetu.
Prav tako zaradi narave gorivnega cikla jedrske elektrarne niso odvisne od neprestanih dobav velikih količin goriva, jedrsko gorivo
pa je zelo koncentriran energetski vir in je mogoče narediti zalogo, med prednostmi jedrske energije omenjajo v Agenciji za jedrsko energijo pri OECD. Trenutno znane zaloge naj bi glede na
trenutno porabo urana zadoščale za 100 let, glede na geološke podatke bi lahko dodatne rezerve v deloma raziskanih regijah to povečale na okoli 300 let, tako imenovani nekonvencionalni viri
(uran v fosfatnih kameninah) pa celo na okoli 700 let. V omenjeni agenciji še napovedujejo, da bo do leta 2020 skupna kapaciteta jedrskih elektrarn znašala med 470 GW in 500 GW, kar
je 25-odstotna rast v primerjavi z letom 2010.
Jedrska energija bi lahko veliko vlogo igrala tudi pri manjšanju
emisij CO2. Po scenariju energetske mešanice, ki bi do leta
2050 svetovne emisije CO2 zmanjšala za 50 odstotkov, in manjše
porabe električne energije bi zmogljivost jedrskih elektrarn zrasla s 375 GW leta 2010 na okoli 1.200 GW leta 2050. Jedrske elektrarne bi tako proizvedle skoraj 25 odstotkov vse električne energije. Bo pa za večjo rast jedrske energije v naslednjih 40 letih
treba nasloviti nekaj ključnih problemov, ki bi lahko omejili
njeno rast, kot so odlaganje jedrskih odpadkov, neprestana izboljšava ravni varnosti obstoječih in novih jedrskih elektrarn, zagotovitev zadostnih zalog urana, skrajšanje časa gradnje jedrskih
elektrarn in zmanjšanje investicijskih stroškov.

Obnovljivi viri spreminjajo energetski atlas sveta
Globalni energetski atlas se nedvomno spreminja tudi zaradi vse
večjih vlaganj v obnovljive vire energije (OVE), katerih delež v svetovni energetski mešanici trenutno znaša okoli 17 odstotkov. Od
tega je polovica tradicionalne biomase, polovica pa sodobnih virov. Iz obnovljivih virov se proizvede več kot 1.360 GW elektrike,
pri čemer polovica novo nameščenih kapacitet temelji na obnovljivih virih (predvsem na vetru, soncu in vodi). Do leta 2035 naj
bi tretjino elektrike proizvedli iz obnovljivih virov.
Samo v letu 2011 se je v OVE investiralo okoli 260 milijard dolarjev, kaže globalno poročilo o OVE (Ren21). Na letni ravni to pomeni 17-odstotno rast oziroma dvakrat višje investicije kot leta
2007 ali šestkrat višje kot leta 2004. V zadnjih letih so najbolj rasle zmogljivosti v fotovoltaiki (v povprečju za 58 odstotkov letno),
sončnih elektrarnah na koncentriranje sončne energije (37 odstotkov) ter vetru (26 odstotkov).
Pomenljivo je, da so naložbe rasle kljub vse nižjim cenam
opreme in kljub težkim gospodarskim razmeram. Naložbe v
OVE (vključno z velikimi hidroelektrarnami) so tako presegle tiste v fosilna goriva za 40 milijard dolarjev. Velja poudariti, da se
trgi vse bolj širijo, saj proizvajalci opreme, kjer sta vse bolj v
ospredju Kitajska in Indija, zaradi velike ponudbe iščejo niše v
novih državah in regijah. Je pa stanje v posameznih segmentih
precej različno, kot bomo videli v nadaljevanju.
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Največje investitorke Kitajska, ZDA in Nemčija
Že tri leta zapovrstjo je največja investitorka na področju obnovljivih virov na svetu Kitajska. Sledijo ZDA, Nemčija, Italija in Indija. Slednja izstopa po največjem porastu naložb, kar 62-odstotnem. Kitajska je največ investirala na področju vodne, vetrne
in sončne energije (kolektorji), Italija na področju fotovoltaike,
ZDA pa v proizvodnjo biodizla in etanola.
Največje zmogljivosti ima seveda Kitajska in je vodilna v hidroenergiji, vetru in kolektorjih. Brez hidroenergije ima glede na
prebivalca največje zmogljivosti Nemčija. Ta je sicer v vrhu na področju fotovoltaike, medtem ko so zmogljivosti ZDA na prvem
mestu pri biomasi ter geotermalni energiji.
V deželah v razvoju so naložbe v OVE rasle iz leta v leto, v zadnjem času pa so se nekoliko znižale. Kljub vsemu predstavljajo
OVE v manj razvitih deželah velik potencial. Afrika ima na primer daleč najnižjo stopnjo dostopa do sodobnih energetskih
storitev, v Aziji so ogromne regionalne razlike, stopnja elektrifikacije v Latinski Ameriki pa je dokaj visoka. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da bi se morala vlaganja v energetiko na podeželskih območjih zvišati vsaj za petkrat, če naj bi
imeli do leta 2030 vsi dostop do energije.
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Biomasa daleč v ospredju
Za nafto, premogom in zemeljskim plinom je biomasa z desetimi odstotki četrti največji vir energije na svetu. Povpraševanje
po njej v vseh oblikah, tudi biogorivu, raste, zato se tudi z njo vse
bolj trguje na mednarodni ravni.
Na področju trde biomase v zadnjem desetletju največjo rast dosegajo lesni peleti. Največji proizvajalci so ZDA, Kanada in Evropa (predvsem Nemčija, Švedska, Avstrija in Poljska). Kriza
tega trga ni prizadela; očitno je, da je zanimanje za pelete vse
večje tudi zaradi želje po znižanju toplogrednih emisij. Evropa porabi 85 odstotkov peletov na svetu, samo Švedska 20 odstotkov.
Peleti so bili doslej popularni predvsem v Evropi, Severni Ameriki in Rusiji, vendar trg nastaja tudi v Argentini, Braziliji, Čilu,
na Kitajskem, v Indiji, Koreji ter na Novi Zelandiji. Zaradi izboljšav v proizvodnji in logistiki postajajo peleti zanimivi tudi za
velike industrijske obrate, leta 2011 pa se je v Rotterdamu odprla
tudi prva borza peletov na svetu.

Kitajska gradi, Evropa in ZDA obnavljajo
Vodilne na področju hidroenergije so Kitajska, Brazilija, ZDA, Kanada in Rusija, ki imajo skupaj polovico nameščenih moči na
svetu. Na veliko vlaga Kitajska, ki je leta 2011 namestila 12,3 GW
novih moči, do leta 2015 pa naj bi imela skupno že 300 MW
moči. Po investicijah sledijo Vietnam, Brazilija, Indija, Kanada in
Malezija. Pomembne naložbe so bile tudi v Turčiji, moči so
združile tudi nekatere afriške države. Evropa in Severna Amerika
po drugi strani v glavnem obnavljajo in posodabljajo obstoječe hidroelektrarne. Ruski RusHydro denimo namerava do leta 2025
zamenjati vso staro opremo.
Če imajo vsaj eno vrsto hidroenergije v 150 državah po svetu, pa
je tehnologija omejena le na izbrane države in podjetja, ki poročajo o naraščajočih naročilih in s tem dobičkih. Govorimo o kitajskem Dongfang Electricu, nemškem Voithu, avstrijskem Andritzu, francoskem Alstomu, argentinskem IMPSA ter japonski
Toshibi.
Velja dodati, da je v zadnjem času po tem, ko se je leta posvečalo
le manjšim pilotnim projektom, prišlo tudi do občutnega premika pri izkoriščanju energije oceanov (plimovanje), in sicer
predvsem zaradi nove elektrarne v Koreji. Manjši obrat so zgradili tudi v Španiji. Za opremo so se specializirali predvsem
Škoti.

Pestro na sončnem trgu
Neverjetno rast, kot je znano, dosega solarni fotovoltaični trg.
Zmogljivosti so bile pred enim letom za 10-krat večje kot pred petimi leti. V ospredju po novo nameščenih močeh so evropske
države, Japonska in ZDA, merjeno glede na prebivalca pa Nemčija, Italija in Češka. Največji trgi so Kitajska, ZDA (Kalifornija),
Japonska in Avstralija.
Ker je toliko naložb, se proizvajalci srečujejo s hudo konkurenco, cene padajo, vladne podpore se nižajo. Cena fotovoltaičnih
modulov naj bi padla za več kot 40 odstotkov. Veliko podjetij v Evropi je zaprlo svoja vrata ali pa se preselilo v Azijo, kjer so se v zadnjih letih skoncentrirali največji proizvajalci (12 od 15, največji

ostaja kitajski Suntech). Kitajska in Tajvan sama proizvedeta tri
petine vse svetovne proizvodnje.
Rastejo pa tudi elektrarne, ki uporabljajo tehniko koncentriranja
sončne energije (CSP). Daleč v ospredju je Španija zaradi državne politike, sledijo ZDA, drugod po svetu pa Egipt, Maroko, Alžirija, Tajska in Indija. Tudi v drugih velikih državah po svetu so
v načrtu izgradnje velikih tovrstnih obratov.
Še vedno so zanimivi sončni kolektorji, ki jih zdaj uporablja že
200 milijonov gospodinjstev po svetu. Po naložbah so na prvih
mestih Kitajska, Turčija in Nemčija. Proizvodnja je bila precej razpršena, v zadnjem času pa so se začela povezovati kitajska podjetja, ki prodirajo tudi na tuje trge, celo na evropskega.

Veter postaja zanimiv na prostranih oceanih
Daleč največ so se v zadnjem času povečale zmogljivosti v povezavi z vetrno energijo, in sicer najbolj na Kitajskem (čeprav se je
tu zgodil padec zaradi strožjih postopkov, ki so posledica večjih
napak na njihovih velikih vetrnih farmah), v ZDA, Indiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Kanadi. Tako kot pri fotovoltaiki so tudi tu
cene proizvedene elektrike padle, 10 največjih proizvajalcev pa pokrije 80 odstotkov potreb na trgu; največji proizvajalec turbin
ostaja danski Vestas.
Dogajanje je zelo pestro, saj vedno več elektrarn postavljajo na
morju, in to vse bolj stran od obale in z večjimi zmogljivostmi.
V ozadju so seveda naftne in plinske multinacionalke pa tudi
večja inženiring podjetja. Povpraševanje pa ni veliko samo pri velikih turbinah, ampak tudi manjših.

Večina držav ima cilje na področju OVE
Sektor OVE po vsem svetu zaposluje okoli pet milijonov ljudi, potenciali pa so še ogromni. Za zdaj ima cilje na področju OVE določenih 118 držav, od tega seveda vse države članice Evropske
unije. Kljub tako dinamičnemu razvoju pa IEA v svoji zadnji
energetski napovedi poudarja, da svetovni energetski sistem še
zdaleč ni trajnostno naravnan. Povpraševanje po energiji bo raslo, za zdaj pa fosilna goriva ostajajo v ospredju, saj so subvencije na tem področju v svetu trenutno šestkrat višje v primerjavi
z obnovljivimi viri.

Prvi spletni atlas obnovljivih virov
V začetku leta je mednarodna agencija za obnovljive vire (IRENA)
zagnala prvi spletni atlas OVE, ki omogoča vpogled v potenciale,
ki jih ima posamezna država na področju sonca in vetra. Vključuje
podatke in zemljevide vodilnih ustanov pa tudi zasebnih podjetij,
v naslednjih dveh letih pa naj bi dodali podatke tudi za druge obI
novljive vire.

Energetika.NET
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Neobstoj NEP-a povzroča
zamujanje ključnih
energetskih projektov

Ilustracija: Roman Peklaj

Tanja Srnovršnik

»Slovenija nujno potrebuje Nacionalni energetski
program (NEP), da bomo sploh vedeli, kako se bo
energetika razvijala v prihodnje,« je konec lanskega leta
na konferenci Energija  opozoril Alojz Stana iz Geoplina.
Da zamujanje z NEP-om pomeni tudi zamujanje ključnih
energetskih projektov v državi, opozarjajo tudi v obeh
energetskih stebrih - Holdingu Slovenske elektrarne
(HSE) in GEN energiji. Dejan Savić iz okoljevarstvene
organizacije Greenpeace pa meni, da neobstoj NEP-a
pomeni, da lahko veliki igralci v energetiki počnejo, kar
hočejo. A očitno NEP-a še ne bomo dobili takoj. Na
ministrstvu za infrastrukturo in prostor namreč pravijo,
da bodo letos nadaljevali priprave programa, kdaj bo
ugledal luč sveta, pa ne razkrivajo.
0
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»Nesprejeti NEP za slovensko energetiko, predvsem pa za potencialne investitorje, gotovo pomeni neko tveganje. Dejstvo je
namreč, da so vsi energetski projekti dolgoročni, in več kot je odprtih vprašanj – kdaj bo neki projekt dobil zeleno luč za izvedbo, kakšna je njegova ekonomska upravičenost itd.–, večja sta negotovost in nezaupanje. Zato je nujno, da se država čim prej opredeli do svoje dolgoročne energetske strategije oz. koncepta in to
jasno posreduje zainteresiranim javnostim – potencialnim déležnikom,« poudarjajo v HSE. V GEN energiji dodajajo, da nesprejetje NEP-a kot strateškega dokumenta na področju energetike
povzroča zamude pri realizaciji načrtovanih investicij.
Neurejene razmere na področju energetike pa so povzročile tudi,
da se je v zadnjih nekaj letih začelo graditi predvsem tiste elektrarne, ki investitorjem prinašajo največje subvencije, menijo v
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GEN energiji. »Tako je v državi že nastalo nevzdržno stanje, saj
je treba vsak mesec izplačati vse več subvencij za sončne elektrarne, ki porabijo veliko razvojnih sredstev, hkrati pa zagotavljajo
zelo malo energije. Tako je zaradi preveliko podpor fotovoltaični
energiji in zaradi neustrezne ter neizdelane energetske strategije
v Sloveniji cena električne energije vsak dan višja in se bo v prihodnosti še dvigovala,« opozarjajo. Omenjajo, da je leta 2011 povprečnega odjemalca električne energije v Sloveniji vsaka MWh
električne energije iz fotovoltaičnih elektrarn stala skoraj 400 evrov,
medtem ko je električna energija iz jedrske elektrarne Krško ali
hidroelektrarn na Savi stala približno 40 evrov na MWh.
Energetika spada med redka področja, za katera tudi v krizi ostaja interes za investicije. Hkrati pa energetski objekti obratujejo
desetletja, zato sta v energetiki potrebni stabilnost in predvidljivost. Nacionalni energetski program zagotavlja to stabilnost, pa
pravi Savić. »Zamude z NEP-om povzročajo, da še danes ni jasno, kaj bomo naredili leta 2023, ko bo treba zapreti JEK, ni še
sprejeta odločitev o opustitvi gradnje dodatnega reaktorja JEK 2,
niso postavljeni ciliji OVE za čas po letu 2020. Zaradi nejasne
usmeritve države se dogajajo najnovejše blokade obnovljivih virov energije, predvsem sončnih elektrarn, ki so najuspešnejše.
Na drugi strani pa se izsiljuje za nadaljnje kurjenje premoga v
TET še naslednjih 30 let. Tudi če pride do izgradnje TEŠ 6, ni
jasno, kak bo režim obratovanja TEŠ 5. Brez NEP-a so vse možnosti odprte. Ko je govora o vsem, pa ne moremo govoriti o ničemer,«
je prepričan.

Brez tujega kapitala ne bo šlo
In kakšen bi moral biti NEP? Niko Martinec, izvršni direktor Energetske zbornice Slovenije, opozarja, da so se zunanje razmere od
sprejema prvega NEP-a leta 2004 zelo spremenile, zlasti se je
povečal pomen treh osnovnih izhodišč, to so trajnostna, konkurenčna in varna (zanesljiva) energija. Ob tem zamujamo s sledenjem ciljev nove evropske energetsko podnebne politike ter tudi
na področju učinkovite rabe energije. Zato Martinec meni, da mora
biti novi NEP odprt do vseh energetskih virov in tehnologij energijske pretvorbe in ne sme biti napisan kot državni investicijski
načrt.
»To pomeni, da morajo biti viri financiranja bodočih investicij
jasno razdelani, enakopravno morajo biti vrednoteni vsi kapitalski
viri, tudi zasebni kapital, morajo pa biti jasno določeni pogoji za
vstop kapitala, domačega in tujega, na slovenski energetski trg.
Gotovo vsega sami ne bomo zmogli. Potrebovali bomo kapital iz
tujih virov, tudi znanje. Pred seboj moramo imeti jasno zastavljene
cilje in poti za njihovo doseganje. Opredeliti moramo področja,
na katerih bomo zmogli sami dosegati razvojne cilje, in jasno opredeliti tista področja, na katerih pa bo dobrodošla tuja pomoč oziroma tuji kapital in znanje,« pravi Martinec, ki še meni, da je sodelovanje s tujim kapitalom na enakopravni ravni velika razvojna priložnost. Prav tako morajo imeti akterji jasno postavljene

okvire svojega delovanja, določene morajo biti jasne zaveze vseh
akterjev in porabniki morajo vedeti, kakšno ceno bo imela energija v prihodnje. Postaviti moramo jasna merila umeščanja energetskih objektov v prostoru, njihovega delovanja in vplivov na okolje, našteva Martinec. Poudarja še, da morajo biti vsi energetski
viri obravnavani enakovredno.
V HSE medtem menijo, da je najprej treba jasno razmejiti in razdeliti naloge – kaj je NEP, kaj je upravljanje energetskih družb
v lasti države in kaj so obveze državnih organov, ki so zadolženi
za realizacijo NEP. »Pregledati mora današnje realne potencialne energetske vire v Sloveniji in jih na osnovi trenutnih razpoložljivih tehnologij ekonomsko ovrednotiti. Realno mora primerjati
dejanske vplive obratovanja teh tehnologiji na okolje in razvoj
družbe ter priporočiti tehnološko izbiro z najboljšimi kazalniki
na področju ekonomije, okolja in razvoja družbe,« pravijo v GEN
energiji, kjer so prepričani, da projekt JEK 2 po vseh merilih spada v NEP in strategijo razvoja slovenske energetike. Savić še opozarja, da je v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb na področju
sprejemljivosti energetskih tehnologij in pričakovanj o rasti porabe energije. Pred odločanjem o NEP-u bi zato morali pripraviti najnovejše strokovne podlage, ki bodo temeljile na novih predpostavkah.

Posebni poudarek URE
Kljub vsemu je videti, kot da bo slovenska energetika morala na
novi NEP še malo počakati. »V letu 2013 bomo nadaljevali priprave. Treba bo pripraviti dopolnjeno dolgoročno energetsko bilanco in pregledati dosedanje podlage, ker so v njih še ocene iz
leta 2010.« Tako se namreč glasi odgovor ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je nazadnje NEP obljubljalo za začetek letošnjega leta. Na vprašanje, na katerih projektih bo poudarek, odgovarjajo, da bo poudarek na izpolnjevanju ciljev iz podnebnoenergetske zakonodaje ter sočasnem zagotavljanju zanesljive in
kakovostne oskrbe z energijo ter konkurenčnega trga z energijo. »Bistveno za doseganje vseh ciljev bo zagotavljanje učinkovite rabe energije na vseh področjih, zato bomo posvetili posebno pozornost novemu akcijskemu načrtu za učinkovito rabo energije, ki ga moramo pripraviti do konca leta.«
Glede na prejete očitke strokovne javnosti, da so bile strokovne
podlage za NEP, ki so bile pripravljene in javno obravnavane, preobsežne, pa na ministrstvu še razmišljajo, da bi v novem dokumentu predstavili le en scenarij. Dejan Savić meni, da mora biti
v NEP-u več scenarijev. »Če nimamo scenarijev, sploh ne vemo,
kakšne možnosti imamo. Vedeti moramo, kakšna je razlika med
jedrskim, fosilnim in scenarijem, ki temelji na OVE ter URE. Brez
tega tvegamo energetsko politiko, ki temelji na željah velikih igralcev in ne na najboljših možnostih za državo, gospodarstvo in prebivalstvo. Po široki javni razpravi mora politika na koncu izbrati en scenarij, ki bo postal jedro nacionalnega energetskega proI
grama,« poudarja.
Energetika.NET
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Gospodarstvo »v zrak« zaradi
višjega prispevka za OVE
Tanja Srnovršnik

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v
prvi polovici januarja začela opozarjati, da
bo višji prispevek za obnovljive vire energije
(OVE) povzročil »elektrošok« v podjetjih
kemijske ter papirniške industrije in v
jeklarnah, ker se jim bodo stroški povečali
za več milijonov evrov. Še posebej jih je
razjezilo, ko je bila sredi meseca kljub
opozorilom in pozivom vladi, naj spremeni
svojo odločitev o dvigu prispevka, uredba
vseeno objavljena v Uradnem listu. A stvari
so se le začele spreminjati, saj bo Javna
agencija RS za energijo (JARSE) pripravila
analize in izračune, ki bi lahko bili podlaga
za prerazporeditve obremenitve oziroma
višine prispevka za OVE.
»Kot je znano, bodo po sklepu vlade energetsko intenzivne panoge zaradi nerazumnega in dragega
podpiranja neomejene rasti fotovoltaike, imenovane tudi sončni balon, soočene z več milijoni evrov
dodatnih stroškov,« so opozarjali v GZS. »Cesar
preprosto ne sme in ne more več nalagati enormnih bremen podjetjem zaradi malomarnosti ali nesposobnosti, ki jo je zakrivil sam. Podjetja se nočejo
več počutiti kot tlačani!« so zapisali.

Višji prispevek za OVE bi Talumu odnesel
dodatnih 6, milijona evrov
Najbolj bi višji prispevek prizadel proizvajalca aluminija Talum. Ta si je lani zagotovil zadostne količine električne energije za naslednja tri leta v tujini, za kar se je odločil zaradi predrage električne
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energije doma, zdaj pa bo z dodatnim prispevkom
za električno energijo plačeval še več kot lani, so
opozorili v družbi. Talum bo letos zaradi povišanja
prispevka za električno energijo iz obnovljivih virov
energije poleg obstoječih 6,7 evra za MWh
omrežninskih dajatev moral plačati še dodatnih
6,2 evra za MWh. »To je skoraj 100-odstotno povečanje in predstavlja na letni ravni za Talum 6,5
milijona evrov dodatnih finančnih obremenitev,« je
opozoril predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.
Višji prispevek bo prizadel tudi jeklarne. V GZS so
opozorili, da bodo na območju nekdanje Železarne
Jesenice, kjer je Acroni 85- do 90-odstotni porabnik
električne energije, morali za omenjeni prispevek
po novem odšteti več kot 2 milijona evrov oziroma
štirikrat več kot doslej. Podobno je v podjetju Štore
Steel, kjer bodo po novem morali plačati dober milijon evrov več tega prispevka. Družba Metal Ravne,
ki jo je »udarila« že recesija, pa bo zaradi višjega prispevka letno ob 700.000 evrov.
V desetih velikih podjetjih kemijske industrije, ki po
številu zaposlenih predstavljajo približno 38 odstotkov, po prihodkih pa 48 odstotkov celotne panoge,
ocenjujejo, da bodo imeli zaradi višjega prispevka
za OVE približno 2,8 milijona evrov dodatnih
stroškov. Celotni papirniški panogi pa se bo letni
strošek za elektriko povečal za 2,34 milijona evrov.

Nujno je treba sprejeti nov energetski zakon
V GZS zdaj upanje polagajo v JARSE, ki bo pripravila analize in izračune, ki bi lahko bili podlaga za
prerazporeditve obremenitve oziroma višine prispevka med posameznimi odjemnimi skupinami.
A poudarjajo, da to ne bo dovolj. Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor bo na osnovi te analize
moralo pripraviti nov predpis o določanju in
obračunavanju spornega prispevka, pojasnjujejo in
dodajajo, da bodo še naprej pozorno spremljali razvoj dogodkov.
V GZS so vlado še pozvali, naj urgentno sprejme
nov energetski zakon, in med drugim zapisali: »Z
njim bi vlada dobila zakonsko podlago, da določi, za
koliko lahko v prihodnje rastejo sredstva, potrebna
za izvajanje podporne sheme. Nov zakon bi omogočil financiranje podporne sheme tudi iz drugih
virov, ne samo iz prispevkov končnih uporabnikov.
To je izjemnega pomena, saj se sicer rast obremeI
nitev iz tega naslova še ne bo ustavila.«

UčinKovitA rAbA EnErgijE

Letos bodo nepovratna sredstva za URE
na voljo pri osmih velikih zavezancih
Tanja Srnovršnik

Tudi letos bodo poleg Eko sklada nepovratna sredstva
za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) podeljevali
veliki zavezanci. Med temi je nekaj starih: Energetika
Ljubljana, Petrol, GEN-I, Energija plus ter Elektro
energija, in nekaj novih: Petrol Energetika, E  in
Elektro Gorenjska prodaja.
Dva od teh, Energetika Ljubljana in GEN-I, sta javne razpise za
nepovratne finančne spodbude za ukrepe za večjo energijsko
učinkovitost že objavila. Pri Energetiki Ljubljana je za gospodinjstva in javni sektor do konca leta na voljo 676 tisoč evrov,
za pravne osebe in podjetnike pa 209 tisoč evrov. Sredstva je
mogoče dobiti za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom, nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode in plinske kompresorske toplotne
črpalke na zemeljski plin. Javni sektor in pravne osebe javnega
prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, pa lahko sredstva
uporabijo še za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (energetski menedžment) in izdelavo energetskega pregleda. Javna
razpisa Energetike Ljubljana bosta odprta predvidoma do 17. decembra.
GEN-I v prvem javnem razpisu, odprt bo do 28. marca, pravnim
osebam in podjetnikom ponuja za izvedbo energetskega pregleda ter programe informiranja in ozaveščanja 50 tisoč evrov
nepovratnih sredstev. Pri GEN-I bo letos za ukrepe URE na voljo nekaj nad milijon evrov. Sredstva bodo podelili še za izvedbo
energetskega pregleda podjetja/objekta, obnovo posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb storitvenega sektorja, vgradnjo energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin,
zamenjavo kotlov na vsa goriva z novimi kotli na lesno biomaso,
vgradnjo sprejemnikov sončne energije za proizvodnjo toplote,
toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote, energetsko učinkovitih
sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, frekvenčnih pretvornikov regulatorjev ter krmilnikov na
obstoječe elektromotorne pogone in sistemov za izkoriščanje
odpadne toplote, za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo, povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka in za zapiranje
hladilnih vitrin v večjih prodajalnah z živili. Družba je lani razdelila 95 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Pri Petrolu precej manj sredstev
Bo pa letos precej manj sredstev kot lani na voljo pri Petrolu. Lani
so uspešno razdelili vso razpoložljivo vsoto, 8,2 milijona evrov
nepovratnih sredstev, letos pa bo pri njih na voljo le 200.000
evrov in pri Petrolovi hčerinski družbi Petrol Energetika 375.000
evrov. Nove razpise – letos vsaj dva – bodo objavili predvidoma
spomladi, namenjeni pa bodo zasebnemu in javnemu sektorju
(občine). Razpisali bodo pomoč pri vgradnji toplotnih črpalk, zamenjavi notranje ter zunanje razsvetljave in kotlov v kurilnicah,
pri programih informiranja, ozaveščanja ter energetskih pregle-

dov, energetskem menedžmentu oz. energetskem upravljanju objektov in pri nekaterih drugih ukrepih.
Največ nepovratnih sredstev za ukrepe URE – 1.032.000 evrov –
bo letos na razpolago pri Elektro energiji, kjer bodo razpis objavili predvidoma februarja. Industrijski, poslovni in javni sektor
bodo lahko nepovratna sredstva dobili za prenovo razsvetljave, investicije v svetlobne sisteme, ki izkoriščajo dnevno svetlobo in
tako nadomeščajo umetno razsvetljavo, za vgradnjo frekvenčnih
pretvornikov in energetsko učinkovitih motorjev ter za investicije
v opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja
z energijo pri končnih odjemalcih. V hčerinski družbi Elektra Ljubljana dodajajo, da so lani razdelili malo manj kot polovico razpoložljivih sredstev, torej dobrih 600.000 evrov.
V Energiji plus, ta je lani kot prvi slovenski trgovec z električno
energijo javnemu in storitvenemu sektorju ter industriji omogočil
dobiti nepovratna sredstva za povečanje energetske učinkovitosti, napovedujejo, da bodo letos še dejavnejši. Razširili so seznam
ukrepov in sredstva bodo namenili sofinanciranju vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za
proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave in sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, za programe izvajanja energetskih pregledov,
vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso
ali zemeljski plin, opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa
in upravljanja z energijo pri upravljavcih ter za programe informiranja in ozaveščanja. Razpis bodo objavili februarja, na voljo
bo 450.000 evrov. Na lanski razpis so dobili 58 vlog (36 podjetij
ter 22 občin in zavodov) in do konca januarja razdelili približno
60 odstotkov sredstev.

Novinci
Poleg Petrol Energetike sta nova velika zavezanca za izvajanje programov učinkovite rabe energije Elektro Gorenjska prodaja in E
3, hčerinska družba Elektra Primorska. Pri Elektro Gorenjska prodaji bo približno 400.000 evrov nepovratnih sredstev na voljo
pravnim osebam (v javni in zasebni lasti), in sicer za naložbe v
povečanje energetske učinkovitosti objektov zlasti z zamenjavo
opreme kotlovnic in s prehodom na uporabo obnovljivih virov
energije, za energetsko sanacijo razsvetljave ter izvedbo energetskih pregledov objektov in za ukrepe informiranja oziroma
ozaveščanja uporabnikov.
Družba E 3 bo prve razpise za ukrepe URE, ti bodo namenjeni
javnemu in storitvenemu sektorju ter industriji, objavila predvidoma prve dni marca. Na voljo bo 504.730 evrov nepovratnih
sredstev za vgradnjo sprejemnikov sončne energije, toplotnih
črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ter energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, za
programe izvajanja energetskih pregledov, zamenjavo kotlov na
vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin
I
ter programe informiranja in ozaveščanja.
Energetika.NET
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Prevetreni plinski trg
Simona Drevenšek

Po ceni plina smo sodili v sam vrh EU.
Robinhudovstvo pa je pripomoglo, da je
tudi konkurenca znižala cene. Mnenja o
tem, ali je, kar je dobro za potrošnika, dobro
tudi za trg, pa so še vedno deljena.
Lanska jesen je z novim ponudnikom plina razburkala slovenski maloprodajni trg energenta, ki ga
v veliki meri dobivamo iz Rusije. Puščobo, kot bi
lahko opisali stanje pred tem, je prevetril prvi mož
družbe Gen-I Robert Golob. V očeh ljudstva, ki je
dobilo plin po veliko nižjih cenah, je postal Robin
Hood, v očeh dosedanjih dobaviteljev in igralcev pa
ne le nadloga, ampak človek, ki je orušil celotno
strukturo, človek, ki je povzročil več škode kot koristi. A le 14 dni pozneje so tudi drugi dobavitelji
plina začeli nižati cene. Golob je takrat za STA to
komentiral s besedami, da je bil odziv konkurence
tako hiter, ker niso imeli tekmeci pri strankah nobene izgube, temveč mastne dobičke.

Ali pričakujejo še kakšno presenečenje? Ne, pravi
sogovornica.
V naslednjem kratkoročnem obdobju tudi ne
pričakujejo »večjega povpraševanja po dodatnih količinah, zato pa ob povečanju konkurence pričakujemo nadaljnji boj za tržne deleže«.

Lani  milijonov kubičnih metrov plina

tržni deleži posameznih
dobaviteljev na
distribucijskem omrežju
na dan 31. 1. 2012

Tržne deleže si bo za zdaj delilo 17 dobaviteljev zemeljskega plina, katerih razmerja so se porušila lansko jesen. Na vprašanje, kdo je zdaj »največji«, odgovarja, da ima s 24 odstotki (kolikor je znašal ob
koncu preteklega leta) največji tržni delež Energetika Ljubljana. Opozarja pa, da »trenutno agencija
razpolaga le s podatki o porabljenih količinah na distribucijskih omrežjih in prodanih količinah po posameznem dobavitelju na tem omrežju«. To pa
pomeni, da odjemalci na prenosu, ki uporabljajo

V krizi vsi varčujemo. Še posebno pri energentih.
Takih, ki si zaradi naraščajočih cen ne morejo privoščiti dovolj toplega stanovanja ali pa sploh toplega, je vedno več. Potem ko so gospodinjski odjemalci ugotovili, da jim zamenjava dobavitelja lahko
prinese precejšnje prihranke, so hitro menjali dobavitelja. In so preklopili na Gen-I. Tako množično,
da je presenetilo tudi Goloba. Na Javni agenciji RS
za energijo (JARSE) so ob tem že večkrat poudarili,
da so v agenciji veseli vsakega vstopa novega udeleženca na trg zemeljskega plina, ki do prejšnjega
leta ni zaživel tako, kot bi želeli. Z vstopom Gen-I
na trg plina pa je prišlo do »izjemne tržne aktivnosti pri skoraj vseh dobaviteljih, ki so pred tem imeli
zelo podobne ponudbe in tudi niso kazali posebnega interesa po prerazporejanju obstoječih tržnih
deležev pri gospodinjskih odjemalcih« nam je povedala mag. Mojca Španring, vodja sektorja za zemeljski plin in daljinsko toploto pri JARSE. Zdaj je
drugače. Razgibano ali, kot pravi Španringova, »ponudba je zdaj zelo raznolika, omogoča tudi precejšnje prihranke«. Opozarja pa, da tako delujoč trg
ne pomeni samo priložnosti. »Zahteva informiranega odjemalca, ki zna prepoznati pomen vseh
vidikov ponudbe in tako izbrati dejansko najugodnejšega ponudnika, kar ob različnih akcijskih ponudbah z različnim časovnim obsegom ni najenostavneje.« Zato so v agenciji pripravili tudi
primerjalnik cen zemeljskega plina, ki je lahko za
gospodinjske odjemalce pomemben vir informacij
pri odločanju o zamenjavi dobavitelja.
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Boj za tržne deleže

tržni deleži posameznih dobaviteljev na distribucijskem omrežju na dan 31. 12. 2012

Prikaz končne cene
zemeljskega plina za
odjemno skupino d2

Vir: JARSE

zemeljski plin za lastno rabo, v predstavljenih
tržnih deležih niso zajeti. Vseh 17 dobaviteljev plina
je skupaj decembra lani dobavilo 47 milijonov standardnih kubičnih metrov (Sm3) zemeljskega plina.
Energetika Ljubljana je dobavila približno 11 milijonov m3 zemeljskega plina, GEN-I pa 3 milijone in
pol. »Tržni delež novega ponudnika GEN-I je lani
torej že dosegel 8 odstotkov, glede na povečanje
tržnega deleža pa mu sledi Petrol Energetika, ki je
povečala tržni delež s 3 na 5 odstotkov.«
Preden je s potezo, ki je presenetila marsikoga,
Gen-I posredno vplival na znižanje cen, smo v naši
podalpski deželi veliko slišali tudi, da Slovenci
drago plačujemo plin (najdražji zemeljski plin kupujejo odjemalci na Danskem, najcenejšega pa Romuni, op. a.). Po nekaterih lestvicah med državami
EU sodimo v sam vrh. So zdaj cene primerljive z evropskimi? »Cene zemeljskega plina v Sloveniji so se
v zadnjih mesecih znižale in so zdaj le malenkost
nad ceno zemeljskega plina za podobnega odjemalca v Avstriji,« pravi Španringova. Podatki Eurostata za prvo obdobje lanskega leta pa glede gibanja cen kažejo, da je bila rast cen v Avstriji
nekoliko večja kot v Sloveniji in da je na ravni EU
prišlo do znižanja cen. Skupina odjemalcev z letnim odjemom od 529 Sm3 do 5287 Sm3 je za
končno ceno zemeljskega plina sredi leta 2012 pri
nas v povprečju (upoštevana je končna cena zemeljskega plina, ki vključuje vse dajatve, op. a.)
višja od povprečne cene v EU. »Verjetno pa bodo dogajanja na trgih to razliko postopoma zmanjševala,«
je še dejala sogovornica.

Vir: JARSE
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Skupni letni znesek za porabljeni zemeljski plin za odjemalca z letno porabo 900 Sm3
prikazuje končni znesek dobavljenega zemeljskega plina po posameznih mestih v Sloveniji
in Avstriji za odjemalca z letno porabo 900 Sm3 zemeljskega plina. Podatki za Slovenijo so
povzeti iz primerjalnika ponudb, ki je objavljen na spletni strani agencije, podatki za Avstrijo
pa iz primerjalnika ponudb (tariffkalkulator), ki je objavljen na spletni strani avstrijskega
regulatorja (E-Control). Podatki prikazujejo trenutne povprečne cene zemeljskega plina,
omrežnino za navedeno območje ter pripadajoče davke in dajatve.

Statistični podatki na zgornjem diagramu za polletja v obdobju 2007–2012 veljajo za odjemno skupino D2, to je skupina odjemalcev z letnim odjemom od 529 Sm3 do 5287 Sm3. Upoštevana je
končna cena zemeljskega plina, ki vključuje vse
dajatve. Podatki so na Eurostatu dostopni samo za
prvo polletje 2012. Trend gibanja cen kaže, da je bila
rast cen v Avstriji nekoliko večja kot v Sloveniji in
da je na ravni EU prišlo do znižanja cen. Končna
cena zemeljskega plina za odjemno skupino D2 je
bila sredi leta 2012 v Sloveniji višja od povprečne
cene v EU, verjetno pa bodo dogajanja na trgih to
razliko postopoma zmanjševala.

Pa je le cenejši
Za ilustracijo: cena zemeljskega plina pri nas je lani
junija v primerjavi z lanskim januarjem zrasla za
5,67 odstotka oziroma za 0,0275 evra/m3. Razlogov
za gibanje cen je bilo več, opozarjajo na agenciji,
med najpomembnejše pa prištevajo odvisnost cene
plina od nafte in naftnih derivatov. Cena nafte je v
letu 2011 na svetovnem trgu dosegla najvišje vrednosti, trend rasti pa se je nadaljeval tudi v letu 2012.
In ker Slovenija potrebne zaloge plina dobiva skoraj izključno na podlagi dolgoročnih pogodb, to pomeni, da ga dobiva po ceni, ki je vezana na nafto.
Cene dobavljenega zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (z letno porabo med 501 in 1500
Sm3 zemeljskega plina) so bile v prvem polletju
2012 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2011 v
povprečju višje za 30 odstotkov, so pri JARSE zapisali na spletni strani. In potem se je začela zgodba,
ki jo že vsi poznamo. Z novim ponudnikom so se
cene spustile za 20 odstotkov. Minimalne cene zemeljskega plina – brez davkov in omrežnine – so
novembra 2012 znašale 0,3989 evrov/Sm3 in so
bile enake minimalnim cenam leto pred tem. Do
konca leta se nato zgodilo še nekaj znižanj. V drugi
polovici lanskega leta so se glede na ceno julija
I
spustile za skoraj 24 odstotkov.
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V EU so zaradi
dogajanja z OVE
zadržani do
pametnih omrežij
Tanja Srnovršnik, Alenka Žumbar, foto: ANALOG

»Načeloma so v EU vsi malo zadržani do pametnih omrežij. Ne gre pa za
odpor,« je na seminarju o pametnih omrežjih En.grids 0, ki je v organizaciji Energetike.NET potekal konec januarja, udeležencem povedala Irena
Praček, direktorica Javne agencije RS za energijo. Pojasnila je, da Evropa –
in tudi svet – ugotavlja, da se je zagnala v zgodbo z obnovljivimi viri energije (OVE), zdaj pa se je izkazalo, da dodana vrednost OVE ne bo taka, kot
so sprva mislili, predvsem zato, ker niso bili pravočasno narejeni izračuni.
Zato je treba zgodbo s pametnimi omrežji »zapeljati pametno, ovrednotiti,
koliko to stane in koliko bomo imeli dodatne vrednosti pri industriji, da se
bo to splačalo«. Seminarja se je udeležilo tudi nekaj predstavnikov
japonske agencijo za nove energetske in industrijske tehnologije NEDO,
ki želijo s Slovenci sodelovati pri implementaciji pametnih skupnosti.
Tehnološka agencija Slovenije (TIA; danes SPIRIT) je oktobra lani z japonsko
agencijo NEDO podpisala sporazum o sodelovanju, na podlagi katerega je NEDO
izbral dve japonski podjetji – iz skupine
Hitachi –, ki bosta do 17. marca izvedli raziskavo o implementaciji pametnih skupnosti v Sloveniji. Gre za implementacijo
novih tehnologij in poslovnih modelov,
npr. pametne hiše, pametna omrežja, cilj
pa je vzpostaviti dolgoročno sodelovanje
med podjetji obeh držav z dolgoročnimi
učinki in prodorom na tuje trge. To prav
tako odpira prostor za skupne investicije
v industrije prihodnosti, je pojasnil
Boštjan Skalar, v.d. direktorja agencije
SPIRIT Slovenija.
»Za avtomobilsko industrijo je bil pred
petimi leti značilen latenten razvoj, šele
po uvedbi elektrifikacije se je začel razvoj
intenzivno premikati, čeprav danes na
tem področju avtomobilska industrija še
nima večjih rezultatov v prodaji. Se je pa
s tem ustvaril moment razvoja, vstopa novih igralcev, možnost novih poslovnih modelov ... Isto se bo dogajalo na področju
energetike,« je ob tem prepričan Rado6
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van Bolko, izvršni direktor Kolektor
Groupa, ki se v skladu s strategijo diverzifikacije vse bolj usmerja tudi na področje energetike in industrijske tehnike.
Po njegovih besedah se s pametnimi
omrežji v elektroenergetiki dogajajo velike spremembe, ki slovenski industriji
omogočajo vstop ali še hitrejše korake v to
industrijsko območje.

»Slovenija si mora postaviti jasnejše cilje, kam želi, in do leta 2020
dodano vrednost povečati za najmanj 60 odstotkov. K temu pa lahko
bistveno prispeva tudi energetski
sektor na perspektivnih dejavnostih
– OVE, pametnih omrežjih ...,«
meni izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS)
Alenka Avberšek.

Po pameti!
Da je na področju pametnih omrežjih veliko priložnosti, so se strinjali vsi, so pa
govorci opozorili tudi na težave, ki jih
bomo morali rešiti, če ne želimo, da se
zgodba pametnih omrežij konča enako

kot zgodba OVE, v katero se je Evropa zagnala prehitro, brez pravih izračunov.
Predvsem je treba ovrednotiti, koliko bo
uvedba pametnih omrežij stala in koliko
dodane vrednosti bo prinesla za industrijo. Za uvedbo pametnih omrežij pa bo
potrebna tudi bolj prilagodljiva zakonodaja, poudarja Pračkova. »Pri nas zakonodajo preveč silimo v smer, da mora biti
vsaka stvar, ki jo počne regulator, zapisana v zakonodajo. To bo velika zanka
okoli vratu za pametna omrežja.« Moti jo
tudi, da v Sloveniji ni povezovalne zgodbe
in da vsak dela nekaj zase.
Prof. dr. Igor Papič, predsednik Tehnološke platforme za pametna omrežja, je sicer prepričan, da smo v Sloveniji kljub
vsemu sposobni stopiti skupaj. Kar se je
konec lanskega leta zgodilo z OVE, ko so
se močno znižale subvencije, pozneje pa
še močno zvišal prispevek za OVE, pa je
po njegovem mnenju logična posledica
enosmerne politike. »Še na strani distribucije subvencioniramo OVE. Do težav
je prišlo, ker dajemo prednost OVE, pozabljamo pa na težave v omrežju in na pametna omrežja,« je bil oster. Izpostavil je
potrebo po velikem nacionalnem pilotnem projektu, ki je pomemben tudi za
regulatorni vidik. S pametnimi omrežji
je sicer mogoče znižati dolgoročne naložbe v distribucijsko omrežje, omogočiti
domači industriji razvoj rešitev za prodor
na globalne trge in dolgoročno zasledovati
okoljske cilje, je prepričan.
V začetni fazi – za raziskave in demonstracijske projekte je potrebnih od 20 do
40 milijonov evrov – v Tehnološki platformi za pametna omrežja računajo predvsem na evropska sredstva. Papič ob tem

poudarja, da moramo imeti na nacionalni
ravni zelo jasno sliko, kaj želimo doseči s
pametnimi omrežji, če želimo kakovostno sodelovati z Japonci. Glede izvedbe
nacionalnega demonstracijskega projekta
so se sicer pojavili neki zapleti na direktoratu za energijo, a Papič upa, da bo čim
prej podpisano pismo o nameri. Do konca
februarja naj bi pripravili tudi operativni
načrt. Spomladi pričakujejo ustanovitev
projektne pisarne v okviru SODO, kjer
pričakujejo aktivno vključitev slovenske
industrije, celotno dokumentacijo pa
želijo pripraviti do konca letošnjega leta. V
letu 2014 pa bi se nato začel izvajati ta demonstracijski projekt.

Pametna omrežja ključna za industrijo in odjemalce!
»Industrija močno podpira demonstracijske projekte pametnih omrežij, ki pa vseeno niso dovolj. Industrija namreč potrebuje delujoč trg in projekte, ki bodo na
tem trgu uspeli,« je povedal Janez Šmid iz
družbe Iskra Sistemi in dodal, da morajo
demonstracijski projekti tako nakazovati
priložnosti za prihodnost. »Družba lahko
prispeva k hitrejšemu razvoju tega trga, za
katerega pa je v osnovi ključno, da ga oblikuje dobra regulativa.«
Kot je spomnil Janez Šmid, družba in
uporabniki pričakujejo takojšnje izvajanje mehanizmov učinkovite rabe energije
in zmanjševanja toplogrednih plinov in
prav zato ji je – se strinja stroka – treba
predočiti pomen pametnih omrežij. Kot
so se strinjali strokovnjaki na januarskem
seminarju o pametnih omrežjih, pa so
bila pametna omrežja, ki so pravzaprav osnova za nov koncept elektroenergetskega

omrežja, ki temelji na vse več obnovljivih
virih energije, do zdaj spregledana kot
ključna osnova tega novega koncepta.

V Sloveniji distribucije nimajo motivov za izvajanje koncepta pametnih omrežij, ima pa interes industrija, je dejal dr. Janko Kosmač z
Elektroinštituta Milan Vidmar, ki je
omenil konkretne projekte s področja pametnih omrežij, na katerih
bi lahko delali, v katere pa bo
vključen tudi IKT.
Predsednik uprave Elektra Maribor mag.
Boris Sovič je to podkrepil s tem, da se je
moč razpršenih virov na območju mariborske elektrodistribucije v zadnjih desetih
letih kar potrojila, omrežja pa postajajo
dvosmerna in ne le »distribucijska«. Nasploh pa je Sovič izpostavil nekaj vprašanj,
ki se porajajo na področju razvoja pametnih omrežij, od tega, kje je meja med regulirano in tržno dejavnostjo, do tega, kaj
sploh so pametna omrežja. »Taka bodo
namreč vsa omrežja prihodnosti,« je poudaril.

Shinichi Inage iz Hitachi, Power
System Company, je med drugim
omenil sistem za upravljanje distribucijskega omrežja (Distribution
Management System – DMS), s katerim lahko izoliramo pokvarjen del
in ponovno vzpostavimo povezavo
z deli, kjer je prišlo do prekinitev.
Omenil je tudi aktivnosti omrežnih
rešitev na kablih z nizkimi izgubami,
ki zdržijo 120 stopinj Celzija in
okrepijo omrežje, ter aktivnosti na

sistemih mikro "grid" – gre za razne
OVE. A uvajanje pametnih omrežij
je odvisno od države, zato želimo
prav tako spoštovati tehnologije
posameznih držav, je dodal.
Da bodo ta najbrž še naprej vse bolj slonela na obnovljivih virih energije, pa meni
dr. Gregor Černe iz družbe Inea, ki je sicer izpostavil tudi izzive virtualnih elektrarn, začenši pri ureditvi pravnih podlag
do definiranja ekonomskih modelov, ki
bodo zagotovili njihovo (pozitivno) ekonomiko, ne nazadnje pa so – tako na področju virtualnih elektrarn kot nasploh na
področju pametnih omrežij – ključni tudi
sociološki vidiki, torej komunikacija z
odjemalci. Ti morajo razumeti, da bodo
imeli prav oni koristi od razvoja pametnih omrežij. Da elektroenergetska stroka
vse premalo omenja odjemalce, pa je poudaril tudi dr. Zvonko Toroš, ki je v Elektru Primorska zaposlen kot tehnični direktor že dve desetletji. »Električna
energija je vendar eden od temeljev delovanja družbe, pametne rešitve pa se v sistemu pojavljajo že od začetka elektrifikacije.« Je pa, kot je nadaljeval Toroš,
izjemno pomembno, da ima tudi razvoj
močno podporo vodstva podjetij.
Da je slovenska industrija nasploh še kako
aktivna na področju razvoja pametnih
omrežij, pa je prikazal tudi mag. Samo
Ceferin iz družbe Kolektor, ki je tako med
drugim razvila denimo regulacijski transformator za uporabo v transformatorskih
postajah in nadzorni sistem energetskih
transformatorjev. Si pa želijo razvojne projekte izvajati z domačimi partnerji, saj je
I
tako nastop na zunanjih trgih lažji.
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Regionalna energetika
Romunija: Izkoriščati plin iz skrilavcev ali ne?
Carmen Mateescu, Bukarešta
Decembra 2012 je bilo prvič ustanovljeno Ministrstvo za energijo v Romuniji, leto 2013 pa je prineslo Romunom višje cene elektrike in plina. Eden od dogodkov, ki so zaznamovali romunski
energetski sektor v letu 2012, je bila kontroverznost in omahovanje pri odločanju glede izkoriščanja plina iz skrilavcev. Na začetku
leta 2012 je vlada potrdila koncesijsko pogodbo ameriški družbi
Chevron Corp., kasneje sredi leta pa je nova vlada dosegla moratorij, s katerim so bile vse aktivnosti, vezane na pridobivanje plina
iz skrilavcev, ustavljene. V prvih dneh novega leta je predsednik
vlade Ponta radikalno spremenil svoje prvotno stališče, tako da je
v aktualnem vladnem programu zdaj navedeno, da je začetek raziskovalnih aktivnosti, ki naj bi potrdile ali ovrgle obstoj nahajališč
plina v skrilavcih, ena od prioritet energetskega sektorja. Poleg tega
je Romunija nadaljevala z izgradnjo novih kapacitet za obnovljive
vire energije, v mesecu novembru pa je bila največja vetrna elektrarna na kontinentalnem delu Evrope priključena v državno
omrežje. Za letos se pričakuje upočasnitev dogajanja pri novih projektih na področju obnovljivih virov energije, saj bodo pogoji, ki jih
določata ANRE in Transelectrica, strožji.

Hrvaška: Gazprom se vrača
Igor Ilić, Zagreb
Okrajno sodišče v Zagrebu je 20. novembra 2012 obsodilo
bivšega predsednika hrvaške vlade, Iva Sanaderja, na 10-letno zaporno kazen, ker naj bi leta 2008 prejemal podkupnino s strani
energetske družbe MOL, v zameno pa družbi omogočal, da je obdržala vodilni položaj v vodstvu INE. Po tem so začele krožiti govorice, da je MOL nameraval svoj delež prodati INI, vendar je MOL
vse zanikal. Hrvaška je bila v lanskem letu razočarana tudi zato,
ker niso uspeli zagotoviti, da bi trasa plinovoda Južni tok prečkala
hrvaško ozemlje. Letos (2013) pa je Gazprom podpisal akcijski
načrt s hrvaškim operaterjem plinovodnega omrežja Plinacro, ki
je v državni lasti, za krak plinovoda, ki naj bi povezal Hrvaško z
Južnim tokom. Poleg tega je Hrvaški sabor 19. oktobra 2012 sprejel nov energetski zakon ter nov zakon, ki ureja aktivnosti v energetskem sektorju, kar je bil predpogoj za nadaljnjo liberalizacijo
energetskega trga pred pristopom Hrvaške k EU, ki je predvidena
za 1. julij 2013.

Bolgarija: Jezni proizvajalci elektrike iz
obnovljivih virov energije
Yana Yaneva, Plovdiv
Bolgarska državna regulatorna komisija za energetiko in vode
je septembra 2012 uvedla začasno pristojbino za dostop do elektro omrežja za OVE sektor. Posledica tega so bili protesti nekaterih posameznikov iz OVE sektorja, ki trdijo, da bo ta pristojbina
požrla do 40 odstotkov njihovih prihodkov. Na Evropsko komisijo
je prispelo več kot 500 pritožb na predlagano pristojbino, kar
je sprožilo predhodni postopek proti Bolgariji in sicer zaradi kršenja
8
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EU zakonodaje, ki zadeva državno pomoč. Kar se tiče jedrske
energije, je državni regulatorni organ za jedrsko energijo nedavno
poročal, da je bila vložena zahteva za izbiro lokacije za izgradnjo
novega jedrskega reaktorja. Priložena je bila tudi prošnja podjetja
New Kozloduy Power EAD za dovoljenje za umestitev jedrske
elektrarne v prostor. Potrebno je omeniti še, da je bolgarska vlada
v lanskem letu ustavila projekt izgradnje jedrske elektrarne Belene.
Poleg tega je Bolgarija podpisala končno odločitev o vlaganju v projekt Južni tok. V 2012 je tudi najavila, naj bi se izgradnja plinovoda
Nabucco na ozemlju Bolgarije lahko pričela do sredine 2013.

Kosovo: Privatizacija kosovske
elektrodistribucije
Dritan Spahiu, Tirana
Med ključnimi dogodki, ki so v letu 2012 zaznamovali sektor
energetike na Kosovu, je bil nakup kosovskega omrežja za distribucijo električne energije s strani turškega konzorcija Çalik –
Limak. V letošnjem letu namerava ministrstvo zaključiti proces
privatizacije. Minister za gospodarski razvoj Besim Beqaj je v novembru 2012 napovedal uvedbo Zakona o energetski učinkovitosti ter ukrepe, ki so bili potrebni za njegovo izvajanje. Del tega je
tudi to, da bo na Kosovu v 2013 ustanovljena Agencija za energetsko učinkovitost. Poleg tega so se v lanskem letu začela tudi
gradbena dela na HE Belaja v občini Deçan, katere začetna zmogljivost je 20 MW. Kosovo je še vedno v veliki meri odvisno od rjavega premoga, saj kar 97 odstotkov energije proizvedejo v dveh
elektrarnah na rjavi premog. Čeprav se je država v okviru Pogodbe o ustanovitvi energetske skupnosti zavezala, da bo zaprla termoelektrarno Kosovo A do leta 2017, je izdala razpis za izgradnjo
nove elektrarne na rjavi premog, ki naj bi predstavljala nadomestni vir električne energije.

Srbija: Rusi se prek NIS-a širijo na balkanski trg
Dragan Obradović, Beograd
Srbska družba Naftna Industrija Srbije (NIS), katere večinski
lastnik je ruski Gazprom Neft, je začela s predhodno najavljeno
širitvijo na področje celotne balkanske regije, saj so prerasli srbski
trg, po tem ko so posodobili rafinerijo nafte v Pančevu, povečali
njeno zmogljivost in začeli s proizvodnjo visokokakovostnih naftnih proizvodov. Toda to ni edina energetska povezava med Srbijo
in Rusijo. V začetku 2013 se je srbska ministrica za energijo, Zorana Mihajlović, sestala z veleposlanikom Ruske federacije v Srbiji,
Alexandrom Chepurinom, da bi govorila o bodočem sodelovanju
med obema državama na področju energetike ter morebitnem
povečanju ruskih vlaganj v srbsko energetiko. Ministrica je izpostavila pomen cene zemeljskega plina za Srbijo in poudarila, da je
ruski plin predrag za srbski trg, še posebej glede na trenutno gospodarsko situacijo v državi in kljub prijateljskim odnosom med
državama. Še ena od zadev, s katerimi so se ukvarjali v Srbiji, je
bil zakon o Južnem toku, saj gre za projekt izrednega državnega
I
pomena.
Več: www.energetika.net/see
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Lokalne energetske novice
Mateja Kegel

Energetska sanacija osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov

Dan odprtih vrat goriške lokalne
energetske agencije

Prvega februarja je Ministrstvo RS za infrastrukturo
in prostor objavilo nov javni razpis za sofinanciranje
operacij energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in
zdravstvenih domov v lasti lokalne skupnosti, ki je razpisan v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Sofinanciranje bodo tako omogočili za investicije, katerih začetek se ni zgodil prej kot
1. 1. 2011, za naslednje namene: energetske sanacije
nadomestne gradnje, toplotne izolacije fasad, podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju
stavbe ter toplotna izolacija tal. Sredstva, ki so jih razpisali za ta namen, znašajo 57,5 milijona evrov, od tega
se bo 5 milijonov evrov lahko porabilo za investicije v
letu 2013, 10 milijonov evrov do leta 2014 in nadaljnjih
42,5 milijona evrov za leto 2015. Občine morajo ob
tem zagotoviti vsaj 15 odstotkov lastnih sredstev.

V januarju so v GOLEA-i za predstavnike primorskih občin organizirali dan odprtih vrat, kjer so
leto 2012 ocenili kot najuspešnejše do zdaj. »V tem
letu je agencija dokončno utrdila vlogo neodvisnega
energetskega svetovalca na območju širše primorske
regije,« so zapisali ob tem. Na prvem dnevu odprtih
vrat pa so med drugim predstavili dejavnosti, ki jih
agencija opravlja kot energetski upravljavec za
občine, s katerimi sodeluje, uspešno izvedene projekte v letu 2012 ter mednarodno sodelovanje. Sicer
pa so bili v goriški lokalni energetski agenciji aktivni
tudi decembra, ko so v okviru projekta sofinanciranja iz švicarskega prispevka odprli prenovljene kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli dr. Aleša Beblerja Primoža v Hrvatinih in Osnovni šoli Šmarje.
Vrednost investicije znaša 249.850,94 evra, od česar
švicarski prispevek znaša 60 odstotkov sredstev,
Mestna občina Koper pa financira preostalih 40 odstotkov.

Načrtovanje trajnostne mobilnosti v
občinah

Povrnitev vrednosti degradiranih
površin z investicijami v OVE

Urad Konvencije županov je v februarju organiziral spletni seminar – webinar – o urbanem načrtovanju za trajnostno mobilnost v občinah, ki so ga organizirali skupaj z agencijo za mobilnosti ELTIS.
»Promet je zaslužen za veliko večino emisij CO2.
Zato je promet ključno področje delovanja Konvencije županov oz. njihovih podpisnic pri razvoju
načrta za trajnostno energijo (SEAP). Vlaganje v
trajnostno mobilnost v mestih je pomembno ne le
za zmanjšanje emisij CO2, temveč tudi zaradi ponudbe celostne in trajnostne mobilnosti, kar ponuja možnost občankam in občanom za izboljšanje
kakovosti njihovega življenja,« so zapisali ob tem. Sicer pa je bil namen webinarja pojasniti metodologijo
in bistvene zahteve za oblikovanje metodologije ter
s tem povezane izboljšave prometa in SEAP-a.

V organizaciji Mestne občine Velenje in Zavoda
KSSENA so v Velenju v februarju organizirali konferenco, kjer so med drugim spregovorili o različnih
možnostih izrabe degradiranih zemljišč, pridobivanju finančnih podpor iz obnovljivih virov energije, ki
se umeščajo na degradirana območja ter predstavili
primer dobre prakse postavitve sončne elektrarne na
zemljišču nekdanjega odlagališča odpadkov. Predstavili so tudi mednarodne projekte EnergyCity in
projekt M2RES (From marginal to renewable energy
sources sites), ki je sofinanciran od programa JV
Evropa 2007–2013 in je usmerjen k revitalizaciji
I
marginaliziranih zemljišč.
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ZEMELjSKi PLin

Zemeljski plin bodo dobavljale
tudi prodajne družbe
elektrodistribucij
Tanja Srnovršnik

Ilustracija: Roman Peklaj

Letos bodo zemeljski plin začele dobavljati
tudi nekatere prodajne družbe
elektrodistribucij – Elektro energija, ki je
vstop na trg zemeljskega plina napovedala
že lani, Energija plus in Elektro Celje
Energija. V E, hčerinski družbi Elektra
Primorska, pa letos nameravajo začeti
priprave na vstop na trg zemeljskega plina.
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V Elektro energiji, hčerinski družbi Elektra Ljubljana, so se z zemeljskim plinom začeli aktivneje
ukvarjati po avgustu 2012, tako da so lani že sodelovali skupaj z drugimi trgovci z zemeljskim plinom v Sloveniji na dveh večjih razpisih za dobavo
zemeljskega plina. Letos bodo aktivno ponujali
zemeljski plin najprej večjim kupcem na prenosnem omrežju, to pa bo predstavljalo izhodišče za
nadaljnje širjenje prodajnih dejavnosti na področje
manjših poslovnih kupcev in seveda tudi gospodinjstev. »Poizkusili bomo prodajo obema segmentoma kupcev uskladiti, tako da prodaje gospodinjstvom ne pričakujemo prej kot v letu 2014,« so
pojasnili. Dodali so, da bodo plin kupovali po pogojih evropskih plinskih vozlišč, in to po konkurenčnih
cenah. »Z razvojem domačega trga z zemeljskim plinom, predvsem ko bo zaživelo trgovanje prek virtualne točke, pa ne izključujemo sodelovanja z
drugimi v Sloveniji prisotnimi bilančnimi skupinami, tako na prodajni kot nakupni strani.«
V Energiji plus, hčerinski družbi Elektra Maribor,
nameravajo na trg zemeljskega plina vstopiti letos,
zemeljski plin pa bodo ponudili tako gospodinjstvom kakor tudi poslovnim kupcem. V prvi polovici februarja so že uskladili in podpisali okvirno pogodbo s tujim dobaviteljem E.ON Energy Sales, ki
jim bo že v tem letu omogočila dobavo plina domačim kupcem. »Za vstop na trg zemeljskega plina
smo se odločili zaradi širitve dejavnosti na druge
energente. S tem želimo zadovoljiti pričakovanja in
želje kupcev po celotni energetski oskrbi na enem
mestu,« pojasnjujejo. Dodajajo, da bodo konkurenčnost zagotavljali s konkurenčno ceno zemeljskega plina.
Predvidoma jeseni letos bo plin gospodinjskim odjemalcem ponudil tudi Elektro Celje Energija, v

začetku leta 2014 pa še poslovnim odjemalcem.
»Prednostno bomo nagovorili obstoječe odjemalce
električne energije, tako poslovne kot gospodinjske, ki bodo lahko izkoristili ugodnosti pri nakupu
dveh energentov,« pravijo. Za vstop na plinski trg
so se odločili, ker si želijo kupci urejati vse »energetske« zadeve, ki se dotikajo doma, z enim dobaviteljem. Plin pa bodo verjetno kupovali na terminskem trgu. »Pri prodaji električne energije je
trg zasičen, marže pa minimalne. Ocenjujemo, da
je pri prodaji plina še prostor za novega ponudnika,« dodajajo.

Velikih cenovnih sprememb ni pričakovati
V E3 bodo letos začeli priprave na vstop na trg zemeljskega plina. Kot so pojasnili, bodo ciljali na vse
uporabnike zemeljskega plina v Sloveniji. V Elektro
Gorenjska Prodaji pa pravijo, da njihova dolgoročna strategija vključuje tudi razširitev ponudbe na
druge energente, »tako da je trg zemeljskega plina
za podjetje zanimiv, končne odločitve pa še nismo
sprejeli«. S plinom se spogledujejo tudi v Holdingu
Slovenske elektrarne, je povedal direktor družbe
Blaž Košorok.
Tomaž Orešič, direktor v družbi EFT Group za področje zahodne in osrednje Evrope, ob tem meni, da
je hkratna ponudba plina in električne energije v danih tržnih razmerah pričakovana. Bo pa potreba po
večji učinkovitosti in ekonomiji obsega v prihodnje silila panogo v horizontalne ali vertikalne integracije, ocenjuje. »Po začetni evforiji, ki je bila posledica velikega nesorazmerja med ceno plina na
plinskih vozliščih (spot cene) ter ceno plina po dolgoročnih pogodbah, se je slovenski maloprodajni
trg po pričakovanjih umiril. Cenovna raven za gospodinjstva že zdaj temelji na spot cenah in je razmeroma nizka, zato dodatnih večjih korekcij ni
pričakovati,« še dodaja. »Že več mesecev različna
podjetja naznanjajo vstop na trg zemeljskega plina.
To bo prav gotovo poživilo situacijo na trgu, je pa
res, da je že danes prisotnih skoraj dvajset različnih
dobaviteljev. Zato prav posebnih pritiskov na cene
ne pričakujem,« pa vstop prodajnih družb elektro
distribucij komentira predsednik uprave GEN-I
I
Robert Golob.

EnErgEtiKA in oKoLjE

Gospodarski razvoj je možen
tudi na območju Nature 2000!

Natura 000 je zasnovana na ideji trajnostnega razvoja,
namenjena je ohranjanju narave in trajnostnih razmer
za življenje na območjih, kjer je narava še vedno bogata.
Vendar pa to ne pomeni, da je gospodarski razvoj na teh
območjih izključen. Je možen, vendar le pod nekaterimi
pogoji, poudarja evropski komisar za okolje Janez
Potočnik in dodaja, da je treba vse projekte na teh
območjih oceniti glede na tveganja, ki jih povzročajo
bogati biotski raznovrstnosti.
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so konec lanskega leta
opozorili, da ima Slovenija veliko neizkoriščenega hidropotenciala in da je višina investicijskega potenciala v energetiki, učinkoviti rabi energije (URE), linijski infrastrukturi in varstvu okolja za 2 milijardi evrov, ki pa zaradi različnih razlogov ostaja
neizkoriščen. Ob tem so izrazili nasprotovanje »neupravičeni širitvi Nature 2000, ki že zdaj povzroča zamude pri umeščanju in
izgradnji novih infrastrukturnih objektov«. Napovedana širitev
Nature 2000 bo po njihovem mnenju onemogočila izgradnjo več
objektov obnovljivih virov energije (OVE) na porečjih Idrijce ter
srednje Save in plinovodnih omrežij, ključnih za doseganje kjotskih zavez do leta 2020.
Če se v Sloveniji ne bomo hitro odločili, kaj so naše prioritetne
strateške naložbe, in če ne bomo odpravili zakonskih, administrativnih ter upravnih ovir pri načrtovanju in izvajanju investicij, ki jih povzroča razširitev Nature 2000, to po mnenju GZS ne
bo zavrlo samo omenjenega visokega investicijskega potenciala,
ampak bo tudi omejilo energetske investicije v naslednjih 5 do 10
letih ter naložbe v OVE in zmanjšalo možnosti za črpanje kohezijskih sredstev EU v finančni perspektivi 2014–2020 za najmanj
milijardo evrov. Ker ne bo izpolnila svojih obveznosti o povečanju
deleža OVE, bo Slovenija tudi plačevala kazni, ki ji jih bo naložila
Evropska komisija.

Vsak projekt je treba oceniti posebej
Drugače pa meni evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Kot
je pojasnil za Energetiko.NET, je »zaščita rastlin in živali v interesu ljudi; zaščititi jih je bilo treba prav zaradi ljudi, naše
brezbrižnosti in interesov, ki so pogosto v nasprotju z našimi resničnimi dolgoročnimi potrebami in interesi. Natura 2000
zajema za ohranjanje biotske raznovrstnosti pomembna območja. Izbor območij in njihov obseg sta strokovno utemeljena«. To pa, je prepričan Potočnik, ne pomeni, da je gospodarski razvoj na teh območjih izključen. »Natura 2000 je veliko
več kot naravni rezervat. Poudariti moram razliko med ohra-

njanjem narave v Evropi in drugod po svetu. Medtem ko na primer v ZDA zaščita narave sodi v sistem naravnih parkov s strogimi omejitvami in v njih ni skoraj nič prostora za gospodarski
razvoj, smo v EU izbrali drugačen postopek, ki naj bi zagotavljal
boljše sožitje med človekom ter naravo in tudi dovoljuje gospodarsko dejavnost na območjih Nature 2000. Zaradi gostote prebivalstva in želje, da bi zagotovili podeželju približno enakomeren oziroma tak razvoj, kot ga imajo mesta v Evropi, smo bili
prisiljeni razmišljati drugače in zunaj koncepta naravnih parkov,« pojasnjuje Janez Potočnik.

Pomembno je dobro načrtovanje
Po Potočnikovih besedah je gospodarski razvoj na območjih
Nature 2000 možen, vendar le pod nekaterimi pogoji. Projekte
je treba oceniti od primera do primera glede na tveganja, ki jih
povzročajo območjem z bogato biotsko raznovrstnostjo. Direktiva
o habitatih natančno določa postopek za oceno, kako projekti vplivajo na območja Nature 2000. Težnja je ohraniti ta območja ter
uskladiti okoljske in socialno-ekonomske potrebe, povezane z
razvojem.
»Cilj je seveda, kolikor je le mogoče, pripraviti in izpeljati take
projekte, ki ne bodo vplivali na celovitost območja Natura 2000.
Vendar pa obstaja možnost, da se v nekaterih utemeljenih primerih, če ni drugih ustreznih alternativnih rešitev za razvoj,
nekatere projekte sme izpeljati. V tem primeru morajo biti predlagani kompenzacijski ukrepi, ki zagotovijo, da ne pride do izgube ekološke vrednosti,« pravi Janez Potočnik. V Evropski komisiji so pripravili smernice, ki vključujejo natančnejše
informacije v zvezi z upravljanjem Nature 2000. Ob pripravi teh
smernic in dobrih praks pa sodelujejo z različnimi področji, ki
so povezana z Naturo 2000, recimo z izkoriščanjem vetrne energije ali energetskimi omrežnimi povezavami.
»Eden od ključnih naukov teh smernic je, da morajo države članice EU razvijati strateško prostorsko planiranje in upoštevati Naturo 2000 v zgodnjih fazah načrtovanja, s čimer se izognejo morebitnim problemom in zamudam v poznejših fazah projekta,«
opozarja Janez Potočnik ter kot primer navaja Nemčijo in Dansko, ki uporabljata take postopke pri razvoju vetrnih elektrarn v
pomorskem okolju, ter Škotsko pri kopenskih projektih. V številnih državah članicah EU, tudi na Madžarskem, izvajalci projektov sodelujejo pri načrtovanju in nameščanju ptičem prijaznih
električnih omrežij z okoljskimi nevladnimi organizacijami.
Evropski komisar Janez Potočnik je prepričan, da se je z dobrim
načrtovanjem mogoče izogniti mnogim problemom in konflikI
tom ter zagotoviti trajnosten in okolju neškodljiv razvoj.
Energetika.NET
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goStUjoči KoMEntAr

Elektrika zastonj
in pametna omrežja
Dr. Mihael G. Tomšič, stalni zunanji sodelavec Energetike.NET

Električna energija je med božičnimi
in novoletnimi prazniki zopet
dosegla nesmiselno nizko ceno.
V trajanju  ur je bila nižja od nič.
V teh urah so »prodajalci« plačali
»kupcem«, povprečno 60 c€/MWh
največ pa celo  €/MWh.
Nesmiselni rezultat ne bremenijo
borznega trgovanja pač pa
pomanjkljivost gospodarnega
vodenja celotnega sistema. Koristna
izraba »nepotrebne« in cenene
elektrike bi moral biti eden izmed
ciljev »pametnega omrežja«.
Nihanje vrednosti električne energije v sistemu je posledica tega, da je ne moremo
skladiščiti. Proizvajati jo moramo sočasno
s porabo, saj gre za prehodno obliko energije. Povpraševanje po električni energiji se
spreminja zaradi dnevnega in tedenskega
nihanja človeških dejavnosti (spanje, delo,
tedenski počitek) in sprememb okoliščin
(nizke ali visoke temperature, noč-dan).
Nihanja so tudi na strani proizvodnje, posebno iz obnovljivih virov (voda, veter,
sonce), pa tudi zaradi izpadov elektrarn,
daljnovodov ali drugih elementov sistema.
Cene odražajo razmerja med ponudbo in
povpraševanjem na borzi. Sedanja borzna
cena ne odraža celotnega stanja v sistemu.

Dogajanja na borzi EEX med
božično-novoletnimi prazniki
0/0
Ekstremno nizke cene električne energije
opazujemo med prazniki. Na sliki 1. je
prikazan potek cene električne energije
na nemški borzi EEX, ki je relevantna tudi
za slovenski trg. V dneh od 23. decembra
2012 do 2. januarja 2013 je borza zaznala
urna obdobja, ko je bila tržno usklajena
cena celo negativna. Pod ničlo je bila cena
37 ur, najnižja cena je bila -473 €/MWh na
božični večer. Poraba in s tem cena se za
Silvestra ni spustila tako globoko.
V sliki je vrisana višina 25 €/MWh zaradi
primerjave s ceno plina. Borzna cena plina
se je v obdobju december-januar gibala
med 26,5 in 27,5 €/MWh (v dveh božičnih
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Slika 1: Potek cene elektrike na EEX od 22.12.2012 do 6. 1. 2013

dneh okoli 25 €/MWh); za načelno primerjavo vzamemo nižjo vrednost. Primerjava je pomembna, ker je v zimskem času
možno zelo preprosto povečati porabe elektrike: vključimo vse električne grelce. Pod
25 €/MWh je bila cena kar 261 ur v celotnem 16-dnevnem opazovanem obdobju
oziroma 68% časa (16 x 24 ur = 384 ur).
Cena električne energije je konec decembra tudi ob delovnih dneh nižja kot sicer
pozimi.
Za primerjavo poglejmo teden med 11. in
17. decembrom 2012 (Slika 2). Povprečna
cena v tem tednu je bila 52 €/MWh, najvišja pa celo 134 c€/MWh, eno uro v sredo
12. decembra zvečer. Celo v tem razmeroma normalnem tednu je borzna cena

električne energije bila v petek, soboto in
nedeljo ponoči pod 25 €/MWh.
Največjo ceno v letu 2012 je EEX zabeležila 10. februarja, ko je bila dve uri cena
250 €/MWh. To ni bil absolutni borzni
maksimum, nižje minimalne cene kot
lani pa doslej niso beležili.

Zagotovljeni odkup od OVE
povečuje možnost nesmiselno
nizkih cen
Upravljavci elektrarn nočejo (ali ne morejo) ustavljati, zato so pripravljeni oddati
nekaj električne energije po zelo nizki
ceni. Pri vodnih in vetrnih elektrarnah
bodo pripravljeni »prodajati« električno
energijo za ceno pod ničlo le izjemoma,

Slika 2: Potek cene na EEX v tednu od 11.12.2012 do 17. 12. 2012
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saj lahko veter ali vodo spustijo mimo turbine. Bolj kritično je pri jedrskih in klasičnih termoelektrarnah, ker ustavitev
terja dolgotrajen in drag ponovni zagon.
Razmere še oteži sistem zagotovljenega
odkupa električne energije od proizvajalcev iz OVE. Če bi proizvajalci prodajali
neposredno na borzo, bi negativna cena
zanje bila nesprejemljiva. Ker pa je med
njimi in borzo organizacija, ki mora sprejemati električno energijo iz OVE (pri nas
center za spodbude pri Borzen) po vnaprej
določeni ceni, se ta posrednik mora znebiti
prevzete električne energije za vsako ceno,
celo negativno.

»Pametno omrežje« mora vključiti
odziv odjemalcev na stanje na trgu
Odpiranje trga je slabo vplivalo na prej
uveljavljene oblike upravljanja z odjemom.
Pri nas je že v 60-tih letih bilo uvedeno
MTK krmiljenje števcev in odjema (termoakumulacijske peči in podobno, na območju Elektro Ljubljana). Z divjo »deregulacijo« in prevlado poenostavljenega
trgovskega razmišljanja se je izgubilo marsikaj, kar je bilo dokazano s tehnično-ekonomsko analizo. Žal je takrat naša Javna
agencija RS za energijo (JARSE) pri izbiri
metode za določitev tarife za omrežnine

sledila nemškemu vzoru namesto naprednejši francoski šoli.
Francozi imajo že okoli 80-letno tradicijo
teoretične (ekonomske in tehnične) analize delovanja sistemov v spremenljivih
pogojih delovanja (proizvodne možnosti
in odjem) in doktrino praktičnega ukrepanja. (Stara slovenska in jugoslovanska
tarifa je temeljila na francoskih osnovah iz
70-ih let prejšnjega stoletja.) Za gospodinjstva EDF ponuja opcijo Tempo, pri kateri je za gospodinjstva najnižja cena elektrike 7 c€/kWh (»modri« dnevi, ponoči),
najvišja cena pa 50 c€/kWh, v času letnih
konic (»rdeči« dnevi oziroma ure. Za industrijske porabnike je tarifni sistem še
bolj razvejan. V opciji, ki najbolj spodbuja
prilagajanje stanju v sistemu je razmerje
cene elektrike še večje: najnižja cena 2,5
c€/kWh, najvišja pa 24,5 c€/kWh. Končna
cena je zaradi ostalih prispevkov nekoliko
manj diferencirana (in v povprečju 2,5krat višja), vendar sistem v celoti spodbuja prilagajanje porabe. Pri nas so razlike
v ceni med koničnim in »nočnim« tokom
postale neupravičeno majhne.

Zaključek
Praznična dogajanja na elektroenergetskih
borzah opozarjajo na nezadostno »pa-

metno« povezanost v oskrbovalni verigi
električne energije od proizvodnje do porabe. Če bi cenovni signal »elektrika je
vredna manj kot nič« prišel do uporabnika, bi marsikdo zmanjšal porabo goriv
(plin, kurilno olje) in se ogreval s presežki
elektrike. Dogodki, ko je elektrika na borzi
cenejša od plina (npr. 25 €/MWh) niso
tako redki, da jih ne bi bilo vredno upoštevati.
»Pametno« upravljanje s sistemom proizvodnje in porabe električne energije napreduje presenetljivo počasi. Zadnje čase je
zanimanje za pametna omrežja, za bolj
agresivno uvajanje informacijskih tehnologij, tudi pri nas povečano. Distribucijska
podjetja se, razumljivo, ukvarjajo predvsem
s problemi zagotavljanja obratovanja svojega omrežja, ne pa s sistemom kot celoto.
Potrebujemo nosilce širokega sistemskega
pogleda. Delno bi to lahko bila JARSE, ki
pa ima omejene zmogljivosti. Koristno bi
bilo, da se bolj odpre v širšo strokovno javnost. Nova tržna ureditev in nova struktura
energetskega sistema, tudi z vse večjim
deležem OVE, bo zahtevala sledenje naprednim vzorcem. Potreben je večdisciplinarni pristop, ki vključuje predvsem
ekonomijo in tehniko (energetsko, inforI
macijsko, elektro).

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
31. maja 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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Kako daleč je
prihodnost fuzije

Vir: Wikipedija, © EFDA-JET

Doc. dr. Andrej Trkov, vodja slovenske fuzijske asociacije

Običajni viri energije, ki jih izkoriščamo v vsakdanjem življenju,
izvirajo iz kemijskih reakcij. Pot do izkoriščanja energije iz jedrskih reakcij je bila odprta šele leta 1938, ko so Meitnerjeva,
Hahn in Frisch odkrili, da se jedra urana razcepijo ob trku z nevtroni, pri čemer se sprosti tudi nekaj novih nevtronov in velika količina energije. Minila so samo štiri leta do trenutka, ko je bila
vzpostavljena nadzorovana verižna reakcija v kopi iz blokov urana
in grafita v čikaški telovadnici pod vodstvom Enrica Fermija, dobrih deset let pozneje pa je energija iz fisije (cepitve jeder) komercialno proizvajala elektriko. Glavni problem, s katerim so se
srečevali znanstveniki in inženirji, je bil nepoznavanje jedrskih
podatkov za reakcije nevtronov s snovjo. Veliko truda, iznajdljivosti in znanja je bilo vloženega, da so se dokopali do najnujnejših podatkov, tehnološki problemi pa so bili pri uvajanju uporabe
jedrske energije iz fisije laže rešljivi.
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Novi jedrski podatki so vodili do spoznanja, da se veliko energije
sprosti tudi s fuzijo (zlitjem lahkih jeder), še najlaže z zlivanjem
težkih izotopov vodika, to je devterija in tritija. Nevtroni so nevtralni delci, zato je bilo treba pri jedrski cepitvi samo najti pravo
kombinacijo materialov, da je reakcija stekla. Zlivanje lahkih jeder je manj preprosto, ker imajo pozitiven naboj in se med seboj
odbijajo. Jedra potrebujejo precej energije, da premagajo odbojne sile in med seboj interagirajo. Jedrska fuzija poteka v zvezdah (tudi sonce je zvezda), kjer vladajo tako visoke temperature,
da je vodik v obliki plazme: to je četrto agregatno stanje, kjer elektroni niso več vezani na posamezen atom, ampak je snov mešanica hitropotujočih jeder in elektronov. Z večanjem temperature
se veča hitrost gibanja delcev in s tem njihova energija, ki pri neki
temperaturi postane dovolj visoka, da jedra premagajo odbojne
sile. Če je plazma dovolj segreta, je verjetnost za interakcijo med

delci sorazmerna gostoti delcev. Celotna sproščena energija iz
jedrskih reakcij je sorazmerna času, v katerem sta temperatura
in gostota zadostni za potek reakcij. Pri določeni vrednosti produkta temperature, gostote delcev in časa je sproščena energija
enaka vloženi za vzpostavitev reakcije. Razmerje dejanske vrednosti trojnega produkta in te mejne vrednosti je faktor izkoristka,
ki mora biti večji od ena, da je količina proizvedene energije večja
od vložene.
Na Soncu vzdržuje zadostno gostoto delcev kar gravitacijska sila,
ker je masa sonca velika. Na Zemlji to seveda ne pride v poštev.
Tudi materiali, ki bi prenesli stik s plazmo, segreto na več milijonov stopinj Celzija, ne obstajajo. V petdesetih letih sta sovjetska fizika Tamm in Sakharov po zamisli Lavrentieva iznašla toroidno posodo (tokamak), v kateri je plazma ujeta v magnetnem
polju tako, da se ne dotika sten. Treba jo je še segreti, kar je zaradi totoidne oblike mogoče podobno, kot delujejo indukcijske,
peči v metalurgiji. Dodatno gretje je mogoče še z mikrovalovi,
podobno, kot se dogaja v mikrovalovnih pečicah. Tako segreta
plazma je nestabilna; začne se zvijati, čim pa se dotakne stene,
se ohladi in reakcija preneha. Potrebna so navitja za vzpostavitev
dodatnega magnetnega polja za stabilizacijo plazme. Celoten sistem je torej izjemno kompleksen. Če jedrsko fisijo primerjamo
s poletom človeške posadke na Luno, je jedrska fuzija primerljiva
s poletom na Mars. Fizikalni principi fuzije in jedrski podatki so
znani, tehnološki problemi pa so izjemno kompleksni.
• Potrebno je zelo močno magnetno polje za stiskanje plazme
do zadostne gostote, stabilno gretje plazme do ekstremnih
temperatur in vzdrževanje takih pogojev dovolj dolgo, da
faktor izkoristka presega vrednost ena.
• Za vzpostavitev dovolj močnih magnetnih polj so potrebne
supraprevodne magnetne tuljave, da z zmanjšanjem izgub
zaradi upornosti navitij zmanjšamo kritično vrednost prej
omenjenega trojnega produkta, ki določa faktor izkoristka.
Poleg tehnologije tokamak naprave je torej potrebna tudi
napredna tehnologija supraprevodnikov.
• Supraprevodniki delujejo pri temperaturah blizu absolutne
ničle (–273 stopinj Celzija), temperatura plazme pa je več
milijonov stopinj. Na razmeroma kratki razdalji je treba
vzdrževati zelo velike temperaturne razlike.
• Pri jedrski fuziji devterija in tritija se sprosti tudi en nevtron,
ki ima energijo desetkrat večjo kot pri fisiji. Potreben je
razvoj materialov, ki prenesejo močne radiacijske poškodbe
in ščitijo opremo ter okolico pred sevanjem.
• Izgube energije so manjše, čim večja je naprava. Tokamak, ki
bo dosegal primerno visoke faktorje izkoristka, bo moral biti
nujno velik.

Vir: Wikipedija, © EFDA-JET
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Tehnološki izzivi pri jedrski fuziji so ogromni. Možne rešitve so
znane, niso pa preverjene. Posamezni tehnološki segmenti se
preverjajo na napravah, kot so JET v Veliki Britaniji, Tore Supra
v Franciji, COMPASS na Češkem in še mnogi drugi po svetu. Naprava JET je trenutno največja na svetu in je leta 1997 že dosegla fuzijsko moč 16 MW, z zadnjimi posodobitvami pa se bo njen
faktor izkoristka zelo približal vrednosti ena. Naprava, ki bo nedvoumno potrdila ustreznost tehnoloških rešitev, je ITER, ki ga
gradijo v kraju Cadarache v Franciji. Njena posoda bo imela premer skoraj dvajset metrov in bo merila v višino približno enajst
metrov. Dokončanje naprave in začetek poizkusnega obratovanja
sta predvidena okrog leta 2020, odprla pa bosta vrata za izgradnjo demonstracijske (DEMO) naprave, ki bo že proizvajala elektriko in bo predvidoma dokončana okrog leta 2050.
Kljub temu da se nekaterim zdi napredek pri razvoju pridobivanja energije iz fuzije počasen in da se nenehno odmika v prihodnost, časovni potek relativnega povečevanja faktorja izkoristka ni
nič počasnejši v primerjavi s povečevanjem hitrosti računalniških
procesorjev, le da je cilj tehnološko zelo visoko, kot sledi iz prej
navedenega. Kljub temu se z napravo ITER v izgradnji kaže svetloba na koncu predora. Projekt ITER je po kompleksnosti in tehnološki zahtevnosti primerljiv z največjimi mednarodnimi znanstveno-tehnološkimi projekti, kot je pospeševalnik v CERN-u.
Tudi stroški gradnje so primerljivi s stroški za odkritje Higgsovega bozona. Mednarodna skupnost je zmogla tak zalogaj za
razumevanje temeljev naravnih zakonov in zagotovo zmore tudi
razvoj tehnologije, ki bo omogočila zadostitev potreb po energiji
I
prihodnjim generacijam.
Energetika.NET
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Zanima nas še kaj drugega
kot proizvodnja električne
energije!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv HSE

»Časi razmišljanja in raziskovanja potencialnih
energetskih priložnosti so mimo in treba se je lotiti
konkretnih projektov,« je med drugim v pogovoru za
Energetiko.NET že dan po novoletnih praznikih poudaril
»sveži« direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE)
Blaž Košorok. Pod njegovim vodstvom bodo v skupini
HSE temeljito »energetsko obdelali« Muro pa
nadaljevali z gradnjo hidroelektrarn na Savi in se lotili
Idrijce. Ker se bliža zaključna faza gradnje, je bil TEŠ 6
le del pogovora, smo se pa dotaknili še energetske
lokacije v Zasavju ter neproizvodnih ambicij HSE in
njegovih načrtov, ki segajo čez slovenske meje.

Obstaja tudi kak črn scenarij?
Ne. Cena premoga je odvisna tudi od krajših premogovniških poti
ter drugih racionalizacij. Ker vse to v premogovniku načrtujejo,
bo dogovorjena cena tudi dosežena.
TEŠ 6 gre torej dalje, vendar z nekaterimi zapleti. Očitno vas je
takoj po nastopu mandata – 5. novembra 2012 – potegnilo v pravi
vrtinec dogajanja …
Ne le vrtinec, na začetku novembra smo imeli tudi poplave; zaradi njih je bila najbolj prizadeta hidroelektrarna Formin, druge
hidroelektrarne pa na srečo manj. Takoj so sledila pogajanja z
vsemi pristojnimi in odločilnimi dejavniki v državi, da smo čim
prej podpisali pogodbe za TEŠ 6.

Ena najbolj aktualnih zadev v energetiki je nova zakonodaja EU,
ki bo poenotila in poenostavila umeščanje energetskih objektov v
prostor. Kako bo to vplivalo na vaše hidroenergetske objekte pa
morda celo na TEŠ 6 (blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, op. p.)?
Novi predpisi na TEŠ 6 ne bodo vplivali, ker je slabih 80 odstotkov projekta že izvedenega. Zadnji dan preteklega leta je bila v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi ratificirana pogodba med Evropsko investicijsko banko in Republiko Slovenijo.
Kljub vsem zahtevnostim in napetostim se to poglavje počasi
bliža koncu.
Je pa ureditev umeščanja v prostor zelo zaželena, saj so prav ti postopki po mnenju energetske stroke najbolj zavirali infrastrukturne projekte. O gradnji hidroelektrarn na srednji Savi govorimo
že desetletje, pa se ta projekt skorajda ni premaknil, kar je povsem nesprejemljivo.
Seveda imamo v Holdingu Slovenske elektrarne prednostni
vrstni red na področju hidroenergije, in sicer ne le na Savi, kjer
na spodnjem delu porečja projekti tečejo, kot je bilo predvideno,
ampak tudi na Muri, kjer želimo z aktivnostmi nadaljevati čim
bolj intenzivno. Dravske elektrarne Maribor načrte že predstavljajo in so v stikih z lokalnimi skupnostmi, zelo zanimiva pa je
tudi Idrijca oziroma sploh projekti Soških elektrarn Nova Gorica.

In kakšna je sedanja ocena stroškov pri tem projektu zaradi
zamud?
Precej je bilo ocen o potencialnih stroških v višini več deset milijonov evrov, a smo jih uspeli zajeziti pri 7,3 milijona evrov. Toliko znaša pogodbena kazen zaradi delne demobilizacije Alstomove ekipe na terenu. Cena projekta pa ostaja 1,3 milijarde evrov.

Preidiva še na drugo področje vašega proizvodnega portfelja – na
elektriko iz premoga. Bo cena premoga za TEŠ res , evra na
gigadžul, kot je bilo sprva zagotovljeno, ali se bo povečala, kot
namigujejo nekateri mediji?
Premogovnik Velenje bo storil vse, da bo v letu 2015 cena premoga
res 2,25 evra na gigadžul. Verjamem, da bo uprava to z nekaterimi prijemi in stroškovnimi racionalizacijami uspela zagotoviti.

Preidiva še na drugo termoelektrarno: kaj se je zgodilo z
morebitnim ruskim vlagateljem v Termoelektrarno Trbovlje?
Termoelektrarna Trbovlje (TET, op. p.) je za HSE ena ključnih
energetskih lokacij, ki jo je treba ohraniti. A seveda ne za vsako
ceno. V zadnjih petnajstih letih se je v zasavski energetiki precej
govorilo o prihodnosti, dejansko pa se je le malo postorilo, razen
da se je v zapiranje rudnika vložilo več kot sto milijonov evrov. A
zadeva je resna; prvega januarja so dokončno prenehali kopati
premog v rudniku in treba bi bilo obnoviti kotel v termoelektrarni. Vodstvo TET-a nam je predstavilo idejo o vstopu tujega vlagatelja. A ta ruski vlagatelj (večinski lastnik podjetja Burneftegaz
Oleg Burlakov, op. p.), ki je sicer zakupil tudi koncesijo za rudnik Lješani v Republiki Srbski, v svoji ponudbi za odkup 82-odstotnega deleža rudnika ni bil konkreten, kako namerava urediti
način zavarovanj pa tudi nasploh socialni vidik te energetske lokacije. TET namreč zagotavlja 190 delovnih mest, ki v Zasavju veliko pomenijo. Vlagatelj je bil šibek tudi z bančnimi garancijami.
Kaj pa morebitna plinska elektrarna, za kar je bil že pred časom
zainteresiran EFT?
EFT je to idejo povsem opustil, je pa seveda tudi plin priložnost.
Nasploh bomo vsak predlog v HSE zelo podrobno preučili in nikakor ne bomo hiteli.
Energetika.NET
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Tudi zaradi projekta Južni tok?
Od tega projekta bo imela največ koristi Republika Slovenija. Ruska stran je – vezano na ta projekt na strateški ravni – izrazila tudi
interes, da bi sodelovala pri morebitnih gradnjah plinskih elektrarn na trasi tega plinovoda (ne le v Sloveniji, op. p.), kar se jim
seveda tudi izplača, a bomo videli, kaj se bo zgodilo v zvezi s tem
pri nas. Se pa seveda v HSE oziramo tudi čez slovenske meje.
V Bosno in Hercegovino?
Tudi. Pogledujemo pa tudi pri Turčiji, a najprej je treba preučiti
ta trg, nato pa se moramo pripraviti tudi z morebitnimi vlaganji,
saj se bomo le tako predstavili kot resen igralec.
V BiH ste bili pred kratkim zaradi reševanja starega spora. Bo
Elektroprivreda Republike Srbske spet vaša partnerica?
Najprej je treba razrešiti spor iz leta 1992. Ne predstavljam si, da
bi se zadeva znašla na sodišču, po drugi strani pa moramo imeti
v mislih, da gre za več kot 700 milijonov evrov, ki bi jih bilo nesmotrno kar odmisliti. Menim, da bomo ta problem lahko začeli
reševati letos. Zagotovo so priložnosti tudi v tej državi, a bi bilo
v tem trenutku prezgodaj govoriti o konkretnih projektih.
Kaj pa projekti doma, denimo drugi blok krške nuklearke?
Tudi ta je seveda zanimiv, saj prihodnost Slovenije zagotovo temelji tudi na nadaljevanju jedrske opcije. Z GEN energijo smo
se že začeli pogovarjati, ni pa izključen tudi kak tuj partner; tujih partnerjev se v Sloveniji nikakor ne bi smeli bati.
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Lanski dobiček – približno 00 milijonov evrov – bo šel državi.
Vas bo to »teplo« pri financiranju prihodnjih projektov?
Dobiček bo res pripadel lastniku, vendar s tem živimo in gremo
dalje. Menim in upam, da likvidnostnih težav pri financiranju prihodnjih projektov ne bo, bomo pa seveda laže zadihali, ko bodo
kratkoročni premostitveni krediti vrnjeni in nam bo kredit EIB
za TEŠ 6, ki je praktično pred zaključkom gradnje, dokončno odobren.
HSE je nedavno tudi lastniško vstopil v družbi E in Elektro
Gorenjska. Zakaj taka odločitev?
Ker nas zanima še kaj drugega kot proizvodnja električne energije in ker vidimo sinergijske učinke tudi pri tako imenovanem
multy utility konceptu. Je pa to šele začetek, saj načrtujemo
vstope tudi v druga elektrodistribucijska podjetja.
V kolikšni meri?
V meri učinkovitega partnerstva. Seveda so s tem povezana tudi
večja tveganja, a smo nanje pripravljeni.
Vas zanima tudi trgovanje s plinom, česar se je lotil denimo GEN-I?
Spogledujemo se tudi s plinom, kjer imamo tudi že nekaj izkušenj, a bomo pri vsakem nadaljnjem koraku zelo previdni.
In še: kolikšen dobiček načrtujete za poslovno leto 0?
Ta bo na približno enaki ravni kot leta 2012 pa tudi prihodki bodo
približno enaki. Ohranili bomo torej naše zdravo poslovno jedro. I

intErvjU: Mag. janez Kopač,
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Ko bo Južni tok usklajen z načeli
tretjega energetskega svežnja
EU v vseh državah, po katerih
bo potekal, bo to nesporno zelo
dobrodošel projekt!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: Analog

Prvega decembra 0 je prevzel vodenje sekretariata
Energetske skupnosti s sedežem na Dunaju. To mag.
Janezu Kopaču, potem ko je vodil slovensko energetiko
kot minister v vladi dr. Janeza Drnovška ter Antona
Ropa in pozneje, v Pahorjevi vladi, kot prvi mož
direktorata za energijo na gospodarskem ministrstvu –
kot pravi –, predstavlja nov izziv, ker želi nadgraditi
dosedanje uspehe Energetske skupnosti, katere ključni
cilj je implementacija zakonodaje iz tretjega
energetskega svežnja do leta 0 in ustvarjanje
ustreznega okolja za investicije v energetske projekte v
državah v regiji JV Evrope, Moldavije in Ukrajine, zato
bo večina njegovega dela vezana prav na to. Z mag.
Kopačem smo se pogovarjali o nadaljnjem razvoju
regionalne energetike.

Kako bi opisali aktualne razmere v regionalni energetiki?
Regionalna energetika je še vedno premalo povezana in torej še
premalo regionalna. Zato je Energetska skupnost lani sprejela regionalno strategijo, leta 2013 pa bomo, da strategijo konkretiziramo, pripravili nabor projektov regionalnega pomena, ki naj bi
jih oktobra potrdil ministrski svet Energetske skupnosti. Osnova
nam bo metodologija, ki jo uporablja EU. Do božiča je sekretariat dobil že približno 70 prijav za tovrstne projekte, prepričan pa
sem, da jih bo do konca leta (pogovarjali smo se 27. decembra,
op. p.) še več. Gre za projekte na področju električne energije in
zemeljskega plina, morda pa bo zraven tudi kak naftni projekt.
Ena od zelo zanimivih aktivnosti, ki se ne bo odvila le znotraj
Energetske skupnosti, ampak tudi v Evropski uniji, bo poenotenje postopkov umeščanja energetskih objektov širšega pomena
v prostor. Tako naj bi se izognili ponekod predolgim postopkom
umeščanja, zaradi česar so nekateri energetski projekti celo propadli. Ta novost, za katero upam, da jo bodo v svoje pravne rede
sprejele države članice Energetske skupnosti že leta 2013, je
zame še poseben izziv, saj sem se dolgo ukvarjal s prostorskim
načrtovanjem. Prizadeval si bom, da bi bila Energetska skupnost
na tem področju celo boljša od Evropske unije.
Ni skrivnost, da so v večjem delu regije cene energije še vedno
daleč pod tržnimi. Kako, menite, bo tu prišlo do sprememb?
Srbija naj bi . januarja 0 odprla trg za velike odjemalce …
Drži in enako velja za Makedonijo. Na začetku bo gotovo nekaj
težav, tako kot so bile tudi v državah članicah Evropske unije in
tudi v Sloveniji. Druge države v regiji še naprej spodbujamo, naj
čim prej odprejo svoje trge. Seveda pa je treba razumeti nekatere
ministre, ki se bojijo, da bi liberalizacija cen ogrozila socialno
šibke odjemalce. Da bi razčistili to dilemo, smo se na sekretariatu
odločili, da bomo poskušali izoblikovati definicijo ogroženih odjemalcev pod okriljem socialnega foruma, ki bo potekal aprila
2013 v Beogradu. A po drugi strani se morajo prav ministri zavedati, da brez tržnih cen energije pomembne energetske investicije niti niso možne.
Energetika.NET
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Prav v Srbiji menda vlada hud strah, kako bo odprt trg prizadel
velike industrijske odjemalce. Če bi jih visoke cene ogrozile, bi
lahko eksplodirala močna socialna bomba.
Ta strah gre razumeti, a ga lahko pomirimo s pozitivnimi izkušnjami od drugod, tudi – zopet – iz Slovenije. Tudi naša Tovarna dušika Ruše je zaprla vrata, ko se je znašla na liberaliziranem trgu, a kot se je izkazalo pozneje, bi zaradi silno zastarele
tehnologije tako ali tako sčasoma zaprla vrata. Po drugi strani so
se proizvajalci aluminija, stekla, papirja, jekla in nekateri drugi
na odprtem trgu dobro znašli. Celo pozivajo vlado, naj že vendar
sprosti trg na primer s plinom, kjer monopolistične dolgoročne
pogodbe o dobavi dušijo konkurenčnost izvoznikov. Najpomembnejša zaščita pred strahom je znanje o trgovanju z energenti, ki ga porabnikom najlažje posredujejo gospodarske zbornice in druge podobne institucije. Uspešni primeri vstopa na trg
pa tako ali tako povzročijo pozitivni plaz. V Energetski skupnosti bomo pomagali, kolikor bomo mogli. Prepričan sem, da bo v
regiji strahu pred liberalizacijo sčasoma manj, kot ga je danes, in
da bodo države sledile korakom, ki so jih naredile članice EU.

Ilustracija in foto: Roman Peklaj

Kako naj bi se energetika v jugovzhodni Evropi razvila v
prihodnjih treh letih, kolikor boste na čelu sekretariata? Čeprav je
tradicionalno bolj »okorna« panoga, naj bi se sedaj zgodile dokaj
nenadne spremembe.
Res se v zadnjih dvajsetih letih ni veliko zgodilo, so se pa obenem
v tem obdobju porušili stari sistemi in mehanizmi strateškega
načrtovanja. Novi sistemi, ki bi vključevali tudi komponento
trga, v tem času niso bili razviti in prav na tem področju ima naš
sekretariat najpomembnejšo vlogo.
Vaš predhodnik je v zadnjem intervjuju za Energetiko.NET dejal,
da so se države v regiji naučile medsebojnega sodelovanja. Lahko
navedete kak primer dobre prakse sodelovanja na področju
energetike?
Že delovanje Energetske skupnosti je zagotovo primer dobre
prakse, saj se znotraj njene platforme ministri enkrat letno ter
drugi predstavniki držav članic skupnosti tudi štirikrat na leto sestanejo in usklajujejo svoje energetske politike, leta 2013 pa bodo
že tudi projekte. Zadnji regionalni projekt je na primer centralna avkcijska pisarna (CAO, op. p.), ki so jo vzpostavili sistemski operaterji prenosnega omrežja za električno energijo
(tudi slovenski Eles, op. p.) v Črni gori. Žal Srbija in Bolgarija še
nista članici CAO in ju je treba v to, naj se včlanita, še prepričati.
Tudi tu bomo aktivni predstavniki sekretariata Energetske skupnosti. Lep primer sodelovanja je tudi sprejeta skupna energetska
strategija leta 2012.

0
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Sekretariat pa nima le funkcije prepričevanja, ampak tudi
reševanja sporov, kajne?
Tako je. Je pravzaprav servis sodne funkcije Energetske skupnosti. Sodna funkcija sicer ni povsem natančno definirana, a predvideva nekatere korake pri reševanju sporov med državami članicami skupnosti oziroma njihovimi energetskimi družbami.
Najbolj aktualen je spor med kosovskim sistemskim operaterjem
prenosnega omrežja za električno energijo KOSTT in srbskim
operaterjem, z Elektromrežo Srbije (EMS), ki ne plačuje za čezmejni tranzit elektrike. To utemeljuje s skrbjo – trdi, da brezplačno – za sekundarno in terciarno regulacijo. Ne glede na to
utemeljitev je dejstvo, da je v tem primeru neplačevanje rabe interkonekcije kršitev skupne zakonodaje, zato je na zatožni klopi
EMS oziroma Republika Srbija. Če se v kratkem ne bodo dogovorili, bo naš sekretariat predlagal sklep o nadaljnjem ukrepanju
na ministrski ravni. To sicer nima enake teže kot sklep Evropskega sodišča, saj v Energetski skupnosti ni dejanskega sodišča,
prav gotovo pa državi članici Energetske skupnosti ne bi bilo prijetno, če bi bila spoznana za kršiteljico skupne zakonodaje.
Poleg omenjenega spora je blizu odločanju na ministrski ravni
tudi plinski spor v Bosni in Hercegovini, kjer je težava v tem, da
v pristojnosti regulatorja na nacionalni ravni ni tudi področje zemeljskega plina, ampak le električne energije. Tako plin ostaja nedorečen v domeni entitet; Republika Srbska želi področje plina
obdržati na nivoju entitete, Federacija BiH pa si prizadeva premakniti ga na državno raven, kar bi bilo tudi prav. Na splošno
država BiH ni izvedla ureditve, kot jo predvideva drugi energetski sveženj Evropske unije.
Kako se bo po vašem odrazil vstop sosednje Hrvaške v EU na
področju energetike?
Hrvaška je po svoji ureditvi že tako rekoč v Uniji, saj je svoj trg
z energijo že odprla. V praksi še obstajajo nekatere omejitve, a gre
za začetniške težave in verjamem, da se bo s sosedami še bolj povezala, zato sem glede Hrvaške in njenega energetskega razvoja
optimističen.
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Polnopravna članica in s tem opazovalka regionalnega
energetskega povezovanja, ki poteka pod okriljem vašega
sekretariata, je tudi Ukrajina, ki je sicer v neki meri »kriva« za
projekt Južni tok, s katerim želi ruski dobavitelj plina v Evropo to
državo zaobiti. Kaj se lahko država, kot je Ukrajina, ki leži dokaj
daleč od jugovzhodne Evrope, nauči iz teh postopkov oziroma kaj
lahko prispeva?
Pogajanja za članstvo Ukrajine v Energetski skupnosti je bolj kot
skupnost vodila Evropska unija, ki se je ob tem ukvarjala z več
vprašanji, kot bi se skupnost, zato je tudi vključitev Ukrajine v
Energetsko skupnost trajala malce dlje. Če pa odgovorim na
vaše vprašanje, naj najprej rečem, da je Ukrajina tako velika
država, da lahko razvije dobro delujoč trg že brez povezav z drugimi. Prepričan sem, da bo uvedba drugega in tretjega energetskega svežnja v tako veliki državi, ki je pravzaprav svet v malem,
zelo pozitivna. Če bo Ukrajina na svojem energetskem trgu vpeljala vsa potrebna tržna pravila, ne bo zelo učinkovito funkcionirala le znotraj svojih meja, ampak tudi zunaj njih. To pa je pomembno tudi za vso Energetsko skupnost in pravzaprav za vso
Evropo. Je pa Ukrajina – tudi s pomočjo sekretariata Energetske
skupnosti – zelo uspešno pripravila in sprejela v prvem branju
predlog novega zakona, ki ureja trg z elektriko, ki je povsem po
meri drugega in celo že tretjega energetskega svežnja. Ukrajina
je dobila novo vlado, zato se bo sprejem te zakonodaje najbrž zavlekel za nekaj mesecev, a upam, da bo nadaljevala tako, kot je
začela.
Velja pa tudi omeniti, da je Ukrajina pri povečevanju energetske
učinkovitosti zelo prodorna, saj želi zmanjšati svojo energetsko
odvisnost od Rusije, ker to močno bremeni njene prebivalce. Ti
so zaradi nekdaj velike energetske potratnosti plačevali visoko
ceno tudi z nižjim življenjskim standardom.
Kar zadeva Južni tok, Ukrajina glasno opozarja, da so nekateri
meddržavni sporazumi med Rusko federacijo in državami, ki
ležijo na začrtani trasi potencialnega plinovoda, v neskladju z drugim in s tretjim energetskim paketom EU. Tega se zavedamo tudi
v sekretariatu in morebiti se bomo s tem vprašanjem morali
ukvarjati tudi v sodnem delu funkcije Energetske skupnosti.
Je med državami, ki so z ruskim Gazpromom podpisale
sporazum o gradnji Južnega toka, kakšna razlika glede na to, ali
so članice Evropske unije ali ne?
Ne, to ni pomembno, saj so se tudi države nečlanice EU, ki pa so
članice Energetske skupnosti, zavezale, da bodo spoštovale načela
iz drugega in tretjega energetskega paketa EU. Tako so pravila
enaka denimo tako za Srbijo kot za Slovenijo.

Ker sva že pri Južnem toku, kaj, menite, bo ta projekt prinesel
regiji jugovzhodne Evrope? Kot vemo, si od njega veliko obeta
prav Srbija pa tudi Hrvaška je hotela biti zraven …
Vsaka dodatna energetska pot in nov energetski vir je dobrodošel
zaradi boljše oskrbe trga pa tudi večje konkurence. Seveda pa je
pomembno, da neki projekt ne izrine konkurence. Pri tovrstnih
projektih je treba vselej tehtati med dvema vrstama javnih interesov, med interesom za zanesljivo oskrbo ter interesom za čim
večjo konkurenco. Prav spoštovanje tretjega energetskega svežnja
k temu tehtanju odločilno prispeva. Ko bo Južni tok sledil
načelom iz tega svežnja, bo nesporno zelo dobrodošel projekt.
Bo po vašem v prihodnje regionalno energetsko mešanico v večji
meri dopolnjevala tudi elektrika, proizvedena iz plina? Kaj bo to
pomenilo za cene energije?
To ni odvisno le od prihodnjih projektov, ampak tudi od porabe
sedanjih porabnikov. Zaradi gospodarske krize je poraba tudi v
regiji jugovzhodne Evrope nižja oziroma negotova, kot je tudi
drugod po Evropi. Zato imamo kar naenkrat presežek plina, ki je
sedaj cenejši na spot trgu, to pa ni pozitiven cenovni signal za investitorje v večje objekte. Na to vaše vprašanje v resnici konkretno
ne morem odgovoriti.
In še: ko z »daljave« pogledate na slovensko energetiko, ki ste jo
vodili še pred kratkim, kako bi jo ocenili? Kakšen je vaš bolj
regionalni pogled na razvoj energetike?
Slovenska energetska politika žal zaostaja za energetsko stvarnostjo v Evropski uniji. Tretjega energetskega paketa še nismo
prenesli v naš pravni red, čeprav je moja nekdanja ekipa potreben
zakon s širšimi, tudi prostorskimi ambicijami pripravila, a ga je
moj naslednik na žalost zavrgel, ker sem tisti izdelek jaz »okužil«.
Podobno se je zgodilo tudi z energetsko strategijo, ki smo jo po
več letih pripeljali praktično do konca in smo vanjo s celovito presojo vplivov na okolje prvič uspeli tudi lokacijsko dokončno umestiti posamezne energetske projekte. Imam občutek, da se vodstvo pristojnega ministrstva ukvarja bolj samo s seboj. Meje
Republike Slovenije za mnoge predstavljajo celotno vesolje. Ta obsedenost s samim seboj je prvi motor slovenske energetske politike. Poleg tega je žalostno, da je drugi motor dogajanja v slovenski energetiki le en objekt, to je blok 6 Termoelektrarne
Šoštanj. Nasploh pa bi v energetiki – tako kot je praksa povsod
po Evropi – moral imeti večji vpliv regulator. A ga nima, ker – kot
sem omenil – Slovenija še ni prenesla v pravni red načel iz tretjega energetskega svežnja. Tako imajo še naprej bistveno prevelik vpliv v slovenski energetiki strankarsko primerni direktorji poI
sameznih energetskih družb in sindikati.
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Povezava z madžarskim trgom
bo vsem prinesla optimizacije!
Besedilo in foto: Alenka Žumbar

V prvi polovici leta 0 naj bi izvedli spajanje tudi z avstrijskim
trgom . Ta napoved še drži?
Predvideni roki so nekoliko drugačni od prvotnih, saj so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na izvedbo projekta. Regulatorji regije centralno-vzhodne Evrope (CEE) in ACER so 26. marca
2012 objavili skupno deklaracijo o vzpostavitvi trgovanja za dan
vnaprej v regiji CEE. Deklaracija predvideva vzpostavitev spajanja
trgov v regiji CEE (Flow Based Market Coupling), ki temelji na
izračunu čezmejnih prenosnih zmogljivosti po metodi pretokov
(Implicit Flow-Based Capacity Allocation) ob hkratni povezavi z
regijo severozahodne Evrope (NWE) do konca leta 2013. Aprila
2012 je bila deklaracija predstavljena borzam in SOPO-jem v regiji centralne Evrope. Za dosego zastavljenega cilja smo ustanovili ustrezne delovne skupine, odgovorne za pripravo strokovnih
podlag za izvedbo projekta. Naša prizadevanja in dvostranski pogovori z avstrijskimi partnerji, ki ste jih omenili, so tako postali
del širše zastavljenega projekta.

Če smo se še aprila 0 z Gorazdom Ažmanom (ta je
s . januarjem 0 odšel na Geoplin, op. p.) pogovarjali
o tem, kaj je regionalni borzi BSP Southpool prinesla
spojitev italijansko-slovenskega elektroenergetskega
trga, nam je Ažmanov naslednik – Anže Predovnik –
ob koncu leta povedal, da se je v enajstih mesecih
preteklega leta obseg prek borze sklenjenih poslov
povečal z , TWh v celotnem letu 0 na več kot 
TWh v 0, kar predstavlja že  odstotkov domače
porabe. Na borzi, ki ima trenutno  članov iz trinajstih
držav, se dnevno proda približno .000 MWh električne
energije in ustvari 00.000 evrov prometa. »Na segmentu
trgovanja za dan vnaprej jih  aktivno trguje vsak dan,« je
za Energetiko.NET že uvodoma povedal novi direktor
regionalne borze s sedežem v Ljubljani, s katerim smo
govorili predvsem o tem, kako se bo z nadaljnjimi spajanji
razvijal regionalni trg z električno energijo.
Kakšne nove produkte pripravljate na borzi in kdaj jih boste
ponudili na trgu? Vaš predhodnik je namreč že spomladi govoril o
študiji, ki ste jo takrat pripravljali in ki naj bi dala odgovore na
dano vprašanje.
Borzen, organizator trga z električno energijo, Elektro-Slovenija,
sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO), in BSP Southpool smo 16. oktobra 2012 uspešno sklenili skupen projekt vzpostavitve trgovanja znotraj dneva in izravnalnega trga. S tem je na
borzi zaživel nov segment trgovanja, pri katerem lahko člani
trgujejo z blok, urnimi in 15-minutnimi produkti 24 ur na dan vse
dni v letu. Skupno izvajanje trgovanja za dan vnaprej in trgovanja znotraj dneva z izravnalnim trgom na enem mestu prinaša
številne pozitivne učinke. Prijaznejše je do članov in zagotavlja
večjo likvidnost obeh trgov. Z uvedbo segmenta trgovanja z dolgoročnimi produkti bomo počakali do nastopa za ta segment potrebnih tržnih pogojev.
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Kaj pa zamujamo, ker nimamo povezave z madžarskim trgom?
Z vzpostavitvijo daljnovodne povezave z Madžarsko se bo Slovenija povezala z edino sosednjo državo, s katero tovrstne povezave
še nimamo. Neposredna povezava z madžarskim trgom bo prinesla domačim tržnim udeležencem dodatno možnost optimizacije proizvodnih virov in porabe, tujim tržnim udeležencem pa
optimizacijo energetskega portfelja.
In kaj bomo v kratkem pridobili s spojitvijo s hrvaškim trgom, ki
bo že sredi leta 0 del EU?
Pred kratkim so se ELES, MAVIR, HEP OPS in skupna avkcijska
pisarna (CAO s sedežem v Podgorici, op. p.) centralnoevropske
regije dogovorili za uvedbo usklajenega dodeljevanja prenosnih
zmogljivosti na slovensko-hrvaški in na madžarsko-hrvaški meji.
Čezmejne prenosne zmogljivosti se bodo dodeljevale v skladu s
pravili za izvedbo koordiniranih eksplicitnih avkcij v regiji centralne Evrope. Pravice za uporabno letnih čezmejnih prenosnih
zmogljivosti za leto 2013 so se v decembru že dodelile. Izvedbe
avkcij za dodelitev mesečnih in dnevnih čezmejnih prenosnih
zmogljivosti sledijo. Na BSP pozdravljamo to odločitev. Verjamem, da bo Hrvaška s tem korakom in še posebej z vstopom v
EU prihodnje leto postala pomemben člen integracije trgov z
električno energijo v regiji centralne Evrope.
Kakšen bo po vašem prvi učinek hrvaške vključitve v EU in
posledično spajanja njihovega trga s celotnim trgom EU? Je
pričakovati, da bodo šle s tem cene za Hrvaško in nasploh za
regijo navzgor ali navzdol?
Hrvaška je že danes dobro povezana z energetskimi sistemi
držav EU in ima razvito trgovanje na podlagi bilateralnih pogodb.
Borza z električno energijo na Hrvaškem še ni vzpostavljena, je
pa eden od pogojev za izvedbo projekta spajanja trgov. Borznega
cenovnega signala tako ni. Z vzpostavitvijo spajanja trgov bodo
izpolnjeni tehnični pogoji za implicitno trgovanje z električno

intErvjU

energijo. Posledično lahko zaradi vpliva sosednjih likvidnih borznih trgov pričakujemo vzpostavitev likvidnosti na hrvaški borzi,
vzpostavitev hrvaškega borznega cenovnega signala itd. Gibanje
cene navzgor ali navzdol na hrvaškem trgu in posledično na
hrvaški borzi pa ni odvisno od samega spajanja trgov oziroma implicitnega načina trgovanja, ampak od tržnih dejavnikov, kot so
razpoložljivost proizvodnih virov, obseg porabe in cena dostopa
do čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
Regija jugovzhodne Evrope je zelo zanimiva za zahodne
energetske družbe, hkrati pa je tudi sicer celotno dogajanje tam
zelo razgibano. Srbija, denimo, se že ves čas bori proti dvigu cen
električne energije na raven tržnih cen, Makedonija zelo aktivno
sodeluje z vašo borzo, italijanska družba Seci energija menda
beži iz regije. Kako bi vi opisali trenutno stanje v regiji in kako se
bo stanje po vašem mnenju uredilo?
Trgi držav jugovzhodne Evrope predstavljajo sorazmerno velik, a
razdrobljen trg, ki je v procesu liberalizacije in harmonizacije s pravili, veljavnimi v sektorju elektroenergetike v državah EU. Z globalno gospodarsko krizo sta se prej navedena procesa upočasnila.
Nezadostne prenosne zmogljivosti in veliko število meja v kom-

binaciji z neusklajeni mehanizmi za dodelitev čezmejnih prenosnih zmogljivosti ostajajo glavni razlogi za omejeno trgovanje
z električno energijo v regiji. Praksa trgovanja z električno energijo je še vedno omejena na manjše število bilateralnih pogodb.
Trgovanje na borzi ni omogočeno. Na lokalnih trgih držav v tej
regiji prevladujejo nacionalne družbe, ki so močno regulirane in
ne nastopajo na prostem trgu. Projekcije nadaljnjega razvoja so
zato težavne, vendar se razmere naslavljajo v okviru sekretariata
Energetske skupnosti za jugovzhodno Evropo, ustanavlja se tudi
avkcijska pisarna za regijo jugovzhodne Evrope s sedežem v
Podgorici. Videli bomo, kaj in kdaj nam bo to prineslo.
Ob koncu vas prosimo še za pojasnilo, po čem si boste najbolj
zapomnili poslovno leto 0. Kakšna so poslovna pričakovanja
za 0?
Poslovno leto 2012 sta zaznamovali rast segmenta trgovanja za
dan vnaprej in uvedba novega segmenta trgovanja znotraj dneva
z izravnalnim trgom. Podjetje BSP Southpool je poslovalo
uspešno in želimo si, da bo tako tudi v prihajajočem letu. Že sedaj smo vpeti v procese spajanja trgov v regijah CEE in CSE, v letu,
ki prihaja, pa nas na tem področju čaka veliko novih izzivov. I
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intErvjU: timo Mäkelä, Evropska komisija

Evropa mora spodbujati
ekosistemske storitve!
Alenka Žumbar, foto: José Alex Gandum

Timo Mäkelä je direktor Generalnega direktorata za
okolje pri Evropski komisiji. Ukvarja se z mednarodnimi
vprašanji, bdi nad pobudami, kot sta LIFE in program
ekoinovacij. Z Mäkelo smo se pogovarjali na Forumu o
ekoinovacijah, ki je koncem leta 0 potekal v Lizboni
na Portugalskem. Forum se je posvečal predvsem
vodnemu menedžmentu, v našem pogovoru z
Mäkelo pa smo se dotaknili tudi drugih vprašanj.



Energetika.NET

Kako močna je Evropska unija na področju ekoinovacij, predvsem
v primerjavi z ZDA, Japonsko ali drugimi državami?
Res je, da druge države veliko vlagajo v ekoinovacije ter v ekološke produkte in storitve v splošnem. Konkurenca je zato na globalni ravni kar močna. Kitajska, na primer, sama ogromno investira, Koreja je sprejela nacionalno strategijo, usmerjeno v
ekoinovacije, Japonska bi rada dosegla 50-odstotni delež na globalnem trgu, veliko vlagajo tudi ZDA, predvsem tamkajšnji zasebni sektor. Kljub vsemu Evropa trenutno nudi in proizvaja
približno tretjino vseh storitev in tehnologij, potrebnih na področju energetske učinkovitosti, vodne industrije in recikliranja.
Na področju vode približno 50 odstotkov rešitev in tehnologij prihaja iz Evrope, v sektorju obnovljive energije pa manj, med 15 in
20 odstotki.

intErvjU

Kot sem dejal, je konkurenca na globalni ravni močna in to je tudi
razlog, zakaj mora Evropska unija iti še dlje. Ta industrija že raste, toda zasebnemu sektorju je treba pomagati, da bo napredoval v vseh pogledih: pri obnovljivih virih energije, industrijskem
recikliranju, vodnemu menedžmentu, trajnostnem transportu in
kmetijstvu ter ekosistemskih storitvah.
Je čas krize tudi »pravi čas« za naložbe v ekoinovacije?
Rekel bi, da je to odličen trenutek, saj moramo zaradi krize toliko
bolj intenzivno iskati priložnosti za nova delovna mesta. Statistike kažejo, da se je v času krize od leta 2008 dalje zaposlenost
v Evropi zmanjšala, hkrati pa so okoljske storitve beležile stabilno
rast zaposlitvenih možnosti. Zato moramo vlagati v to področje.
Evropsko gospodarstvo potrebuje področja rasti in to je eno od
njih.
Sektor okoljskih storitev je v evropskem gospodarstvu po številu
ustvarjenih delovnih mest že presegel kemično in avtomobilsko
industrijo. Glede obetov za prihodnost obstajajo različne ocene,
toda že sam vodni sektor naj bi do leta 2020 definitivno postal
trg, vreden 1 bilijon ameriških dolarjev. Rast sektorja energije naj
bi se glede na trenutno raven celo podvojila.
Pogovarjamo se ob robu lizbonskega Foruma o ekoinovacijah, ki
se posveča predvsem vodnemu menedžmentu. Kako resno je
vprašanje oskrbe z vodo in vodnega menedžmenta danes, kot
večinoma govorimo o gospodarski krizi in potencialu, ali celo
huje, prihajajoči krizi na področju virov energije?
To je zelo resno vprašanje. Kot je v svojem nagovoru za uvod v
Forum o ekoinovacijah poudaril evropski komisar za okolje,
bomo do leta 2020 potrebovali približno 40 odstotkov več vode,
če se bo sedanja praksa nadaljevala. Nekatere države, na primer
Španija in Portugalska, se že soočajo z določenimi težavami, povezanimi z vodo, in pojavljanje teh težav še pospešujejo globalne podnebne spremembe. Voda je tako odločilnega pomena,
da v nekaterih delih sveta predstavlja vzrok za krizne razmere in
širše varnostno vprašanje.
Je rešitev torej učinkovitejša raba?
Ja, večja učinkovitost je zares ključni ukrep, toda poleg tega moramo tudi izboljševati tehnologije in rešitve, s katerimi bomo zagotavljali stabilnejšo oskrbo z vodo v mestih in kmetijstvu. V
splošnem moramo spodbujati ekosistemske storitve.
Bdite tudi nad programom LIFE, ki je namenjen varstvu okolja.
Ali to danes omejuje lokalna gospodarstva ali preprosto
predstavlja edino možno pot?
To je nujna pot naprej. Politike za inovacije morajo zagotavljati,
da bodo šli gospodarstvo, zaposlovanje in okolje z roko v roki.
Včasih je res prevladalo razmišljanje, da okolje predstavlja omejitev za gospodarski razvoj, današnje in čedalje bolj razširjeno ra-

zumevanje pa je bližje prepričanju, da varovanje okolja predstavlja temelj za naše gospodarstvo. Če to izgubimo, bo škodo trpelo
gospodarstvo. Zato moramo več pozornosti nameniti ekosistemskim storitvam. Mislim, da obstajajo izračuni, da je več kot
polovica gospodarstva zelo neposredno odvisna od narave.
Kolikšna sredstva potem Evropska unija namerava nameniti za
ekoinovacije zdaj in kolikšen bo njihov obseg v bližnji prihodnosti?
Obseg sredstev se bo vsekakor povečal. Zdaj smo sredi postopka
sprejemanja novega evropskega proračuna. Evropska komisija
želi bistveno povečati podporo malim in srednje velikim podjetjem za zagotavljanje in razvijanje ekoinovacij, in sicer tako z neposrednim financiranjem kot s kohezijskimi sredstvi. Trenutno
govorimo o 400 do 500 milijonih evrov na letni ravni in te številke bi se po mnenju Komisije morale bistveno povečati.
Skrbite tudi za mednarodna vprašanja na področju okolja. Lahko
navedete kakšen primer dobre prakse na področju ekoinovacij, ki
je posledica mednarodnega sodelovanja Evropske unije?
Pravkar sem se denimo vrnil iz Indije, kjer imajo mrežo približno
20 000 podjetij, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in z ekoinovacijami. Razvili so program, ki združuje preproste lokalne
rešitve za podeželje na področju oskrbe z energijo in vodo ter trajnostnih gradbenih materialov in kmetijstva. Predlagali so nam, da
bi Unija pregledala te programe in sodelovala z indijskimi podjetji.
Imamo tudi čedalje večji sektor rešitev za večjo energetsko učinkovitost na Kitajskem, saj je država zainteresirana za sodelovanje
z EU. V Koreji so ustanovili »inštitut za zeleno rast«, ki predstavlja pomembno politično usmeritev te države, ki jo prav tako zanima sodelovanje z Unijo. Kot novo področje sodelovanja z Unijo
ta sektor vidi tudi Brazilija. Dobrih primerov in podatkov, kaj je na
tem področju mogoče narediti in doseči, je torej zares veliko. I
Energetika.NET



intErvjU: Prof. dr. Alojz Poredoš, SddE

Za intenzivnejši razvoj
daljinske energetike je
potreben konsenz o prednostih
in pozitivnih učinkih
Mateja Kegel

Slovensko društvo za daljinsko energetiko (SDDE) letos
praznuje svojo -letnico delovanja. Ob tem jubileju
pripravljajo že 6. Mednarodno konferenco o daljinski
energetiki, ki vsako leto v naš prostor pripelje znanje in
izkušnje strokovnjakov s področja daljinske energetike
iz Slovenije, Jugovzhodne Evrope in tudi iz preostalega
dela naše celine. V luči prihajajoče konference smo s
predsednikom društva prof. dr. Alojzom Poredošem
spregovorili o razvoju daljinske energetike v Sloveniji,
pa tudi o nekaterih projektih s tega področja, ki jih
vodijo na Fakulteti za strojništvo.

Ilustracija: Roman Peklaj

Kako ocenjujete razvoj daljinske energetike v Sloveniji? Kako
primerljivi smo z ostalimi državami, po katerih bi se lahko
zgledovali?
Z razvojem daljinske energetike v Sloveniji je podobno kot z ostalimi področji gospodarstva. Smo v primežu gospodarske krize,
kjer imamo na eni strani zahteve po zanesljivi, učinkoviti in ceneni energetski oskrbi, na drugi strani pa nezmožnost investiranja, kar bi nam omogočalo uresničevanje navedenih zahtev. Obseg oskrbe s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja stagnira oz.
se nekoliko zmanjšuje. To je predvsem posledica zmanjšanja rabe
energije za ogrevanje, kar je pozitivni trend. Oskrba s toploto iz
sistemov daljinskega ogrevanja je v Sloveniji nekaj manj kot 10
% in je nižja od evropskega povprečja, ki znaša nekaj več kot 16
%. Možnosti za povečanje deleža bi bile boljše, če bi termoenergetske objekte za proizvodnjo električne energije gradili na tako,
da bi bila možnost izrabe toplote večja. Zgledovati se moramo
predvsem po Danski, kjer delež oskrbe s toploto iz daljinskega
ogrevanja presega 60 %, in po Avstriji, kjer je delež lesne biomase, ki je vir za daljinsko ogrevanje, bistveno višji kot pri nas.
V pogledu posodabljanja, dviga energetske učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe iz daljinskih energetskih sistemov pa v Sloveniji ne zaostajamo za ostalim svetom. Naši distributerji se trudijo
in so uspešni pri zmanjševanju izgub energije pri transportu in
distribuciji, zagotavljajo pa tudi visoko stopnjo zanesljivosti
oskrbe.
Pred letom dni ste za Energetiko.NET povedali, da Slovenija
za ustrezen razvoj daljinske energetike potrebuje tudi ustrezno
strokovno znanje. Tega zagotavljate tako v okviru SDDE, kot
tudi v okviru ustreznih strokovnih združenj in podjetij, ki delujejo
na tem področju. Kaj je torej še potrebno za nadaljnji razvoj?
Posluh politike?
6
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Kakovost kadrov za obvladovanje stroke na področju daljinske
energetike ni vprašljiva in je primerljiva z razvitim svetom. Za to
poskrbimo tako v okviru SDDE, kot tudi v podjetjih na tem področju. Vesel sem, da imamo v nove, bolonjske učne programe
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani vključene tudi vsebine iz daljinske energetike. Na razvojno raziskovalnem programu lahko
študentje izberejo predmet energijski distribucijski sistemi, na
projektno aplikativnem programu pa lahko izberejo smer, kjer je
vključen predmet energetska oskrba. Tako inženirji oz. magistri
po končanem študiju že prinesejo s seboj obsežno znanje in se
lahko hitro vključijo v konkretno delo na področju oskrbe z energijo. Za nadaljnji in bolj intenziven razvoj daljinske energetike
pa je v prvi vrsti potrebna soglasje in dogovor stroke o prednostih
in pozitivnih učinkih oskrbe z energijo iz daljinskih sistemov v
primerjavi z ostalimi rešitvami. Ko to dosežemo, pa je potrebno
poslati jasno sporočilo politiki, da je stroka enotna in da je to ena
od najbolj zanesljivih poti k doseganju naših obvez 3 X 20.
Razvoj daljinske energetike zahteva investicije. Zagotovo se
vsakodnevno soočate z vprašanjem, kako zagotoviti potrebna
finančna sredstva v teh časih.
Energetska stroka je v primežu splošne gospodarske krize. Pred
nami je torej izjemno težka naloga, da v teh zahtevnih časih poskrbimo za nemoteno energetsko oskrbo, obenem pa investiramo
v razvoj novih tehnologij, ki bodo ustrezale vsem izzivom po
zmanjšanju rabe primarne energije in znižanju emisij. Obvladovanje vseh teh zahtev je možno samo na osnovi principov odgovornega investiranja in ob sodelovanju resne razvojne energetske politike. Osnovni principi odgovornega investiranja
morajo zagotavljati jasne dolgoročne cilje in zdrave finančne
vire ob upoštevanju temeljnih ekonomskih in okoljskih načel. V
tem času in v bodoče nasploh si ne smemo več privoščiti zavoženih investicij. Le na ta način bomo tudi v energetiki prispevali k uspešnejšemu izhodu iz krize. Organizacijska oblika večine
slovenskih podjetij na področju daljinske energetike je takšna, da
so ta združena z različnimi komunalnimi dejavnostmi. Prelivanje sredstev med dejavnostmi velikokrat onemogoča zdrave investicijske cikle sistemov energetske oskrbe. Pomembno vlogo
pri investiranju v daljinski energetiki imajo tudi subvencije, ki so
namenjene spodbujanju izrabe obnovljivih virov energije, vendar
so te namenjene le investiranju v nove sisteme, ne pa za dvig
energetske učinkovitosti in zanesljivosti delovanja.
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Kateri energetski projekti predstavljajo konkurenco
daljinski energetiki oz. kateri projekti, ki se razvijajo, so
razlog, da se daljinska energetika bolj ne razmahne?
Tukaj ne moremo govoriti o konkurenci, vsaj o zdravi, pošteni
konkurenci ne. Je pa res, da se včasih uporabljajo napačni sistemi
energetske oskrbe, energetsko neučinkoviti in cenovno neugodni za potrošnike. Temu so vzrok različni vplivi, ki so v glavnem izven dosega stroke, včasih pa tudi neznanje nekvalificiranih odločevalcev pri izbiri vrste sistema. O neke vrste konkurenci
lahko govorimo tudi znotraj daljinske energetike, če sem prištevamo distribucijo plina. Večkrat se namreč dogaja, da se porabnikom toplote kot vir daljinskega ogrevanja ponuja plin tam, kjer
je na razpolago odvečna toplota. So pa tudi primeri, ko se investira v dolge cevovode za oskrbo s toploto do oddaljenih porabnikov, kjer bi bila vsekakor bolj smotrna oskrba s plinom tako z
energetskega in tudi z ekonomskega vidika. Žal so pri nas zakonodajni instrumenti nezadostni, da bi zahtevali optimalno oz.
kompromisno najboljšo rešitev energetske oskrbe. Odločitve so
tudi preveč prepuščene lokalnim skupnostim, ki ne zmorejo
ustreznih presoj energetske in ekonomske stroke. Eden od poglavitnih vzrokov za počasno rast pokrivanja potreb po energetski oskrbi iz daljinskih sistemov je tudi v visoki začetni investiciji v daljinski sistem, ki pa se lahko, če je pravilno izvedena, v
kratkem roku povrne, vendar pri nestrokovnih pristopih investitorju večkrat ni pravilno prikazana prednost daljinske energetike
na dolgi rok.
Alternativo individualnim hladilnim sistemom predstavljajo
sistemi za daljinsko hlajenje. Kakšen je razvoj tega področja v
Sloveniji ob dejstvu, da je razmišljanje o tem pri nas prisotno
slabih  let? Kje bi lahko pospešili ta razvoj?
Pred petnajstimi leti smo začeli pri nas o tem razmišljati in govoriti, vendar je bil prvi tovrstni sistem zgrajen šele leta 2008 v
Mestni občini Velenje. Tako v SDDE kakor tudi na Fakulteti za
strojništvo UL smo vlagali veliko truda v to, da bi investitorjem
pojasnili prednosti te rešitve hlajenja. Žal smo naleteli na številne
odpore, predvsem zaradi nepoznavanja teh rešitev med tehnično
stroko in verjetno tudi zaradi dolgotrajne navezave na določene
dobavitelje klasične opreme. Za pospešitev razvoja daljinskega
hlajenja mora država zagotoviti možnosti za uporabo te tehnologije, ki ima nesporne energetske prednosti in lahko tudi nižjo
ceno hladu v primerjavi z lokalnimi in manjšimi, velikokrat
energetsko nizko učinkovitimi in za končnega uporabnika
dražjimi sistemi hlajenja. Zakonodaja bi morala zahtevati preverbo oz. študijo izvedljivosti za projekte hlajenja, kjer bi morala
biti obvezno preverjena možnost daljinskega hlajenja. Prepričan
sem, da bi rezultat takih študij velikokrat dal prednost tej rešitvi.
Možnosti uspešne aplikacije daljinskega hlajenja imamo predvsem tam, kjer je na razpolago odvečna toplota za pogon absorpcijskega hladilnika, po drugi strani pa so potrebe po hlajenju
na primer stanovanjskih in poslovnih prostorov. Ta primer je zelo
očiten predvsem v Ljubljani in v Velenju.
Sicer pa smo upali, da se bo po uspešni realizaciji prvega sistema
pospešil razvoj daljinskega hlajenja pri nas, vendar je nato nastopil splošni zastoj investiranja tudi na tem področju. Prepričan
sem, da bo po zagonu investicij nekaj projektov realiziranih,
predvsem na območju Velenja, kjer je na razpolago veliko odvečne toplote iz TEŠ in kjer se lahko investitorji v neposredni
bližini na delujočem sistemu daljinskega hlajenja prepričajo o
smotrnosti in uspešnosti takšnega projekta.

Tako v društvu kot tudi na fakulteti ste vpeti v različne mednarodne
aktivnosti in projekte. Sodelujete z Euroheat&Power, na fakulteti pa ste
v lanskem letu začeli tudi s projektom o solarnem daljinskem
ogrevanju SDH+. Kaj tovrstni projekti prinašajo slovenski
energetiki, konkretneje razvoju daljinske energetike?
Zmogljivosti Slovenije so v vseh pogledih preskromne, da bi se
lahko lotili številnih razvojnih projektov sami, zato je nujno, da
se vključujemo v mednarodne raziskovalno-razvojne skupine. To
nam omogoča naš prispevek v skupno zakladnico znanja in
uspešen prenos znanja ter adaptacijo rešitev na naše razmere.
Preko svojega članstva v ameriškem združenju IDEA (International district energy association) sem spoznal pomen in konkretne rešitve daljinskega hlajenja, ki sem ga leta 1996 začel promovirati v Sloveniji. Članstvo SDDE v Euroheat&Power
slovenskemu energetskemu gospodarstvu prinaša številne priložnosti, ki pa jih ne izkoriščamo dovolj. To evropsko združenje
ima izjemno močan vpliv na oblikovanje skupne evropske energetske politike in preko tega imamo to pot odprto tudi mi v Sloveniji. Tudi s projektoma SDH+ in GEODH (geotermalno daljinsko ogrevanje) želimo slovenski daljinski energetiki prinesti
izkušnje in preveriti, ali so takšne rešitve za Slovenijo glede na
potencial tovrstnih virov tehnično možne in ekonomsko smiselne. Že dolgo časa dopovedujem slovenskim akterjem na področju daljinskega ogrevanja, da je nujno, da poiščejo nove poslovne priložnosti, torej da poiščejo nove vire in ponujajo nove
produkte, poleg toplote še vsaj hlad. Osnovni namen mojega
mednarodnega udejstvovanja je torej v tem, da jim pri tem v čim
večji meri pomagam.
Pred dvema letoma ste za naš portal že spregovorili o
magnetnem hlajenju, ki se od klasičnega razlikuje po tem, da
zanj ne potrebujemo kompresorja in hladilnega sredstva, ki je
okolju škodljivo. Kako daleč so preizkusi na tem področju v
Sloveniji in kako je z realizacijo magnetnega hlajenja v praksi?
V zadnjem obdobju je na tem področju opaziti določen zastoj.
Tehnologija magnetnega hlajenja zahteva močne permanentne
magnete, ki so še vedno problematični zaradi relativno velike
teže, in magnetne materiale, katerih mehanske lastnosti raziskovalci še niso uspeli zagotoviti. V laboratorijskih razmerah
deluje kar nekaj prototipov magnetnih hladilnikov, tudi na naši
fakulteti smo razvili tri magnetne hladilnike, vendar zaradi naštetih težav še niso zreli za komercializacijo. Teža rešitve problema
je torej na raziskavah materialov, na kar pa mi, ki se ukvarjamo
s konstrukcijo in izvedbo procesov, ne moremo vplivati. Optimistično pričakujemo rešitev navedenih problemov v naslednjih letih. Vendar pa večja podjetja v svetu niso obupala; tako naš laboratorij dela na projektih za ameriško-italijansko podjetje
Parker-Hiros, dogovarjamo pa se tudi s podjetji BASF in Glen
Dimplex iz Nemčije.
Za konec pa ne moreva mimo letošnje Mednarodne konference
daljinske energetike. Kakšni bodo vsebinski poudarki, o čem
želite spregovoriti in opozoriti na konferenci?
Letošnja konferenca SDDE je že 16. po vrsti in poteka ob praznovanju jubileja, 15. obletnici delovanja društva. Raznoliki prijavljeni prispevki s področja celotne verige energetske oskrbe – od
proizvodnje, preko distribucije in končne rabe – kažejo, da bo vsebinsko bogata. V razpravah želimo dati poudarek predvsem aktualnim vprašanjem energetske oskrbe in opozoriti na nujnost
povečanja energetske učinkovitosti v vseh segmentih tega vitalnega dela gospodarstva. Vabimo torej vse, ki si želijo izmenjave
aktualnih informacij na področju energetske oskrbe, in vse, ki
I
čutite odgovornost za energetsko stabilnost Slovenije.
Energetika.NET
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Če naslednja kurilna sezona
ne bo boljša, bo razvoj
TE-TOL blokiran!
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv TE-TOL

Da bi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL)
lahko izvedla razvojni cikel – predvsem postavila
plinsko-parno enoto in zgradila čistilno napravo na
bloku  –, da bi bilo poslovanje družbe vzdržno in bi si
ustvarjala finančno rezervo, potrebuje višje prihodke.
Zato bo treba ceno daljinskega ogrevanja dvigniti,
poudarja Samo Lozej, ki je vodenje TE-TOL začasno
prevzel novembra lani. Plinsko tehnologijo sicer
načrtujejo že 0 let, a gospodarsko uspešna leta, ko je
bilo lažje priti do denarja, smo zamudili, Lozej
pojasnjuje v intervjuju za Energetiko.NET.
Vodenje TE-TOL ste prevzeli pred nedavnim, ste tudi nov obraz v
energetiki. Kakšno družbo ste prevzeli in kako vidite TE-TOL v
odnosu do HSE in GEN energije?
TE-TOL podrobno spoznavam zdaj, saj doslej nisem delal v energetiki, če ne štejem članstva v nadzornem svetu Energetike Ljubljana. Za zdaj imam omejen mandat do enega leta. V tem času
se bo lastnik odločil, kako naprej. Energetika Ljubljana je namreč
pred kratkim od države odkupila 14,7-odstotni delež TE-TOL, tako
da smo zdaj v 100-odstotni lasti tega javnega podjetja. Kako bo
energetika v mestu Ljubljana organizirana v prihodnje, bo še tekla razprava. Kolikor vem, vodstvo Ljubljane želi energetiko organizirati kar najbolj racionalno in učinkovito. Nadaljnje študije
in analize bodo pokazale, ali bo ostala v javnem holdingu kot eno
skupno podjetje, ali bosta TE-TOL in Energetika Ljubljana ostali
ločeni družbi, ali bo najboljša kakšna tretja organizacijska oblika.
Družba TE-TOL je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
ustanovljena za proizvodnjo toplotne energije za daljinski sistem ogrevanja. Proizvaja še električno energijo – približno 3 odstotke slovenskih potreb – ter industrijsko paro. Pri proizvodnji
uporablja premogovno tehnologijo. Kurimo indonezijski premog, ki mu gre zahvala – čeprav je drag –, da se je v Ljubljani kakovost zraka močno izboljšala. Brez težav spoštujemo vse slovenske in evropske okoljske omejitve, je pa res, da industrijska
emisijska direktiva EU, veljati bo začela leta 2016, nekatere emisije omejuje še dodatno. Po tem predpisu pri dveh merilih – pri
dušikovih oksidih in žveplovem dioksidu – ne bomo dosegali
zahtevanih omejitev. Zato bomo morali to urediti.
Omenjena emisijska direktiva omogoča prehodno obdobje do leta
2020, kar smo izkoristili in se lotili izdelave prehodnega nacionalnega načrta, saj do leta 2016 v nobenem primeru ne bomo
mogli izvesti teh projektov, ker so finančno prezahtevni. Vlada je
načrt, v katerem smo opredelili vse ukrepe, ki jih nameravamo v
tem času izvesti, decembra lani »požegnala« in poslala v Bruselj.
Evropska komisija bo do novembra letos načrt potrdila ali zahtevala še kakšne dopolnitve.

Do kdaj naj bi torej TE-TOL izpolnil okoljske omejitve iz te
direktive?
Do 1. julija 2020.
Menite, da boste do takrat uresničili potrebne projekte?
Ravnokar skupaj z Energetiko Ljubljana dopolnjujemo razvojno
strategijo. Na tretjem bloku nameravamo postaviti čistilno napravo. Tretji kotel je namreč novejši, iz osemdesetih let, v njem
mešamo 20 odstotkov biomase, s čimer na slovenski ravni dosegamo zahtevani odstotek obnovljivih virov energije iz lesne biomase. K temu deležu daleč največ v Sloveniji prispeva prav TETOL. Ta blok naj bi deloval približno do leta 2035. Prvi in drugi
blok, ta dva sta najstarejša in delujeta že v drugem življenjskem
ciklu, pa bomo zamenjali z novo, plinsko tehnologijo. Vsaj drugi
blok, ker z njim uresničujemo prvo fazo plinifikacije TE-TOL.
Nismo se še odločili, kaj narediti s prvim blokom. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se še mora odločiti, kje bo stala
sežigalnica oziroma objekt za energetsko izrabo goriva iz odpadkov. Ko bo to znano, se bomo lahko odločili glede prvega
bloka; se nam pa s tem kar mudi. Ministrstvo se trudi umestiti
objekt za energetsko izrabo odpadkov v finančno perspektivo EU
za obdobje 2014–2020, da bi za njegovo izgradnjo zagotovilo tudi
evropska sredstva. Prejšnja vlada se je temu objektu odpovedala,
hotela ga je izpeljati kot projekt javno-zasebnega partnerstva.
Predvsem pa je za ta projekt najprej potreben državni prostorski
načrt.
Rekli ste, da se že mudi. Kako dolgo pa še lahko čakate?
Teoretično lahko samo čakamo, a od leta, ko bodo začele veljati
nove okoljske omejitve, bomo v tem primeru morali plačevati
globo, kar seveda ni sprejemljivo. Zamudili smo dobra leta gospodarske rasti, ko je bila tudi prodajna cena električne energije
ugodna. Plinsko tehnologijo načrtujejo že 20 let, v tem obdobju
so bila lepa, bogata leta, ko je bila cena električne energije na trgu
dvakrat višja kot sedaj, o gospodarski krizi ni bilo sledu. Nato je
balon počil in Evropa ter z njo tudi mi, še posebej z našo privatizacijo, smo se znašli v hudi krizi.
Cena ogrevne toplote za daljinski sistem ogrevanja je v Ljubljani
v primerjavi z drugimi primerljivimi sistemi daleč najnižja v Sloveniji, tudi cene električne energije na trgu so zdaj na najnižji ravni v zadnjih letih. Napovedi za leto ali dve naprej kažejo, da bo
tako ostalo, če se ne bo zgodilo kaj drastičnega. Zaradi relativno
visoke cene zemeljskega plina in nizke prodajne cene električne
energije so zdaj plinski projekti v EU vprašljivi. Slovenija ni izjema. Sodelavci so obiskali več primerljivih sistemov v bližini, bili
so tudi v Avstriji, in videli so, da so povsod težave. Ko vprašamo,
kaj bi naredili drugače, dobimo odgovore, da nič, ker enostavno
Energetika.NET
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ni druge možnosti. Nekateri kombinirajo gorivo iz odpadkov, biomaso, drugi kurijo premog, plin, kakor jim najbolje kaže glede
na ceno posameznega energenta. Nekatere članice EU spodbujajo soproizvodnjo s plinsko tehnologijo, druge za te projekte nimajo spodbud.
Tujci, s katerimi se pogovarjamo o postavitvi plinsko-parne enote,
nam pravijo, da se tak projekt finančno izide ob dveh pogojih: da
je cena toplote, ki jo plača porabnik, zadovoljiva in da daje država
premijo oziroma subvencijo za soproizvodnjo elektrike s plinsko
tehnologijo. Povrhu za te projekte ni evropskega denarja. Gre za
čisti »business case« projekt, ki se mora ekonomsko iziti. Naj ponovim: zaradi visoke cene plina in drage tehnologije ter nizke
prodajne cene električne energije imajo vsi težave.
Pred sprejetjem je dopolnitev energetskega zakona, po kateri naj
bi omejili subvencije za obnovljive vire energije in SPTE. Vam to
povzroča težave?
Vsekakor. Zaradi zaostrenih razmer razumem, da namerava
država omejiti sredstva za obnovljive vire energije in soproizvodnjo, ker denarja enostavno ni. Zato bo pritisk na to manjšo
vrečo večji. Potem ostane samo še cena toplote. Ta mora biti
takšna, da se s čim nižjimi stroški posluje čim bolj učinkovito.
Če omenim še naše poslovanje: družba TE-TOL je za lani načrtovala relativno veliko izgubo. Zaradi doslednih varčevalnih ukrepov pa bo poslovno leto 2012 končala celo z minimalnim dobičkom.
Potem ne bo , milijona evrov izgube, kako ste napovedali
decembra lani (VEČ)?
Ne, ne bo je. Prečistili smo bilance, pregledali vse pogodbe itn.,
rezultat bo minimalni dobiček. Ko sem prevzel vodenje družbe,
sem dobil na mizo osnutek poslovnega načrta za leto 2013, ki je
predvideval 9 milijonov evrov izgube. Decembra lani sem na novinarski konferenci povedal, da se pogajamo z vsemi glavnimi dobavitelji TE-TOL in da si prizadevamo spremeniti že podpisane
pogodbe, da bi zmanjšali stroške. Uspeli smo in za družbo zagotovili boljše pogoje.
Kaj to pomeni za letošnji poslovni rezultat? Decembra ste rekli,
da vam grozi  milijonov evrov izgube.
Zdaj načrtujemo približno 3,9 milijona evrov izgube, popravili
smo tudi oceno o cenah emisijskih kuponov za CO2, ki jih moramo dokupovati. Ker je zdaj tržna cena teh kuponov relativno
ugodna, je njihov vpliv na poslovni rezultat manjši.

Foto: Roman Peklaj

Ampak verjetno se bo ocena poslovanja med letom spreminjala.
Seveda se bo. Menim, da smo v treh mesecih naredili veliko,
bomo pa poskusili kaj izboljšati še sproti. Je pa res, da nam gibanja – predvsem pri električni energiji – ne gredo na roko. Za
letos smo električno energijo uspeli prodati po 56,5 evra za MWh,
čeprav so cene na trgu dosti nižje. Čez leto jo bomo prodali za leto
vnaprej.
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TE-TOL že nekaj časa opozarja, da bo treba dvigniti ceno
ogrevanja. Aprila lani je bil govor o zvišanju prodajne cene
toplote za 8 evrov za MWh. Ali ta ocena še drži?
Še. Da bi uresničili nujen razvojni cikel, da bi bilo poslovanje
družbe dolgoročno vzdržno in da bi ustvarjali finančno rezervo,
nujno za razvoj, potrebujemo za približno 12 do 13 milijonov
evrov višje prihodke. Zato še vedno drži, da bi se cena ogrevanja
za končnega uporabnika morala dvigniti za približno 19 odstotkov. Ali če povem drugače: ogrevanje za približno 80 kvadratnih
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metrov veliko stanovanje naj bi se podražilo za 90 evrov na leto.
Vseeno pa bi daljinsko ogrevanje v Ljubljani ostalo najugodnejše v Sloveniji, kar je bistveno. TE-TOL kot primaren proizvajalec ogrevne toplote je odgovoren, če tako rečem, za ogrevanje
skoraj 100.000 prebivalcev. Da bi zagotovili potreben energetski
in okoljski razvoj, druge možnosti ni!
TE-TOL je v 00-odstotni lasti Energetike Ljubljana, ki spada v
Javni holding Ljubljana. Je to za TE-TOL pozitivno?
TE-TOL je bil ustanovljen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
za proizvodnjo toplote za daljinski sistem ogrevanja Ljubljane
in električne energije za državni elektroenergetski sistem. Je
tudi objekt posebnega državnega pomena. Za dobršen del mesta zagotavlja toplotno in električno energijo, elektroenergetskemu sistemu tudi sistemske storitve. Ob večjem izpadu električne energije lahko TE-TOL z obstoječim deležem električne
energije zadosti potrebam ključnih inštitucij v prestolnici, Kliničnega centra, ministrstev in del mesta, po gradnji plinskoparne enote, ki bo omogočila podvojitev proizvodnje električne
energije, pa bi lahko oskrboval z električno energijo celotno prestolnico. Pomen TE-TOL za mesto in državo je zelo jasen, niti
lastništvo niti umestitev v holding pa na to ne smeta bistveno
vplivati.
Potem bi lahko rekli, da ste tretji steber ...
Če smo tretji steber, ne vem, smo pa zagotovo tretji največji
energetski objekt v Sloveniji, takoj za TEŠ-em in NEK-om. Smo
tudi največja ter visoko učinkovita soproizvodnja električne in toplotne energije, na kar v nacionalni energetiki vse prevečkrat pozabljajo.
V blokih v Fužinah sem opazila napise proti sežigalnici. Bi lahko
bilo nasprotovanje ljudi velika ovira pri gradnji sežigalnice?
Jasno je, da tak objekt, ne glede na to, s kakšnimi nameni je postavljen ter kakšno zakonodajo in pravila mora spoštovati, ljudje
vedno vidijo kot motnjo ali kot nevarnost. Toliko bolj, če so premalo ali neustrezno informirani.
Ljubljana je pred nekaj leti sprejela dolgoročni prostorski načrt,
ki je opredelil tudi dve možni lokaciji za objekt za energetsko izrabo goriva iz odpadkov. Namenoma uporabljam ta izraz, ker
ima sežigalnica negativen prizvok. Večina ljudi misli, da ta objekt deluje tako, da pripelje kamion, poln smeti, in strese tovor
v kotel, v katerem se to žge, potem se dimi, smrdi itn. Niti približno ni tako. Zdaj na Barju postavljajo regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO, op. avt.), v katerem bodo odpadke sortirali, obdelali in jih pripravili za nadaljnjo uporabo; končni
izdelek bo med drugim tudi gorivo iz odpadkov. Del frakcij odpadkov bodo stisnili v brikete z ustrezno energijsko oziroma kurilno vrednostjo. Povsod po svetu stojijo tovrstni objekti. Če
tako gledamo, lahko rečemo, da tudi naši obstoječi kotli niso nič
drugega kot sežigalnica premoga in lesa. A to se počne kontrolirano. Izpusti v zrak morajo biti pod strogimi mejnimi vrednostmi, kar tudi redno spremljamo. Naši sprotni podatki so v
vsakem trenutku dostopni vsakomur, prebrati jih je mogoče
tako na naši spletni strani kot na mobilnih telefonih oziroma na
mobilnem portalu. Nobene dileme ni, kaj in koliko česa
spuščamo v okolje.
Enako je z objektom za energetsko izrabo goriva iz odpadkov, ki
je predvsem kemična tovarna za čiščenje plinov, ti pa so sestavni
del zgorevanja goriva. Zavedati se moramo, da je Slovenija preobremenjena predvsem s prašnimi delci (PM10, op. avt.), zaradi
česar so nas pristojni v EU že dvakrat kaznovali.

V zvezi s prašnimi delci je velik problem tudi promet.
Seveda. Glavni problem v mestih so promet ter individualna kurišča, ki niso podvržena takim strogim predpisom in ukrepom kot
velike naprave, kot je TE-TOL. Za primerjavo: direktiva EU govori
o 100 miligramih delcev PM10 v kubičnem metru zraka, TE-TOL
jih ustvari do 10 miligramov. Naslednja uredba EU, ki bo začela
veljati leta 2016, te izpuste drastično omejuje na 20 miligramov.
V vseh večjih slovenskih mestih in naseljih to vrednost že zdaj
presegamo. V TE-TOL, če ga pogledamo posamično oziroma izolirano kot energetski objekt, pa bomo ob obratovanju daleč pod
dovoljeno mejo.
Evropska zakonodaja gre v smer, da bo lesno biomaso zelo omejila.
Ima TE-TOL letos v načrtu kakšno investicijo?
Vzdrževanje teče neprestano. Skupaj z Energetiko Ljubljana se
dosti ukvarjamo z zakonodajo, pogovarjamo se s ponudniki plinske tehnologije, z bankami še ne. Ni pa zadovoljive finančne
vzdržnosti, ki ustvarja pozitiven finančni tok. To je temelj za projekt plinsko-parna elektrarna. Pogovarjamo se s ponudniki te tehnologije, ali bi lahko sofinancirali ta projekt, ampak osnova je
cena proizvedene električne in toplotne energije.
Pogovarjali ste se tudi z Evropsko investicijsko banko.
Vsi ti pogovori so na »stand-by«. Če ne bomo ustvarjali dobička,
da bi lahko posojila vračali, se načrti ne izidejo.
Se tudi pri državnem poroštvu nič ne premika?
Z vlado smo vzpostavili stike. Zaradi politične negotovosti, saj ni
jasno, kaj bo z vlado, zadeva stoji in bo treba počakati, da se razmere normalizirajo. Nekateri ministri so že odstopili, drugi tak
korak napovedujejo, zato je delo na ministrstvih ohromljeno. Za
začetek februarja (pogovarjali smo se 31. januarja, op. avt.) imamo
potrjene obiske nekaterih ministrov tudi na to temo. Država ima
probleme s financiranjem marsičesa in z zagotavljanjem
vzdržnosti proračuna, prav tako ni akumulacije finančnih sredstev v Ljubljani.
Kako pa na vas vpliva dejstvo, da še nimamo nacionalnega
energetskega programa, energetske strategije?
Gre za temeljno zakonodajo, ki določa naš položaj v energetskem
sistemu v Sloveniji. Dobro bi bilo, da bi jo čim prej sprejeli, da
bi bila smer gibanja jasna.
In za konec: napovedali ste, da to kurilno sezono še ne boste
podražili ogrevanja. Nas višje cene čakajo jeseni?
Kot sem že poudaril, brez ustreznih višjih prihodkov ne bo nujnega razvoja TE-TOL. Mesto se bo moralo odločiti in se z državo
dogovoriti, kako ljubljanski energetski sistem še naprej učinkovito razvijati ter glavnemu mestu omogočiti dolgoročno zanesljivo
I
in varno oskrbo z energijo.
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Slovenska energetika poskuša
z vzorci izpred štirih desetletij
zdržati do 22. stoletja!
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv GEN-I

GEN-I je lani uspešno vstopil na slovenski trg
zemeljskega plina, letos pa se že pripravlja, da bi to
dejavnost razširil še v tujino. A ne na Balkan, saj tam
razmere še niso zrele, je v intervjuju za Energetiko.NET
dejal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.
Družba načrtuje širitev trgovanja na Slovaško, Češko in
Poljsko, prav tako namerava okrepiti aktivnosti na
skrajnem jugu Evrope, v Turčiji. Z Robertom Golobom
smo se pogovarjali tudi o razmerah v slovenski
energetiki, kjer ga moti zlasti to, da hočemo združiti
prihodnost s preteklostjo ...
Leta 0 je skupina GEN-I presegla milijardo evrov prihodkov,
dobiček je zrasel, prav tako prodaja električne energije. Kakšni pa
so bili rezultati lani in kaj pričakujete letos?
Skupina GEN-I je lani v primerjavi z letom 2011 prihodke iz poslovanja povečala za 52,5 odstotka na 1,5 milijona evrov, na vseh
trgih pa smo prodali dobrih 25,31 TWh električne energije (leta
2011 17,1 TWh; op. avt.). Leto 2012 smo zaključili z 8,2 milijona
evrov čistega dobička, kar je sicer manj kot v letu 2011, a še
vedno več od načrtovanega. Kot skupina smo imeli na mednarodnih trgih nekoliko manj uspeha kot leto prej, ker so se razmere prav tam zaradi zelo hudih vremenskih razmer in zato posegov držav na trge precej zaostrile. Šepala je tudi plačilna
disciplina. To troje skupaj je bilo zelo stresno. A še vedno smo poslovali v redu, načrte smo presegli.
S posegi držav mislite zapiranje meja ...
Zaradi ekstremnih vremenskih razmer je bilo že tako hudo na
trgu, potem so pa nekatere države še ukinjale izvozne, uvozne in
druge kvote. Komaj si nastaviš strategijo, kako se boš spopadel z
nastalimi razmerami, potem ti še zaprejo mejo, da kupljene
električne energije sploh ne moreš spraviti do kupcev v drugi
državi. Ti posegi so se lani zgodili kar dvakrat in so trgovcem povzročali sive lase.
GEN-I ima hčerinsko družbo tudi v Grčiji. Kako vam gre v tej
državi, ker so tam razmere zelo zaostrene?
Grčija je za nas predvsem tranzitna država na poti proti Italiji –
čez Albanijo ali Bolgarijo. V tej državi poslujemo v glavnem z
državnimi elektro podjetji. Občasno je manjši problem s plačilno
nedisciplino. Sicer pa do zdaj nismo imeli večjih problemov.
Kakšna so pa pričakovanja skupine in družbe za letošnje leto?
Prvič načrtujemo znaten del prihodkov iz prodaje zemeljskega
plina. Lani smo uspešno vstopili na ta trg, a rezultati se bodo dejansko poznali letos. Ta dejavnost je nova in z vidika dodane vrednosti njen delež ni majhen. Prodali bomo skoraj 80 milijonov kubičnih metrov plina, to pa je številka, ki se bliža 10 odstotkom

celotnega tržnega deleža. Načrtujemo tudi povečanje tržnega
deleža – na skoraj 30 odstotkov – v Sloveniji pri prodaji električne
energije tako gospodinjstvom kot poslovnim odjemalcem. Naš
cilj sicer ni toliko povečevanje tržnega deleža, ampak izboljšava
strukture portfelja.
Pri trgovanju, to je naša paradna disciplina ter nam prinese največ prihodkov in dobička, načrtujemo širitev proti severovzhodu
– na Slovaško, Češko in Poljsko – ter okrepitev aktivnosti na skrajnem jugu Evrope, v Turčiji. Ta del počasi širimo, da prenesemo
del poslovanja iz rizičnih balkanskih držav. Smo pa letos uspeli
dobiti tudi prvo stranko – velikega industrijskega odjemalca
Messer Tehnogas – v Srbiji, ki je 1. januarja odprla trg. Ta država
je naš novi trg, kjer bomo počasi začeli s prodajo končnim odjemalcem.
Vas v tem delu Evrope zanima tudi proizvodni del?
Ne. Ko se je bilo treba odločiti, kaj bomo počeli, smo sklenili, da
se bomo specializirali za trgovanje s prodajo končnim odjemalcem.
Kot ste omenili, je Srbija . januarja uradno odprla energetski trg.
Prav tako Makedonija. Kako hitro bodo po vašem mnenju v tem
delu Evrope trgi dejansko zaživeli? Bodo hitreje, kot je v Sloveniji?
Da, nedvomno hitreje. Makedonija je za velike odjemalce odprta
že nekaj let in tam imamo celo – če ne največji pa – drugi največji delež. Že nekaj časa smo prisotni tudi pri končnih odjemalcih in z rezultati smo zelo zadovoljni. V Srbiji se največji odjemalci zdaj sproščajo prvič, temu naj bi v naslednjih letih sledili
še drugi. Mislim, da bo šlo hitreje kot v Sloveniji iz dveh razlogov. Časi, ko je imela država dovolj denarja, da ga je lahko sama
zalagala za potrebe odjemalcev, so mimo. Nikjer v Evropi ni več
tega denarja, zato bodo tudi Srbija in druge države težko ohranile
takšen sistem. Po drugi strani ima širša regija že toliko izkušenj,
da je mogoče z dokaj hitrimi koraki priti do tržnih razmer, kot so
se vzpostavile v Sloveniji.
Ko je Slovenija začenjala leta 2001 odpirati trg z električno energijo, ni bilo tovrstnih izkušenj ne pri nas, ne v Avstriji in ne
Nemčiji. Vsi smo bili na začetku. Zato je bil proces bolj počasen.
Danes se pa že ve, katere poti so prave, zato se tudi da izogniti
kakšni stranpoti in hitreje priti do želenega cilja.
Prej ste omenili Slovaško, Poljsko, Češko. Zakaj ste se odločili za
te države?
Po svoje je to naravna pot. Do zdaj smo imeli po Evropi celo transverzalo od Severnega morja čez Nemčijo do Turčije na jugu. Zdaj
bi jo lahko širili na zahod proti Franciji, Belgiji ali pa na vzhod.
Ker je Madžarska že vrsto let naš zelo pomemben trg, je širitev
proti Slovaški, ki meji z Madžarsko, in naprej logična. Slovaška,
Češka in Poljska so nam manjkale, da bi lahko zaokrožili
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vzhodno krilo Evrope. Je pa res, da je ta širitev skladna z našo strategijo širjenja zemeljskega plina. Prav na tem območju bomo letos poskusili – bomo videli, kako uspešni bomo – razširiti prodajo zemeljskega plina.
Torej ne samo prodaja na Balkanu ...
Sploh ne na Balkanu.
Ne razmišljate o prodaji zemeljskega plina na Balkanu?
Razmišljamo, a tam razmere še niso zrele. Prav zdaj smo sicer
v fazi priprav poslovne infrastrukture in analize trgov. Ko bomo
ugotovili, da je trg zrel za naš vstop, bomo vskočili. Poslovno infrastrukturo vzpostavljamo v treh državah, do poletja pa bomo vedeli, katera od njih bo prva na vrsti.
Če še ostaneva pri plinu. Lani ste uspešno vstopili na ta trg.
Kakšna so vaša prva spoznanja o tem trgu?
Trg zemeljskega plina v Sloveniji je do oktobra lani deloval klasično, šlo je primer iz učbenikov, kako lahko nasprotniki tržnih
mehanizmov dokazujejo, da je trg škodljiv. Na papirju smo imeli
trg, ki je bil odprt v skladu z evropsko zakonodajo, imeli smo
neodvisna regulatorja – UVK in JARSE –, ki naj bi nadzirala, da
je na trgu vse OK, in 16 različnih igralcev na trgu, ki so bili med
seboj lastniško popolnoma neodvisni. In kaj se je zgodilo? Trg je
funkcioniral kot namazan stroj, ampak vrtel se je v napačno
smer. Ustvaril je idealen oligopol, v katerem so bili vsi zadovoljni
in v katerem so cene neomejeno rasle.
Z našim vstopom se je pokazalo, da je zaključek napačen. Kajti
ko na trgu pride do takšnih ekscesov, se prej ali slej najde nov,
neodvisen igralec, ki ga do takrat na trgu ni bilo. Tisti, ki so že na
trgu, so namreč med seboj že vse zmenjeni. In če bo eksces dovolj velik, bo prišlo do korektiva. Prav to se je zgodilo. Eksces je
bil tako velik, da smo ga videli z Lune. Še pred letom dni nas ta
trg sploh ni zanimal. Ko pa smo nanj vstopili, smo iste mehanizme, ki so jih prejšnji igralci uporabili za višanje cen, uporabili
za to, da smo cene znižali. Nauk zgodbe: če želimo, da bo trg
funkcioniral – sploh v majhnih državah, kot je Slovenija –, moramo imeti čim več neodvisnih igralcev. Ampak zares neodvisnih!
Neodvisni niso tisti, ki ta posel že opravljajo, ampak oni, ki so
sposobni lotiti se tega posla, če se obstoječi pretirano mastijo. Ta
nauk velja za vse gospodarske panoge in tudi za javni sektor.
Nekaj časa so gospodinjstva imela težave pri menjavah
dobaviteljev. Kako je zdaj s tem?
Tudi pri električni energiji je bilo podobno, samo da so bile
težave manj pred očmi javnosti. Ko se začne tako množičen proces, se v vsakem primeru pojavijo zapleti. Eni so namerni, drugi
nenamerni. Na primer pri procesiranju velike količine dokumentov. Naše pisarne so bile naenkrat polne papirja. Zapleti so
bili predvsem v tem, da konkurenca sploh ni bila pripravljena in
da še tisti, ki so želeli pomagati, tega niso zmogli. Najbolj smešno
je, da je v dobi tabličnih računalnikov pri zemeljskem plinu vse
potekalo na papirju. Zdaj bomo pri plinu počasi prišli na dobo iz
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pred 10 let. Nekateri distributerji namenoma niso hoteli vzpostaviti elektronske izmenjave podatkov in še danes imamo z nekaterimi kdaj pa kdaj kratke stike.
Zapleti so se pojavljali torej predvsem zaradi obilice neumnega
in nepotrebnega dela in zavlačevanja postopkov. Škodo pa so
utrpeli odjemalci. Očitno so se jim želeli maščevati, ker so prestopili h GEN-I. Faza zamenjav je bolj ali manj za nami, a že
imamo nove zaplete. Ti so dvojni: izmenjava števčnih podatkov
in obračun porabe, najbolj pereča je pa enotna faktura. Gre za dobro voljo, zakonske prisile za zdaj ni. Trudimo se, da bi jo ministrstvo vzpostavilo, ker bi bilo to samo v korist odjemalcev. Zdaj
pa nastajajo popolnoma nepotrebni stroški za odjemalce in več
možnosti je, da pride do napak. Do sedaj se je en SODO, in sicer Petrol, prostovoljno odločil, da lahko izstavljamo enotno fakturo na njegovem območju. Vsi drugi to namenoma blokirajo, da
povzročajo škodo strankam, ki so šle k drugemu dobavitelju.
In kako to urediti?
Prijavili jih bomo! Bili smo prijazni, dokler nismo ugotovili, da
to počnejo namerno. Pričakujemo, da bomo v enem mesecu (pogovor smo opravili 10. januarja, op. avt.) z nekaterimi to uredili,
druge bomo prijavili zaradi zlorabe prevladujočega položaja.
Upam, da se bo Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
končno zganil vsaj v tem primeru.
Prej ste omenili, kako pomembni so novi neodvisni igralci.
Časnik Finance je pred kratkim pisal, da se lahko zgodi, da bomo
imeli do konca leta samo še tri trgovce z električno energijo –
Petrol, HSE in Geoplin. Kako komentirate to napoved? Bi se to
res utegnilo zgoditi?
Najbolj smešna trditev v tem članku so predvideni nosilci razvoja.
Nihče od omenjenih treh se do zdaj namreč ni izkazal kot prodoren nosilec razvoja na trgu. Gre za tri največja slovenska energetska podjetja, ki ima vsako v svoji panogi daleč največji tržni delež. Ko sem bral ta članek, mi je šlo na smeh. Od vseh treh
prodaja električno energijo končnim odjemalcem samo Petrol.
Verjamem, da bi tak scenarij lahko bile mokre sanje nekaterih,
ki so na fotografijah. Da ne bi prišlo do nesporazuma, naj povem,
da nimam v mislih Tomaža Berločnika (predsednik uprave
Petrola, op. avt.).
V zadnjem intervjuju za Energetiko.NET ste dejali, da bi bil GEN-I
zainteresiran tudi za nakup deležev v prodajnih podjetjih
elektrodistribucij. Kako je zdaj s tem? HSE je aktiven. Kaj pa vi,
niste več zainteresirani?
Ko sem to izjavil, je bila na mizi varianta, po kateri bi se ti deleži
prodajali po nekem odprtem postopku – z dražbami, javnimi prodajami deležev ipd. Do tega ni prišlo in prepričan sem, da tudi
nikoli ne bo, ampak da se bodo »fantje« dogovorili. Ne gre za odprto prodajo, ampak za neposredna pogajanja, po katerih bo ena
družba prevzela drugo za minimalen znesek. GEN-I ni zraven,
ker nas taki dogovori ne zanimajo in ker smo neodvisni. Javne
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prodaje bi se pa nedvomno udeležili. Očitno ni namen prodaja,
s katero bi kaj denarja dobile distribucije, ampak premaknitev deležev in koncentriranje tržne moči. Očitno pa tudi ni namen
upoštevati koristi odjemalcev.
Greva še malo v tujino. Že nekaj časa je vaš cilj tudi Turčija, ki je
zadnje čase zelo aktivna na področju energetike. Kako
pomembna je ta država za vas in ali vidite tam tudi kakšne
priložnosti za slovenska podjetja?
Turčija je ogromen trg. Mi smo za zdaj prisotni predvsem na njenem evropskem delu. Do pred kratkim smo bili samo na mejah,
zdaj smo končno ustanovili podjetje, da lahko trgujemo tudi znotraj Turčije. Smo torej še zelo na obrobju in se pravih razsežnosti
posla – niti v energetiki, kaj šele na drugih področjih – še ne
zavedamo. Tja se širimo počasi, ker gre za drugačen svet, smo pa
zelo zadovoljni. Globina trga, ki ga vidimo, je pa neverjetna.
Kako gledate na slovenski trg kot regionalni akter? Bi bila lahko
naša energetika manj politično obremenjena?
Ne verjamem, da je energetika politično obremenjena. Verjamem
pa, da posamezniki pridejo na položaje s pomočjo političnih
strank. Nihče od vodilnih ljudi v energetiki ni strankarski veljak
ali pomembnež, so pa mnogi uporabili stranke in strankarske prijatelje, da so zlezli na položaje. Nihče, razen zares redkih izjem,
ni prišel tja po strokovni poti, kar je največja tragedija Slovenije,
ker se s tem ustvarja negativna kadrovska selekcija. Gre za zlorabo politike za negativno kadrovsko selekcijo, ni politika tista, ki
zlorablja strokovnjake.
Kako pa gledate na odločitev države, da vzame bilančni dobiček
GEN energiji, ELES-u, HSE ...?
Lastnik lahko dela z dobičkom, kar želi, ker je njegov. Zelo stresno za podjetje in tudi za zaposlene je pa takrat, ko lastnik dobička ne pobira v skladu z neko pametno dividendno politiko. Javne delniške družbe imajo vnaprej znano dividendno politiko in
v povprečju namenjajo od 20 do 40 odstotkov letnega dobička za
dividende. In to je OK, kajti ob tem uprave lahko načrtujejo denarni tok, vire za prihodnje investicije, za razvoj. Če bi država na
področju energetike imela premišljeno dividendno politiko, bi
lahko že v preteklosti iz energetike pobrala več dobička in ga uporabila za financiranje proračunskih nalog.
Že prejšnja vlada je najprej podjetja pustila pri miru, lahko so
zadržala celotni bilančni dobiček, nato je pa zaradi politične
nuje aktivirala del dobička za dokapitalizacijo NKBM. Letos pa
je aktualna vlada še tisto, kar je ostalo, postrgala za proračunske potrebe. Ta stihija, nenačrtovanje in skubenje do »zadnje kaplje« so destruktivne poteze. Najprej za normalen razvoj podjetij, še bolj pa za moralo zaposlenih. Kako stimulirati delavca,
da naj dela tako, da bo ustvaril čim večji dobiček in da naj racionalizira stroške, če podjetje nima nič od tega, ker nekdo
ustvarjeno pobere, ne da bi razložil zakaj, kdaj in kako. Rezultat bodo nedvomno višji stroški na vseh ravneh. Po domače po-

vedano, začeli si bodo ustvarjati rezervo ne na dobičku, ampak
na stroških. To se že dogaja, a pelje stran od racionalnega poslovanja.
Pa še za konec: kako vidite prihodnost slovenske energetike? Kje je
ta – v premogu, obnovljivih virih, jedrski energiji ...? Še zmeraj nimamo energetske strategije, ne ve se, kam bi radi šli. In ali menite,
da bo z Južnim tokom v Sloveniji kakšna plinska elektrarna več?
Bom začel na koncu. Z Južnim tokom bomo zagotovo končno dobili zemeljski plin tudi v elektroenergetiki. Danes ga praktično nimamo. Dobro je, da izgradnja Južnega toka sovpada z načrti za
plinsko kogeneracijo v Ljubljani, saj je to dvoje smiselno med seboj povezati in najti pametno rešitev. Južni tok bo v vsakem primeru razbremenil transportne poti in pripeljal več plina v Slovenijo. To bo v vsakem primeru koristno. Bo pa bolj kot Južni tok
na cene plina vplivala izgradnja terminalov. Še posebej, če se bo
Japonska vrnila k jedrski energiji, se bodo sprostile velike količine
utekočinjenega zemeljskega plina; del bo prišel tudi v Evropo in
dodatno znižal cene.
Glede strategije pa takole: slovenska energetika se razvija gradualistično v najslabšem možnem pomenu te besede. Z vzorci
izpred štirih desetletij poskušamo vzdržati do 22. stoletja. Ne bo
nam sicer uspelo, a to vseeno počnemo. Držimo se preizkušenega
in ne tvegamo z novim. Nekaj časa to lahko gre, a prej ko bomo
naredili zasuk, bolj bomo mi tisti, ki bomo »sukali«, sicer nas bo
zasuk ujel sam in takrat bo bolela glava. To velja tako z vidika odnosa do OVE, jedrske energije in premoga. Pri plinu me še najmanj skrbi. Tam bomo znotraj evropskih trendov in zagotovo dovolj blizu najbolj naprednih tržnih gibanj. Pri drugih treh pa to
ni nujno in se bomo morali odločiti sami. Namesto nas ne bo
nihče drug uredil stvari. Ne potrebujemo pa za to 100 strani dolgega nacionalnega energetskega programa (NEP, op. avt.), dovolj
je 5 strani jasnih odločitev.
In zakaj se po vašem mnenju priprava NEP tako dolgo vleče?
Ker je NEP dokument, ki naj bi vzorce iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja zamrznil za 100 let, kar je nemogoče. Ni mogoče
združiti prihodnosti s preteklostjo. Ne verjamem, da bo NEP kadarkoli sprejet, in tudi če bo, ne bo od njega absolutno nobene
koristi. Dilema, ki je pred nami, pa sploh ni zapletena. Ali bomo
širili naše jedrske zmogljivosti ali pa bomo samo zamrznili to,
kar imamo. Tudi pri premogu so stvari zelo jasne. Na razpolago
imamo neke količine premoga, odločiti se je treba, v kakšnem obsegu ga bomo izkoriščali in kdaj. Pri premogu se bo zelo jasno
pokazalo, da nove premogovne enote v teh razmerah niso več rentabilne in da so bili vsi investicijski programi za TEŠ 6 v zadnjih
dveh letih narejeni na lažnih podatkih in predpostavkah. Prvi dan,
ko bo TEŠ 6 obratoval, se bo začela ustvarjati ogromna izguba.
Če želite konkretno številko: letna izguba podjetja TEŠ bo leta
2016 vsaj 50 milijonov evrov in bo z leti samo še naraščala. Plačevali jo bomo mi vsi naslednjih 40 let v spomin na največjo enerI
getsko neumnost v zgodovini Slovenije.
Energetika.NET
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Elektro Celje
Energija
uspešno
parira močni
konkurenci!
Alenka Žumbar, foto: arhiv Elektra Celje

Po predvidevanjih bo celjska distribucija končala
poslovno leto 0 z dobrimi petimi milijoni evrov
dobička, s čimer ostaja na ravni rezultatov preteklih
treh let, kolikor družbo vodi Rade Kneževič. Njeno
hčerinsko podjetje Elektro Celje Energija (ECE) se
uspešno kosa s konkurenco in povečuje tržni delež.
Matično podjetje Elektro Celje, d. d., se sooča z izzivi,
ki jih prinašajo javna naročila. »A podobno je v vseh
elektrodistribucijah,« meni predsednik uprave Rade
Kneževič, s katerim smo govorili prve dni novega leta,
ko so našteli približno 800 fotovoltaičnih elektrarn na
njihovem območju – te so jim lani prinesle povsem
tehnične izzive …
S kakšnimi izzivi se soočate v Elektru Celje?
Izjemno pomembno, a ne le za Elektro Celje, je vprašanje investicij v okvirih javnih naročil, ki terjajo izjemno dolge postopke
in hkrati omogočajo pritožbe, in to ne le enkratnih, ampak si te
lahko sledijo druga za drugo, zaradi česar pomembni ter za
energetski sistem in odjemalce kritični objekti zamujajo tudi po
dve leti! Zadnji tak primer je bila zamenjava dotrajanih vodnikov
na napajalnem daljnovodu za mesto Celje DV 110 kV Podlog–
Lava, sedaj pa so prerekanja dobaviteljev povzročila resno zamudo
tudi pri izgradnji RTP 110/20 kV Žalec.
Vsa distribucijska podjetja se s podobnimi problemi soočajo tudi
pri IT-tehnologijah. Čeprav so posodobitve programske opreme
za podporo poslovnim procesom nujne, so pritožbe na državno
revizijsko komisijo postopek zavlekle že za poldrugo leto. Upamo,
da bo z mnenjem mariborskega pravnega inštituta presekan
gordijski vozel in da bo opremo lahko kupilo hčerinsko podjetje
Informatika, d. d., ki ni zavezano izvajati postopkov po načelu javnih razpisov. Prenova informacijskega sistema je nujna, saj so
aplikacije, ki jih uporabljajo infrastrukturna podjetja pri vsakdanjem delu, bolj kot ne zastarela.
6
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Pa je to res takšna cokla v vašem poslovanju?
Je, saj naše poslovanje v celoti sloni na informacijskih sistemih.
Pri procesnih obdelavah je stanje veliko boljše, ker smo nenehno
sledili razvoju in zgradili kvalitetne centre vodenja, sedaj pa sledimo razvoju pametnih omrežij. Velja tudi omeniti, da je trgovanje z energijo, to je v domeni hčerinskega podjetja Elektro Celje Energija, popolnoma ločeno od naše dejavnosti. Tudi trgovanje
nujno potrebuje sodoben informacijski sistem, ki bo podpiral
tržne dejavnosti in bo prijazen do uporabnikov, predvsem pa do
odjemalcev.
Kakšni pa so vaši izzivi »na terenu«?
Aktualnih je več projektov. Med največjimi je obnova DV 110 kV
Lava-Šentjur in izgradnja razdelilno-transformatorske postaje v
Žalcu v GIS-izvedbi. Tudi racionaliziramo poslovanje. Izdelali
smo program reorganizacije družbe, po katerem bomo z združevanjem malih nadzorništev v večje enote zmanjšali število nadzorništev. Pred nami je združitev nadzorništev v Rogaški Slatini
in Šmarju, ki se bosta preselili v Mestinje. Posodobili bomo delovno okolje za zaposlene in hkrati zmanjšali relativne stroške pokrivanja območja in dežurstev. Seveda tudi obnavljamo omrežje,
kjer je iztrošenost naprav več kot 60-odstotna; marsikje je treba
zamenjati transformatorje, obnoviti sekundarno opremo in dokončati prehod z 10 kV na 20 kV.
Treba je tudi omeniti, da imamo v Celju največ sončnih elektrarn;
zdaj jih je že skoraj 800, njihova skupna moč pa je 60 MW. Vse
to seveda zahteva sprotno posodabljanje in prilagajanje celotnega
omrežja. Ponekod bomo položili kable, s čimer bomo zmanjšali
možnosti havarij, čakajo pa nas še nekateri drugi ukrepi, kot so
vgradnja Petersenovih dušilk ipd. Pri pametnih omrežjih vlagamo v nove funkcionalnosti DCV-ja, kot so DMS, OMS, GIS, intenzivno zamenjujemo klasične števce z digitalnimi, uvajamo
nov SW-sistem za zbiranje merilnih podatkov in pripravljamo nakup MDM-sistema, ki bo integriran z drugimi podsistemi.
Koliko boste torej namenili za investicije?
Za investicijska vlaganja letos namenjamo 24 milijonov evrov, kar
je toliko kot lani.
Kako velik problem pa so za vas oziroma vaše odjemalce višji
prispevki za obnovljive vire energije (OVE, op. avt.)?
Distributerji od OVE nismo imeli prav veliko, ker so ti prispevki
namenjeni subvencioniranju graditeljev. Kaže pa, da se bodo investicije v fotovoltaične elektrarne zmanjšale.
Ste si predstavljali, da bodo spodbude za OVE povzročile takšen
razmah vlaganj?
Sprva ne, a po španskih in nemških izkušnjah smo se že lahko
pripravili na hitro rast. Je pa bilo kljub temu težko, saj so investitorji pred datumi, ko so se zniževale subvencije in privlačne odkupne cene, zelo hiteli. Z mesečnim usklajevanjem v letošnjem
letu se bo to divjanje umirilo.

Kako se vaša družba s hčerinskim podjetjem za trgovanje znajde
na trgu električne energije? Kako ocenjujete sedanje razmere na
trgu in gibanje cen energije?
Če govorim z vidika Elektra Celje, d. d., lahko rečem, da trg na
našo družbo ne vpliva tako neposredno, saj se ukvarjamo le z infrastrukturo. Če pa govorim kot predsednik uprave družbe, ki je
tudi materinsko podjetje »trgovcu«, se lahko pohvalim, da sem
zelo ponosen na njihovo delo, saj so zelo uspešni pri pariranju
močni konkurenci. Lani so prodali približno 1,5 TWh električne
energije, letos je nameravajo prodati od 1,8 do 1,9 TWh, leta 2014
pa že preseči dve teravatni uri. Po ceni za gospodinjstva smo med
trgovci takoj za družbama GEN-I ter Petrol in tudi nismo doživeli
prevelikega osipa odjemalcev.
Je boj za odjemalce – tako za pridobitev novih kot za ohranitev
starih – zelo trd? Kako jih boste nagovarjali letos? Lani ste
gospodinjskim odjemalcem podarjali toplotne črpalke …
Naše ambicije so razširiti ponudbo še z drugimi energenti, kot
je zemeljski plin, medtem ko bomo že obstoječo ponudbo lesnih
peletov krepili. Žal moram dodati, da je kljub temu, da 60 odstotkov Slovenije pokriva gozd, doma dokaj težko dobiti visoko kakovostne pelete po sprejemljivi ceni. Razmišljamo pa tudi o tem,
da bi odjemalcem ponudili še nakup in vgradnjo kogeneracijskih
naprav.
Prodajna podjetja elektrodistributerjev so naprodaj; HSE je že
lastniško vstopil v E in v Elektro Gorenjska Prodaja. Kaj takšna
sprememba oziroma povezovanje prinaša za podjetje, kot je
vaše?
Hčerinska podjetja bodo prej ali slej na prodaj, vendar takšna
oblika odtujitve še ni aktualna. Za nas je hčerinsko podjetje,
podjetje po izčlenitvi, finančna naložba, s katero želimo gospodariti tako v interesu delničarjev kot krovnega podjetja. Zato
skupaj iščemo sinergijske programe in povezave, ki bodo utrdile
nabavne vire ter ponudbo z nižjimi in stabilnejšimi cenami in prinesle učinke, ki jih daje ekonomija obsega. S tem bi bili res povsem konkurenčni družbam, kot sta Petrol in GEN-I, ki imata
drugačno zaledje. A lastniško povezovanje je tudi vprašanje za
urad za varstvo konkurence, žal pa je tudi tam treba čakati na
mnenje do leto dni, trg pa se vrti z drugo hitrostjo. Če se bodo
lastniki odločili za prodajo, upamo, da bodo del sredstev od prodaje namenili za vlaganje v infrastrukturo.
Kako to, da med prodajnimi podjetji vseh petih elektrodistribucij
pa celo Petrola in GEN-I edinole vaša hčerinska družba letos ne
razpolaga z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje učinkovite rabe
energije, torej s sredstvi za velike zavezance?
Projekt spodbujanja energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih in pridobivanje finančnih spodbud že leta 2011 smo
začeli z veliko mero optimizma, vendar nam zaradi težav pri
končnih odjemalcih, s katerimi smo sodelovali, žal ni uspelo.
Smo si pa pridobili veliko izkušenj in naslednje leto bomo poizkusili znova. Ker se zavedamo naše aktivne vloge pri racionalni
rabi energije, našim uporabnikom zagotavljamo svetovanje in
ugodnosti pri nakupu porabnikov električne energije, recimo
I
peči, klimatskih naprav itn.
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Država mora paziti, da
NEK-u ne vzame sredstev
za investicije!
Tanja Srnovršnik; foto: arhiv URSJV

Da je država GEN energiji vzela bilančni dobiček,
glede jedrske varnosti ni zaskrbljujoče. Zaskrbeti
nas bo moralo, če bo država zahtevala, naj Nuklearna
elektrarna Krško zniža stroške, je v intervjuju za
Energetiko.NET poudaril direktor Uprave RS za jedrsko
varnost (URSJV) dr. Andrej Stritar, ki vedno glasneje
opozarja, da se nuklearki ne sme vzeti tistega, kar je
bistveno za njeno varno obratovanje. Z njim smo se
pogovarjali tudi o nedavni ministrski konferenci o
jedrski varnosti na Japonskem.
Lani decembra ste se udeležili ministrske konference o jedrski
varnosti na Japonskem. Kaj so njeni glavni zaključki in ugotovitve?
In zakaj je bila ta konference sploh organizirana? Je šlo za redno
ali izredno zasedanje?
Ta konferenca je bila izredna, kajti tudi predlanski dogodek v Fukušimi je bil izreden. Mislim, da so konferenco potrebovali predvsem Japonci, da so dobili tudi za domačo javnost potrditev, da
mednarodna skupnost razume, kaj se je dogajalo in kako ukrepati. Konferenca je bila velika; menda se je je udeležilo približno
2.000 delegatov. Na njej se je vse odvijalo natančno tako, kot se
na generalni konferenci Mednarodne agencije za atomsko energijo na Dunaju, ki je vsako leto septembra. Razprave so se dotikale predvsem naukov po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima
Daiichi; predstavniki vseh držav so povedali, kaj so ukrenili pri
njih doma in kaj bi po njihovem mnenju še bilo treba storiti.
Na konferenci so bili delegati iz 0 držav. Kakšno mnenje je
prevladalo glede nesreče v Fukušimi in glede nadaljevanja
uporabe jedrske energije? Ima jedrska energija še veliko
podporo?
Predvsem smo bili tam ljudje iz jedrske stroke. Bilo je tudi približno 15 ministrov. Iz Evrope morda 2 ali 3. Ministrska raven je
bilo torej relativno slabo zastopana. Prevladovali smo kolegi s področja jedrske varnosti, ki se tudi sicer srečujemo na mednarodnih zborovanjih. Kot zanimivost naj povem, da nas je bilo iz
Evrope toliko, da smo ob konferenci organizirali še sestanek Evropskega združenja evropskih regulatorjev (WENRA, op. avt.). Evropejci smo se sestali v nedeljo približno ob 4.30 po evropskem
času.
V jedrskem svetu sicer dobro vemo drug za drugega, ni skrivnosti, kaj se pri kom dogaja. V Evropi smo izvedli stresne teste
in pripravili akcijske načrte. Tik pred prazniki je tak načrt za Slovenijo objavila tudi naša uprava. V ZDA in drugih jedrskih
državah so naredili nekaj podobnega.
Zdaj se tudi kristalizira, kaj so bili glavni vzroki za nesrečo. Nesreča ni bila nekaj nepredvidenega, povzročila jo je predvsem na8
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paka Japoncev samih. Njene korenine ležijo v gradnji elektrarne
pred 40 leti, ker so investitorji ignorirali cunamije, čeprav so vedeli, da se lahko zgodijo na nekaj 10 let. Na področju jedrske varnosti takim dogodkom lahko rečemo zelo pogosti. Cunami je bil
glavni razlog, da so bile uničene vse naprave na območju elektrarne. Med nesrečo pa se je pokazala tudi velika nefleksibilnost
japonske družbe oziroma kulture. Japonska deluje zelo hierarhično. Kar je predpisano, teče kot po maslu, ko je treba kaj improvizirati, pa nihče ne ve, kako ukrepati, da bo prav, in čaka na
odločitve nadrejenih. Med nesrečo so čakali na odločitve premiera; ta je prišel celo do elektrarne, s čimer pa so še dodatno izgubljali čas. Če torej ponovim: katastrofi sta botrovala neukrepanje med gradnjo in slabo ukrepanje med nesrečo. Kriv je bil
torej človeški faktor in ne naravna katastrofa. Ta je namreč bila
predvidljiva!
Na podlagi teh spoznanj v vseh državah ukrepamo, da ne bi doživeli
česa podobnega. V Sloveniji smo marsikaj postorili že prej, zdaj
smo pa še bolj aktivni. Nasipe pri elektrarni so povišali, tako da smo
lahko glede poplav dokaj mirni. Potres nas lahko preseneti, a tudi
za tak dogodek je predvidena vrsta ukrepov, za katere računamo,
da bodo omogočili preživetje elektrarne oziroma da bodo preprečili
izpuste v okolje tudi v skrajno neverjetnih situacijah.
Kako pa Japonci ukrepajo zdaj? Ali napake že popravljajo?
Pri njih gre to počasi. Lani novembra so imenovali nov upravni
organ. Prej je bila ena od bistvenih pomanjkljivosti, da niso
imeli neodvisnega upravnega organa, ki bi nadziral delovanje
jedrskih objektov. Agencija za jedrsko varnost je bila del ministr-
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stva za energijo in je bila podrejena tistim, ki proizvajajo električno energijo. Proti veliki energetski družbi Tepco, ki je
upravljala jedrske elektrarne, je bila praktično brez moči. Tepco
je skoraj dobesedno lahko delal, kar je hotel. Ker so Japonci tako
organiziranost prepoznali kot eno od velikih pomanjkljivosti, so
ustanovili ločen upravni organ, ki naj bi to slabost odpravil in
kontroliral početje elektrogospodarstev, kot so Tepco in druga. Ta
organ bo moral dati soglasje za vsako pomembnejšo odločitev.
A trajalo bo, preden bo ta shema zaživela. Velik izziv za Japonce
bo predvsem premagati svoje kulturne omejitve in najti recepte
za bolj fleksibilno delovanje.
Na Japonskem zdaj od 52 obratujeta samo dve jedrski elektrarni,
vse druge so ustavili. Zanimivo je, da še niso izvedli z Evropo primerljivih stresnih testov. Šele pogovarjajo se, kako bodo to izvedli,
za vsako elektrarno posebej izdelujejo načrte in ni še jasno, kdo,
kako in kaj bo naredil. Javnost jedrski energiji močno nasprotuje.
Najprej bodo morala elektrogospodarstva sama poskrbeti, da se
stvari popravijo, potem bo moral izdati dovoljenje nov upravni organ in nazadnje soglašati z obratovanjem vsake elektrarne še lokalna skupnost. Ti postopki pa na Japonskem tečejo zelo počasi.
Na kraju prizadete jedrske elektrarne so razmere žalostne. Tja so
nas peljali z avtobusom, iz njega zaradi premočnega sevanja nismo smeli. Med približno dve uri dolgo vožnjo sem dobil takšno
dozo sevanja, kot sem jo med poletom z letalom iz Evrope na
Japonsko in nazaj, kar pa ni dramatično veliko. Štirje reaktorji so
uničeni, še vedno se vidijo posledice cunamija, uničena oprema
leži na dvorišču. Sistemi za hlajenje reaktorjev delujejo, tako da
s tem ni več problemov. Morali so zgraditi več rezervoarjev za
kontaminirano vodo, ki zdaj v njih čaka, da jo bodo čez leta obdelali. Preden bodo vse pospravili, bo minilo 40 ali več let. Še bolj
žalostno je v okolici. Krog 20 kilometrov okoli elektrarne je namreč prepovedano območje in naselja so prazna. Za vedno so izselili več 10.000 ljudi. Na območju, ki zajema zunanjih 5 kilometrov, sicer ljudje že lahko gredo čez dan pogledat svoje imetje,
na notranjem pa samo enkrat na 3 mesece.

Marca bo vašo upravo obiskal japonski strokovnjak dr. Kenkichi
Hirose. Kaj je namen njegovega obiska, ker bo šel tudi v Krško?
Dr. Kenkichi Hirose prihaja na lastno pobudo. Prišli so ga napovedat predstavniki japonske ambasade in povedali smo jim, da
je dobrodošel. Dr. Hirose je bil ena ključnih osebnosti pred nesrečo, zdaj je svetovalec pri japonski vladi. Zelo zanimivo bo
slišati iz prve roke, kaj se je dogajalo, kako je bilo. Verjetno pa tudi
njega zanima, kako delamo pri nas.
Potem gre za priznanje Sloveniji, če se je odločil za našo državo.
V Evropi in tudi v Sloveniji smo naredili največ na pofukušimskih
akcijah. Evropski stresni testi so bili tako skrbno pripravljeni in tako
intenzivno izvedeni kot nikjer drugje. Na to smo lahko ponosni.
Slovenija se je zelo dobro odrezala tudi pri teh testih. Konec koncev gre za nas, za našo varnost in za to se je vredno truditi.
Če greva zdaj v Slovenijo. NEK se je na stresnih testih odrezala
zelo dobro. A investicije so vedno potrebne, sploh če bomo
podaljšali obratovalno dobo elektrarne. Do leta 06 bo treba
vložiti 0 milijonov evrov v nadgradnjo varnosti, a država je
vzela bilančni dobiček nekaterih energetskih družb, tudi GEN
energije. Kaj se lahko zgodi, če bo država nadaljevala v tej smeri?
Morda celo to, da NEK ne bi podaljšali življenjske dobe?
Vedno glasneje opozarjam, da je treba zelo paziti, da nuklearki ne
bi vzeli tistega, kar je bistveno za njeno varno obratovanje. Najbolj pomembna stvar, ki je pripeljala do tega, da smo tu, kjer
smo, da smo dokaj dobri, je stabilno financiranje. Od podpisa
meddržavne pogodbe s Hrvaško je financiranje nuklearke zelo
stabilno. Oba lastnika se dobro zavedata, kako pomemben je dobro vzdrževan in varen objekt, zato vsako leto zagotovita dovolj
sredstev za gorivo, rezervne dele in vzdrževanje, za plače ter za
investicije, ki izboljšujejo obratovanje in varnost. Nespameten
lastnik bi morda ravnal drugače: gorivo bi sicer kupil, zaposlenim
pa bi dal minimalne plače, pri vzdrževanju bi kaj priškrnil, glede
investicij bi pa rekel, da niso nujne in jih lahko odložijo. Zato vedno
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glasneje opozarjam, da naj lastnika tega ne naredita. Me pa skrbi,
da se zaradi političnih oziroma ekonomskih razmer v državi ne bi
rodile take ideje v političnem oziroma državnem vrhu.
Kot razumem, je bilančni dobiček tisto, kar GEN energija dobi še
dodatno k temu, kar da za nuklearko. NEK proizvaja električno
energijo in ko jo proda po določeni ceni, dobi neko vsoto denarja,
v kateri so vračunane tudi njene investicije. Ker GEN energija
električno energijo prodaja dražje, kot jo plača, ustvarja bilančni
dobiček, ki ga država zaseže. Zaskrbljujoče bo, če bo država zahtevala, naj NEK zniža svoje stroške. Zdaj še nismo tam. Upam,
da tudi ne bomo.
Res naj bi v NEK v naslednjih 4 letih investirali približno 150 milijonov evrov. To smo predpisali na podlagi naukov iz Fukušime.
Gre pa za dodatne sisteme za zagotavljanje varnosti tudi v najbolj
nemogočih razmerah, če pride do potresa, poplave, terorističnega
napada ... Pomembno je, da ima nuklearka tudi v takih primerih
na razpolago električno energijo in vodo za hlajenje ter da je poskrbljeno za celovitost zadrževalnega hrama. Investicije bodo
šle v te tri smeri. Vgradili bodo dodatne sisteme za vzdrževanje
tlaka v zadrževalnem hramu za primer najhujših nesreč, v novi
zgradbi, ki bo potresno varna, bodo namestili dodatne varnostne
črpalke za primer, če bi bile uničene obstoječe, zgrajeno pa bo
tudi jezerce oziroma ogromen bazen na lokaciji, kjer bo dovolj
vode za zagotavljanje varnosti, tudi če izgine Sava. Vedno je treba
imeti na razpolago vodo za hlajenje sredice.
Bi lahko podaljšali obratovanje NEK, tudi če zaradi gospodarske
krize teh investicij ne bi izvedli?
O podaljšanju obratovanja se bo odločalo leta 2023, do takrat je
še 10 let. Pri nas smo zgodbo o podaljševanju začeli zelo zgodaj,
v drugih državah se s tem ukvarjajo nekaj let pred iztekom 40letne življenjske dobe jedrskih elektrarn. Prve analize in spremembe smo naredili že lani; junija sem podpisal odločbo, s katero smo odobrili spremembe, ki bodo leta 2023 omogočile
podaljšanje. Do takrat se mora zgoditi še marsikaj, tudi omenjene
investicije, obdobni varnostni pregledi, verjetno bo treba naredili
presojo vplivov na okolje, ne vemo niti, kakšne bodo do takrat
ekonomske razmere. Lastniki se bodo leta 2023 odločili, ali podaljšati obratovanje NEK ali ne, uprava za jedrsko varnost pa bo
takrat morala presoditi, ali je dovolj varno ali ne, oziroma postaviti kriterije, ki jih bodo lastniki morali izpolniti.
V Sloveniji še nimamo niti energetske strategije. To verjetno ogroža
tudi projekt NEK ?
Da, prav imate.
Kako daleč pa je projekt NEK ?
Ne vem. Naša uprava je daleč od tega, saj postavljamo pogoje za
jedrsko varnost. Ker se odločanje še ni začelo niti na politični ravni, URSJV pri NEK 2 še ne igra nobene vloge. Pred nekaj leti
smo začeli z interno projektno skupino, s katero smo se malo pri0
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pravljali na to, kako se bomo NEK 2 lotili kot uprava, kako bomo
vse skupaj spremljali. Zdaj smo ta projekt ustavili, ker se v zvezi
z NEK 2 nič ne dogaja.
Nedavno ste dejali, da bi glede na rast porabe NEK  potrebovali
že zdaj. Združenje Eurelectric pa je za Slovenijo napovedalo, da
bo do leta 00 poraba energije padla. Zakaj sploh potrebujemo
NEK , zaradi porabe ali da bi izvažali energijo?
Verjetno omenjate kakšno mojo izjavo iz let, ko je poraba elektrike pri nas naraščala in je šlo za javno znan podatek. Žal nisem
pravi naslov za tovrstna ugibanja, saj nisem strokovnjak za načrtovanje porabe električne energije. Naša uprava je nadzornik jedrske varnosti!
Sestajate se tudi z okoljevarstveniki. Nazadnje so vas obiskali
decembra. Ste kaj zbližali stališča?
Pobuda se je rodila pred nekaj leti. Okoljevarstveniki namreč radi
v medijih postavljajo vprašanja in trdijo, da ne dobijo odgovorov,
da so stvari skrite in da delamo podtalno ali proti nekomu. Zato
sem jih – Greenpeace in Focus – po enem od takih dogodkov povabil na obisk, da bi jim povedali vse, kar hočejo vedeti. Na
srečanje so pristali šele po nekaj mesecih, na koncu pa smo se
celo dogovorili, da se bomo dobivali vsakega pol leta. Zdaj to poteka zelo dobro. Nazadnje sploh ni bilo več perečih vprašanj in
pogovor je tekel mirno. To je prava komunikacija, saj ni kaj skrivati. Na tem, da vidiš, da ne gre za nobeno zaroto, se gradi zaupanje. Lahko si proti jedrski energiji; tudi mi nismo njeni goreči
zagovorniki! V bistvu imamo isti cilj – varno delovanje jedrske
elektrarne. Tu gre za transparentno delovanje državnih organov.
Trudimo se, da bi se sestali tudi s Karlom Lipičem iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije, ki vztrajno pošilja alarmantna sporočila
o našem napačnem delovanju.
Odprtost je torej ključ?
Da, je!
Pa še za konec: kdaj bomo v Sloveniji dobili odlagališče nizko- in
srednje radioaktivnih odpadkov?
Ne vem. V upravnem odboru Agencije Republike Slovenije za radioaktivne odpadke (ARAO, op. avt.) sem od lanskega julija in
moram reči, da se stvari premikajo zelo nerodno in po polžje. Razlogi so kompleksni. Trudimo se, kaj bo nastalo, pa ne vem. Ni
še trdnega načrta, kaj in kako. Investicijski projekt, ki ga je agencija ARAO posredovala Ministrstvu za infrastrukturo in prostor
že februarja lani, še ni potrjen. To je glavna cokla, da zadeva stoji.
Potem bo treba še odkupiti zemljišča, izvesti terenske raziskave,
izdelati presojo vplivov na okolje, pridobiti gradbeno dovoljenje
in šele nato se bo začelo graditi. To je ena od žalostnih zgodb v
tej državi. Že pred več kot tremi leti je vlada sprejela državni prostorski načrt, od takrat pa se stvar ni nič premaknila, kar je za
I
državo prava sramota.
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Problem Jugovzhodne Evrope
je, da investitorjem ne zna
jasno pokazati, v čem je dobra!
Tanja Srnovršnik, foto: arhiv A.T. Kearney

Energetika Jugovzhodne (JV) Evrope se mora s svojimi
investicijami osredotočiti na nove proizvodne vire,
prestrukturiranje in pametna omrežja. »Katerega koli od
teh področij se bodo države lotile, ne bodo zgrešile,
vseh treh pa se nima smisla lotevati naenkrat, saj za to
ni dovolj finančnih virov,« meni Tomislav Čorak, član
vodilne ekipe za Jugovzhodno Evropo pri svetovalnem
podjetju A.T. Kearney. V intervjuju za Enegetiko.NET je
energetskim podjetjem v regiji svetoval, naj naredijo
prednostni vrstni red problemov in na tej podlagi
izberejo do največ pet strateško najpomembnejših
projektov, ki jih lahko realizirajo s svojimi
zmogljivostmi.
Tomislav Čorak se je pridružil A.T. Kearneyju leta 2005 in oktobra
2010 so ga imenovali za mlajšega partnerja. Pred tem je delal kot
SAP svetovalec in strokovni inženir za enega največjih regijskih
proizvajalcev energetske opreme. Med dosedanjim obsežnim
projektnim delom si je pridobil strokovno znanje in izkušnje na
področju energetike, telekomunikacij, bančništva in procesne
industrije. Vodil je številna prestrukturiranja v zasebnem ter javnem sektorju in si ustvaril širok vpogled v delovanje vladnih organizacij na Hrvaškem. Je član vodilne ekipe za Jugovzhodno Evropo ter vidni član skupine za energetiko in javni sektor.
Kakšne so gospodarske razmere v Jugovzhodni Evropi? S
kakšnimi težavami se soočajo podjetja – predvsem energetska –
v Sloveniji in regiji?
Vemo, da zaradi globalne krize pada BDP in da gospodarstvo
stagnira. Ker ne zmorejo realizirati svojih investicijskih načrtov,
prihaja v energetskih podjetjih do problemov. V Jugovzhodni Evropi je največji problem dejstvo, da energetska podjetja ne morejo
uresničiti niti že pripravljenih energetskih projektov. In prihaja
do absurda: povpraševanje po energiji narašča, ker ni dovolj
zmogljivosti, pa regija električno energijo uvaža. Kot primer naj
navedem Hrvaško, ki že 10 let načrtuje, da bo v Plominu postavila še eno termoelektrarno, pa projekt zaradi neugodnih političnih razmer še vedno miruje.
Torej so problem energetike v Jugovzhodni Evropi politične
razmere? V Sloveniji so se dolgo vlekli zapleti s TEŠ 6 ...
Problem ni samo političen, gre za kombinacijo gospodarskih in
političnih razmer. Ker smo v krizi, je denarja na splošno manj,
torej tudi za investicije, ob taki situaciji pa je težje doseči politično
soglasje tudi za manj projektov. Na Hrvaškem je pri novi TE Plomin problem zdaj na lokalni ravni; zaradi nejasne komunikacije
o okoljski ustreznosti se nasprotovanje temu projektu krepi.

Kaj je ključno za energetske družbe v regiji? Kaj bi se moralo
spremeniti, da bi načrtovani projekti napredovali? Ali bi lahko
energetska podjetja krizo izkoristila za razvojni preboj?
Energetska podjetja v regiji bi se morala osredotočiti le na nekaj
projektov, na take, ki bi jih zagotovo lahko realizirala. V čem je
problem? Energetski trgi v Jugovzhodni Evropi še niso do povsem
liberalizirani. Energetska podjetja se morajo še prestrukturirati,
to pa odpira ogromno organizacijskih izzivov, ki jih je treba preseči, da bi se uspešno pripravila na odprt trg. Na drugi strani je
planiranih mnogo investicij: hidroelektrarne, termoelektrarne,
projekti, vezani na obnovljive vire energije ... Potreba po teh projektih je velika. Te razmere si predstavljajte kot preglednico z veliko opombami, ki jih je treba rešiti. Vprašanje je, česa se lotiti
najprej. Če bi hoteli načrtno rešiti vse naenkrat, bi tvegali, da ne
bomo naredili ničesar. Zato priporočamo, naj podjetja najprej naredijo prednostni vrstni red problemov in na tej osnovi sestavijo
seznam projektov, s katerimi bo mogoče težave odpraviti. Naslednji ključni korak je na podlagi strateških usmeritev izbrati do
največ pet strateško najpomembnejših projektov, ki jih lahko
podjetja s svojimi zmogljivostmi dejansko izpeljejo.
Ste v A.T. Kearneyju identificirali ključne projekte v regiji, ki bi jih
bilo treba izvesti? Je med njimi TE Plomin?
Konkretnih projektov nismo, zagotovo pa lahko rečemo, da so to
investicije v nove vire energije in na drugi strani prestrukturiranje. V Sloveniji so zelo zanimiva tudi pametna omrežja. To so tri
področja, na katera se mora investicijsko osredotočiti regija Jugovzhodne Evrope. Katerega koli od teh področij se bodo države
lotile, ne bodo zgrešile, vseh treh naenkrat pa se nima smisla
lotevati, saj ni dovolj finančnih virov. Pri prestrukturiranju pa gre
za reorganizacijo velikih energetskih podjetij, prilagoditev poslovanja in poslovnega modela trgom EU, za povečanje produktivnosti in zmanjšanje cene proizvedene električne energije, cilj
pa je seveda povečati konkurenčnost na odprtem trgu.

investicije v energetsko infrastrukturo v jv Evropi; vir: Energetski inštitut za
jv Evropo
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Druga stvar so veliki infrastrukturni projekti, ki sva jih omenila
že prej. Osnovni vir električne energije so termoelektrarne, ki
državam zagotavljajo stabilen elektroenergetski sistem. Ker jih ni
dovolj, je treba vanje investirati. Z novimi tehnologijami bodo termoelektrarne tudi okolju bolj prijazne.
Tretja stvar so pametna omrežja. Trgi Jugovzhodne Evrope so
majhni in morajo uvoziti veliko energije, ker je porabimo več, kot
je proizvedemo. Zato moramo biti učinkovitejši. Zagotovo ne
bomo zgrešili, če bomo investirali v sisteme, ki bodo povečali
učinkovitost porabe energije.
Kako daleč pa so države Jugovzhodne Evrope pri pametnih
omrežjih? V Sloveniji smo nekaj že začeli delati na tem, kaj pa
druge države?
Srbija je prišla zelo daleč pri daljinskem odčitavanju pri distribuciji plina. Hrvaška zaostaja, čeprav ima velike ideje. Nedvomno je škoda, da je situacija pri pametnih omrežjih v regiji
takšna, kot je. V Sloveniji, kjer je okoli milijon gospodinjstev in toliko merilnih mest, bi lahko s 100 do 200 milijoni evrov modernizirali celo energetsko omrežje in postali majhen pilotni
projekt Evrope. Mogoče manjka jasna vizija. Obenem bi lahko dobili tudi evropska sredstva, izkoristili svojo majhnost kot prednost
in postali odličen primer najboljše prakse za Evropo.
Telekom Slovenije je pred kratkim iz Bruslja dobil , milijona
evrov za postavitev mednarodnega pilotnega pametnega
elektroenergetskega omrežja ...
Telekomi so med igralci prihodnosti na tem področju ... Enaka
usmeritev je na Hrvaškem, v Makedoniji, na Madžarskem, kjer
veliki Telekom celo prodaja električno omrežje.
Omenili ste pomembnost konkurenčnosti. Kako je hrvaška
energetika pripravljena na vstop v EU?
Pri uskladitvi svoje zakonodaje z evropsko je zelo daleč. Pravno
gledano je relativno usklajena. Treba pa je povedati, da niti en trg
v Jugovzhodni Evropi ni liberaliziran. Zato za električno energijo
še vedno plačujemo relativno manj kot naši zahodni sosedi.
Morda imamo zato malo višji standard, a s tem zmanjšujemo
investicijski potencial. Naša energetska podjetja ne ustvarjajo
rezerve, ki bi jo investirala v proizvodne objekte. Zato bomo še
naprej odvisni od tujih virov ali od uvoza električne energije. Kot
regija nismo prišli daleč in bomo morali še veliko narediti, da
bomo oblikovali konkurenčen, odprt trg. Moramo se zavedati, da
nam bodo cene električne energije zrasle, bomo pa zato dobili
energetsko stabilnost.
Tomaž Orešič je na konferenci Energija  dejal, da obstajata dve
energetski regiji – EU in Jugovzhodna Evropa. Soglašate? Kaj bo
treba narediti v regiji, da bo drugače?
Rekel bi, da je Jugovzhodna Evropa del EU. Vsi smo sprejeli direktive Evropske unije za energetiko in soglasni smo, da mora iti
v to smer tudi trg. Zato ne bi govoril o dveh energetskih regijah.
Smo pa časovno na različnih ravneh; mi smo zdaj tam, kjer je bila
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Evropa na začetku devetdesetih let. Zato se bo v regiji trg zagotovo
odprl. Zahodna Evropa je potrebovala 10 do 12 let, da je stabilizirala in odprla trg. V Jugovzhodni Evropi bi to morali doseči precej
hitreje, v manj kot desetih letih, saj konkurenca na zahodu že obstaja, pravila igre so že znana in informacije danes potujejo hitreje.
Srbija in Makedonija sta . januarja 0 odprli energetski trg. Bo
zato trg Jugovzhodne Evrope manj tvegan za investitorje?
Najprej je treba pogledati, za katere porabnike sta odprli trg. Za
tarifne in netarifne porabnike še ne bo popolne liberalizacije. Trg
Jugovzhodne Evrope je zagotovo zanimiv za investitorje, saj potrebujemo bistveno več novih energetskih virov kot drugje v Evropi. Imamo tudi drugačne potrebe. Evropa želi dobiti obnovljive
vire energije, realizirati cilje 20-20-20, Jugovzhodna Evropa pa
mora zgraditi nove proizvodne vire. Ključno je, kako tuji investitor vidi državo od zunaj. Želi predvsem, da ima urejene zemljiške
knjige, da je, ko dobi priložnost investirati, vse pravno usklajeno
in transparentno, želi biti pravno zaščiten, da država zagotavlja
zaščito njegove investicije, in imeti identificirane odjemalce električne energije. Z odprtjem trga se rešuje tretji del – jasno in transparentno postane, komu prodajati električno energijo –, drugi
dve točki pa sta odvisni od posameznih držav; tukaj je za vse v regiji še veliko izzivov.
V Sloveniji imamo spet kopico političnih problemov. Kako gledajo
tuji investitorji na takšno okolje, jih to močno odbija?
Slovenija je lani na lestvici Svetovne banke »Doing business« (ta
pokriva 185 svetovnih gospodarstev, op. avt.) zasedala 35. mesto.
Hrvaška in Srbija sta se uvrstili na 84. in 85. mesto, zanimivo pa
je, da je bila Makedonija na 23. mestu. Ko pripravlja to lestvico,
Svetovna banka upošteva predpise v državi, koliko je investitor
zaščiten, kako hitro je mogoče dobiti gradbena dovoljenja, ali mogoče poslovati enostavno, koliko je država integrirana v logistične tokove, kako hitro je mogoče uvoziti in izvoziti ... Slovenija
je po marsičem zelo visoko, je pa vprašanje, zakaj investicije niso
realizirane.

v jv Evropi je najlažje poslovati v Makedoniji in Sloveniji; vir: doing business

V A.T. Kearneyju veliko delamo na gospodarskih razvojnih strategijah držav, od česar je odvisno zanimanje tujih investitorjev, ki
gredo na tuje trge iz dveh razlogov; eden od njih je velikost trga,
na katerega lahko plasirajo svoje izdelke. Trgi Jugovzhodne Evrope so majhni, zato moramo zelo jasno pokazati, v čem smo dobri: kako fleksibilen je naš prenosni sistem, kako smo integrirani
v evropsko električno ter plinovodno omrežje in koliko strokovnjakov imamo na tem področju. In tega države Jugovzhodne Evrope, ne glede na pozicijo na lestvici »Doing business«, ki pokriva
samo pravno-infrastrukturni del, ne znajo. Regija investitorjem
ne zna jasno pokazati svoje vrednosti. Po našem mnenju politični
problemi niso glavna težava, ampak dejstvo, da investitorji ne
vedo, kaj lahko tukaj dobijo, katera znanja imamo, kakšna je naša
produktivnost, kako smo konkurenčni z delovno silo ...
Torej se ne znamo dobro predstaviti ...
Drži. Slovenci ste morda boljši od drugih v Jugovzhodni Evropi,
saj ste že od nekdaj izvozni usmerjeni. Druge države v regiji pa
so precej osredotočene na svoje trge, namesto da bi gledale širše
– ena država bi lahko bila specializirana za energetiko, druga za
bančništvo, tretja za IT-storitve ... Kot regija moramo prepoznati,
v čem smo dobri in kaj lahko ponudimo tujim trgom. To je
ključ. Če tega, v čemer smo dobri, svet ne potrebuje, se moramo
prilagoditi in ustvariti nova znanja, po katerih drugi povprašujejo.
Na energetskem trgu je huda konkurenca. Kje v energetiki bi
lahko regija konkurirala na trgih zunaj jugovzhodne Evrope? Za
Slovenijo pravijo, da pri gradnji hidroelektrarn ...
To je odvisno od tega, kaj država ima. Slovenija in Hrvaška zagotovo lahko konkurirata pri gradnji hidroelektrarn. Veliko je popolnoma neizkoriščenih vodnih virov in hidroenergija je zelena
energija. Zato bi Evropi lahko ponudili dobre rešitve za uresničitev strategije 20-20-20. BiH, Srbija in Kosovo imajo premog.
Te države so zelo konkurenčne v proizvodnji termoenergije in se
lahko specializirajo za to področje. Obstaja torej možnost, da se
vsaka država specializira za neki tip energije. Da bi se lahko specializirale – ne more namreč vsaka imeti vsega –, pa morajo sodelovati in ne razmišljati le v okvirih regije Jugovzhodne Evrope,
ampak celotne Evrope. Ni dobro delati razlik med Evropo in Jugovzhodno Evropo. Smo, kjer smo, treba pa je jasno definirati
našo vlogo v širši regiji.
Omenili ste Kosovo, kjer približno  odstotkov energije
proizvedejo s termoelektrarnami na lignit. Mislite, da se bo to
razmerje kmalu spremenilo, da bodo zvišali odstotek pridobljene
energije iz obnovljivih virov?
O Kosovu nimam dovolj informacij, vseeno pa menim, da bodo
tam še dolgo časa izkoriščali lignit. Tudi v BiH so zelo odvisni od
proizvodnje energije iz termoelektrarn in ocenjujem, da je to njihova konkurenčna prednost na Balkanu. Morali pa bi povečati
učinkovitost svojih elektrarn, zmanjšati onesnaževanje okolja
zaradi proizvodnje električne energije in postati eden od stebrov
energetske stabilnosti cele regije. Namreč, ne glede na število
Energetika.NET
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elektrarn na premog ali plin, ki jih bosta postavili Slovenija in
Hrvaška, ti dve državi bosta morali elektriko vseeno uvažati.
Zato bi bilo dobro obnoviti povezave, ki smo jih včasih že imeli.
Elektroenergetski sistem bivše Jugoslavije je bil enoten. Slovenija
in Hrvaška sta izkoriščali svoj hidropotencial, BiH in Srbija pa termopotencial in tako smo se dopolnjevali. Dobro bi bilo, da bi te
države ostale pri svoji specializaciji, da bi učinkovito izkoriščale
naravne energetske vire in si prizadevale prodati čim večji delež
proizvedene energije na tuje trge. Ko pridejo sušna obdobja, pa
se obrestujejo dobri odnosi s sosedi, ki imajo premog.
In verjetno odprti trgi, ne pa njihovo zapiranje, kot se je zgodilo
lani ...
Natančno tako. Zakaj ne bi, ko so dobra obdobja in je vode zadosti, izmenjevali električne energije z državami v regiji, ki imajo
presežek termoenergije? Vsi ne bomo mogli graditi termoelektrarn in hidroelektrarn. Za to imamo namreč premalo virov.
Ko je govor o termoelektrarnah, ne gre mimo dejstva, da so v
Sloveniji nekateri močno nasprotovali TEŠ 6, na Hrvaškem se
zdaj isto dogaja glede TE Plomin. Kako v A.T. Kearneyju gledate
na prihodnost termolektrarn?
Termoelektrarne bodo še dolgo osnovni vir energije. Obnovljivi
viri energije še niso na takšni tehnološki razvojni stopnji, da bi
postali glavni vir energije. Morda bo prihodnost prinesla nove vire
energije in nove načine njenega skladiščenja, kar bo zmanjšalo
potrebo po termoelektrarnah, ampak do tega še nismo prišli. Izziv je še večji, ker je električna energija, proizvedena iz obnovljivih virov energije, dražja od tradicionalne proizvodnje elektrike,
zato so države te vire subvencionirale. Zaradi gospodarske krize
pa so morale zmanjšati obseg teh subvencij in priče smo vračanju
k tradicionalnim virom energije.
In tu je še vprašanje, ali plin ali premog. Premog ni odvisen od
cene nafte. Strokovnjaki pravimo, da je to faktor zmanjševanja
tveganja. Cena plina je bila do nedavnega vezana na ceno nafte
– zdaj sicer skušajo to povezavo prekiniti. Dobro je imeti razpršene vire, da nismo odvisni samo od enega vira, ker lahko pride
do težav, če cena kateremu od virov začne nekontrolirano rasti.
Odločitev o tem, v kateri vir energije investirati, je v veliki meri
odvisna od tega, kako stabilno oskrbo z električno energijo želimo
imeti. Vsaka država mora sama pokriti minimalne potrebe, poleg tega pa se povezati s sosednjimi državami oziroma začeti z
njimi sodelovati.

pa bo ceno še dodatno potisnil navzdol. Če pa bo gospodarstvo dobilo zagon in se bodo Američani odločili, da plina ne bodo izvažali
– ko so proizvajali nafto, je niso ravno veliko izvozili, ampak so jo
varovali za svoje potrebe –, lahko začne njegova cena celo rasti.
V Romuniji se odločajo, ali bi plin pridobivali iz skrilavcev ali ne.
Tudi drugje po Evropi so odkrili taka nahajališča. So v Evropi
tolikšne zaloge tega plina, da bi lahko celina vsaj delno pokrila
svoje plinske potrebe?
Pri plinu iz skrilavcev gre za drug problem. Evropa je zelo gosto
naseljena, zato je na našem kontinentu ta plin zelo težko črpati.
Ni še namreč popolnoma jasno, kakšne ekološke posledice utegnejo povzročiti ta nahajališča, kajti plin iz skrilavcev črpajo
tako, da zvrtajo vertikalne vrtine, nato pa s posebno tehnologijo
horizontalno širijo kanale globoko pod zemljo. Nato v skrilavcu,
ki je apnenec, povzročajo mikroeksplozije in pod visokim pritiskom skozi prvo vrtino vbrizgavajo vodo. Voda iztiskuje plin
proti površini, ta pa se zbira v plinskem rezervoarju. Kdo ve, kako
lahko take vrtine vplivajo na podzemlje in okolje sploh. Tega še
niso do konca raziskali. V ZDA je veliko nenaseljenih območij in
zato je tam pridobivanje plina iz skrilavcev mnogo manj tvegano
kot na Poljskem ali v Romuniji. Strokovnjaki za zdaj dvomijo, da
bo mogoče v Evropi pridobivati plin iz skrilavcev, razen če bi se
tehnologija črpanja spremenila; takšna presenečenja so seveda
vedno mogoča.
Če zaključiva: kakšen energetski razvoj napovedujete Sloveniji in
Jugovzhodni Evropi?
Za zdaj energetska podjetja še nimajo skupne usode. Po mojem
bo vsaka država ubrala neko svojo pot. Zagotovo bo prihajalo do
prestrukturiranja, kar lahko spodbudijo država ali sama podjetja,
da postanejo konkurenčnejša. Sledijo lahko vzhodnoevropski
energetski družbi ČEZ, ki se je uspela sama prestrukturirati.
Lahko pa se prestrukturiranje zgodi tudi zaradi prevzemov. Podjetja, kot so ČEZ, E.on ali RWE, bodo prišla v regijo, kupovala
bodo proizvodne objekte, prestrukturirala podjeta in dvignila
konkurenčnost. Rezultat bodo zagotovo bolj stabilna oskrba z
električno energijo in nižje cene proizvedene električne energije,
kar pa ne pomeni, da bo padala tudi skupna cena električne
energije. Ta bo zagotovo rastla.

Kaj pa Južni tok, ki bo tekel po državah Jugovzhodne Evrope, bo
razgibal ta trg?
Plin bo dostopnejši, kar je zagotovo dobra novica za vse tiste, ki
ta energent plačujemo drago. Plinovod bo zagotovil tudi stabilen
dotok plina. A Južni tok ne sme biti edini vir. Razmišljati moramo, kateri viri plina so nam še dostopni. Evropa ima strateški
problem, ker nima svojega plina in bo vedno odvisna od plina od
drugod – ali iz Rusije, arabskih držav in njihovih dobav utekočinjenega zemeljskega plina, ali iz ZDA.

Cene električne energije v EU in jv Evropi (v €/MWh); vir: Eurostat

Da, plin iz skrilavcev ...
Da. Ampak pri tem plinu je problem, ker še ni jasno, kako se bo
gibala njegova cena. Ta bo odvisna od tega, kako se bo razvijalo gospodarstvo, in od odločitve Združenih držav, ali bodo ta energent
izvažale. Če svetovno gospodarstvo ne bo začelo rasti in če povpraševanje po energiji ne bo takšno, kot je predvideno, oziroma
se če bo povpraševanje po plinu zmanjšalo, se bo seveda
zmanjšala tudi cena plina. Plina je zdaj dovolj, plin iz skrilavcev

Prvi del prestrukturiranja je neizogiben. Razmišljati moramo,
kako naše energetske sisteme narediti energetsko učinkovitejše.
Tu gre za digitalizacijo omrežja in za pametna omrežja. Cena
energije bo zagotovo rastla. Evropa nima virov energije, investicije v energetiko padajo. Če raste povpraševanje, ne raste pa količina proizvedene energije, se cena viša. Zato je treba zgraditi
učinkovite elektroenergetske sisteme, v katerih bodo lahko ljudje
I
nadzorovali potrošnjo in energijo porabljali učinkoviteje.
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PRENAŠAMO ENERGIJO,
OHRANJAMO RAVNOVESJE.
Brez električne energije naš svet udobja ne obstaja. Vsakdanjost, ki jo imamo za
samoumevno, je izjemna. Vsak trenutek lahko z električno energijo uresničimo
svoje potrebe in želje. Vsak trenutek lahko živimo po svoje. Z zavedanjem, da nekdo
24 ur na dan skrbi za njen zanesljiv, varen in neprekinjen prenos. Ta nekdo je ELES.
Smo nosilec slovenske energetske hrbtenice. Kot sistemski operater slovenskega
elektroenergetskega sistema ohranjamo ravnovesje znotraj prenosnega omrežja
in hkrati skrbimo za njegov razvoj. Strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo,
gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje Slovenije. Za električno energijo na
dosegu roke.

www.eles.si
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TEŠ 6 je močna referenca
tudi za Alstom!
Alenka Žumbar, foto: osebni arhiv

Slovensko gospodarstvo dobiva v zadnjem času skoraj
strašljive informacije o potencialno pogubnih vplivih
visokih cen energije na velike industrijske odjemalce,
na kar glasno opozarja tudi Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS). Čeprav na zamude pri infrastrukturnih
projektih opozarjajo tudi inženirska podjetja, v
Združenju za inženiring pri GZS, ki ga vodi mag.
Vekoslav Korošec, vseeno ocenjujejo, da se v
slovenskem gospodarstvu leta 0 skriva za poldrugo
milijardo evrov investicijskega potenciala, od tega
največ v energetiki. Naš pogovor je prehajal od učinkov
krize do svetlih priložnosti, vmes pa se je znašel tudi
TEŠ 6 (blok 6 Termoelektrarne Šoštanj) …
Z gospodarskim ministrom Radovanom Žerjavom se te dni
(intervju smo opravili 6. januarja, op. p.) redno sestajate; iščete
priložnosti za izhod iz krize. Kako vam gre?

Vsebina rednih sestankov z ministrom in njegovimi sodelavci je
zelo široka. Združenje za inženiring sodeluje pri pogovorih o javnem naročanju, investicijskih projektih in problematiki gradbeništva. V letu 2013 imamo po naših ocenah 1,5 milijarde evrov
investicijskega potenciala, od tega 800 milijonov evrov samo v
energetiki. Analize potencialnih investicij smo se lotili premišljeno, analizirali smo investicije v cestno, železniško in komunalno infrastrukturo ter seveda v energetiko. V energetiki
smo upoštevali gradnjo daljnovodov, plinovodov, hidroelektrarn,
termoelektrarn in plinskih elektrarn, odlagališče jedrskih odpadkov, novo JE Krško2 in seveda tudi vlaganja v obstoječo JE
Krško, vezanih na ugotovitve stresnih testov. Zelo pomembno področje je tudi energetska sanacija stavb, za kar bo do leta 2014 namenjenih iz kohezijskih sredstev EU 130 milijonov evrov, za celotno energetsko prenovo stavb pa bodo do leta 2030 potrebne
štiri milijarde evrov.
V okviru našega projekta ugotavljamo, kako daleč so posamezni
projekti glede na investicijsko ter projektno dokumentacijo in soglasja za vključitev v prostor. Na osnovi zbranih podatkov bomo
lahko predlagali prednostni vrstni red tudi z narodnogospodarskega vidika; mislim na nova delovna mesta, dodano vrednost in
prispevek k BDP. Za projekte, ki bodo financirani s kohezijskimi
sredstvi EU, je treba zagotoviti lastno udeležbo. K izvedbi infrastrukturnih projektov bo veliko prispevala nedavno podpisana pogodba o 500-milijonskem kreditu Evropske investicijske banke.
Z njim bomo lahko pridobili kar tri milijarde evrov evropskih
sredstev. Moramo pa seveda odpraviti vse administrativne ovire
in dokončno oživiti naše gospodarstvo.
Kje ste torej sedaj? Ali že odpravljate omenjene administrativne ovire?
Največji problem so dolgotrajni postopki za vključevanje projektov v prostor. Zato aktivno delamo denimo na Naturi 2000, kajti
njena širitev močno posega v gradnjo hidroelektrarn na srednji
Savi in drugih načrtovanih industrijskih ter infrastrukturnih
projektov. Natura 2000 sicer omogoča umeščanje objektov tudi
6
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na zavarovana območja, težava pa je v tem, da smo v Sloveniji bolj
papeški od papeža in se držimo izjemno visokih zahtev, kar nas
močno ovira. Namesto da bi ostali pri ustvarjalnem varstvu okolja, smo prešli na konservativno varstvo okolja, na kar opozarjajo
tudi strokovnjaki s področja umeščanja v prostor, recimo dr. Janez
Marušič.
V Sloveniji se ne znamo dogovoriti niti o rešitvah, kot so ribje
steze, ki bi odpravile težavo z rečnim bogastvom, kakor so to storili v sosednji Avstriji, ko so gradili svoje hidroelektrarne. Če ne
bomo našli rešitev, nam grozi, da bomo zaradi Nature 2000 celo
opustili gradnjo elektrarn na srednji Savi, kjer je problem riba sulec. Nezgrajena veriga hidroelektrarn na Savi predstavlja z gospodarskega veliko škodo.
Torej ste ugotovili, da imamo administrativne težave. Kaj pa finance?
Možna so tudi skupna vlaganja. V energetiki še vedno lahko dobimo kredite EBRD in EIB. Predvsem pa je treba podrobno ovrednotiti vsak posamezen projekt in natančno izračunati, kolikšna je
njegova dodana vrednost. Za nas je zelo zanimiva gradnja hidroelektrarn, saj je pri pretočnih hidroelektrarnah delež domačega
znanja in dobav 90 odstotkov, pri črpalnih – recimo za črpalno
elektrarno Kozjak – pa že potrebujemo tujega partnerja z izkušnjami in opremo. Če preidem še na termoenergetiko, naj
omenim, da smo pred štirimi desetletji znanje in izkušnje, ki smo
si jih nabrali z gradnjo bloka 5 v TEŠ, učinkovito prodajali v jugovzhodni regiji, pri gradnji termoelektrarn Plomin v Istri in Tuzla v BiH. S Siemensom in Sulzerjem pa so slovenski inženiringi
sodelovali kot podizvajalci pri projektih v Aziji in Afriki. Izkušnje
pri TEŠ 6 bi lahko izkoristili tudi pri načrtovanih projektih TE
Tuzla 7, TE Kakanj 7 in TE Kosovo C. Za nekatere od teh projektov naši inženiringi že pripravljajo investicijsko dokumentacijo.
Kljub težavam med TEŠ in Alstomom?
Projekt je treba končati po planu. Slovenski delež, nanj odpadejo
hladilni stolp, odžvepljevanje, gradbena dela, kotlovnica, strojnica,
glavni pogonski objekt in pomožni objekti, je zdaj 22-odstoten,
nekatera dela pa še oddajajo in jih prevzemajo tudi slovenski izvajalci. Zagotovo si bodo Alstom in slovenska podjetja pridobili
izkušnje in reference, koristne za projekte, ki sledijo. Pogoj je, da
bo projekt uspešno končan. Gre za elektrarno na lignit z nadkritičnimi parametri in visokim izkoristkom. V jugovzhodni regiji načrtujejo kar nekaj podobnih objektov na lignit, recimo v Tuzli in na Kosovu. Nova termoelektrarna Plomin naj bi uporabljala
uvoženi premog. TEŠ 6 je močna referenca tudi za Alstom, ki
ima ambicije sodelovati pri gradnji omenjenih projektov, možnosti pa imajo tudi slovenska podjetja. Projekt TEŠ 6 mora dati sinergijske učinke za nastop slovenskih izvajalcev na tujih trgih.
Ali po vašem na omenjene projekte negativno vplivajo stalne
menjave nadzornikov v podjetjih?
Vlada ima pravico menjati nadzornike z ljudmi, ki jim zaupa, na
splošno pa menim, da bi nadzorniki v podjetjih v državni lasti
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morali biti neodvisni strokovnjaki. Prof. dr. Bogomir Kovač, nekdanji predsednik Kadrovsko-akreditacijskega sveta, je večkrat
omenil definicijo »sanjskega nadzornega sveta«, ki ga sestavljajo
neodvisni strokovnjaki, dobri poznavalci stroke, prava in financ.
Če so nadzorni sveti tako sestavljeni, lahko trdno stojijo za svojimi odločitvami. V tujini so navadno nadzorniki strokovnjaki z
izjemno širino, ki nastopajo kompetentno in podjetju, ki ga nadzorujejo, pomagajo s svojimi izkušnjami in znanjem. Na žalost
pa pri nas ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti, še
vedno prevladujejo politični interesi pred stroko.
Kaj pa menite o možnosti, ki jo predvideva zakon o slovenskem
državnem holdingu, da se del energetike – HSE in GEN energija
– odproda?
Pri odprodaji oziroma privatizaciji bi morali biti zelo previdni. Poznam program privatizacije slovenske energetike, ki ga je pripravila Janševa vlada leta 2006. Z njim je bila predvidena prodaja
39-odstotnega deleža v HSE. Interes za nakup so pokazale tri
ključne nemške energetske družbe: E.On, RWE in EnBW. Te
družbe so pred leti kupile madžarsko energetiko razen visokonapetostnega prenosnega omrežja in jedrske elektrarne. Vladnega
modela prodaje dela HSE stroka ni sprejela z navdušenjem, saj bi
prodali tudi najbolj donosne Dravske elektrarne. Prodaji so močno
nasprotovali tudi sindikati energetike. Na posvetu, ki ga je leta

2007 organizirala CIGRE, je stroka nasprotovala prodaji HSE in
zagovarjala skupna vlaganja pri novih projektih. Na posvetu so sodelovali tudi predstavniki potencialnih kupcev – RWE, EON,
EnBW. Zgodba se z ustanovitvijo državnega holdinga ponavlja.
Na osnovi izkušenj doma in v tujini moramo natančno pretehtati vse možnosti potencialne privatizacije. Brez tujih vlaganj
bomo težko dosegli postavljene cilje, saj investicijskega potenciala
za vse načrtovane projekte nimamo dovolj. HSE in GEN energija
sta dobičkonosni in zdravi družbi, imata še nekaj potenciala za
rast, ki pa bi jo lahko tudi s tujimi partnerji pospešili. A še enkrat:
treba je imeti dober odgovor, na katerem področju iskati sovlagatelja in katero podjetje morebiti prodati in kakšen je cilj takšne
prodaje.
Kaj pa primer družbe Litostroj Power?
Menim, da bi ta družba morala ostati v slovenski lasti, saj imamo
na področju gradnje hidroelektrarn doma ambiciozen program,
priložnosti pa se kažejo tudi v državah jugovzhodne Evrope in na
drugih kontinentih. Res bi bilo škoda družbo, ki ima hčerinsko
podjetje v Kanadi ter Češki in je drugim slovenskim izvajalcem
ter inženiringom odpirala tuje trge, prodati tujemu finančnemu
skladu. Toliko bolj, ker se s prodajo tega uspešnega podjetja, ki
ima za seboj tudi izjemno zgodovino, rešuje le njegov lastnik,
I
družba Cimos.
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intErvjU: Sergei Komlev, gazprom Export

Plinska industrija je zelo
posebna, in jo je treba tako
tudi obravnavati!
Alenka Žumbar, foto: osebni arhiv
Medtem ko zahod sveta (ZDA) doživlja z novoodkritimi nahajališči plina iz skrilavcev energetski preporod, se preostali del temu
prilagaja predvsem z načrtovanim odjemom tega energenta, ki bo
svet obkrožil v utekočinjeni obliki, in z načrtovanim trgovanjem
z novimi količinami te dobrine. Kako te spremembe na plinskem
trgu dojema ruski plinski gigant Gazprom, je za Energetiko.NET
na energetskem sejmu E-World v Essnu na kratko orisal Sergei
Komlev iz družbe Gazprom Export. Pod njegovim vodstvom so
v podjetju pripravili tudi poseben dokument z naslovom Pricing
the “Invisible” Commodity, v katerem ocenjujejo negativne
učinke gibanja cen plina zaradi novega plina iz skrilavcev in evropskih plinskih vozlišč. To je tudi eden redkih internih dokumentov, ki ga je Gazprom javno objavil.

Kako bi morali obravnavati plinsko industrijo, ker je ta
po vašem prepričanju zelo posebna?
ZDA so dober primer energetskega trga, ki ga zaznamujeta povpraševanje in ponudba, kar naj bi bil vodilni in dobro delujoč
tržni model, vendar nisem prepričan, da se enako obnese tudi pri
plinu. Kadar cene dobrin ne podpirajo proizvodnje, se ta prilagodi
tako, da se zmanjša. Vendar se to na področju plina zgodi z zamikom. Čeprav cene danes ne podpirajo proizvodnje suhega
plina, se še vedno spodbuja proizvodnjo dražje nafte iz skrilavcev ali tekočih plinov. Zaradi velikih količin plina vezanega na
proizvodnjo nafte iz skrilavcev in tekočih plinov, se industrija odzove na nizke cene plina z zamikom nekaj let. Prišlo pa bo do
upada proizvodnje plina in posledično bodo cene plina poskočile.
Ta t.i. »boom and boost« razvoj je na področju plinske industrije
jasen primer neuspeha trga.

“Dejansko stanje evropskega plina s trgom se pogosto
izkaže za zelo drugačno od tega, v kar nas poskušajo
prepričati teoretiki. Mislim namreč, da evropska plinska
vozlišča ne morejo pravilno nakazati, ali plina na trgu
primanjkuje ali ga je preveč. Ta nezmožnost izhaja iz
dejstva, da določanje cen na evropskih vozliščih ne
odraža celotne ponudbe in povpraševanja, ampak zgolj
omejene količine, ki preostanejo po tem, ko dolgoročne,
na nafto vezane pogodbe, pokrijejo večji del
povpraševanja. Sedanje cene se oblikujejo glede na
ponudbo in povpraševanje preostalih količin, toda
njihovo osnovno gibanje se primerja z dolgoročnimi
pogodbami. Zato se neravnovesja med ponudbo in
povpraševanjem na evropskem plinskem trgu kažejo
tako, da s konvencionalnimi teorijami iz ekonomske
literature ni mogoče razložiti gibanja trenutnih cen.”
Vir: Razprava z naslovom Pricing the “Invisible”
Commodity (Določanje cene ‘nevidnemu’ proizvodu).

Ste v Gazpromu zainteresirani za pridobivanje
plina iz skrilavcev?
Za zdaj to še ni treba, ker imamo dovolj zalog zemeljskega plina.
Smo pa vseeno aktivni tudi na tem področju, kjer se prav tako potrjuje, kako tesno sta nafta in plin povezana – tako bi moralo biti
tudi pri cenah.

“Fenomen plina iz skrilavcev je v glavah investitorjev
ustvaril iluzijo o skoraj neskončnih zalogah zemeljskega
plina in ker vsi poznamo načela, po katerih se cene
določajo na osnovi ponudbe in povpraševanja, tudi
vemo, da se 'obilje' velikokrat enači s 'poceni'.” Vir:
Razprava z naslovom Pricing the “Invisible” Commodity
(Določanje cene ‘nevidnemu’ proizvodu).

Se Gazprom kot eden največjih proizvajalcev
zemeljskega plina na svetu boji plinske revolucije, ki jo
je povzročil ameriški plin iz skrilavcev?
Ne. Menim pa, da s cenami plina, ki naglo padajo, plinska panoga
ne bo mogla več financirati potrebnih investicij v plinsko infrastrukturo, čeprav bodo te potrebne. Je pa zanimivo, kako se plinske debate spreminjajo praktično iz leta v leto. Medtem ko smo
pred tremi leti slišali ameriške kolege, da bodo gradili nove plinske terminale za večji uvoz utekočinjenega zemeljskega plina v
ZDA, zdaj govorijo o načrtih, kako bo njihova država povečala izvoz tega energenta.

“Prehod na ameriški model, torej na oblikovanje cen v
vozliščih brez dolgoročnih pogodb in na neposredno
prodajo proizvajalcev zemeljskega plina, za Evropo ni
primeren. Pravzaprav je Evropa čedalje bolj odvisna od
uvoza, na obeh straneh trga pa so oligopolistične
strukture, ki bodo v končni fazi odprle Pandorino
skrinjico nenehnih konfliktov. Dokler so zadeve vezane
na nafto, so evropski potrošniki plina zaščiteni pred
kakršnokoli manipulacijo največjih dobaviteljev, saj
nihče od njih ne more vplivati na ceno nafte,” navaja
Gazprom v svoji razpravi z naslovom Pricing the
“Invisible” Commodity (Določanje cene ‘nevidnemu’
proizvodu).
I
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Na sejmu E-World o pametni
energetski prihodnosti
Besedilo in foto: Alenka Žumbar

Za “energijo” ne stojijo le cene energentov. Za njo
stojita tudi ustrezna infrastruktura in domišljen način
celotne energetske mešanice za zanesljivo oskrbo, je na
odprtju največjega energetskega sejma v Evropi E-World
v prvih februarskih dneh v nemškem Essnu navrgel
direktor Inštituta za tehnologije obnovljivih virov
energije iz Münstra dr. Norbert Allnoch. In kot je
nadaljeval priznani nemški strokovnjak, prikimali pa so
mu še nekateri drugi nemški energetiki, je zato treba
energetsko prihodnost snovati še kako domiselno.
Sejem je nasploh postregel z inovativnimi energetskimi
rešitvami, med katerimi so tudi letos izstopala pametna
omrežja z elementi pametnih domov, povezanih
IT-tehnologij in električne mobilnosti.
Za “energijo” ne stojijo le cene energentov. Za njo stojita tudi
ustrezna infrastruktura in domišljen način celotne energetske
mešanice za zanesljivo oskrbo. In če ima industrija koristi od
nižjih cen energije, pa se na drugi strani manko pozna pri obnovi
in gradnji novega omrežja, je na odprtju energetskega sejma EWorld v Essnu približno dvesto udeležencev opomnil nemški
strokovnjak za obnovljive vire energije dr. Norbert Allnoch, ki vodi
tudi münstrski inštitut za tehnologije obnovljivih virov energije.
Kot je spomnil, je bilo tako denimo leta 1993 v elektroenergetsko
omrežje investirano štiri milijarde evrov, v letu 2011 3,5 milijarde
evrov, najmanj v tem obdobju – 1,7 milijarde evrov – pa je bilo v
omrežje investirano leta 2003.
Po Allnochovem mnenju bi bilo treba za čim bolj “zdravo” prihodnost uvesti nov gospodarski model, ki bi zavoljo zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida v simbiozo povezal energijo in
okolje ter znanost in industrijo, ki bi tesneje povezana generirala
nove kompetenčne centre, v gradbenem sektorju bi morali intenzivno delati na energetsko učinkoviti gradnji novih in na posodabljanju obstoječih stavb, nasploh pa bi moralo gospodarstvo
stalno stremeti v prvi vrsti h kreiranju novih delovnih mest. Pri
tem je opozoril tudi na vztrajno rast emisij ogljikovega dioksida,
ki so na globalni ravni leta 2000 dosegale dobrih 24 milijard ton,
deset let pozneje pa že 34 milijard ton.
Okoljskega problema, povezanega z rastočimi emisijami, so se
svetovna gospodarstva že zavedla, je prikazal v nadaljevanju, saj
so samo v letu 2011 v obnovljive vire energije investirala 543,9 milijard evrov, s tem pa zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za
skoraj 34 milijonov ton. Za primerjavo: v letu 1990 je ves svet
zmanjšal emisije ogljikovega dioksida za 22,7 milijonov ton.
Kot je nadaljeval Allnoch, si je samo Nemčija zadala, da bo do leta
202 za 15 odstotkov povečala vetrne kapacitete in za 30 odstotkov
zmanjšala rabo električne energije, s tem pa za približno 25 odstotkov zmanjšala emisije omenjenega toplogrednega plina. »A
ta cilj ne bo dosežen, če ne bo za njim stala tudi ustrezna industrijska politika,« je opozoril Allnoch, ki je poudaril še, da je v danem trenutku v Nemčiji ogromno prostora za nove zamisli in
ekoinovacije, predvsem pa za mednarodno sodelovanje. »Tudi za60
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radi visokih stroškov klasičnih virov energije, kot so denimo –
večinoma že precej stare – nuklearke, ki so jim nekatere države,
med njimi tudi Nemčija, odrekle svojo energetsko prihodnost.
Zato pa Nemčija in njej podobna gospodarstva, kot je v nadaljevanju prikazal dr. Klaus Görner z Univerze Duisburg v Essnu,
močno stavijo na alternativne in energetsko učinkovite rešitve, kot
je soproizvodnja električne in toplotne energije (SPTE). Zavedajoč se potenciala SPTE tako v individualnih stavbah kot v industrijskih objektih, je njihova moč narasla s 6,2 TWh v letu 2008
na 27 TWh v danem trenutku, je še prikazal Görner.
Na sejmu E-World, ki ga je tudi letos obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev, na njem pa je razstavljalo več kot šesto razstavljavcev,
so bile v ospredju energetske rešitve, ki povezujejo pametne domove in električno mobilnost v bodoča pametna omrežja. Tudi
letos ni bilo mogoče spregledati usmerjenosti velikih energetskih
družb v obnovljive vire pa v povezovanje proizvodnje energije in
kmetijstva, naleteti pa je bilo mogoče tudi na predstavitev vodikovih tehnologij pa ponudbo podjetij, kot je denimo Greenpeace
Energy (ustanovitelj je NVO Greenpeace), ki predstavlja možnost
priključitve izključno na zelene vire. Na sejmu je vsako leto bolj
zaznavna tudi sejemska prisotnost finančnih institucij in ponudnikov IT- tehnologij – področij, s katerih se nasploh menda
ogromno kadrov v danem obdobju preusmerja v obetavnejšo
I
energetiko. Sejemski fotoutrinki v nadaljevanju …
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na E-Worldu se pokažejo največji …
… in najvpadljivejši!
Sejem v Essnu je priložnost za predstavitev novosti …
… in za srečanje s poslovnimi partnerji
na E-Worldu vsako leto razstavlja tudi Montel – norveški lastnik
Energetike.nEt.
6, 7: Sejemski foto utrinki
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Avstrijska Gradiščanska
do energetske neodvisnosti
z obnovljivimi viri
Besedilo in foto: Tanja Srnovršnik

Če bi leta 000 prebivalcem avstrijske zvezne dežele
Gradiščanska (Burgenland) kdo rekel, da ne bodo zgolj
energetsko neodvisni, ampak bodo tudi izvažali
električno energijo, bi se mu smejali. Takrat so namreč
na tem območju proizvedli le  odstotke porabljene
energije. Danes pa »nemogoče postaja mogoče«.
Že septembra letos naj bi namreč na Gradiščanskem
proizvedli dovolj električne energije – in to z
obnovljivimi viri energije, večinoma vetrno energijo
– za pokritje svojih energetskih potreb, od leta 0
pa jo bodo celo izvažali.
V Avstriji zdaj deluje več kot 760 vetrnih turbin s kapaciteto 1.378
MW, ki proizvedejo dovolj vetrne energije za 800.000 gospodinjstev. Samo lani je naša severna soseda inštalirala za 300 MW vetrnih elektrarn, zvečala je njihovo kapaciteto za 27 odstotkov, letos pa
naj bi zmogljivost vetrnih elektrarn povečala še za 30 odstotkov oziroma za 420 MW. Po novih vetrnih kapacitetah izstopata dve zvezni deželi: Spodnja Avstrija in Gradiščanska; slednja je po iz vetra
pridobljeni električni energij zelo pomembna.

Obnovljivi viri energije predstavljajo 65 odstotkov
avstrijske energetske mešanice in skoraj 31 odstotkov
celotne električne mešanice, od tega večino pokrije
hidroenergija.
»Pred 15 leti nismo imeli lastne energije, zdaj je bomo proizvedli
več, kot je porabimo,« pravi Stefan Moidl, izvršni direktor avstrijskega združenja za vetrno industrijo IG Windkraft, ki deluje
že 20 let. »Čehi se osredotočajo na jedrske elektrarne, Poljska ima
elektrarne na premog ... V tem času potrebujemo vzornika in
našli smo ga v Gradiščanski,« poudarja Moidl in meni, da bo v
prihodnje okoli 50 odstotkov energije v Evropi vetrne energije.

Nova delovna mesta
Na Gradiščanskem so leta 2000 proizvedli le tri odstotke porabljene energije, leta 2006 pa se je zvezna dežela odločila za novo
smer. Zastavili so si cilj, da bodo do leta 2013 energetsko samozadostni. Kraj Güssing je energetsko že samozadosten, izkorišča
biomaso, sonce, bioplin ... Na Gradiščanskem vsako leto zvečajo
vetrne kapacitete za 220 MW, do konca letošnjega leta pa bodo –
tako kot so si zastavili cilj – proizvedli več energije, kot je porabijo.
»Naslednje leto bo Gradiščanska lahko energijo dobavljala še
drugim avstrijskim predelom. Prepričan sem, da bi vsaka regija
morala izkoristiti svoje vire. V naši zvezni deželi nimamo rek, smo
pa zelo intenzivno vetrno območje. Če nočemo imeti jedrske
energije, moramo izkoristiti vetrno energijo, da bi si zagotovili
energetsko samozadostnost. Pomembna pa je tudi zaščita podnebja,« pravi Hans Niessl, deželni glavar Gradiščanske.
6
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Vetrna energija prinaša tudi nova delovna mesta. Prve dni februarja, med konferenco Evropskega združenja za vetrno energijo (EWEA), je nemški proizvajalec vetrnih turbin Enercon v
kraju Zurndorf na Gradiščanskem odprl največjo tovarno za
proizvodnjo betonskih stolpov zunaj Nemčije te mednarodne
družbe. V njej so že zaposlili 120 domačinov, pozneje jih bo dobilo delo še 80. Enercon je poleg tega zagotovil na Gradiščanskem še 150 delovnih mest za servisiranje in vzdrževanje vetrnih
elektrarn. Hans Niessl pričakuje, da bo v njegovi zvezni deželi vetrna industrija v prihodnje zaposlovala 1000 ljudi.

Močno zeleno gibanje
»Vsaka skupnost je vesela, če ima na svojem območju tako veliko
investicijo (Enercon je v tovarno vložil 40 milijonov evrov, op.
avt.), ki prinaša dodano vrednost, poveča davčni priliv in privabi
še druge investitorje,« pravi Werner Friedl, župan Zurndorfa. »Ta
tovarna je priložnost za mlade ljudi iz našega okolja, da ostanejo
doma,« dodaja. Da so investicije v obnovljive vire energije močan
»investicijski motor«, saj prinašajo nova delovna mesta, kar je še
posebej pomembno med krizo, meni tudi avstrijski okoljski minister Nikolaus Berlakovich.
Veliko povejo tudi številke. Energie Burgenland, ki upravlja z vetrnimi turbinami, je do zdaj v razvoj vetrne energije vložil 300 milijonov evrov, v naslednjih letih jih bo še 450 milijonov evrov. Poleg tega je 51 milijonov evrov investiral v transformatorsko
postajo, ki stoji poleg Enerconove tovarne v Zurndorfu, za infrastrukturo na Gradiščanskem bo namenil še 85 milijonov evrov.
V IG Windkraftu pravijo, da ljudje v Avstriji ne nasprotujejo vetrnim elektrarnam, čeprav je pri njih že od nekdaj zeleno gibanje močno. »Srečo imamo, da je v naši državi podpora vetrnim
elektrarnam še vedno močna,« pravijo. Veliko je očitno v glavah
I
ljudi …

2

1:
2:

Polja na gradiščanskem so polna vetrnih turbin.
E-126 je ena najmočnejših vetrnih turbin na svetu. Letno proizvede 15
milijonov kilovatnih ur električne energije, kar je dovolj za potrebe po
energiji približno 4.000 gospodinjstev.
3: notranjost vetrne turbine
4: Enerconova tovarna za proizvodnjo betonskih stolpov v Zurndorfu na
gradiščanskem. v njej bodo izdelovali betonske stolpe za Avstrijo,
Madžarsko, romunijo, Hrvaško, Poljsko in južno nemčijo. Enercon
je dobavitelj tudi za prvo slovensko vetrno turbino na griškem polju.
5: v proizvodnji betonskih stolpov so potrebni trije večji »koraki«.
S prvim izdelajo nosilce iz jekla. »vetrni« stolpi so namreč hibridi
– mešanica betona in jekla. tako so bolj stabilni.
6: Že izdelan jekleni nosilec
7: drugi korak: betoniranje oziroma utrjevanje. vliti beton se strdi v
6 do 8 urah.
8: tretji in zadnji korak: zaključevanje oziroma končna obdelava. Zapreti
morajo največje luknje, nato pridejo na vrsto še 2 plasti smole,
steklena vlakna in končna barva.
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Jedrska elektrarna,
ki je nikoli niso zagnali
Besedilo in foto: Tanja Srnovršnik

»V Avstriji jedrska energija ne pride poštev, ni
trajnostna in po Fukušimi bi nanjo vsi morali gledati
tako. Prihodnost so obnovljivi viri energije,« je za
začetku februarja na konferenci Evropskega združenja
za vetrno energijo (EWEA) poudaril avstrijski okoljski
minister Nikolaus Berlakovich. In ni bil edini avstrijski
(državni) predstavnik, ki je »napadel« jedrsko energijo.
A, kar je zanimivo, je, da je Avstrija pred več kot 0 leti
dejansko zgradila jedrsko elektrarno, ki pa je zaradi
(sicer tesnega) »ne« na referendumu nato ni zagnala.
Jedrska elektrarna še kar stoji, zdaj je namenjena
predvsem izobraževanju, ob njej pa stoji tudi
fotovoltaični park.
Jedrsko elektrarno v Zwentendorfu v Spodnji Avstriji so dokončali leta 1978; potrebovala bi le še potrdilo vlade, da bi jo lahko
zagnali. Na novo tehnologijo so bili Avstrijci zelo ponosni, a že
med gradnjo je bilo veliko nasprotovanja jedrski energiji. Ne sicer ljudi, ki živijo v območju okoli jedrske elektrarne, ampak ljudi
na drugem koncu Avstrije, blizu meje s Švico. Tako se je istega
leta zgodil referendum, ki se ga je udeležilo 3,1 milijona ljudi (takrat je imela Avstrija približno 7,5 milijona prebivalcev, op. avt.),
izid pa je bil zelo tesen: proti jedrski energiji je glasovalo 50,47
odstotka udeležencev referenduma, kar je le 30.000 glasov razlike v primerjavi z glasovi »za«.
Okoli jedrske energije v Avstriji se vije še ena zanimiva zgodba. Takratni premier Avstrije je bil velik podpornik jedrske energije in bil
je tudi zelo priljubljen. Napovedal je, da bo odstopil, če bo na referendumu sprejeta odločitev proti jedrski energiji. Za jedrsko
energijo je bila tudi opozicija, a je prav tako želela videti odhod premiera, zato je zagnala kampanjo proti jedrski energiji. Nato je bila
na referendumu odločitev proti, premier pa ni odstopil.
1
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Šolarji, snemanje filmov, glasbeni festival ...
A kljub temu da zaradi referenduma 730-MW jedrske elektrarne,
ki je stala milijardo evrov, niso zagnali, je do konca leta 1985 v njej
200 ljudi delalo, kot da bi elektrarna delovala. Po dogodku v Černobilu pa so Avstrijci dokončno vedeli, da ta elektrarna nikoli ne
bo delovala, zato so jo zaprli. Podrli je niso, ker bi bilo predrago.
So pa nekaj delov jedrske elektrarne, ki sta jo gradila Siemens in
nemško podjetje KWU, med drugim generator in nizkotlačno
turbino, med letoma 1989 in 1995 prodali. Leta 1980 so celo razmišljali, da bi elektrarno predelali v plinsko, a so nato ugotovili,
da bi bilo to predrago.
In še nekaj zanimivosti: med letoma 1995 in 2001 je nekatere
prostore jedrske elektrarne uporabljala policija, med letoma
2002 in 2003 so jo uporabljali za šolske prostore in tudi leta
2009 so vse leto v njej znanje nabirali osnovnošolci. Od lani pa
se tam meseca maja odvija glasbeni festival »Tomorrow festival«,
namenjen proti jedrski energiji. V njej so posneli tudi dva filma,
pravi Martin Fries iz avstrijskega energetskega podjetja EVN, ki
je leta 2005 kupilo jedrsko elektrarno.

Jedrsko obdaja sonce
EVN je imel že med izgradnjo jedrske elektrarne v njej 10-odstotni delež (v njej so imele delež vse zvezne dežele razen Dunaja in Gradiščanske), 51-odstotni delež pa je imela država. Nato
pa so se odločili za nakup – Fries pravi, da je bila »zelo poceni«
–, ker so dobili dovoljenje za postavitev sončne elektrarne. Zdaj
imajo dve, eno s 180 kWp in drugo z 250 kWp moči. Delež v teh
sončnih elektrarnah so kupili tudi nekateri krajani. »Tako lahko
rečejo, da imajo sončno elektrarno,« dodaja Fries. »Jedrsko«
elektrarno pa bo morda v prihodnje krasilo še več sončnih elekI
trarn ...
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»nov« videz jedrske elektrarne Zwentendorf
napajalna črpalka
detektor radiacije v območju nadzora, v katerem je 1.055 sob brez
oken. »Pomembno je bilo, da ne bi ušlo nič radioaktivnega,«
pojasnjuje Fries.
nato smo se odpravili na 39 metrov (levo zgoraj, kjer je majhen
človek) ...
..., kjer smo naprej videli gorivne palice in nadzorne palice. »2,7
tone urana-235 je več kot 5 milijonov ton premoga,« je ob tem
omenil Fries.
nato pa še reaktorsko tlačno posodo ...
... in bazene. »voda je popolna blokada za radioaktivnost. tukaj bi
bilo manj radioaktivno, kot če bi leteli z dunaja do new Yorka,«
pravi Fries.
vrelovodni reaktor
Mehanizem za vstavljanje nadzornih palic
nizkotlačna turbina
Evn je nedelujočo jedrsko elektrarno izkoristil za postavitev
sončnih elektrarn

11

Energetika.NET

6

EnErgEtSKA rEPortAŽA

MIK Celje z lastno
energetsko kliniko
Mateja Kegel, foto: MIK Celje

V podjetju MIK Celje, ki je z -letno tradicijo poznan
proizvajalec PVC, ALU in lesenega stavbnega pohištva,
predstavljajo tudi celovite rešitve za posodobitve in
nove zasteklitve objektov. V zadnjem času vse bolj
izstopajo njihove rešitve, ki pripomorejo k energetski
učinkovitosti tako doma kot tudi v poslovnih objektih.
Da je energetska učinkovitost pomemben dejavnik
njihovega podjetja, kažejo tudi z varčevanjem pri
lastnem delu in lastnih prostorih.
Franci Pliberšek, lastnik in ustanovitelj podjetja MIK Celje, je
do danes poskrbel, da je podjetje družbeno odgovorno, z več
kot 200 zaposlenimi, pohvalijo pa se lahko tudi z evropskim
priznanjem evropske odličnosti. In kot pravijo v celjski družbi:
»Izzive spreminjamo v uspehe!« Svojo družbeno odgovornost
izpopolnjujejo tudi z akcijo za najmlajše. Vsako leto namreč
peljejo sto otrok na morje v Baško. Leta 2013 bodo v
sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine to storili že osmič.

»MIK Celje sodeluje s številnimi domačimi in tujimi inštituti z
namenom v Sloveniji delati proizvode z visoko dodano vrednostjo, ki jih bomo lahko brez sramu izvažali na vse konce
sveta,« pravi Pliberšek in dodaja, da njihove izdelke lahko že danes plasirajo na vse, tudi najzahtevnejše trge, kot sta Avstrija in
Švica.
Podjetje so leta 2007 iz starih prostorov preselili v nov poslovnoproizvodni objekt, ki obsega 12 tisoč kvadratnih metrov površin.
Prav ta objekt danes spada med energetsko najučinkovitejše poslovne objekte v Sloveniji, pravijo v celjskem podjetju. To utemeljujejo tudi z dejansko izmerjeno porabo energije ogrevanja
celotne zgradbe, ki je le 34 kWh/m2.

V letu 2012 so v celjskem podjetju za 8 % povečali
promet, kar je, glede na trenutno gospodarski stanje,
vsekakor pozitiven podatek. Delež na tujih trgih znaša
18 %. Prihodki so znašali 21 milijonov evrov. Ko
govorimo o številkah, seveda ne moremo mimo
proizvodov. V letu 2012 so izdelali 100 tisoč PVC oken,
15 tisoč ALU oken in 14 tisoč lesenih oken.
To pa še ni vse. Poleg obstoječega objekta bodo v letošnjem letu
začeli tudi z gradnjo dodatne poslovne stavbe MIK II. »Zasnovali
smo jo kot svoj referenčni objekt, saj bo večina uporabljenih fasadnih materialov iz našega proizvodnega programa.« V objektu
bo tudi kontrolna soba, v kateri bodo vseskozi na voljo vsi ažurni
podatki o energetski učinkovitosti objekta, ki bodo na voljo tudi
obiskovalcem in potencialnim kupcem.
Objekt MIK II. so zasnovali tako, da bo za svoje optimalno energetsko delovanje uporabljal vse razpoložljive obnovljive vire in bo
energetsko samozadosten. »To bomo dosegli z uporabo najnovejših tehnoloških energetskih rešitev in z izborom optimalnih
materialov na stavbi s poudarkom na kvalitetni izvedbi rešitev de66
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tajlov različnih tipov fasad, ki bodo uporabljene na objektu.« Ob
opisanih energetskih učinkih, ki pomenijo zmanjšanje potrebne
primarne energije za ogrevanje in hlajenje, pričakujejo 120.000
kWh porabe primarne energije, kar bo uvrščalo stavbo s porabo
24 kWh/m2 na leto med nizkoenergijske stavbe. »Pri tem je
treba poudariti tudi ekološke učinke, in sicer zmanjšanje emisij
CO2 za 60 ton na leto, CO in Nox pa za 105 kg na leto, v primerjavi z objekti klasične gradnje.« Glede energetske učinkovitosti sicer pričakujejo še boljše rezultate, saj skušajo s skrbno izdelanimi detajli v kar največji meri preprečiti toplotne mostove,
v izdelavi pa imajo tudi opcije s temperiranjem ovoja stavbe s cirkulacijo zraka. »Če od načrtovane porabe odštejemo predvideno
porabo energije za hlajenje in upoštevamo še natančno gradnjo,
pričakujemo, da bo stavba uvrščena v razred pasivnih objektov s
porabo energije za ogrevanje po 15 kWh/m2 na leto.«
Na vprašanje, v katerem segmentu je energetsko učinkovita
proizvodnja, pa odgovarjajo, da si pri vsakodnevnem poslovanju
prizadevajo za preseganje poslovnih okvirov in zakonskih predpisov, saj želijo resnično razumeti potrebe okolja, v katerem delujejo in živijo. »Naša proizvodnja temelji na izjemno varčnih
strojih in je zasnovana na konceptu 'brez odpadkov'. Vse odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji našega stavbnega pohištva,
stoodstotno recikliramo in ponovno uporabimo.«

MIK-ova energetska klinika
Energetska klinika je namenjena vsem tistim, ki bodisi obnavljajo
svoj dom bodisi poslovni objekt oziroma se odločajo za novogradnjo in želijo energijsko varčen objekt. V sklopu Energetske
klinike ne le svetujejo, kako učinkovito obnoviti ali zgraditi objekt, temveč tudi razvijajo, testirajo in primerjajo svoje izdelke –
okna, vrata, zimske vrtove in steklene fasade z željo, da bi strankam zagotovili resnično kakovostne rešitve za energijsko učinkovite zasteklitve.
»Včasih gradnja ni postavljala bistvenih zahtev po energijski
varčnosti. Skrb za okolje, naraščajoče cene ogrevanja ter zakonske omejitve pa nas vodijo k temu, da posvečamo vedno večjo pozornost doseganju energijsko varčnega in bolj zdravega bivalnega
okolja. Osnovni pogoj za doseganje takšnih standardov sta zagotovo kakovostna gradnja in uporaba visokokakovostnih energijsko učinkovitih materialov, predvsem stavbnega pohištva, ki se
je izkazalo kot največji dejavnik izgube toplotne energije v objektih. Na podlagi opravljene analize zgradbe vseh omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na energijsko varčnost objekta in energetskih
posnetkov (termovizije), ter analize porabe energije pripravimo
konkretne rešitve za učinkovito sanacijo stavbe ali izvedbo novogradnje. Po sanaciji na željo kupca izdelamo tudi energetsko
izkaznico doma,” pravijo v celjskem podjetju.
V sklopu Energetske klinike tako pripravijo celotno analizo stanja objekta, poročilo o stanju objekta in seveda predlog sanacije
objekta. Če gre za novogradnjo, stranki svetujejo še pri izbiri materialov in rešitev za izgradnjo energijsko varčnega objekta. Analiza stanja objekta zajema analizo porabe energije za ogrevanje,

1
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hlajenje in prezračevanje objekta, porabe električne energije, toplotnih izgub skoz ovoj zgradbe (temelji, streha, fasada) in termografijo stavbnega pohištva (okna, vrata, zimski vrtovi). »Na osnovi opravljene analize stanja ter arhitekturnih zakonitosti lege
in izgradnje objekta pripravimo načrt sanacije objekta s poudarkom na stavbnem pohištvu ter izračun prihrankov energije in
I
stroškov ob upoštevanju podanega predloga.«
1:

2:
3:

Pogled na proizvodnjo MiK Celje. na desni strani poteka proizvodnja,
kjer izdelujejo okna pravilnih oblik, na levi strani pa proizvodnja
posebnih oblik – od polkrožnih, trikotnih, harmonika vrat …, skratka
izdelkov, ki zahtevajo več ročnega dela.
Proizvodnja je opremljena z energijsko varčnimi proizvodnimi stroji,
ki so v celoti računalniško vodeni in nadzorovani.
Celotna proizvodnja je nadzorovana po EAn kodi, katere zapis
določa, kakšen bo končni izdelek. Že na začetku proizvodnje

posameznega izdelka je namreč točno določeno, kateri deli bodo
sestavljali posamezen izdelek in na katerem mestu bodo luknje
za montažo ipd. tako zagotavljajo tudi sledljivost posameznega
izdelka v vseh stopnjah izdelave, s čimer se obenem izognejo
človeški napaki pri posameznem izdelku. na ta način so vsi izdelki z
istimi ukazi enaki.
4: človek je potreben za upravljanje strojev, a človeška napaka pri
»vrtanju lukenj« v MiK-ovi proizvodnji ni mogoča, saj je vse
določeno avtomatsko po že omenjeni EAn kodi. če je napaka
na enem kosu, je tudi pri drugih 10 tisočih.
5: Skladišče s profili, ki jih v podjetju potrebujejo za standardne
programe. Ker uporabljajo različne profile, je nujno potrebna
ustrezna razvrstitev oziroma sortiranje v skladišču.
6: ne nazadnje je tukaj še skladišče gotovih izdelkov. v celjskem
podjetju se lahko pohvalijo, da je celotno skladišče pod streho,
prav tako je pod streho nalaganje končnih izdelkov montažerjev,
ki poskrbijo, da okna, vrata in drugi izdelki prispejo do končnih
kupcev čim bolj varno.
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Eko-energetske novičke
z Energije doma
Novi javni pozivi za nepovratna
sredstva Eko sklada prinašajo nekaj
sprememb
Eko sklad je prve dni januarja objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu
2013; na voljo bo 20,8 milijona evrov. Za ukrepe
učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov
energije v stanovanjskih stavbah je razpisanih 20
milijonov evrov in 0,8 milijona evrov za vozila, ki
manj obremenjujejo okolje. V letošnjem letu sicer
prihaja do nekaj sprememb predvsem tehnične
narave, in sicer pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso, zmanjšujejo pa se tudi površine pri subvencioniranju gradnje nizkoenergijskih in pasivnih
hiš. Eko sklad marca načrtuje objavo novega javnega
poziva za kreditiranje občanov.

Gospodinjstva bodo na leto za
elektriko plačevala 35 evrov več
Vlada je zaradi primanjkljaja v podporni shemi za
obnovljive vire energije zvišala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Povprečni mesečni prispevek
se bo zvišal za 335 odstotkov oziroma z 0,36550 evra
na 1,22335 evra za kW obračunske moči. Zato bodo
računi gospodinjstev za električno energijo na letni
ravni višji v povprečju za 35,22 evra.

Porabite manj s predčasnim
načrtovanjem
Čeprav si je v teh mrzlih zimskih dneh težko v
spomin priklicati dneve, ko se je temperatura povzpela nad 30 stopinj Celzija, se bo čez nekaj mesecev
vročinski scenarij ponovil. Zato je morda zdaj pravi
čas, da razmislite, ali se vam splača vgraditi klimatsko napravo, koliko vas bo to stalo in za koliko bi se
vam zato povišali stroški za energijo. Pomaga vam
lahko spletni energetski svetovalec Porabimanj, ki
odslej omogoča tudi izračun porabe energije klimatske naprave in s tem povezanih prihrankov. Z
njegovo pomočjo si lahko izračunate tudi stroške
porabe energije pri prevozu z vašim avtomobilom
in izračunate stroške porabe vaših gospodinjskih
aparatov, elektronskih naprav ter razsvetljave in jih
primerjate z energetsko učinkovitejšimi modeli.
Poleg tega, da izračuna prihranke pri energiji, svetovalec Porabimanj deli tudi nasvete, kako dodatno
privarčevati, kar je prispevek k ohranjanju okolja,
aplikacija pa postreže še z informacijami o subvencijah in kreditih. Kmalu bo objavljen tudi modul
ogrevanje, ki bo med drugim omogočal izračun porabe energije pri ogrevanju z različnimi energenti.

Priročnik za zeleno komuniciranje
in marketing

Po energetski nasvet v Center
energetskih rešitev v BTC-ju
Petrol je konec lanskega leta skupaj s štirimi partnerji v ljubljanskem BTC-ju odprl Center energetskih rešitev (CER), za nastanek katerega je dala pobudo Jelovica. Obiskovalci lahko na skoraj 1.200
kvadratnih metrih dobijo strokovne nasvete za optimalno izbiro energentov, ogrevalnih in hladilnih
sistemov, energijsko varčnih oken in vhodnih vrat,
lesenih energijsko varčnih hiš, izolacijskih fasad
ter kuhinj in kopalnic.
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Konec lanskega leta je izšel Priročnik za zeleno
komuniciranje in marketing, ki so ga pripravili
Marino Cavallo, Piergiorgio Degli Esposti, Kostas
Konstantinou in Franko Nemac, direktor Agencije
za prestrukturiranje energetike. Priročnik – izdajatelj bo naslednje mesece z nagradnimi igrami podaril 9 izvodov – je nastal kot del projekta Ecomark,
ki teče v okviru evropskega programa MED. Nosilec projekta je dežela Emilija Romanja z glavnim
mestom Bologna, močno industrijsko območje v
Italiji, kjer so začeli razmišljati o preobrazbi industrije in v zvezi s tem o ekoloških industrijskih
conah. »Priročnik za zeleno komuniciranje in marketing govori o tem, da je treba industrijske cone
in proizvodnjo načrtovati pametno in trajnostno.
Ne govori samo o zelenem, ampak celo o modrem
marketingu. Torej, da uporabljaš tudi pamet! Da
proizvodnjo uporabljaš v svojo korist,« je nedavno
ob predstavitvi priročnika dejal soavtor Nemac.

Subvencije za električna vozila niso
dovolj za spodbujanje električne
mobilnosti!
Električna mobilnost je ena od možnosti za rešitev
problemov v prometu, pravi Dejan Boštjančič, strokovni sodelavec podjetja E prihodnost. A tudi pojasnjuje, da po začetnem navdušenju leta 2008,
ko je bilo slišati, da bo električna mobilnost rešila
vse probleme ne samo prometa, ampak tudi gospodarstva, preboja nismo dočakali. Tudi ne v Sloveniji, kjer prodaja električnih vozil nikakor ne steče.
Razlogov je več, osnovni je cenovni in do neke mere
tudi tehnološki (baterija). Hibridna ali električna vozila s podaljšanim dosegom so sicer rešila problem
z baterijo, da bi zmanjšala razlike v ceni klasičnih ter
električnih in hibridnih vozil, zaradi česar se kupci
za nakup slednjih ne odločajo, pa je država pripravila
subvencije. »A samo to ni dovolj. Pogrešamo še
marsikatere druge nefinančne spodbude,« poudarja
Boštjančič. Prav tako pri nas ni subvencij za polnilne
postaje. »Če bi jih država uvedla, bi se bistveno
lažje približali ciljem iz nacionalnega energetskega
programa – več kot 1000 javnih polnilnih mest za
električna vozila do leta 2015 in več kot 3.000 do leta
2020,« pravi Dejan Boštjančič.

Kako vsako leto prihraniti
7.000 evrov?
Društvo Ekologi brez meja je pripravilo ekološki
priročnik Kako vsako leto prihraniti 7.000 evrov.
Njegovi strokovnjaki pravijo, da bi lahko povprečno
slovensko gospodinjstvo, ki šteje 2 člana in pol, z
upoštevanjem vsaj nekaterih nasvetov, opisanih v
brošuri, prihranilo na leto več kot 7.000 evrov.
»Poleg tega bi prihranili še nekaj dreves, na stotine
litrov goriva, stotine kilogramov odpadkov in na tisoče litrov vode,« so prepričani. V društvu zato
upajo, da bo ekološki priročnik ljudem navdih za
začetek raziskovanja svobodnejšega sloga življenja.
V priročniku so sicer opisani preprosti nasveti, kot
na primer pitje vode iz pipe namesto iz plastenke,
uporaba baterij za ponovno uporabo, namesto ogrevanja na visoko temperaturo znižanje temperature
ogrevanja za 2 stopinji Celzija ...

Vitalna hiša – hiša z dušo
in notranjo energijo
Jelovica je skupaj z arhitektko Špelo Kryžanowski
pred kakšnima dvema letoma razvila vitalno hišo.
To je nizkoogljična hiša lesene konstrukcije, tako da
ohranja del živahnosti in vitalnosti nekdaj živega
drevesa. Izolacija je lahko iz lesne volne, fasada pa
iz macesnovih letev, predvsem pa je pomembno, da
pri izbiri končnih materialov poleg investitorja sodeluje tudi bioenergetik. Vitalna hiša je namreč
oblikovana v skladu s kitajsko filozofijo feng shui,
zato za najbolj uporabljane bivalne prostore izberejo
najbolj vitalna območja v objektu. Linije take hiše
so mehke, zaobljene, stavba je brez ostrih kotov in
dolgih ravnih črt. Mehke vijugajoče linije povezujemo z veseljem, dobroto, ljubeznijo in življenjem,
ljudem pa vzbujajo prijetnejše občutke kot stroge
pravokotne oblike, so prepričani v Jelovici. Želeli
smo izvedeti, kako jim gre prodaja vitalnih hiš, a odgovora nismo prejeli, so pa to novost predstavljali na
sejmu Dom 2012.
V Lumarju vitalnih hiš sicer ne ponujajo, a pravijo,
da pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš
upoštevajo filozofijo »živeti najbolje«. To pa ne zajema le udobnega in prijetnega počutja posameznika v hiši, ampak tudi celovit ter odgovoren odnos
do okolja, v katerem delujemo in živimo.

Na Miklavževo pri Energiji doma
izšli še dve slikanici o Hišku
Energija doma, prva spletna skupnost za promocijo
trajnostnega bivanja, je konec lanskega leta izdala
šesto in sedmo knjižico v zbirki otroških okoljskoenergetskih slikanic o Hišku, vidni ikonici tega
portala, ki tokrat prikazujeta energetsko moč reke
in toplotno danost zemlje. Izdajo knjižnega projekta
je s sredstvi iz svojega programa zagotavljanja prihrankov energije končnim odjemalcem podprla
družba Energija Plus. Hišek ima tako sedaj že sedem slikanic in izpopolnjeno okoljsko-energetsko
zbirko, ki ne predstavlja le različne obnovljive vire
energije, ampak izpostavlja tudi pomen učinkovite
rabe energije. Zaupamo pa lahko še, da sredi aprila
izideta še dve knjigici pod zbirko Modri svet. Tokrat
vas bosta zabavala netopirja Čiro in Bojan ter ris
I
Links.
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AvtoPLin

Zaradi dragega bencina vse več
predelav avtomobilov na plin
V zadnjih letih so zaradi borznih mahinacij,
krize in zabredlih državnih proračunov
cene naftnih derivatov močno zrastle.
Tako imenovana »kriza« se pozna tudi na
slovenskem trgu naftnih derivatov. V Sloveniji
na ceno derivatov posredno vpliva Vlada RS, ki
z višanjem trošarin – ne glede na razmere na
trgu – krpa razpoke v proračunu. Ker v zadnjih
letih cene naftnih derivatov rastejo, postajajo
predelave avtomobilskih bencinskih motorjev
z napeljavo na plin vedno bolj zanimive.
»To se pozna tudi pri Butan plinu, kjer se
je zadnje leto prodaja avtoplina povečala za
30 odstotkov,« je nedavno dejal Martin
Štoka, komercialni direktor. Generalni direktor Tomaž Grm pa je dodal, da skušajo
skupaj z gospodarskim interesnim združenjem doseči, da bi država oziroma Eko
sklad sofinanciral predelavo avtomobilov
na avtoplin. Več o tem si lahko preberete v
članku Eko sklad ne bo subvencioniral predelave avtomobilov na plin.
Na spletu lahko najdemo »kalkulator prihrankov«, ki omogoča izračun prihrankov pri predelavi motorja: www.plinskecrpalke.si/izracun.php. Podatki kažejo, da
se pri povprečni uporabi avtomobila in
zdajšnjih cenah naftnih derivatov investicija izplača v petnajstih mesecih.

Predelava kot varna in rentabilna
investicija
O tem, kako je s predelavo avtomobila na
plin, smo se pogovarjali v podjetju Sigas,
kjer se ukvarjajo s to dejavnostjo. Dejan
Hočevar iz tega podjetja navaja, da povprečna cena vgradnje na enostavnih bencinskih motorjih znaša približno 1.400
evrov. Nekaj evrov več je treba primakniti
za naprednejše motorje, tiste s komercialnimi oznakami TSI, FSI, JTS, ki delujejo
s tehnologijo direktnega vbrizga goriva.
Dizelskih motorjev za zdaj ne predelujejo.
»Vgradili in testirali smo sisteme več
proizvajalcev ter pri tem sodelovali tudi s
Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Rezultati testiranja so pokazali, da
obstoječi avtoplinski sistemi za dizelska
vozila niso dovolj ekonomični, da bi se
vgradnja izplačala,« je pojasnil Hočevar.
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Število opravljenih kilometrov
Poraba
Cena bencina v €/l

Cena vgradnje avtoplina
Cena avtoplina v €/l

25.000
7,2

Strošek bencina na leto
Stroški bencina na mesec

1400

Stroški plina na leto

1,549

Stroški plina na mesec

0,818

Strošek servisa
Strošek servisa na mesec
Prihranek v petih letih
Prihranek na mesec
Povrnitev vgradnje v mesecih

2.788,20 €

232,35 €

1.619,64 €
138,10 €

37,50 €
3,13 €

4.255,30 €
70,92 €

14,85

naj poudarimo, da na rentabilnost vgradnje sistema na plin najbolj vpliva število prevoženih kilometrov, v manjši meri tudi nihanja cen bencina in plina.

Osnovni sestavni deli
Plinski rezervoar (najpogosteje se
namesti v prostor, namenjen za
rezervno kolo, lahko pa tudi v
prtljažnik), napeljava od rezervoarja
do motorja, ventili, filter goriva,
uparjalnik, vbrizgalna naprava.
Nekateri izvajalci vgradijo še
računalnik za doziranje plina in
točilno mesto; to vgradijo glede na
tip vozila in kot želi stranka, običajno
poleg mesta za točenje bencina, na
odbijač idr. Na armaturno ploščo
vgradijo majhen preklopnik, ki
omogoča spremljanje zaloge plina in
enostavno preklapljanje s pogona na
plin na pogon na bencin in obratno;
to je mogoče storiti tudi med vožnjo.
Na vprašanje, v katerem življenjskem obdobju avtomobila je predelava na plin primerna, Hočevar odgovarja, da za vsa vozila,
tako novejša kot starejša. Je pa predelava

novejšega avtomobila bolj smiselna. »Vendar pa nemalokrat predelujemo tudi deset
ali več let stara vozila,« dodaja.
Ob tem opozarja, da se, če vozilo pred predelavo ni primerno servisirano, pogosto pojavijo težave. »Veliko pozornost posvečamo
predvsem sistemu vžiga, pred vgradnjo
napeljave priporočamo menjavo vžigalnih
svečk, pri starejših vozilih tudi zamenjavo
vžigalnih kablov,« poudarja.
Je pa po Hočevarjevih besedah v zadnjem
času precej nezadovoljnih strank, ki so avtomobile predelale na trgih bivše Jugoslavije, kjer to storijo za precej manjši denar,
vendar se potem pogosto pojavi nemalo
nevšečnosti. »Odločitev za cenejšega izvajalca se dostikrat izkaže kot slaba, kajti
po tako opravljeni predelavi vozila pogosto
ne delujejo pravilno niti pri vožnji na bencin niti na plin. Popravila teh avtomobilov
na žalost presežejo znesek, ki bi ga stranka
plačala za predelavo pri nas,« svari Dejan
I
Hočevar.
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Se še splača postavljati
sončne elektrarne?
Zaradi precejšnjega znižanja podpor za
električno energijo, pridobljeno iz sončnih
elektrarn - te se bodo letos še vsak mesec
znižale za  odstotka -, smo preverili, ali se
še splača postavljati sončne elektrarne.
Gospodinjstvom, ki navadno gradijo manjše
sončne elektrarne do velikosti 0 kW,
zagotovo ne več, za velike elektrarne nad
00 kW pa je izračun še pozitiven. A tako bo
le še do aprila ali maja, meni Robert
Otorepec, direktor podjetja Sol Navitas. V
sekciji elektro dejavnosti na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije pa opozarjajo,
da so se investicije na področju fotovoltaike
praktično ustavile.
Podpore za električno energijo, pridobljeno iz
sončnih elektrarn, so od 1. decembra lani občutno
nižje (glede na referenčne stroške iz leta 2009 za
63,89 odstotka), letos pa bo država zagotovljeno
odkupno ceno za električno energijo iz sončnih
elektrarn in obratovalno podporo zniževala vsak
mesec za 2 odstotka. Odkupna cena za manjše
elektrarne do 50 kW bo tako konec leta za skoraj polovico nižja kot v istem obdobju lani. Novembra lani
je namreč bila še 197,55 evra za MWh, mesec pozneje se je znižala na 150 evrov, decembra letos pa bo
samo še 117,72 evrov za MWh.

Gospodinjstvom ne ...
To je močno zmanjšalo investicije v sončne elektrarne. Gospodinjstvom, ki se navadno odločijo za
manjše sončne elektrarne do velikost 10 kW, se
sončnih elektrarn že pred velikim znižanjem podpor 1. decembra 2012 skoraj ni splačalo postavljati.
Po tem znižanju in dodatnem vsakomesečnem
znižanju podpor pa se jih zagotovo ne splača več
graditi, meni Otorepec.
Kot pojasnjuje, elektrarna moči 10 kW stane približno 20.000 evrov, dodati pa je treba še DDV.
»Če se za investicijo odločite sedaj (pogovarjali smo
se konec januarja, op. avt.), boste elektrarno lahko
priklopili aprila, ko bo cena zagotovljenega odkupa
0,13836 evrov plus DDV za kWh. V Sloveniji
sončna elektrarna moči 10 kW letno proizvede v
povprečju 10.500 kWh, torej boste s prodajo električne energije letno zaslužili 1.453 evrov plus DDV.
Od tega morate odšteti približno 200 evrov za
stroške vzdrževanja in zavarovanja, zato vam letno
ostane približno 1.250 evrov. V 15 letih, kolikor
država garantira odkup električne energije po za-

Ilustracija: Roman Peklaj

Tanja Srnovršnik

gotovljeni ceni, boste zaslužili 18.750 evrov plus
DDV,« navaja Robert Otorepec konkretne številke in
dodaja, da to ni ravno investicija, ki bi koga pritegnila.
Pri manjših elektrarnah od 10 kW pa je po njegovih besedah izračun še slabši. Cena investicije na
kW je namreč še višja, saj je pri gradnji sončne elektrarne precej fiksnih stroškov, ki, čim manjša je
elektrarna, toliko bolj povečajo ceno na kW. »Tudi
5 odstotkov višja odkupna cena za sončne elektrarne, manjše od 5 kW, ki je bila uvedena 1. decembra 2012, donosnosti investicije prav nič ne
popravi, saj bi ta dodatek moral biti bistveno višji,«
poudarja sogovornik.

... podjetjem pa za zdaj še
Se pa za zdaj še splača investirati v velike sončne
elektrarne nad 300 kW. A zaradi vsakomesečnega
dodatnega znižanja podpore za 2 odstotka bo tako
le še do letošnjega aprila ali maja, potem pa se tudi
teh več ne bo splačalo postavljati, ugotavlja Robert
Otorepec in pojasnjuje, da se cene investicije več ne
znižujejo zaradi strmega padanja cen modulov, kot
je to veljalo za leti 2011 in 2012. »Cene modulov so
namreč že tako nizke, da vsak dan propade kakšen
proizvajalec, tudi največji, kitajski proizvajalci pa beležijo ogromne izgube. Kratkoročno je tako celo
mogoče pričakovati rahel dvig cen, nato pa bodo lete z leti počasi padale v skladu z razvojem tehnologije, nikakor pa ne več za 30 ali 40 odstotkov letno,
kot se je to dogajalo v zadnjih dveh letih.«
Robert Otorepec v zvezi z velikimi elektrarnami
nad 300 kW opozarja še na težavo, da gre pri njih
za investicije v vrednosti 400.000 evrov in več, tolikšno vsoto pa ogromna večina investitorjev lahko
zagotovi le s pomočjo bančnih kreditov. »A banke
so v zadnjega pol leta tako zaostrile kreditne pogoje,
da so se investicije tudi v tem razredu skoraj poI
vsem ustavile,« pojasnjuje naš sogovornik.
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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!

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

SE BEREMO!
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Energetika.NET je najboljša spletna stran na področju
energetike v Sloveniji - lahko bi rekli kar v Jugovzhodni
Evropi. Že leta smo njihovi uporabniki. Njihove novice so
točne, informativne, pravočasne in kar je najbolj
pomembno, visoko profesionalne. Informacije, ki jih
prejmemo so zelo koristne in služijo kot kvalitetna podlaga
za pomembne odločitve na področju energetike.
Petrol d.d. Slovenija, odnosi z javnostmi

Energetika.NET je edini spletni energetski portal v
Sloveniji, ki nas redno, dnevno obvešča o vseh
pomembnih dogodkih v panogi, tako doma kot širše
v regiji. Poleg branja spletnega portala smo vodilni in
strokovnjaki iz Elesa tudi redni udeleženci dogodkov, ki
jih organizira Energetika.NET, saj so obravnavane teme
aktualne, govorci ustrezni in dogodki dobro obiskani,
kar nam omogoča ustrezno predstavitev dela družbe
in neformalne stike z našimi poslovnimi partnerji iz
domovine in tujine.
Mag. Milan Jevšenak, direktor Elektro-Slovenija

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,
Tehnološka platforma za pametna omrežja

Pozdravljam prizadevanja Energetike.NET za ustvarjanje
kredibilnih in strokovnih vsebin, ki bralcem ponujajo
potrebno širino, da si lahko ustvarijo lastno mnenje.
Na področju energetike se srečuje stroka, tehnologija
in politika. Energetika.NET poskuša ujeti debato med
njimi, velikokrat pa jo tudi spodbuja.
Dejan Savić, Greenpeace Slovenija

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

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

Portal Energetika.NET se je uspešno pozicioniral kot
edini strokovni portal energetike v Sloveniji. Obravnava
strokovnih tem in dogodkov, tudi promocija dobrih praks
ter učinkovite in varčne rabe energije je zagotovo
pripomogla k prepoznavnosti energetike kot strateške
panoge med strokovno in poslovno javnostjo in
odločevalci. Tudi tiskana izdaja predstavlja strokovno
strnjeno vsebino energetske dejavnosti, kateri uspeva, da
kljub razvejanosti, prepletanju ter podrobnim vsebinam
ostaja ažurna, aktualna, predvsem pa zanimiva.
Mag. Renata Križnar, Elektro Gorenjska

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

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, Agencija za sodelovanje energetskih
regulatorjev - ACER

Energetika.NET

