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Energično v 2014!

42 NEK: V ospredju je bilo
vprašanje jedrske varnosti

Samo nekaj dni v letu 2014 je minilo, a je že kar mrgolelo energetskih
novic: od te, kaj o šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) ve
aktualni minister Samo Omerzel, do morebitnega referenduma o naši
nuklearki (mimogrede: pri premierki Alenki Bratušek so nam zagotovili,
da koalicijski dogovor za področje energetike refereduma o NEK ne
predvideva), sestajati sta se začeli ruska in evropska stran zaradi
plinskih zadev, bruseljska administracija pa je obelodanila nov
podnebno-energetski paket. Prvič je tudi objavila priporočila glede sporne
metode pridobivanja plina iz skrilavcev (o čemer smo v Fokusu pisali v
prejšnji številki revije).
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Tokrat je naš Fokus pri plinovodih, pomembnih za Evropo, – pa
čeprav so zaenkrat še bolj na papirju. Da katerega od načrtovanih niti ne
potrebujemo, je v Fokusnem intervjuju poudaril profesor Jonathan Stern
z Oxfordskega inštituta za energetske študije. (Od strani 31 naprej.)
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Posvetili smo se tudi slovenskim energetskim projektom. Nekateri se
sprašujejo, zakaj sploh TEŠ 6, druge skrbi drugi blok nuklearke, tretji
imajo pomisleke glede vetrnic in novih hidroelektrarn. Vse to se odraža
na terenu, kjer je napredek slab. Tako kot pri velikih plinovodih v
evropski soseščini: zaenkrat so premiki vidni na papirju.

@Energetika_SEE

Po drugi strani pa je videti, da se vseeno precej »gradi«, kot smo
ugotavljali v prejšnji številki: pogajanja o bodočih ciljih EU glede emisij in
obnovljivih virov se začenjajo; energetski zakon je sedaj končno oblikovan;
zelo so dejavne slovenske občine – o zmagovalcih natečaja En.občina
lahko veliko preberete na straneh 14 in 15, založba Energetika.NET je
natisnila uspešnico Trajnostna energija – brez razgretega ozračja, ki naj
bi služila kot osnova za debato o prihodnosti energetike v naši državi. Ta
pa tudi napoveduje, da bomo letos dobili nov Energetski koncept
Slovenije. Če pozorno spremljate izjave odločevalcev, potem ne gre
dvomiti, da bo ta koncept vključeval tudi jedrsko energijo, ki ji v tej
številki posvečamo posebno pozornost (od strani 42 naprej).
Kaj vse se bo dogajalo v letu 2014, lahko preberete v Napovedniku
(stran 6), za osvežitev spomina smo pripravili pregled leta 2013 z
najpomembnejšimi energetskimi dogodki (stran 2). Slednji nas bodo
spremljali tudi letos: 4. februarja vas vabimo na En.grids 014; 4. marca
pa na strateški, zdaj že tradicionalni En.odmev 014!
In še to: revija Energetika.NET bo poslej izšla šestkrat v letu –
naslednjo številko pričakujte konec marca, po novem lahko dobite svoj
izvod tudi na dom! Pridružite se vsem, ki si vzamejo čas za resnično
aktualne in poglobljene teme!
Ana Vučina Vršnak

EnergetikaNET



PrEgLEd LEta 2013

od ukrepov po Fukušimi, remonta nEk, sprejemanja energetskega
zakona do kadrovskih, poslovnih in – literarnih premikov
Ana Vučina Vršnak in Tanja Srnovršnik Volarič
Leto 2013 si bodo jedrski energetiki zapomnili po povsem drugih dogodkih kot trgovci
z električno energijo. tudi vlada, ki je vodila sprejemanje novega energetskega zakona,
ima drugačen pogled na dogajanje na energetskem trgu kot gospodarstveniki, ki so bili
neizprosni do njenih ukrepov. Energetika.nEt si je ob tem prizadevala ostati verodostojen
medij na področju energetike, pravzaprav kar vodilna medijsko-založniška hiša na
energetskem področju, saj je izdala prevod knjige profesorja in glavnega znanstvenega
svetovalca britanskega ministrstva za energetiko in podnebne spremembe davida
Mackaya »trajnostna energija – brez razgretega ozračja«. tako je strokovnjakom ter
širši javnosti ponudila v branje in premislek delo, ki ponuja »številke in ne čustva«, kar
so mnogi označili za ključno branje pred razpravo o prihodnosti slovenske energetike.
JAN UAR
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• Samodejno se je zaustavila NEK, in sicer
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preprečevanju omejevanja konkurence.
• Med družbama GEN-I in ELES se je vnel
spor zaradi cen čezmejnih kapacitet.
• Energija plus, hčerinska družba Elektr
a Maribor,
je podpisala okvirno pogodbo s tujim
dobaviteljem plina E.ON Energy Sales.
• Borzen je sporočil, da je bilo v letu 2012
na
venskem trgu z električno energijo proda slone za
11,5 odstotka več električne energije med
udeleženci trga kot leta 2011.
• Podjetji Riko in Energetika Ljubljana sta
podpisali
pogodbo za zamenjavo kotlov in goriln
ikov v višini 14,88 milijona evrov.
• Evropsko združenje za vetrno energijo
(EWEA) je
v poročilu Vzhodni vetrovi poudarilo,
da veliko
možnosti za rast vidi v vzhodni in jugovzhodn
i Evropi.
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• Vodenje družbe za prodajo električne elšek.
Elektro energije je prevzel mag. Igor Podb
Intervju z njim preberite na strani 52.
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• Nov minister za infrastrukturo in prost
or je postal
Samo Omerzel.
• Vlada je sprejela zakonodajne akte, potre
bne za
uveljavitev sprememb in dopolnitev omre
žja Natura 2000, ki se je tako razširilo za pribli
žno 2,4
odstotni točki na 37,16 odstotka Slove
nije.
• AVK je zaradi neskladja s pravili konkurenc
e
povedala koncentracijo pridobitve skup prene
trole podjetij Holding Slovenske elektrarne kon(HSE)
in Elektra Maribor nad podjetjem Elektro
Maribor
Energija plus.
• Računsko sodišče je objavilo porevizijsko
poročilo o popravljalnih ukrepih pri reviziji Izvaja
nje
spodarske javne službe sistemskega opera goprenosnega omrežja (GJS SOPO) revid terja
irancev
Javne agencije RS za energijo in ELES-a,
v katerem je poudarilo, da so ukrepi obeh le
delno zadovoljivi , s čimer sta kršila obveznosti
dobrega
poslovanja.
• Poskusno je začela obratovati Hidro
elektrarna
Krško.
• Agencija RS za okolje (ARSO) je preds
tavila
zalce okolja ter poudarila, da Slovenija kjotsk kacilja – znižanje emisij za osem odstotkov ega
– brez
krize ne bi dosegla.
• Vodenje TEŠ je prevzel Peter Dermol.
• Stanislav Rožman je bil ponovno imen
ovan za
predsednika uprave NEK. Njegov prisp
evek o
varnosti NEK preberite na strani 43.
• Petčlanska japonska delegacija je obisk
ala Občino Krško zaradi umeščanja odlagališča
nizko
srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). - in



EnergetikaNET

MAJ

v Zagrebu
• Energetika.NET je skupaj z Montelom
(Več o
organizirala konferenco En.trading 013
revije.).
tem ste lahko prebrali v prejšnji številki
pa je
V Centru energetskih rešitev (CER) v BTC etiEnerg
em
okrilj
pod
dek
dogo
prvi
al
potek
ke.NET.
dajatvi za
• Vlada je sprejela uredbo o okoljski
a diokonesnaževanje zraka z emisijo ogljikoveg
sida.
trstvu za
• Vlada je za državnega sekretarja na minis etike
infrastrukturo in prostor za področje energ
imenovala Bojana Kumra.
renca
• V Ljubljani je potekala druga letna konfe
v
atorje
regul
etskih
energ
je
lovan
sode
za
Agencije
(ACER).
e Nafta
• Petrol je postal stoodstotni lastnik družb
Geoterm iz Lendave.
• Elektro Celje je obeležil 100 let delovanja. predane
• Evropska komisija je izvedla nenapove
drugimi
iskave v evropskih naftnih družbah, med te že
se
bi
naj
saj
u,
Platts
in
u
Shell
ilu,
Stato
v BP,
nafte.
cen
glede
e
varjal
dogo
letje
deset
več kot
enerdne
napre
za
ije
agenc
ske
Japon
• Predsednik
Hideo
getske in industrijske tehnologije – NEDO
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erske
nosti« ter začetka dolgoročnega partn
sodelovanja med državama.

• Vlada je za v.d. generalnega direktorja
Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastruktu
ro in
prostor imenovala Danijela Levičarja, za
direktorja
Agencije za radioaktivne odpadke (ARA
O) pa Tomaža Žagarja.
• Vlada je sprejela poročilo o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti v
Republiki
Sloveniji leta 2012 in v njem poudarila,
da takrat
ni bilo dogodkov, ki bi resneje ogrozili
prebivalstvo.
• Skupina HSE je sporočila, da je leta 2012
ustvarila 85,9 milijona evrov dobička, kar je 23
odstotkov več kot leto prej.
• Za direktorja Dravskih elektrarn Maribor
(DEM) je
bil ponovno imenoval mag. Viljem Pozeb
. Intervju z njim ste lahko prebrali v prejšnji števi
lki revije.
• Premogovnik Velenje je podpisal pogo
dbo za
prodajo napredovalnega stroja GPK–PV
z
večjim slovaškim rudnikom Hornonitrianske najne iz Prievidze v vrednosti 775.000 evrov Ba.
• Mednarodna agencija za energijo (IEA)
je napovedala, da bo energija iz obnovljivih virov
do leta 2016 v svetovni energetski mešanici
prehitela
plin, njen delež pa naj bi bil dvakrat višji
kot delež energije iz jedrskih virov.
• Ameriški predsednik Barack Obama je
preds
svoj podnebni akcijski načrt in poudaril, tavil
da se
Američani ne morejo upreti prehodu k
trajnostnim virom energije.
• Podjetje South Stream Transport je objav
ilo
razpisa za dobavo cevi za kopenski in podm dva
orski
del plinovoda Južni tok.
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• Na Bledu sta se neuradno sešla prem
ierka
tuškova in evropski komisar za okolje JanezBratočnik. Izmenjala sta »par besed« o sporn Poih plinskih terminalih v severnem Jadranu.
• Vlada je sprejela uredbo o državnem
prostorskem načrtu za hidroelektrarno Mokrice,
prav
ko je sprejela sklep o pripravi državnega taprostorskega načrta za hidroelektrarne
Suhadol,
Trbovlje in Renke na srednji Savi.
• Občina Lendava in družba Petrol sta ustan
ovili regijski kompetenčni center za geotermaln
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(SOD) je po odstopu predsednika dr.
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• Evropska komisija je objavila odločitev,
da ne bo
uvedla začasnih ukrepov v protisubve
ncijsk
postopku glede sončnih plošč, celic in rezin em
iz
tajske. Odločila pa se je za postopno uvedb Kio protidumpinških dajatev.
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sporočil podatke o izlivih od 20 do 40 tera
bekerelov (TBq) tritija v Tihi ocean, kar naj ne
bi presegalo vrednosti, ki so bile dovoljene že
pred nesrečo (22 TBq na leto).
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• Gazprom in Kitajska nacionalna naftn pogoih
(CNPC) sta podpisala sporazum o glavn
Rusije na
jih dobave ruskega plina po plinovodu iz
Kitajsko preko »vzhodne« poti.
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• Potekal je En.management 013, kjer je
bilo slišati, da na energetskem področju ukrepamo
šele
krat, ko zaznamo uspeh drugih. Več na stran ta• Podjetje Iskra Zaščite, proizvajalec in tehno i 13.
loško
inovativno podjetje na področju prena
petos
zaščit, je z nakupom delnic postalo večin tnih
ski
nik delniške družbe Solvera Lynx (sola laststnice
Energetike.NET).
• Slovenija se je z Italijo in Evropsko komi
sijo dogovorila o kompromisni rešitvi glede uvrst
itve plinskega terminala v severnem Jadranu na
prednostno listo energetskih projektov EU. Bruse
lj je tudi
potrdil seznam 250 ključnih projektov, za
katere bo
v obdobju 2014–2020 namenjenih 5,85
milija
evrov (na njem je sedem slovenskih proje rde
ktov).
• Potekal je remont NEK. Več na stran
i 42.
• Za štiri leta je vodenja ELES-a prevzel Aleks
ander
Mervar. Intervju z njim preberite na stran
i 58.
• HSE je napovedal racionalizacijo. Več na
stran
• Na trg zemeljskega plina je vstopila Elektr i 22.
o Energija.
• CER v BTC je praznoval svoj prvi rojstn
i dan.V
tu dni je ponudil svetovanje več tisoč stran lekam.
Več o tem na strani 26.
• Svet ministrov za energetiko Energetske
skupnosti je sprejel 35 prioritetnih energetskih
projektov za jugovzhodno Evropo (PECI).
• Na Svetovnem energetskem kongresu
v Južni
Koreji so vodilni politiki in strokovnjaki izpos
li nujnost mednarodnega sodelovanja držav taviproizvajalk in držav porabnic energije pri
globalnih
energetskih izzivih.
• Evropska komisija je začela postopek
proti
promu zaradi zlorabe prevladujočega polož Gazaja na
trgu EU.
• Rusija je objavila prvi razpis na podro
čju obnovljivih virov energije, in sicer večinoma
na področju sončne energije.
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vedel 31 hišnih preiskav, med drugim tudi
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• Agencija SPIRIT Slovenija je na 8. Slove cije.
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Reportažo preberite na strani 64.
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• Inštitut Climate Accountability predstavi oma
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vorni
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temi so
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(British Coal, Peabody Energy, BHP Billito
leto 2016
• Na izbor Zelene prestolnice Evrope za
njimi je
se je prijavilo 12 mest iz 11 držav. Med
t poteponovno Ljubljana, ki se za ta naziv tokra
guje že petič.

• V založbi Energetike.NET je izšel prevo
d knjige
Davida MacKaya »Trajnostna energija –
brez razgretega ozračja!«. Več na strani 40.
• Potekala je prva Tashkina čajanka. Več
o njej ter
drugih družbeno odgovornih projektih
Energetike.NET preberite na zadnji strani.
• HSE je vladi poslal projekcije poslovanja
z oceno
tveganja za HSE in TEŠ zaradi šestega
bloka šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6). Več
na strani
22.
• Evropski parlament je podprl kratkoročn
i dvig
cen emisijskih kuponov.
• Evropska komisija je predstavila razpis
e za
jekte iz programa EU za raziskave in inova procije Obzorje 2020 (na voljo je 80 milijard evrov
).
• EBRD je sprejela novo strategijo za sekto
r energije in naravnih virov za obdobje 2014
–2018.
• Sodišče EU je naložilo 9,1 milijona kazni
za HSE,
ker je bila njegova nekdanja hčerinska
družba
TDR Metalurgija vpletena v kartelno dogo
varjanje
o cenah v sektorju kalcijevega karbida.
• Evropska komisija je sporočila, da bo prevz
ela
gajanja z Gazpromom glede gradnje Južne poga toka.
• Konzorcij Shah Deniz je sprejel konč
no investicijsko odločitev o črpanju plina na plinsk
em polju Shah Deniz II v Azerbajdžanu (proje
kt Shah
Deniz II). Delničarji Transjadranskega plino
voda
TAP so po tej odločitvi sprejeli resolucijo
o gradnji, ki govori o razvoju in gradnji plinovoda
TAP.
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veliki slovenski
energetski projekti:
Bolj na papirju kot
na terenu
Simona Drevenšek, Tanja Srnovršnik Volarič, Ana Vučina Vršnak
Slovenija energetskega sektorja ne izkorišča v meri, kot bi
ga lahko. tržna niša, ki je vredna 800 milijonov evrov, ostaja
skorajda na mrtvi točki, je na kariernem srečanju v Centru
energetskih rešitev (CEr) opozoril podpredsednik gospodarske
zbornice Slovenije (gzS) vekoslav korošec. Bežen pregled
energetskih investicij minulega leta ni nič bolj optimističen.
na volovji rebri ne bo vetrnic, na srednji Savi najbrž ne bo vseh
desetih načrtovanih hidroelektrarn, za sončno energijo bo na
voljo manj subvencij, kar pomeni, da bo vlaganje v solarni sektor
manjše, na spodnji Savi so z gradnjo tretje hidroelektrarne (hE
Brežice) začeli z enoletno zamudo, še vedno pa ostaja
neznanka tudi, kdaj bomo v Petišovcih videli prvi plin iz
peščenjakov. kljub nekaterim nerealiziranim projektom pa ne
gre sklepati, da se v Sloveniji v energetske projekte ne vlaga.
»dravske elektrarne Maribor (dEM) so realizirale vse projekte
iz leta 2013,« je za Energetiko.nEt dejal direktor mag. viljem
Pozeb. v šoštanjski termoelektrarni (tEŠ) kljub nekaterim
nevšečnostim nadaljujejo s projektom šestega bloka, čeprav
koalicija razmišlja tudi o morebitni ustavitvi projekta. gEn
energija je resno zagrizla v projekt drugega bloka krške nuklearke,
tudi plinovod Južni tok je na časovnici, kjer bi moral biti.
Južni tok med Brusljem in Moskvo
Bolj kot pri nas je v povezavi z Južnim tokom živahno dogajanje med Brusljem in Moskvo. Evropska komisija je prevzela pogajanja z ruskim Gazpromom glede gradnje plinovoda, v Gazpromu pa pravijo, da je bolj ali manj vse v najlepšem redu (več
o tem v prispevku na strani 24) in s projektom nadaljujejo. Namestnik vodje sektorja za upravljanje s projekti pri Gazpromu
Alexander Syromyatin je za Energetiko.NET nedavno povedal, da
v Sloveniji pri projektu ni nobenih zamud in da »smo na časovnici, kjer bi morali biti«. Kdaj se bo gradnja začela pri nas, še ni
znano, Syromyatin pa zagotavlja, da bodo z gradnjo začeli, kot so
načrtovali, to je leta 2015.
Slišati je bilo tudi govorice, da Rusi s Slovenijo niso zadovoljni glede hitrosti umeščanja plinovoda v prostor. Ko smo Plinovode povprašali, kakšne aktivnosti načrtujejo za prihodnje leto pri
Južnem toku, je novi direktor podjetja Južni tok Slovenija dr.
Franc Cimerman odvrnil, da se bo »v letu 2014 na projektu
Južni tok na ozemlju Slovenije nadaljevalo z aktivnostmi umeščanja v prostor. Hkrati bodo potekale ostale aktivnosti, ki so bile predhodno dogovorjene in so ključne za status projekta in izdelavo ter potrditev dokončne finančne konstrukcije projekta.«
Dodajmo, da so nekateri prepričani, da Južnega toka nikoli ne
bo, drugi pa pravijo, da Bruselj nima proti Rusiji in njenim
odločnim potezam na področju energetike praktično nobenih
možnosti za zmago.
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JEk 2 ostaja le na papirju
Letos je bilo veliko govora tudi o drugem bloku jedrske elektrarne Krško (JEK 2), a projekt še vedno ostaja le na papirju. Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) Stane Rožman
je sicer v lanskoletnem intervjuju za Energetiko.NET poudaril, da
je tri milijarde evrov vreden projekt nacionalnega pomena in bi
prinesel številne pozitivne učinke na številnih področjih gospodarstva, ne samo v elektroenergetski oskrbi. Po njegovem projekt
potrebuje nacionalno odločitev, te pa še ni. Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel sicer vidi slovensko prihodnost tudi v nadaljevanju jedrske opcije.
Direktor GEN energije Martin Novšak je prepričan, da bo v roku leta dni prišlo do sprememb. Na mednarodni konferenci Jedrska energija za novo Evropo 2013 je dejal, da sicer podpisa pogodbe še ne pričakuje, vendar se stvari premikajo. Manj pa je glede tega projekta optimističen vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan (IJS) dr. Leon Cizelj, saj je JEK 2
»stvar, ki je iz več razlogov daleč v prihodnosti«. Med razlogi za
to je omenil tudi, da je v naših pogojih odločitve nemogoče sprejemati za več časa in da nimamo močnega investitorja, ki bi se
tega lotil z vso težo.
Novšak je sicer pred kratkim dejal, da gre pri projektu vse po
časovnem načrtu. Jože Špiler, ki je v GEN energiji zadolžen za investicije, pa je konec leta povedal, da so v družbi do zdaj pripravili že številne temeljne študije in nadaljujejo z delom na varnostni analizi, na pripravi okoljskega poročila in snovanju poslovnofinančnega modela, sledila pa bo priprava državnega lokacijskega načrta. Slovenijo je v preteklem letu večkrat obiskal
Westinghouse, ki si želi graditi JEK 2. Predsednik sektorja za Evropo, Bližnji Vzhod in Afriko v tej mednarodni družbi Yves Brachet je za Energetiko.NET dejal, da bi se Westinghouse, če bi ga
skupaj z njegovo lastnico Toshibo povabili v solastništvo JEK 2,
odzval v nekem razumnem obsegu. Izvedeli smo, da sodobne nuklearke gradijo na način, da imajo dobavitelji opreme do 15-odstotni lastniški delež, s čimer zagotavljajo varnost, smotrno pa je
tudi poiskati strateška partnerstva z energetskimi družbami v sosednjih državah.
O JEK 2 smo povprašali tudi ministra Omerzela. Pravi, da je
bila v dosedanjih načrtih za razvoj slovenske energetike jedrska
opcija vedno del načrtov. Na vprašanje, ali je v tem trenutku že jasno, če bo Slovenija gradila drugi reaktor, pa je odgovoril, da bo
to jasno z Resolucijo o Energetskem konceptu Slovenije, ki bo pripravljena to leto. »Je pa v igri ali podaljšanje življenjske dobe obstoječi elektrarni ali nova oz. nov reaktor,« je dejal. Glede moči
elektrarne pa Omerzel ni podal odgovora, saj pravi, da vlada o JEK
2 še ni razpravljala.

Ilustracija: Roman Peklaj
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na Muri bi lahko bilo šest hE
V DEM so z dosežki v letu 2013 izredno zadovoljni, je dejal Pozeb. Mednarodna revizija je pokazala, da je projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak tehnično in tehnološko odličen. Sedaj so v postopku priprav na pridobitev gradbenega dovoljenja, rezultate pričakujejo v prihajajočih mesecih. »Nismo pa začeli s postopkom odkupa zemljišč, kar smo načrtovali. Predvidoma se
bodo prvi odkupi začeli v letu 2014,« je povedal Pozeb.
Prav tako se premika na projektu HE na Muri, kjer so že začeli
s pripravo državnega prostorskega načrta (DPN). »Leta 2013 smo
začeli s pripravo DPN za prvo HE na območju med državno mejo in avtocestnim mostom,« je dejal Pozeb. Dodal je, da je Mura
vsekakor energetsko zanimiva, vendar je energetska izkoristljivost
neposredno povezana z vplivi na okolje in naravo ter s sprejemljivostjo tega prostora. Po njegovem bi bilo v mejnem delu reke
Mure z Avstrijo mogoče zgraditi šest hidroelektrarn.
V tem letu se bodo najprej lotili priprave DPN za HE Hrastje
Mota, načrtujejo tudi zaključek rekonstrukcije HE Zlatoličje, izgradnjo dveh malih HE, zaključek meritev vetra v občini Dravograd in zagon pilotskega geotermalnega projekta, ki bo namenjen
izkoriščanju »suhe« vrtine v Prekmurju.
nove zamude pri gradnji hidroelektrarn na Savi
Čeprav je bilo pri hidroelektrarnah na Savi letos storjenega več
napredka kot pri JEK 2, pa je prišlo tudi do precej dodatnih zamud s projekti. Dokončana je bila le tretja v nizu spodnjesavskih
hidroelektrarn, HE Krško. In če so v družbi Hidroelektrarne na
spodnji Savi (HESS) sprva nameravali verigo petih hidroelektrarn
zgraditi do leta 2016, zdaj upajo, da bo končana do 1. januarja
2020, ko je predviden začetek obratovanja zadnje hidroelektrarne, HE Mokrice. Začetek gradnje HE Brežice, katere energetski
del je ocenjen na 118 milijonov evrov, naj bi se začel lani maja, nato se je rok premaknil in zdaj v HESS pričakujejo, da bodo z gradnjo začeli v prvem četrtletju letošnjega leta. Razlog za spreminjanje časovnega načrta za to hidroelektrarno je bilo čakanje na
hrvaško pozitivno mnenje v okviru čezmejne presoje, ki so ga konec lanskega leta končno le dobili. Zdaj mora investitor HESS
pridobiti še okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Leto dni po
začetku gradnje brežiške elektrarne naj bi začeli graditi HE Mokrice.
Kaj pa HE na srednji Savi, ki bi jih morali po prvotnih načrtih
začeti graditi že pred štirimi leti? Vlada je avgusta lani prižgala
zeleno luč za začetek izdelave državnega prostorskega načrta za
prve tri hidroelektrarne, HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke,
ki bodo po pojasnilih investitorja – družbe Holding Slovenske
elektrarne (HSE) – predvsem zaradi reliefnih danosti pretočnoakumulacijskega tipa. Njihova ocenjena investicijska vrednost je
med 350 in 400 milijoni evrov. Direktor HSE Blaž Košorok je sicer v nedavnem intervjuju poudaril, da se pri verigi desetih hidroelektrarn zatika zaradi zakonodaje. »Od leta 2006, ko smo pridobili koncesijo, nimamo podpisane koncesijske pogodbe za deset hidroelektrarn na srednji Savi.« Njihovo gradnjo je še dodatno omejila razširitev območja Nature 2000, zaradi katere je pod
vprašajem gradnja štirih hidroelektrarn – Tacen, Gameljne, Šentjakob in Zalog.
Pomočnik izvršnega direktorja sektorja raziskav in razvoja na
HSE Matjaž Eberlinc je za Energetiko.NET povedal, da glede na
trenutno stanje še ni povsem jasno, koliko hidroelektrarn na srednji Savi res bo, saj se bo to ugotavljajo v postopkih DPN. »S tehničnega vidika bi bilo optimalno zgraditi deset HE. Letos je bila
na odseku do Kresnic sprejeta širitev območja Natura 2000 za ri-

bo sulec, pri čemer smo lahko prepričani, da tehnika pozna
praktično vse odgovore na odprta okoljska vprašanja, ki so povezana z zaščito habitatnih, rastlinskih in živalskih vrst. S tem namenom je bila podana pobuda za začetek postopka izdelave
DPN za ljubljanski in litijski odsek srednje Save, kjer se bodo v
postopku ugotavljale možnosti in priložnosti tako z energetskega kot z okoljskega vidika.«
A če ne bo mogoče zgraditi celotne verige, se je po Košorokovih besedah treba vprašati o ekonomski upravičenosti projekta,
ki je sedaj ocenjen na 1,3 milijarde evrov, v kar so vključene tudi
dodatne infrastrukturne ureditve, ki se bodo zaradi HE morale
urediti. Košorok je dodal še, da bi se gradnja HE na srednji Savi, če bodo dobili vsa soglasja, ki jih predvideva državni prostorski načrt, lahko začela leta 2016, Eberlinc pa je dejal, da bi z gradnjo verige lahko zaključili v letu 2032.
V prihajajočem letu bodo po besedah Eberlinca v HSE nadaljevali z delom na DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, za območje ljubljanskega in litijskega odseka pa si želijo DPN
pripeljati do Sklepa o pripravi ter pričetek določitve optimalne variante predvidenih HE. Sogovornik je ob tem opozoril tudi, da
koncesijska pogodba še vedno ni podpisana, za kar si bo koncesionar prizadeval v naslednjem letu in s tem zaključil več let trajajoče dogovore.

tEŠ poleg bloka 6 vidi potencial tudi v tovarni mavčnih plošč
Projekt, ki še vedno povzroča sive lase, pa je TEŠ 6. Letos je bilo končno jasno to, na kar so mnogi opozarjali že dolgo časa: projekt je bil voden slabo, vsa vodstva so zavajala javnost o ceni, investicijski načrti so bili nerealni (cena je od začetka projekta
poskočila iz nekaj več kot 600 milijonov na 1,44 milijarde evrov,
čeprav je vlada v zameno za državno poroštvo med drugim zahtevala, da projekt ne sme biti dražji od 1,3 milijarde evrov).
»Vendar je TEŠ 6 do 87 odstotkov že zgrajen,« je za Energetiko.NET dejal direktor TEŠ Peter Dermol. Ker projekta, ki mu
nasprotujejo okoljevarstveniki in je tudi pod drobnogledom Evropskega urada proti goljufijam OLAF ter nacionalnega preiskovalnega urada NPU, ni mogoče ustaviti, sta bila HSE in TEŠ
primorana najti rešitve. Z Alstomom, ki je za danes napovedal suspenz del na gradbišču, saj mu TEŠ dolguje več kot 20 milijonov
evrov, se je TEŠ izpogajal o hitrejšem dokončanju del, s čimer bi
po besedah prvega moža termoelektrarne lahko prihranili od 20
do 30 milijonov, HSE pa je razmišljal tudi o strateških partnerjih. »Do danes je bilo plačano 1,2 milijarde evrov, od tega najmanj
800 milijonov Alstomu,« je za Energetiko.NET včeraj dejal direktor HSE Blaž Košorok, Dermol pa je dodal, da je pred TEŠ
težko obdobje, saj se soočajo s finančnimi težavami, ki pa jih
skušajo rešiti.
»Vse napore usmerjamo v to, da bi bil projekt končan do 26.
junija 2015,« nam je povedal Dermol, ki zanika navedbe v medijih, da bo TEŠ 6 slovenski energetiki prinašal izgubo. »Poslovni učinki bodo vidni,« zagotavlja Dermol, »uvedli bomo novo
strategijo poslovanja in docela izkoristili razvojne potenciale. Iz
tega projekta imamo ogromno lastnega znanja, ki ga lahko prodajamo naprej«. Na vprašanje, za kakšno znanje gre in kdo so potencialni interesenti, ki bi želeli informacije iz prve roke o projektu, ki ga pestijo sumi korupcije, pa odgovarja: »Obiskali so nas
iz Evrope in sveta.« Dodaja še, da bo poslovno bilanco TEŠ izboljšal tudi z izkoristkom stranskih produktov, kot je tovarna
mavčnih plošč, o čemer se že dogovarjajo z investitorjem. Sogovornik je še dejal, da je prioriteta prihajajočega leta vsekakor ne
moteno delo na TEŠ 6 in dokončanje tega projekta.
EnergetikaNET
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od podnebnega okvira EU do
Energetskega koncepta Slovenije
Ana Vučina Vršnak

Že prvi mesec letošnjega leta je poskrbel za burno energetsko dogajanje.
Minister za infrastrukturo in prostor Samo omerzel, sicer pristojen tudi za
energetiko, je svojim kolegom v vladi podrobneje odgovoril na očitke
opozicije, vključno z vsemi podrobnostmi glede šestega bloka
termoelektrarne Šoštanj (tEŠ 6) (več na naslednjih straneh). Pristojnim naj
bi uspelo energetski zakon konec januarja tudi potrditi v državnem zboru,
vprašanje pa je, če bo to dovolj »hitro«, da bi se izognili kazni iz Bruslja.
Januar je tudi mesec starega in novega energetskega svežnja Evropske unije, vendar tokrat s pogledom do leta 2030. Sledilo bo pestro dogajanje, tudi v zvezi z Južnim tokom, vse pa bomo pozorno
spremljali na Energetiki.nEt. V tem letu bomo za
vas pripravili šest številk revije Energetika.NET, vabimo pa vas tudi na najpomembnejše energetske
dogodke, med drugim na našo tradicionalno strateško konferenco En.odmev 014!

revija Energetika.nEt bo v letu 2014 izšla šestkrat:
• januar 2014
• marec 2014
• maj 2014 (v slovenskem in angleškem jeziku)
• junij 2014
• september 2014
• december 2014
ključni dogodki Energetike.nEt v letu 2014:
• 4. februar 2014: En.grids 014 – Kristalna palača, BTC, Ljubljana
• 4. marec 2014: En.odmev 014 – Hotel Union, Ljubljana
• 28. maj 2014: En.trading 014 – Beograd, Srbija
• 11. september 2014: En.občina 014 – Ptuj
Strokovni seminarji En.trading:
• 19. junij 2014 – Zagreb, Hrvaška
• 18. september 2014 – Bukarešta, Romunija
• 13. november 2014 – Skopje, Makedonija

Pri nas ...
Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor bodo
v tem letu novelirali akcijski načrt za obnovljive vire energije (OVE), saj je v zadnjih nekaj letih prišlo
do tolikšnih sprememb na energetskem in gospodarskem področju doma in v tujini, da je treba poleg same analize napredka preučiti obstoječe ukrepe in jih morebiti popraviti ali spremeniti – z namenom, da doseganje cilja OVE ne bo postalo preveliko breme za gospodarstvo in gospodinjstva.
Ministrstvo načrtuje tudi pripravo Akcijskega načrta
za učinkovito rabo energije (URE), Akcijski načrt za
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skoraj nič energijske stavbe ter Dolgoročno strategijo stavbnega fonda. Na ministrstvu se bodo ukvarjali tudi z razpisi za spodbujanje naložb za uporabo lesne biomase za ogrevanje in energetske sanacije stavb, saj je treba od leta 2014 vsako leto obnoviti tri odstotke površin teh stavb.
V pripravi je seveda tudi Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo za razliko od dosedanjega Nacionalnega energetskega programa (NEP) krajši dokument s strateškimi usmeritvami. Njegov časovni
horizont bo dvajset let, okvirno pa štirideset let.
Za ELES je letos že takoj v začetku leta izjemnega pomena podpis dolgoročnega dogovora med sistemskimi operaterji Slovenije, Hrvaške in BiH
glede skupnega zagotavljanja sistemske storitve
terciarne rezerve. Spomladi jih čaka uradno odprtje daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo-Krško, ko bodo
tudi slavnostno obeležili 90 let prenosnih poti.
Glavne aktivnosti družbe Sodo v letu 2014 bosta
prenova Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO), izdelava noveliranega Načrta razvoja omrežja (NRO)
za obdobje 2015–2024 (zaključili naj bi ju do konca leta), pri naložbah v elektroenergetsko infrastrukturo pa velja izpostaviti izgradnjo 110kV priključnega kablovoda za razdelilno transformatorsko
postajo (RTP)110/20 kV Žalec ter dobavo štirih
energetskih transformatorjev 110 kV/SN, RTP
110/20 kV Podvelka, RTP 110/10 kV Tezno. SODO
se bo ukvarjal tudi z vpisom omenjene infrastrukture v kataster gospodarske javne infrastrukture
(GJI) ter nadaljeval spodbujanje odjemalcev električne energije k varčevanju z energijo v okviru projekta »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«
Tudi v podjetjih za distribucijo električne energije bo
pestro. Elektro Maribor bo denimo projektno zaposlil 94 novih sodelavcev, ki jih potrebujemo za izvajanje investicij v lastni režiji, in sicer predvidoma
za obdobje od aprila do konca novembra 2014.
Elektro Maribor sicer načrtuje obnovo RTP 110/20
kV Slovenska Bistrica (zgrajena v začetku 50. let je
od zadnje rekonstrukcije leta 1980 še danes v obratovanju), gradnjo RTP 110/20 kV Podvelka ter
vključitev dodatnih 15.000 merilnih mest v sistem
naprednega merjenja (sedaj je vključenih že več kot
86.000 merilnih mest, kar je okoli 40 odstotkov
vseh).
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Tudi Elektro gorenjska bo usmerjen v investicijske projekte, predvsem v izgradnjo 110kV daljnovodne distribucijske povezave med Bohinjem in
Železniki (zaključek predviden do konca leta 2015),
ter v sisteme pametnih načinov merjenja, saj so pospešeno začeli vgrajevati sodobne interoperabilne
merilne naprave na območju Gorenjske. Elektro
Gorenjska Prodaja že pripravlja nov javni razpis za
podelitev nepovratnih sredstev, Gorenjske elektrarne pa bodo pozornost namenile predvsem naložbam, ki povečujejo energetsko učinkovitost. Skupina Elektro Gorenjska sicer obeležuje jubilejno,
50. leto obstoja in ob tej priložnosti izdaja posebno
prilogo »50 let z vami«, v avli poslovne stavbe Elektra Gorenjska pa so ob tej priložnosti odprli fotografsko dokumentarno razstavo.
Prioriteta Elektra Primorska ostaja vlaganje v distribucijsko omrežje, za kar bodo letos namenili 12
milijonov evrov. Med ključne investicije spadajo
obnova 110kV transformatorskega polja TR 2 in
20kV stikališča v RTP Tolmin ter transformatorskega polja TR 1 v RTP Postojna, vgradnja novega
niza 20kV celic v RTP Izola ter obnova 20kV stikališča v RP Komen in nabava sodobnih merilnih
števcev za tarifne in upravičene odjemalce. Poleg tega so usmerjeni na trg, saj bodo posodobili sistem
za celovito obvladovanje odnosov z odjemalci in
geografski informacijski sistem ter uvedli sistem za
celovito upravljanje s sredstvi.
V Plinovodih se bodo letos posvetili razvojnemu
načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2015–2024, javno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi pa bo družba organizirala v drugem
četrtletju letos. V okviru združenja evropskih sistemskih operaterjev ENTSOG bodo sodelovali pri
izdelavi novega razvojnega načrta omrežja 2015–
2024 – TYNDP, izdelavi novih dokumentov griP
(Gas Regional Investment Plan) za Srednjo in
Vzhodno Evropo in južni koridor za obdobje 2014–
2023 (objava obeh je predvidena v prvih treh mesecih tega leta), pripravi kodeksa za tarife ter obnovi
kodeksa za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti.
Sicer pa Plinovode čakajo nova Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina, začetek
dodeljevanja prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah s prenosnimi sistemi tujih operaterjev preko spletne avkcijske platforme (predvidoma v tretjem četrtletju), ob tem pa naj bi bil letos
zaključen odsek plinovoda M2-1 Trojane–Vodice
ter tretja enota kompresorske postaje v Kidričevem
KPK-3 Kidričevo.

† VEČ o velikih zavezancih
na str. 23!

Almuniev kolega, komisar za energetiko günther
oettinger, pa naj bi letos predstavil predlog zakonodaje glede jedrske odgovornosti. Obeta se tudi
harmonizacija različnih shem zavarovanj jedrskih
nesreč ter revizija direktive o jedrskih odpadkih.
Spomladi naj bi zagledal luč sveta tudi načrt za
energetske tehnologije, države članice pa bodo skupaj s Komisijo do poletja morale izdelati akcijske
načrte. Na sporedu bo tudi učinkovita raba virov in
odpadkov, saj se pričakuje zakonodajna pobuda, ki
bo gradila na napredku pri izvajanju časovnega
načrta za Evropo, gospodarno z viri.

† Na portalu
Energetika.NET najdete
najbolj pomembne
evropske energetske
teme, vključno s
programom
Obzorje 2020!

Vsekakor velja omeniti dialog EU – rusija, ki se
je sredi januarja »začel« s srečanjem Oettingerja z
ruskim energetskim ministrom Aleksandrom Novakom. Dogovorila sta se, da se bo v povezavi z
Južnim tokom oblikovala posebna delovna skupina,
sicer pa se bosta strani morali ob vseh aktualnih temah pogovarjati tudi o dolgoročnem energetskem
sodelovanju.
Leto 2014 bo seveda tudi v znamenju Evropskega
parlamenta, saj bodo med 22. in 25. majem potekale
evropske volitve. Evropski poslanci imajo sicer odprtih še nekaj tem, povezanih z energijo. Najprej
bodo tudi sami obravnavali podnebni paket, februarja pa naj bi glasovali o investicijskih projektih
na področju energetske infrastrukture v EU ter o
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.
Aprila je na sporedu tudi glasovanje o prenovljeni
direktivi o jedrski varnosti.

v svetu ...
† Vsa ključna poročila
največjih organizacij
so dosegljiva na
Energetika.NET!

na stari celini ...
Po tem, ko je januarja 2007 Evropska komisija
predstavila prvi podnebno-energetski paket, ki je na
koncu pripeljal do znanih ciljev 20-20-20, je 22. januarja 2014, torej po sedmih letih, objavila novi
podnebni paket. Vanj je vključila tudi zanesljivo
pridobivanje nekonvencionalnih ogljikovodikov.

Bruselj se bo letos ukvarjal tudi s pravili državnih
pomoči v energetiki, saj naj bi do 1. julija dobili nove smernice na tem področju. Kot je znano, je komisar za konkurenco Joaquin Almunia v tem okviru že napovedal podrobno analizo nemškega sistema oprostitve dajatev težke industrije za obnovljive
vire. Nasploh bo v ospredju notranji energetski trg,
saj bo Komisija poročala o napredku pri izvajanju
pravnega reda v povezavi z energetiko.

† Vse o novem
podnebnem paketu EU
preberite na portalu
Energetika.NET!

Vsi se sprašujejo, kako se bodo letos, ko se bo ponudnikom črnega zlata pridružil iran, gibale cene
nafte. Nekateri govorijo o krizi tu, drugi o okrevanju tam, napovedi pa so nehvaležne. Vsak mesec bo
Mednarodna agencija za energijo (IEA) objavila poročilo o dogajanju na naftnem trgu, letos pa bo ta
organizacija zabeležila tudi 40-letnico delovanja.
Lahko bi še naštevali, a izbrali smo le nekaj poudarkov, ki nas/vas bodo spremljali v tem letu. O
vseh ključnih dogodkih v energetiki bo seveda Energetika.nEt redno poročala, zato nas spremljajte

vsak dan v letu 2014!
EnergetikaNET
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intErvJU: ProF. dr. igor PaPiČ

Pametna omrežja so predpogoj
za učinkovito vključevanje
proizvodnih virov
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv Energetike.NET

ima tudi določene fizikalne omejitve, po katerih je lahko
vključevanje razpršenih virov v omrežje celo dražje od velikih
proizvodnih enot. »Pri vsem tem se ves čas pogovarjamo
o obnovljivih virih glede na velike elektrarne, ne zavedamo
pa se, da so pametna omrežja pravzaprav predpogoj za
učinkovito vključevanje razpršenih proizvodnih virov,« je
neposreden sogovornik. z njim smo se pogovarjali po omizju
o trajnostni energetiki, ki sta ga decembra organizirala
Energetika.nEt in Consensus v poslovni stavbi ELES-a.

Foto: arhiv Energetike.NET

»Blok 6 termoelektrarne Šoštanj (tEŠ 6) je bil načrtovan že
pred leti in študije, ki so bile pripravljene takrat, so temeljile
še na tradicionalnem konceptu elektroenergetskega sistema
z velikimi proizvodnimi enotami. a realnost so spremenili
razpršeni viri in usmeritev v učinkovito rabo energije,« na
vprašanje, kako gredo velike enote, kot je tEŠ 6, skupaj z
načrtovanjem pametnih omrežij, odgovarja prof. dr. igor
Papič, predsednik tehnološke platforme za pametna omrežja
in dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pri
tem dodaja, da omrežje nikakor ni le neka bakrena plošča.

EnergetikaNET
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Dodatno branje na portalu
Energetika.NET:

†

INEA z novo generacijo
KIBERneta uvaja trgovanje
z elektriko na nivo končnega
odjemalca

†

Iskra Zaščite s Solvero Lynx
ambiciozno na področju
energetskega menedžmenta

†

Obzorje 2020: Poudarek tudi
na energetski učinkovitosti,
nizkoogljični energiji in
zelenih mestih

nam za začetek zaupate kaj več o konzorciju, ki ste ga
oblikovali pod okriljem tehnološke platforme za pametna
omrežja, da bi vzpostavili sodelovanje z Japonci? kakšen je
pomen tovrstnega povezovanja domače industrije v razmerju
do mednarodnih ponudnikov? Bo konzorcij na področju
pametnih omrežij predstavljal kar državo Slovenijo?
Poudaril bi, da je Tehnološka platforma za pametna omrežja lani pripravila program razvoja pametnih omrežij z vizijo in strategijo bodočega razvoja na tem področju. S tem odgovarjamo na
vprašanje, zakaj sploh potrebujemo pametna omrežja, kar potrjuje tudi ekonomsko ozadje, ki smo ga prav tako pripravili. Po viziji do leta 2030 smo seveda stopili nazaj v realno stanje in ugotovili, da fazo bazičnih raziskav počasi zaključujemo, sledijo pa
veliki demonstracijski projekti in delo na terenu.
Letos smo pripravili operativni načrt velikega nacionalnega projekta, ki vključuje celotno elektrogospodarstvo in industrijo. Postavili smo tudi prioritete, ki jih imamo predvsem na distribucijskem omrežju, kjer smo s pomočjo intervjujev z distributerji
prišli do različnih perečih vsebin in ugotovili, kaj lahko pri
reševanju teh problemov stori slovenska industrija sama in kako jo lahko podpremo. Seveda pa bodo pri vsem tem prisotne tudi domače raziskovalne inštitucije.
Vsebine iz operativnega načrta so bile že konkretno uporabljene
pri pripravi prijave na evropski razpis NER300, kamor so se prijavili SODO, ELES in elektrodistribucije, prijavitelj pa je ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Prijava je v fazi evalvacije.
Nadalje smo to vsebino predlagali tudi za t. i. slovensko-japonski
projekt, kjer skušamo na nacionalnem nivoju postaviti globalni
koncept pametnega omrežja. Slovenija ima kot majhna država
prednost, da lahko koncept takoj preslika na nacionalno raven in
ne le na lokalno, kar je nujno v večjih državah.
Seveda pa se mora država najprej odločiti, kakšno strategijo bo
zasledovala na tem področju. Brez strategije in vizije namreč ne
moremo nastopati nasproti tako velikim podjetjem, kot je denimo japonski Hitachi. Tako je bila tudi ustanovitev konzorcija nujna, saj lahko le konzorcij – in ne posamezno podjetje – suvereno ponudi globalnemu partnerju rešitve v enem paketu.
Bolj ko bomo vedeli, kakšne vsebine si želimo na državnem nivoju, bolj bo Slovenija kot država lahko optimalno izkoristila
takšen projekt, pri katerem bo sicer tudi projektno financiranje
v enakovrednih deležih.
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ali potem še ostaja odprtost za kakšne druge mednarodne
partnerje, denimo z nizozemsko ali Finsko, ki tudi že kažejo
zanimanje za sodelovanje s slovenskimi snovalci pametnih
omrežij?
Pri slovensko-japonskem projektu želimo doseči enakopravnost,
saj bo polovico sredstev za projekt zagotovila japonska agencija NEDO, drugo polovico pa država Slovenija. Seveda smo odprti še za
kakšne partnerje, vendar pa je treba vedeti, da slovenska država pri
tem najbrž ne bo financirala tujih podjetij. Če pa lahko tuja podjetja zagotovijo lastna ali evropska sredstva, bo povezovanje lažje.
kolikšna je vrednost projektov?
NER300 je vreden okoli 40 milijonov evrov, a bo – če bo odobren
– 50-odstotno sofinanciran z evropskimi sredstvi, japonsko-slovenski projekt pa tudi približno toliko.
kdo bo izvedel razpis za študijo o demonstracijskem projektu
pametnih omrežij v Sloveniji in kdaj?
Prva stopnja je razpis za omenjeno študijo, ki ga s strani agencije Spirit oz. ministrstva pričakujemo nekje v začetku tega leta.
Študiji bo torej sledil velik nacionalni projekt, za katerega bomo
prav tako skušali zagotoviti sredstva iz nove finančne perspektive. Želimo začeti z manjšimi aktivnostmi. Dokončno naj bi bil
celoten demonstracijski projekt izveden v roku treh let.
nova finančna perspektiva 2014-2020 prinaša še več sredstev
za razvoj in inovacije (obzorje 2020). kako inovativna so še
lahko slovenska podjetja na področju pametnih omrežij in kako
uspešno že danes implementirajo svoje inovacije?
Naša dodana vrednost je širši koncept, torej delovanje na nacionalni ravni, s čimer bomo lažje nadaljevali z delom in novimi projekti v mednarodnem prostoru.
na natečaju tehnološke platforme za pametna omrežja in
Energetike.nEt pred letom dni smo spoznali kar nekaj
zanimivih domačih inovacijskih projektov. Smo od lani do letos
še kaj napredovali? kako konkurenčni smo v Evropi in svetu?
Vse, kar sem do sedaj opisoval, nikakor ne predstavlja celotnega
področja pametnih omrežij v Sloveniji, saj moramo vse manjše
projekte, ki jih imamo, povezati na raven države. Teh manjših
projektov je namreč res veliko, naše distribucije pa so precej
vpete v evropske projekte. Izvaja se ogromno aktivnosti, ki pa jih
moramo res povezati v nacionalni koncept. To pa bo tudi dodana vrednost našega demonstracijskega projekta.
kdo ima na tem področju v Evropi ta trenutek zares največjo
težo, inovacije, prakso?
V Evropi je področje pametnih omrežij vezano na operaterje
omrežij, pa vendar imajo posamezna tuja podjetja prav tako izjemne prakse in tudi lažje izvajajo razvojne projekte, saj k
načrtovanju pristopajo bolj sistemsko. Treba je vedeti, da je tudi največje slovensko podjetje v evropskem merilu še vedno ze
lo majhno.

En.gridS

Pametna omrežja omogočajo
večjo (u)porabo ovE
Simona Drevenšek

Pametna omrežja (smart grids), ki so pravzaprav
nadgradnja obstoječega distribucijskega
omrežja iz porabniškega, pasivnega načina
obratovanja, v aktivni način, postajajo v
energetiki vse pomembnejša. Finsko podjetje
vaasaEtt s študijo o globalnem vplivu teh
omrežij (Smart grid global impact report)
dokazuje, da lahko s posodobitvami omrežja
zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov,
uporabnikom pa prihranijo denar. Poleg tega so
pametna omrežja trajnostno naravnana in tudi
veliko bolj zanesljiva, kar zadeva oskrbo z
električno energijo, kot daljnovodi.
Analiza 30 projektov pametnih omrežij po svetu, ki
so jo naredili pri VaasaETT, je pokazala, da so v povprečju v posodobitev omrežja vložili do pet milijard
ameriških dolarjev (3,7 milijarde evrov). Naložbe v
najpomembnejših 30 projektih po oceni študije
znašajo 10 milijard dolarjev (7,4 milijarde evrov).
Povprečno so za posamezen projekt porabili okoli
390 ameriških dolarjev (287 evrov) na uporabnika.
Za projekte, kjer niso uporabili pametnih števcev, so
porabili manj kot 200 dolarjev (147 evrov) na porabnika, v projektih s pametnimi števci pa 400 dolarjev (294 evrov).
Direktor za poslovni razvoj pri VaasaETT Tomaž
Orešič je za Energetiko.NET ob tem dejal, da je VaasaETT z globalno analizo prišla do zaključka, kako
različni so pristopi pri investicijah v projekte pametnih omrežij med ZDA in Evropo: »Medtem ko so
v ZDA v ospredju vprašanja donosa na vložena sredstva in kakšne finančne učinke prinaša obravnavana investicija v t.i. pametno infrastrukturo, gre pri
evropskih projektih v večini za vprašanje tehničnih
oz. funkcionalnih idej. Namere tovrstnih investicij
so v ZDA od samega začetka razčiščene, projekti so
zastavljeni celovito in holistično, na drugi strani pa
v Evropi žal še vedno prevladujejo fragmentirani
manjši projekti ali pa zelo veliki projekti brez začetne finančne orientiranosti.« In v Sloveniji? »Projekti
v Sloveniji so glede na evropsko povprečje bolj praktični in celoviti ter predstavljajo dobro podlago za nadaljnji razvoj,« je še dejal.
Vlaganja v pametna omrežja so, sodeč po študiji,
nujna, saj naj bi v prihodnosti poraba električne
energije naraščala. Po mnenju vodje oddelka ini-

Projekti v
Sloveniji so
glede na evropsko
povprečje bolj
praktični in
celoviti ter
predstavljajo
dobro podlago za
nadaljnji razvoj,«
poudarja direktor
za poslovni razvoj
pri vaasaEtt
tomaž orešič.

ciative za pametna omrežja v industrijskem sektorju pri podjetju ABB Jochena Kreusela bi z novimi načini upravljanja z omrežji tesneje povezali
porabnika in proizvajalca električne energije.
Orešič izpostavlja štiri prednosti pametnih omrežij:
zanesljivost oskrbe, pri kateri se merljivi parametri
lahko povečajo za 30 do 40 odstotkov; prihranki
energije na strani odjemalcev; podpora obnovljivi
proizvodnji; vse pomembnejša pa je tudi vloga pametnih omrežij pri zmanjševanju siceršnjih, t.i.
konvencionalnih investicij v omrežja.
Vlaganje v pametna omrežja pa podpira tudi
Mednarodna agencija za energijo (IEA). Ta je izračunala, da so slednja pomembna vez v prehajanju
v nizkoogljično družbo, saj omogočajo dobavo več
električne energije iz obnovljivih virov energije:
»Emisije na kilovatno uro bi lahko do leta 2050
zmanjšali za 80 odstotkov.« Pomembnosti pametnih omrežij pa se morajo po njihovem mnenju zavedati predvsem porabniki električne energije.

inovativni primeri pametnega omrežja v zda
Eden največjih demostracijskih projektov pametnega omrežja v ZDA je Pacific Northwest Smart
Grid Demonstration Project podjetja 3TIER. Slednji
omogoča napovedovanje količine proizvedene električne energije s pomočjo vetra za vsako uro, dan,
teden. Informacije 3TIER-a glede potenciala vetra
pomagajo ustvarjati transaktivni nadzorni signal
(transactive control signal) – gre za nov sistem energetskega upravljanja, ki uporablja ekonomske spodbude za optimalno dodeljevanje virov in prilagajanje povpraševanju po energiji. Na tak način je
mogoče v omrežje vključiti tudi veliko več energije
iz obnovljivih virov.
Distribucijsko omrežje so posodobili tudi v delu
Houstona, kjer podjetje CenterPoint Energy z električno energijo oskrbuje 2,2 milijona porabnikov.
CenterPoint Energy je v pametno omrežje vgradilo napredni merilni sistem in dostop do spleta, s pomočjo nove tehnologije pa lahko podrobno spremljajo povpraševanje po električni energiji in preprečujejo morebitne napake na omrežju. Pravijo, da ima
njihov sistem zmožnost »samozdravljenja« v primeru izpada na vezju z avtomatskimi preklopi. V
primeru izpada električne energije porabniki tako
niso brez električne energije dlje kot nekaj minut. 
EnergetikaNET
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EN.OBČINA

Lokalne energetske novice
Pripravila: Mateja Kegel Kozlevčar

Objavljen natečaj En.občina 014
Energetika.NET nadaljuje tradicijo in že peto leto
zapored razpisuje natečaj En.občina, na katerem izbiramo energetsko najučinkovitejše občine v Sloveniji. Po lanskoletni zmagovalni trojici (Ptuj, Krško in
Divača) imajo občine pred seboj nov izziv, ki jih lahko
popelje ne le do bogatih nagrad, pač pa tudi do priznanja za njihov trud in delo na področju energetske
učinkovitosti in trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Natečaj, ki se je začel v mesecu januarju, bo odprt do 30. maja 2014, zmagovalne občine pa se bodo,
tako kot lani, tudi tokrat potegovale za bogate nagrade,
medijsko pozornost in uvrstitev na mednarodno tekmovanje, kjer bodo svoje delo lahko predstavile tudi
izven naših meja.

Kmalu javni razpis za energetsko
sanacijo javnih stavb
Energetska učinkovitost in načrtovanje za uspešno
pridobivanje EU sredstev v lokalnih skupnostih sta
bila rdeča nit srečanja v Šmartnem v Goriških Brdih,
ki ga je Goriška lokalna energetska agencija v okviru
projekta Alterenergy organizirala v začetku januarja.
Na dogodku je mag. Mojca Vendramin, vodja
Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
na Direktoratu za energijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, predstavila strategijo OVE in URE na
nivoju države in lokalnih skupnosti ter predvidene
aktivnosti v novi finančni perspektivi. Na konferenci
je bilo govora tudi o predvidenem javnem razpisu za
energetsko sanacijo javnih stavb, ki ga je predstavil
Jože Pogačnik, še tretji predstavnik omenjenega direktorata mag. Erik Potočnik pa je spregovoril o pomenu uveljavljanja energetskih izkaznic. Prav slednje
pa sta za javne objekte prejeli tudi občini Tolmin in
Brda. Goriška lokalna energetska agencija je ob koncu
predstavila izvedene aktivnosti, s katerimi podpira
primorske občine pri doseganju energetske samooskrbe regij ter priložnosti za ustvarjanje prihodnosti
z obnovljivimi viri energije.

En.management 013: Lokalni primeri,
ki premikajo gore
Na konferenci En.management 013 z naslovom
»Učinkovita raba energije kot začetek gospodarskega
napredka«, ki je potekala oktobra v organizaciji

† Vse o natečaju
na spletni strani
www.energetika.net/
enobcina014

Energetike.NET, sta tuja gosta z Nizozemske in iz
Avstrije predstavila dva zelo zanimiva primera, kako
je lahko javni sektor zgled ravnanja z energijo.
Koordinatorka projekta EURL3A iz nizozemske
občine Heerlen Elianne Demollin je predstavila projekt povezovanja industrije, vlade in znanstveno-raziskovalnih institucij. Projekt Minewater 2.0 želi na
dolgi rok karseda izkoristiti geotermalno energijo za
ogrevanje in hlajenje stavb. V Heerlenu je namreč v
preteklosti deloval rudnik (podzemlje je veliko kot ves
Amsterdam), po zaprtju so enostavno vse porušili,
mesto pa se je soočilo z visoko stopnjo brezposelnosti. Čeprav je bilo stanje skoraj brezupno, so storili korak naprej. Začeli so vrtati v globino, da bi pridobili
energijo iz rudnika za porabo v stavbah. Ugotovili so,
da poslovni model ne bo vzdržal. Spremenili so koncept, in sicer iz oskrbe z energijo v izmenjavo energije med stavbami ter se pri tem osredotočili na
grozde stavb okoli posameznih vrtin.

Prva občina z energetskim
certiﬁkatom na svetu
Drugi predstavljen primer je avstrijska občina
Železna Kapla (Bad Eisenkappe). Franz Josef Smrtnik
in Ferdinand Bevc iz te občine – ki je tudi prva občina
z energetskim certifikatom pri sosedih – sta poudarila, da so v mali občini z zgolj 2400 prebivalci, kjer
je tretjina prebivalstva starejša od 60 let, z voljo in vizijo uspeli stvari premakniti na bolje. Na začetku so
celo angažirali brezposelne ženske, stare nad 50 let,
ki so hodile od hiše do hiše in opravile energetsko bilanco stavb. »Brez te enostavno ne bi šlo,« sta priznala
in povedala, da so za zaposlitev gospa dobili javna
sredstva. Osredotočili so se na vire, ki so jih imeli na
voljo: gozd, čisti zrak, vodne vire, geološke posebnosti in prijazne ljudi. Odločili so se za novo vizijo za prihodnost, posvetili so se tako stavbam kot ogrevanju in
uspeli pridobti certifikat ISO 50001. Poudarek je bil
na OVE in URE, turistom pa so ponudili nov koncept
brezplačne mobilnosti z električnimi kolesi, v samem mestu so nabavili električni avtomobil za tiste
uporabnike, ki so pokazali interes. Plačajo le 24 centov/km in opravijo več kilometrov dnevno, kot so mislili, da bodo. Z malimi hidroelektrarnami proizvedejo tudi že več električne energije, kot je porabijo,

usmerili pa se bodo tudi v lesne pelete.
EnergetikaNET
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velika zmagovalka energetsko
učinkovitih občin je občina Ptuj
Mateja Kegel Kozlevčar, foto: Boštjan Colarič

katere so tiste občine v Sloveniji, ki se zavedajo pomena
energetske učinkovitosti? katere občine s svojimi projekti
skrbijo za trajnostno prihodnost v svojem lokalnem okolju
in katere so tiste občine, ki so aktualne prejemnice naziva
En.občina 013 za energetsko najbolj učinkovite v Sloveniji?
zmagovalke leta 2013 so divača, krško in absolutno
Mestna občina Ptuj.
Energetika.NET je lani četrtič zapored izbrala energetsko najbolj
učinkovite občine v Sloveniji. Septembra smo jih nato na razglasitvi v Kristalni palači BTC v Ljubljani v okviru zaključnega seminarja En.občina: Pot do pametnih lokalnih skupnosti tudi javno predstavili. Najbolj učinkovita v kategoriji malih občin do
5000 prebivalcev je občina Divača, najučinkovitejša občina na področju energetike v kategoriji srednje velikih občin oz. občin, ki
presegajo 5000 prebivalcev, je občina Krško, ki si je ta naslov priborila že pred štirimi leti. Med mestnimi občinami pa je energetsko najučinkovitejša mestna občina Ptuj. Prav slednja je v
zadnjem natečaju prejela tudi največ točk strokovne komisije in
postala absolutna zmagovalka na področju energetsko učinkovitih lokalnih skupnosti.


EnergetikaNET

Strokovna komisija:
- mag. Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost
Institut Jožef Stefan - predsednik
- mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx
- mag. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije
- dr. Darja Piciga, ministrstvo za okolje in prostor
- Rajko Leban, GOLEA
- dr. Vlasta Krmelj, EnergaP
- Gorazd Marinček, Slovenski E-forum
- Mateja Kegel Kozlevčar, Energetika.NET
Strokovna komisija je imela tudi tokrat zahtevno delo, saj občine
iz leta v leto izkazujejo več znanja in uspeha na področju obnovljvih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).
Dobro delo na področju energetske učinkovitosti smo nagradili
tudi tokrat, saj so občine prejele nagrade v vrednosti več kot
10.000 evrov. Nagrade so prispevali Mednarodno svetovalno
podjetje KPMG, podjetje Solvera Lynx, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Slovenski E-forum in Energetika.NET.

En.oBČina 013

Predstavitve zmagovalnih občin
DIVAČA – zmagovalka med malimi občinami
Občina Divača je z ukrepi na področju energetske sanacije javnih
stavb že dosegla večje prihranke, učinkoviti so tudi na področju
javne razsvetljave. Občina načrtuje 37-odstotno zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2015. V občini stalno , predvsem pa načrtno,
s projekti zmanjšujejo rabo energije in prehajajo na OVE. Poleg
energetskih sanacij objektov v lasti občine so poskrbeli tudi za rekonstrukcijo javne razsvetljave, s čimer so zmanjšali rabo energije za 66 odstotkov, rabo energije redno spremljajo preko sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE). Pohvalijo se z več
sončnimi elektrarnami, kotlovnicami na lesno biomaso in vetrno elektrarno. Velik poudarek dajejo širšemu osveščanju občanov
na področju energetske učinkovitosti, s čimer skrbijo za trajnostno izobraževanje in rast celotne občine. Zelo aktivni so tudi na
področju mednarodnega sodelovanja, še posebej v sodelovanju z
Goriško lokalno energetsko agencijo. Občina je tudi podpisnica
konvencije županov.

KRŠKO – zmagovalka med srednje
velikimi občinami
Prihranek pri sanaciji javnih objektov v občini Krško že presega
20 odstotkov. V občini se lahko pohvalijo s soproizvodnjo toplote
in elektrike (SPTE), devetimi sončnimi elektrarnami ter energetsko sanacijo več vzgojno varstvenih zavodov in drugih javnih
stavb. Znižali so tudi strošek in porabo javne razsvetljave za 56 odstotkov. Do leta 2020 načrtujejo 26-odstotno zmanjšanje izpustov
CO2 ter odpiranje novih zelenih delovnih mest. Občina ima opravljeno konkretno analizo rabe, kar ji omogoča učinkovitejše
načrtovanje nadaljnjih ukrepov. Njihovi cilji so zelo ambiciozni,

zagotovo pa to izhaja tudi iz dejstva, da je občina v letu 2010 že
prejela naslov energetsko najučinkovitejše.. Občina torej ne »spi
na lovorikah«, pač pa nadaljuje svoje dobro delo in se tudi ob vse
večji konkurenci na področju URE uspešno kosa z najboljšimi. Velik poudarek v občini dajejo tudi javnemu prevozu. Občina skrbi
ne le za prometno energetsko učinkovitost, pač pa tudi za rekreacijo svojih občanov, saj imajo na voljo več kot 30 kilometrov
kolesarskih stez. Občina je pristopila tudi h konvenciji županov.

PTUJ – zmagovalka v kategoriji mestnih občin
in absolutna zmagovalka
V Mestni občini Ptuj imajo za seboj več projektov na področju
energetske prenove javnih stavb, v katerih so zmanjšali stroške
ogrevanja za 36 odstotkov. Lotili so se tudi energetske sanacije javne razsvetljave, ki bo na koncu prinesla prihranek energije v
višini 66 odstotkov. Občina Ptuj je aktivno vključena v številne
projekte, samostojno pa tudi preko Lokalne energetske agenture Ptuj, s katero tesno sodeluje, aktivna je tudi pri pridobivanju
evropskih sredstev. Pohvalijo se lahko z inovativnimi lastnimi
rešitvami, ki prispevajo k energetski avtonomnosti občine. Občina
se je lotila še aktivnega uvajanja energetskega knjigovodstva. Kot
posledico energetske prenove javnih objektov, posodobitve kotlovnic, prehoda na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB)
in rekonstrukcije javne razsvetljave, so emisije CO2 uspeli
zmanjšati za skoraj 4,5 tone na leto. Občina sicer sodeluje oz. je
sodelovala v desetih evropskih projektih, v bližnji prihodnosti pa
načrtuje priključitev h konvenciji županov, posledično izdelavo
akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) in soustanovitev

konzorcija za izrabo lesne biomase.
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INTERVJU: DR. ŠTEFAN ČELAN, župan MO Ptuj

ohranjanje kulturnega spomenika
in energetska učinkovitost starega
mestnega jedra sta izziv
Mateja Kegel Kozlevčar, foto: Boštjan Colarič

Mestna občina Ptuj je aktualna absolutna zmagovalka
natečaja En.občina 013. Prihranek energije v višini 66
odstotkov pri javni razsvetljavi in prihranek energije za
ogrevanja v javnih stavbah v višini 36 odstotkov sta
pomembna razloga, da si je občina priborila zmago.
a če k temu dodamo še ambiciozne in inovativne načrte na
področju energetike ter učinkovito spopadanje z ohranjanjem
kulturne dediščine v povezavi z energetsko učinkovitostjo,
ugotavljamo, da je Mo Ptuj zagotovo primer, o katerem velja
širše spregovoriti. Pogovarjali smo se s ptujskim županom
dr. Štefanom Čelanom.
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kateri so po vašem mnenju glavni razlogi, da ste si prislužili
naslov velike zmagovalke natečaja En.občina tako med
mestnimi občinami kot absolutno? kateri projekti so vas
zaznamovali?
Razlog za zmago je zagotovo strokovna ocena komisije, sestavljene
v glavnem iz strokovnjakov, ki so pregledali vse tehnično izvedene dosežke pri nas. Res se lahko na tem področju pohvalimo z
marsikaterimi rešitvami. Pri solarni energiji smo tako v zasebnem
kot javnem sektorju poskušali izrabiti vse koristne, že izgrajene
površine. Naše stališče je, da se solarni sistemi ne smejo dograjevati na zelenih travnikih ali rodovitni zemlji, ampak le na obstoječih objektih. Tako je večina javnih stavb, ki izpolnjuje pogoje za dober izkoristek solarne energije, opremljena s solarnim sistemom in tudi veliko zasebnikov je na svoje obstoječe objekte že
postavilo solarne celice za pridobivanje električne energije.
Veliko smo naredili tudi pri prenovi stavb in stavbnega pohištva.
Prijavljali smo se na vse možne razpise in na ta način uspeli zamenjati veliko stavbnega pohištva (fasade in okna) na energetsko
nevarčnih objektih. Prav tako smo bili racionalni in odgovorni pri
novogradnjah, saj vse objekte gradimo po novih normativih in
standardih. Smo ena prvih mestnih občin, ki je zgradila energetsko varčen vrtec. Zagotovo je komisija, ki je pregledovala vloge, videla vrsto praktičnih rešitev tudi na tem projektu. Vrtec je
namreč praktično pod zemljo in je izjemno energetsko učinkovito zgrajen.
Tudi na področju virov za pridobivanje toplote smo uvedli precej
novosti. Sistem daljinskega ogrevanja smo opremili s kogeneracijo, tako da izkoriščamo toploto in proizvajamo električno energijo. Imamo tudi precej manjših kotlovnic, ki so že doživele
energetsko prenovo v javnih stavbah. Največji projekt, ki smo ga
izvedli, pa je prenova javne razsvetljave. Smo edina mestna
občina, ki je uspela v celoti prenoviti javno razsvetljavo, za to pridobiti del evropskega in državnega denarja in se na nek način
umakniti čistemu modelu javno-zasebnega partnerstva, ki se ga
je večina občin posluževala. Lokalne skupnosti morajo v takih primerih zasebniku 100-odstotno povrniti njegov vložek, mi pa
smo del tega vložka z javnimi sredstvi nadoknadili in izvedli prenovo. To smo naredili znotraj lastnega javnega podjetja in na ta
način precej privarčevali. Še ena od pomembnih aktivnosti, ki
smo jo med prvimi izvedli v Sloveniji, je bila ustanovitev Lokalne energetske agenture. Za ustanovitev smo pridobili evropska
sredstva in rezultat tega se kaže na vseh področjih, kjer poskušamo slediti evropskim ciljem 20-20-20. Vse to so na nek
način argumenti, ki smo jih verjetno uspešno znali predstaviti
strokovni komisiji, in je zato lahko imela dovolj razlogov, da je podelila dve najvišji priznanji MO Ptuj.
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omenili ste javno razsvetljavo, kjer ste, kot je bilo povedano,
privarčevali 66 odstotkov energije. kolikšen je bil strošek
celotne sanacije?
Naložba je znašala 1,3 milijona evrov. Od tega je bilo nepovratnih
sredstev 350.000 evrov.
zmanjšali ste tudi stroške ogrevanja v javnih stavbah za 36
odstotkov. S katerimi ukrepi?
Pri sanaciji javnih stavb je šlo več ali manj za šole in javno upravo. V teku pa je tudi prenova vrtcev. Imamo namreč 11 enot
vrtcev, v tem trenutku pa prenavljamo sedem enot, saj so naši vrtci
z vidika toplotnih izgub res izjemno neracionalno grajeni. Gre za
montažne stavbe, stare od 30 do 40 let. V tistih časih se ni namenilo veliko pozornosti energetski učinkovitosti in zato bodo s
prenovo prihranki izjemno veliki.
Energetska učinkovitost na Ptuju zagotovo predstavlja
svojevrsten izziv ob istočasnem ohranjanju bogate kulturne
dediščine. kje so največje pasti oziroma izzivi?
Izjemno velik izziv, pred katerim stoji celotna stroka, je, kako cilje 20-20-20 prenesti na kulturni spomenik starega mestnega jedra, kot je ptujsko. Velikokrat naletimo na ovire, saj menjava
stavbnega pohištva ni dovoljena, prav tako ne vgradnja solarnih
sistemov. Izjemno problematična je tudi izvedba uvajanja sistema toplotnih črpalk. Potrebno je iskati druge tehnične in tehnološke rešitve, ki jih s pomočjo službe mestnega arhitekta iščemo
in načrtujemo. Po svetu že uporabljajo inovativne rešitve in
upam, da se bomo v kratkem uspeli tako z Zavodom za varstvo
naravne in kulturne dediščine in službo mestnega arhitekta dogovoriti za nekatere rešitve. Govorimo pa predvsem o izkoriščanju solarne energije, kjer danes že obstajajo v steklo vgrajeni sistemi. Steklo lahko prevlečete s foto tapetami in niti ne vidite, da je bil opravljen poseg na strehi starega mestnega jedra.
Tukaj nas čaka še precej dela, precej razmišljanja, kako energetsko urediti naše staro mestno jedro.

kaj pa izraba drugih obnovljivih virov (ovE) energije v vaši
občini?
Območje Spodnjega Podravja je izredno bogato z lesno biomaso, imamo pa tudi reko Dravo in največje umetno jezero v Sloveniji.Drava nanosi ogromno naplavin lesa in s prostorskim aktom smo že opredelili lokacijo, kjer želimo vzpostaviti toplarno
na obnovljive vire energije. Glavni energetski vir bodo lesni sekanci. Vzpostaviti želimo tri velike energetske veje, kjer bi bil en
toplotni vod namenjen daljinskemu ogrevanju mesta z blokovskim naseljem in individualno gradnjo, drugi toplotni vod bi bil
namenjen porabi industrije v industrijski coni, tretji vod pa bo namenjen ogrevanju celotnega termalnega kompleksa. Če poslovna
skupina Sava želi podaljšati sezono na izjemno velikem zunanjem kompleksu bazenov, je že izdelan celoten načrt pokritja vseh
bazenov.
Tudi na področju pridobivanja električne energije iz OVE je pri
nas izjemno zanimivo. Raziskave namreč kažejo, da imamo od
Italije, preko Slovenije in proti Madžarski izjemen toplotni potencial geotermalne energije. Ptuj z okolico je na tem področju
najbolj bogat, vroče kamenine naj bi se nahajale na globini 2800
metrov, njihova temperatura naj bi bila med 170 do 190°C. To pa
je izjemen potencial za proizvodnjo električne energije in zato s
tujimi partnerji že snujemo in iščemo načine, kako ta potencial
izkoristiti. Če povzamem, naša neto energetska bilanca je približno 200 GW, brez geotermalne energije pa imamo na voljo približno 170 GW. Naš cilj je seveda postati neto energetski izvoznik v prihodnjih desetih letih. Ne le, da bi z OVE pokrili lastne
potrebe, ampak želimo energijo distribuirati tudi v druga okolja.
na področju izrabe lesne biomase soustanavljate konzorcij,
kajne?
Tako je. S pomočjo Lokalne energetske agenture vodimo postopek ustanovitve konzorcija. Skupaj z drugimi občinami, zasebnimi lastniki in javnimi gozdnimi gospodarstvi iščemo model, kako priti do ustrezne obligacijske oblike, ki bo na nek način stalno skrbela za to, da bomo imeli vedno na voljo dovolj lesne biomase.
občine, ki so bile dosedanje zmagovalke natečaja, so se tudi
kasneje izkazale kot vodilne na področju energetske
učinkovitosti v lokalnih skupnostih. kateri so vaši naslednji
koraki na tem področju? kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
Zagotovo bomo nadaljevali s prijavljanjem na vse možne razpise, kjer bomo lahko koncept 20-20-20 uveljavljali. Omenil sem
tudi geotermijo, ki je naš dolgoročni cilj, srednjeročni cilj pa je
izgradnja toplarne na lesno biomaso. Pri novogradnjah in povsod,
kjer se bo le dalo, bomo seveda še naprej upoštevali smernice, ki
nam jih narekujejo resolucije za to, da bomo čim prej energetsko
samozadostni in neodvisni.

načrtujete tudi pristop h konvenciji županov? v tem primeru
vas čaka priprava trajnostnega energetskega načrta (SEaP)?
Tako je, tudi na tem področju potekajo aktivnosti, saj bomo pri
stopili k omenjeni konvenciji.
EnergetikaNET
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krak Južnega toka tudi proti Makedoniji in kosovu
Dragan Obradović, Beograd
Srbsko ministrstvo za naravne vire, rudarstvo in prostorsko planiranje je nedavno sklenilo dogovor z Gazpromom in predstavniki ruske vlade za izdelavo prostorskega načrta za področja posebnega pomena za južni krak plinovoda Južni tok, s katerim bi
preko Srbije z ruskim plinom lahko oskrbovali odjemalce v Makedoniji. Po besedah srbskega ministra Milana Bačevića Srbija
namreč načrtuje vzpostavitev kraka plinovoda Južni tok tudi proti Kosovu.
»Pripravili smo koncept prostorskega načrta področja posebnega pomena za južni krak Južnega toka. Sedaj morata Srbijagas
in srbska republiška agencija za prostorsko planiranje podpisati pogodbo o pripravi tega prostorskega načrta. S tem krakom se
plinovod Južni tok obrača proti jugu do makedonske meje, saj je
tudi v Makedoniji zaživela ideja o oskrbi z ruskim plinom preko
Srbije, čeprav ima Makedonija tudi alternativno možnost, to je
oskrba s plinom iz Bolgarije,« je izjavil Bačević.
Dodal je, da se na kraku Južnega toka proti Makedoniji načrtuje
še en krak proti Kosovu, in sicer na isti način, kot bo šel krak proti Hrvaški in pa Republiki Srbski. Z realizacijo južnega kraka
Južnega toka skozi Srbijo bi zagotovili odjem precej večjih količin
plina od sprva predvidenih. »Načrtujemo tudi pripravo zahodnega kraka Južnega toka, ki bi vodil proti Črni gori, če se bo s tem
ta država strinjala. Če bo vlada Črne gore izkazala interes, kot ga
je izkazala makedonska vlada, sem pripravljen s sodelavci v letošnjem letu pripraviti še ta prostorski plan,« je še dejal minister
Bačević.

hidroelektrarne na srednji drini čakajo soglasje
italijanske vlade
Dragan Obradović, Beograd
Projekt izgradnje hidroelektrarn na srednji Drini, ki je predviden
tudi v energetskem sporazumu Italije, Srbije in Republike
Srbske, podpisanim pred dvema letoma in pol, je še vedno na
čakanju. S to investicijo, vredno 870 milijonov evrov, se predvideva izgradnja treh hidroelektrarn na srednji Drini: Dubrava, Tegare in Rogačica s skupno instalirano močjo 320 MW.
Na srbskem ministrstvu, pristojnem za energetiko, pravijo, da so
pred kratkim že obudili pogovore z italijansko stranjo na tehnični
ravni. Pričakuje se, da bo konec januarja izvedena tudi popolna
implementacija sporazuma, za to pa mora predsednik italijanske
vlade podpisati dekret, ki bo omogočil njegovo realizacijo.
Natančneje: Energetski sporazum Srbije in Italije je bil podpisan
oktobra 2011, srbska vlada pa je novembra lani potrdila besedilo
energetskega sporazuma, ki predvideva, da se električna energija iz hidroelektrarn na Drini prenaša preko Srbije in Črne gore,
nato pa po podvodnem kablovodu preko Jadranskega morja do
Italije.
Srbska ministrica za energetiko Zorana Mihajlović je dejala, da
je bila obveznost Srbije, da z italijanskimi partnerji preveri, ali je
sprejemljiv tudi aneks sporazuma. Medtem se je namreč pojavil
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tudi predlog Republike Srbske, da se določene projekte spremeni, od česar pa so na koncu odstopili.
Tri omenjene hidroelektrarne naj bi letno proizvedle 1,2 milijarde kWh električne energije. Italija naj bi imela v projektu 51-odstotni delež, Srbija 12,25-odstotnega, preostalo pa Republika
Srbska ter Bosna in Hercegovina.
Projekt srednje Drine sicer spremljajo tudi spori Federacije BiH
in Republike Srbske, največkrat glede pristojnosti. Federacija
meni, da se mora omenjen posel voditi preko državne komisije
za koncesije, medtem ko v Republiki Srbski trdijo, da je to projekt iz Sporazuma o posebnih povezavah Republike Srbske in
Srbije.

Pripombe avstrije na presojo vplivov na okolje za
sedmi blok jedrske elektrarne kozloduj
Anastasia Georgieva Koteva, Sofija
Pomanjkljivi in nejasni podatki, zaključki na temelju 20 let starih raziskav, omejeni scenariji vpliva možnih hudih nesreč in nezgod – to so sklepi avstrijskih strokovnjakov o tem, kako je Bolgarija pripravila poročilo o presoji vplivov na okolje (PVO) za novi,
sedmi blok jedrske elektrarne Kozloduj. Mnenje je v imenu zvezne vlade in dežele Spodnje Avstrije izdelal avstrijski okoljski
inštitut. Avstrijo, ki sama nima jedrske energije, zanima kakovost
PVO, med drugim, ali in v kolikšni meri ta presoja odgovarja na
vprašanja, koliko bi morebitno hudo jedrsko nesrečo v elektrarni Kozloduj čutili na 700 km oddaljenem avstrijskem ozemlju.
Poleg Avstrije bo morala strokovno mnenje o PVO prispevati tudi Romunija. Šele tedaj sme bolgarsko ministrstvo za okolje
presojo bodisi potrditi bodisi zavrniti. Bolgarija je junija lani
uradno seznanila Avstrijo z namero, da bo zgradila novo jedrsko
elektrarno, oktobra pa je bolgarsko ministrstvo za okolje poslalo
poročilo o PVO za ta projekt. Avstrijski strokovnjaki so bolgarski
strani poslali več deset vprašanj. Glavni namen je razjasniti, kolikšno tveganje bi novi bolgarski reaktor predstavljal za Avstrijo.
Avtorji poročila v primeru eksplozije (zaradi tehnične napake,
močnega potresa ali podobno), ob kateri bi se sprostile radioaktivne snovi, onesnaženja Avstrije ne morejo povsem izključiti,
saj podatki ne omogočajo »tehtne ocene«.

dragomir Stoynev: Bolgarski energetski holding bo
okrepil svojo vlogo
Yana Yaneva, Plovdiv
Vloga Bolgarskega energetskega holdinga (BEH), ki je v celoti v
državni lasti, bo vedno bolj odločilna za stabilizacijo energetike.
BEH, ki združuje vse glavne energetske družbe v državni lasti, se
bo razdelil na več podjetij kljub drugačnim priporočilom v tej zvezi. To je postalo jasno po izjavi ministra za gospodarstvo in energijo Dragomirja Stoyneva na njegovi prvi novinarski konferenci
v letošnjem letu.
BEH, čigar premoženje ocenjujejo na več kot sedem milijard
evrov, kopiči dolgove enega za drugim in prenaša probleme
uspešnih podjetij na podjetja v težavah, ki delujejo pod njegovim
okriljem. Eno takih je na primer National Electric Company
(NEC), s čimer se želijo izogniti stečaju. Holding je delničar v šte-

vilnih mednarodnih projektih, kot sta plinovod Južni tok in plinski priključek z Grčijo, poleg tega pa je zadolžen za pogajanja z
ameriškim podjetjem Westinghouse glede izgradnje sedmega
bloka jedrske elektrarne Kozloduj.
V zvezi z morebitno delitvijo holdinga v tri družbe – električna
energija, hidroenergija in plin –, je Stoynev jasno povedal, da je
holding nemogoče razpustiti, pri čemer se je skliceval na osnutek vladnega načrta za spremembe na področju energetike do leta 2016. Govoril je tudi s premierom Plamenom Oresharskim,
ki je enakega mnenja. »Dokler sem jaz minister za gospodarstvo
in energijo, BEH ne bo zaprt. Poleg tega nameravam okrepiti njegovo vlogo pri stabilizaciji energetskega sektorja,« je povedal
Stoynev. Iz njegovih besed je jasno, da bi moral omenjeni holding
povečati svoje nadzorne funkcije v podrejenih družbah.
Razdelitev BEH v tri holdinške družbe bi bilo zelo težko, saj je
holding tista družba v državni lasti, ki zagotavlja pokritost različnih dolgov, na primer 620 milijonov evrov vredno posojilo
družbe Gazprom pri projektu Južni tok, 500 milijonov evrov iz
naslova izdaje obveznic in 195 milijonov evrov za kritje starih posojil za jedrsko elektrarno Belene. Samo v obdobju od junija do
septembra lani so se posojila hčerinskim družbam holdinga povečala za več kot 215 milijonov evrov.

LUkErg renew končal 82 MW vetrno elektrarno v
romuniji
Teofana Ivanova Ahryanova, Sofija
LUKERG Renew je dokončal izgradnjo vetrne elektrarne v romunski regiji Tulcea. Elektrarna z močjo 82 MW, ki so jo v
omrežje priključili novembra 2013, je opremljena s turbinami Vestas. Podjetje trenutno izvaja testne aktivnosti, v naslednjih nekaj mesecih pa naj bi inštalirali še dodatna 2 MW. Pri polni
zmogljivosti bo vetrna elektrarna proizvajala 200 GWh električne energije letno. LUKERG Renew je skupno podjetje družb
ERG Renew in LUKOIL – Ecoenergo, z dokončanjem novega
projekta za izkoriščanje vetra pa je podjetje LUKERG Renew postalo eden najpomembnejših akterjev v sektorju. Skupna inšta
lirana zmogljivost njihovih objektov znaša 150 MW.

obiščite
www.energetika.net/see
za novice o energetiki v Jv Evropi!

Energija,
usmerjena
v prihodnost
Prenosno omrežje zemeljskega
plina v Sloveniji nenehno
izpopolnjujemo in prilagajamo
zahtevam uporabnikov.
Razvijamo vedno nove projekte
in rešitve v odgovor na številne
izzive evropskega trga z
zemeljskim plinom.
Prihodnost energije je varna
v naših rokah.

www.plinovodi.si
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† Celotni potek spremljanja
aktUaLno

† PrEBEritE tUdi:
mag. Bojan Kumer, intervju
Energetika.NET, št. 11, 2013

novega energetskega zakona
(EZ-1) je na voljo na portalu
Energetika.NET!

Energetski zakon le pod streho?
Besedilo in fotografija: Ana Vučina Vršnak

Slovenija bi morala že davnega septembra 2012
v svoj pravni red prenesti veljavno evropsko
zakonodajo s področja tretjega energetskega
liberalizacijskega paketa. konec januarja letos,
ko se je tiskala ta revija, nov energetski zakon
(Ez-1) še ni bil potrjen. v državnem zboru so
pojasnili, da bodo poslanci zakon obravnavali
na redni januarski seji, ki se začne 27. januarja.
to pomeni, da Sloveniji do konca leta 2013 ni
uspelo sprejeti zakona, kar verjetnost za
postopek proti Sloveniji oziroma za morebitno
plačilo globe le še povečuje.
Če bo Sodišče EU razsodilo proti državi, bo ta morala plačati kazen za vsak dan zamude. Kazen za
dan zamude znaša 10.000 evrov za en zakonodajni
akt; ker zamujamo z dvema, to pomeni dnevno kazen v višini okoli 20.000 evrov, je pred časom povedal državni sekretar za energetiko na Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer.
(Fokusni intervju z njim ste lahko prebrali v prejšnji
številki revije, objavljen pa je tudi na portalu
Energetika.NET.)
Zakon se sicer sprejema že več kot pol leta. Osnutek
je bil objavljen junija lani, vlada pa ga je potrdila oktobra. V postopku javne razprave je ministrstvo za
infrastrukturo in prostor prejelo 918 pripomb in po
besedah Kumerja je bila »vsaka zelo dobro obravnavana«. Na pristojne je sicer bilo naslovljeno
mnogo pozivov po določenih spremembah, pri
čemer je Kumer priznal, da pač nov zakon ni idealen in nikoli ne bo. »Ne more biti. Energetika je namreč splet raznoraznih interesov, vendar je bila
rdeča nit ministrstva v pripravi zakona zgolj ena:
konkurenčnost,« je jasno povedal.
Evropska komisija je januarja 2013 pred
Sodiščem EU sprožila tožbi proti Sloveniji
zaradi nenotifikacije predpisov za prenos
direktive o skupnih pravilih notranjega trga
z električno energijo ter druge direktive o
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Predlagala je denarno kazen v
višini 10.287,36 evra na dan, šteto od
dneva razglasitve sodbe.
Prof. dr. Rajko Pirnat s pravne fakultete, ki je sodeloval pri pripravi zakona, je glede razmerja med dobavitelji in odjemalci po EZ-1 priznal, da ni bilo mogoče ugoditi vsem interesom.
Na portalu Energetika.NET lahko preberete več prispevkov, v katerih so zbrana mnenja in pripombe o


EnergetikaNET

novem zakonu. Medtem ko so nekateri zakon pozdravili in menijo, da je zelo pregleden, so drugi
mnenja, da je preobsežen in da vsebuje precej balasta. Precej kritični so bili trgovci z električno energijo in zemeljskim plinom, ki so izpostavili težave
v izenačitvi malih poslovnih odjemalcev z gospodinjstvi, v ukinitvi pavšala, primer neplačnikov in
menjavo distributerja. Prav slednje precej vznemirja ponudnike energentov, saj so prepričani, da
nihče, ki ima neporavnan dolg do določenega distributerja, tega ne bi smel zamenjati, preden ne poravna računov. Vendar zakon tega ne določa, kar pomeni, da bodo o morebitnih sporih med plačnikom
in dobaviteljem odločala sodišča.
Javna agencija za energije (JARSE) bo v skladu z novim zakonom morala tudi voditi primerjalnik ce
nikov, in to rednih, ne akcijskih cenikov.
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koalicija za forenzične
preiskave glede tEŠ 6
Ana Vučina Vršnak
termoelektrarna Šoštanj (tEŠ) in njen famozni šesti blok sta
prišla tako daleč, da se z njim ukvarjata vlada in celotna
koalicija. Članom vlade je sredi januarja minister za
infrastrukturo in prostor Samo omerzel predstavil vse
podrobnosti glede šestega bloka in jim glede njegove usode
predstavil tri možne scenarije: nadaljevanje projekta izgradnje
tEŠ 6, začasna zaustavitev (za obdobje 3–6 mesecev) za
razjasnitev podrobnosti ter dejanska zaustavitev projekta.
Mnenja ministrov o tem, katera možnost je najboljša, se razlikujejo, razprava na vladi pa naj bi bila pri tej točki precej burna.
Predsednik Državljanske liste Gregor Virant je dejal, da bi bilo
smotrno glede TEŠ 6 narediti temeljito in neodvisno revizijo in
se potem odločiti, kako naprej. Ne izključuje možnosti, da bi projekt ustavili. S tem predlogom se ne strinja predsednik Socialnih
demokratov Igor Lukšič, saj je na družabnem omrežju zapisal,
naj se projekt zaključi, šele nato naj se naredi celotna revizija. Dodajmo, da so ob vseh teh pogovorih nevladne organizacije koalicijskim strankam poslale pismo, v katerem so jih pozvale k zaustavitvi projekta TEŠ 6.

Po seji vlade je Omerzel dejal, da je pomembno, da »bomo kot
vlada na tem delali naprej na dnevni bazi«, svojega mnenja o projektu pa ni hotel javno razgrniti. Je pa ministrom, tako so na ministrstvu zagotovili Energetiki.NET, predstavil tudi vse ključne številke, ki govorijo o rentabilnosti projekta.
Nekaj dni po zasedanju vlade se je koalicija sestala na Brdu in
sklenila, da se projekt TEŠ 6 nadaljuje. Predsednica vlade Alenka Bratušek je povedala, da bo koalicija pripravila poseben zakon,
ki bo več organom – od policije do Računskega sodišča – omogočal povezano delovanje. Napovedala je zagon pravih »forenzičnih preiskav«, saj je pri tem projektu šlo nekaj zelo narobe.
»Vsi podatki kažejo, da bi bila v tem trenutku zaustavitev dražja,
vendar mora biti projekt dolgoročno rentabilen in ne sme delati
izgube,« je glede TEŠ 6 po koalicijskem vrhu poudarila Bratuškova.
Neuradno je bilo že pred tem sestankom slišati, da naj bi se projekt nadaljeval, vendar s finančnega vidika karseda »optimalno«. Vsi se namreč želijo izogniti scenariju, po katerem bi TEŠ
6 postal »najdražji spomenik v Evropi«, in si prizadevajo, da bi
vendarle posloval z dobičkom in ne z izgubo. Skupni finančni
okvir pa v nobenem primeru ne bi smel preseči 1,4 milijarde
evrov, je bilo slišati.
Novi generalni direktor direktorata za energetiko na ministrstvu
za infrastrukturo in prostor Danijel Levičar je ob tem za Energetiko.NET izrazil obžalovanje, da je bila odločitev za projekt sprejeta v času debelih krav, ko je bila vsaka investicija videti izvedljiva.
Takšne odločitve bi bilo po njegovem treba sprejemati danes, ko

se pri investicijah gleda na vsak evro.
OGLASNO SPOROČILO

najboljša električna
energija je iz
obnovljivega vira
Avtor: SENG
Soške elektrarne nova gorica so proizvajalec
modre energije – električne energije iz
obnovljivega vira v hidroelektrarnah na povodju
Soče. Soča in njeni pritoki danes poganjajo
črpalno hidroelektrarno v avčah, 5 velikih in 21
malih hidroelektrarn s skupno močjo 346 MW.
Razvoj je gibalo vsakega podjetja, zato tudi Soške
elektrarne skladno s smernicami o povečanju deleža obnovljive energije v energetski bilanci Slovenije in EU razmišljajo o širitvi proizvodnje. Danes
izkoriščamo tretjino tehnično izrabljivega energetskega potenciala povodja Soče, torej so možnosti za
povečanje proizvodnje obnovljive energije na povodju Soče še velike in odprte. Soške elektrarne so
neločljivo vpete v razvoj okolja in z njim sodelujejo vse od ustanovitve, tudi zato je cilj SENG okolju
prijazno pridobivanje električne energije ob načelih
večnamenske izrabe hidroenergetskih objektov.
Projekti za večanje hidroenergetske izrabe so
usmerjeni v iskanje rešitev, ki bodo najustreznejše
za vse deležnike. Za razvoj rabe vodnih virov, razvoj
Posočja in razvoj SENG je potrebno nedvomno do-

z okoljskega in drugih
vidikov je hidroenergija
še vedno najustreznejša
energija. Jez Podselo služi
akumulaciji vode za
najstarejšo hidroelektrarno
na Soči, hE doblar i, že od
1939, od 2002 pa še za
hE doblar ii.

pustiti preverjanje možnosti za hidroenergetsko izrabo povodja Soče v smislu večnamenske izrabe objektov na predvidenih koncesijskih odsekih na vodotokih Učja, Idrijca in ostalem porečju Soče.
V Soških elektrarnah vodnega potenciala Soče in
pritokov ne izrabljajo za vsako ceno, temveč ohranjajo naravno ravnovesje in lepoto enega najslikovitejših predelov Evrope. Pridobivanje modre energije poteka gospodarno ob upoštevanju okoljevarstvenih vidikov in mednarodnih standardov, saj so
mnogi vodotoki del zaščitenih naravnih območij.
Idrija, Cerkno, Bovec, Tolmin, Kobarid, Most na
Soči, Kanal, Solkan in drugi kraji so doslej sprejemali elektroenergetske objekte kot del lastne infrastrukture, ki ne služi le kot vir energije. Hidroelektrarne so veliko več: zanesljiv vir ob havarijah in naravnih nesrečah, ob tem pa vsak objekt po svoje prispeva kamenček k razvoju infrastrukture in
številnih drugih področij. Tako na primer akumulacija za HE Doblar služi tudi turističnim, ribiškim,
športnim in rekreativnim namenom.
Eden od dejavnikov za večjo in zanesljivo izrabo hidroelektrarn je kakovostno, pravočasno in ustrezno vzdrževanje elektroenergetskih objektov. Tisti,
ki jih upravljajo Soške elektrarne, so ustrezno
vzdrževani in zagotavljajo zanesljivo obratovanje. V
Soških elektrarnah pravkar poteka rekonstrukcija
HE Doblar 1, najstarejše hidroelektrarne na Soči.
Elektroenergetska oskrba je namreč v dobrobit gospodarstvu in prebivalstvu le, če je zanesljiva.
EnergetikaNET
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tEŠ 6 ponovno na tnalu
Simona Drevenšek, foto: Ana Vučina Vršnak

odkar so se v javnosti pojavile informacije o nepravilnostih
glede projekta šestega bloka termoelektrarne Šoštanj (tEŠ 6)
– te je lani spomladi potrdil tudi direktor holdinga Slovenske
elektrarne (hSE) Blaž košorok – je projekt na tnalu. kljub
pozivom, naj gradnjo nadomestnega bloka, za katerega je
bilo francoskemu dobavitelju opreme alstomu plačanih že
1,08 milijarde evrov in je v 80 odstotkih končan, ustavijo, se
je tudi sedanja vlada odločila projekt nadaljevati. oddahnili
so si vsi vpleteni v projekt, najbrž tudi delavci, ki so ob
alstomovi napovedi suspenza del sicer ustanovili tudi
stavkovni odbor.
tEŠ 6 bo končan
»Dokončanje TEŠ 6 je nujno!« se sliši kot mantra, ki jo poslušamo že od leta 2004. Brez njega bi bila slovenska energetika v zagati, pravijo apologeti projekta. In nasprotniki, predvsem
okoljevarstveniki? Ti menijo, da bi bilo bolje projekt, ki je bil od
vsega začetka voden netransparentno, brez celotne izdelane dokumentacije, brez podrobne finančne konstrukcije, na tej točki
ustaviti. Ampak kakšni bi bili stroški te odločitve? Na ELES-u, od
koder so še pred sklepi koalicijskega vrha samoiniciativno na vlado poslali dopis, v katerem so preučili možnosti, kaj bi se zgodilo z dobavo električne energije in njenimi cenami, če bi se glede
TEŠ 6 odvili različni scenariji, menijo, da je projekt treba dokončati. Direktor ELES-a Aleksander Mervar je denimo prepričan, da bi bili v primeru zaustavitve TEŠ 6 odvisni od uvoza
električne energije, kar pomeni, da bi bila tudi dražja. Opomnil
je, da je Slovenija leta 2013 uvozila nekaj več kot 10 odstotkov
električne energije: »Če vemo, da ima trboveljska termoelektrarna (TET) težave s stroškovno ceno in z okoljskimi predpisi, se
lahko vprašamo, od kod bomo dobili električno energijo. Iz uvoza.« Ko govorimo o uvozu, pa je treba gledati tudi na cene uvoza čezmejnih kapacitet, opozarja Mervar: »Večja je odvisnost od
uvoza električne energije, bolj se približuješ področjem, kjer je
električna energija dražja. Že zdaj imamo zaradi čezmejnih prenosnih zmogljivosti (NTC) dražjo električno energijo. Vendar je
treba ločiti med nabavno in končno ceno električne energije. Slednja je pri nas med najnižjimi v EU, naša nabavna cena pa je relativno visoka.«
O tem, da je treba TEŠ 6 dokončati, se strinjajo tudi drugi v energetskih krogih, ki menijo, da bi bili stroški nedokončanja višji kot
stroški dokončanja: do sedaj je bilo v projekt vloženih 1,08 milijarde evrov, če bi ga opustili, pa bi morali primakniti še milijardo evrov iz naslova stroškov financiranja, pogodbenih kazni ter
plačila naročene opreme.
Po drugi strani se z izračunom o nesmotrnosti ustavitve projekta ne strinja ekonomist Jože P. Damijan. V svojem blogu je zapisal, da je TEŠ 6 »ekonomsko neracionalen« in da je že leta
2009 opozarjal, da bi ga morali ustaviti, pa so »energetska stroka in politiki družno zatrjevali, da je zdaj prepozno, čeprav so takrat imeli na voljo alternativo: obnovitev četrtega in petega bloka«. Poziva, naj se o nadaljevanju projekta odloči po dveh neodvisnih študijah smotrnosti projekta, ki pa ju ne bi smel naročiti
ne HSE ne TEŠ.
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razburkane vode hSE
Kopja okoli TEŠ 6, ki je v nekem trenutku zamajal tudi stabilnost
HSE, so se in se še lomijo zaradi vse dražje investicije. Težava
TEŠ 6 je tudi cena premoga. Ta po ocenah virov energetiki ne bo
nikoli mogla biti pri obljubljenih 2,25 evra za gigadžul. Po neuradnih izračunih bi bila primerna cena – če seveda v Premogovniku Velenje (PV) ne bodo izkopavali novega jarka – 2,72 evra za
gigadžul.
Ne nazadnje se je TEŠ znašel v finančnih težavah tudi zaradi
plačil obveznosti do Alstoma. Za projekt je bilo plačanih že okoli 1,1 milijarde evrov, od tega Alstomu vsaj 800 milijonov evrov.
Ni sicer jasno, od kod bosta HSE in TEŠ dobila denar za neporavnane obveznosti do Francozov (dnevni stroški suspenza del,
s čimer je zagrozil Alstom, bi bili 200.000 evrov). Iz energetskih
krogov pa je slišati, da vlada in Slovenska odškodninska družba
(SOD) preigravata različne možne scenarije, med njimi tudi, da
bi del dolga poplačali z denarjem GEN energije. Direktor GEN
energije Martin Novšak je za Energetiko.NET povedal, da s tem
predlogom ni seznanjen.
Ob vsem tem burnem dogajanju je v začetku leta odstopila še polovica nadzornega sveta HSE. Tri nadzornike je namreč zmotilo
razmerje med HSE in TEŠ, saj naj bi zaradi njega ne bili zmožni
opravljati nadzorniške funkcije.
tEt – mrtva točka
Težava HSE pa je tudi TET. Košorok se je nadejal, da bo Rus Oleg
Burlakov TET kupil še pred koncem minulega leta. Vse bolj verjetno pa je, da se za investicijo ne bo odločil. Najprej je sicer ponudil štiri milijone evrov, s pogajanji pa naj bi HSE dosegel ceno 11 milijonov. Burlakov se s HSE pogaja že 750 dni. Po naših
neuradnih informacijah naj bi Burlakov sestavil novo ponudbo,
ki zajema tudi Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH). Koliko naj bi
znašala cena za »paket«, nam ni uspelo izvedeti. Iz energetskih
krogov pa je slišati, da si je Burlakov o nakupu premislil potem,
ko je izračunal, koliko ga bosta stala prenova kotla (nekje med 70
in 78 milijonov evrov) in odpiranje rudnika Lješani v BiH ter potencialno rudnika Brnice pri nas. K temu pa bo moral prišteti še

letno izgubo TET v višini 18 milijonov evrov.
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Pri velikih zavezancih letos za ukrepe
UrE na voljo okoli 5 milijonov evrov
Tanja Srnovršnik Volarič

Ilustracija: Roman Peklaj

Javni in storitveni sektor ter industrija bodo tako sredstva lahko
po novem dobili še za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje
stavb, sisteme za izkoriščanje odpadne toplote, energetske preglede in programe informiranja in ozaveščanja. Poleg tega bo javni sektor lahko sredstva dobil še za prenovo sistemov javne razsvetljave, industrija pa za optimizacijo tehnoloških procesov.

ker do konca lanskega leta nov energetski zakon (Ez-1)
še ni bil sprejet, bo tudi letos še mogoče dobiti nepovratna
sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije (UrE) pri velikih
zavezancih. Eko sklad je tokrat programe odobril devetim
podjetjem: Energetiki Ljubljana, Petrolu, gEn-i, Energiji plus,
Elektro energiji, E 3, Elektro gorenjska Prodaji in na novo
Elektro Celje Energiji in geoplinu.
Z razpisom za nepovratne finančne spodbude ukrepom v večjo
energijsko učinkovitost je najbolj pohitela Energetika Ljubljana.
Za gospodinjstva in javni sektor je do 17. junija na voljo
603.491,54 evra, za pravne osebe in podjetnike pa 203.995,02
evra. Gospodinjstva z območja Mestne občine Ljubljana in okoliških občin lahko nepovratna sredstva Energetike Ljubljana pridobijo za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom, vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali
pripravo tople sanitarne vode in za plinske kompresorske toplotne črpalke na zemeljski plin. Javni sektor pa lahko nepovratna
sredstva pridobi za uvedbo sistema za upravljanje z energijo, za
izdelavo energetskega pregleda in za izvedbo programov s področja informiranja in ozaveščanja. Podjetja z območja Mestne
občine Ljubljana in okoliških občin lahko nepovratna sredstva
Energetike Ljubljana pridobijo za vse omenjene ukrepe.
Največ nepovratnih sredstev – kar 1,4 milijona evrov – bo letos
podjetjem na voljo pri GEN-I. Izvedli bodo več razpisov, prvega pa
načrtujejo za februar. Nabor ukrepov bodo razširili, tako da bodo
sofinancirali tudi ukrepe v optimizacijo tehnoloških procesov, ki
temelji na izvedenem energetskem pregledu, v učinkovito posodobitev sistemov za skupno ogrevanje oziroma hlajenje, vključno
s toplotnimi postajami in v učinkovite gospodinjske aparate.
Pri ljubljanski Elektro energiji bo podjetjem in javnemu sektorju za ukrepe URE na voljo 1,069 milijona evrov nepovratnih sredstev. Prva razpisa bosta objavljena najkasneje februarja, bo pa tudi pri njih letos mogoče dobiti sredstva za več ukrepov kot lani.

Črtanje kotlov na UnP
Pri mariborski Energiji plus bo letos pravnim osebam, podjetnikom in javnemu sektorju na voljo 682.000 evrov nepovratnih
sredstev, prvi razpis od verjetnih dveh pa bo objavljen predvidoma v drugi polovici februarja. V družbi so letos po novem dodali ukrep obnove posameznih elementov ali celotnega zunanjega
ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju, sredstev pa ne bo
več mogoče dobiti za informiranje in ozaveščanje.
V primorskem podjetju E 3 medtem pričakujejo, da bodo za podjetja, občine in druge subjekte letos razpisali med 400.000 in
450.000 evrov nepovratnih sredstev. Prvi razpis od skupno treh
ali štirih lahko pričakujete marca, nabor ukrepov pa bo podoben
kot lani.
Elektro Gorenjska Prodaja ima predvidenih okoli 330.000 evrov
nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo pravnim osebam v zasebni in javni lasti. Prvi razpis bo objavljen predvidoma spomladi, je
pa tudi pri njih nekaj novosti. Med novimi ukrepi omenjajo
vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih ter izvajanje energetskih pregledov.
Pri Petrolu bo preko več javnih razpisov – prvi bo objavljen predvidoma februarja – storitvenemu, javnemu sektorju in industriji na voljo 307.922 evrov. Ukrepi so enaki kot lani, tako pri Petrolu
kot pri Elektro Gorenjska Prodaji pa ne bo več mogoče sredstev
dobiti za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na
utekočinjeni naftni plin.
novinci
Nepovratna sredstva za ukrepe URE bodo letos na novo na voljo
pri Elektro Celje Energiji (ECE) in Geoplinu. ECE bo ponudila
100.000 evrov – javni sektor in občine bodo sredstva lahko dobili le za energetske preglede, podjetja pa poleg tega tudi za vgradnjo toplotnih črpalk. Razpis bo objavljen aprila ali maja. Geoplin
edini višino sredstev skriva, razpis pa napoveduje za februar. Industrijski in storitveni sektor ter podjetja z letno porabo večjo od
50.000 kubičnih metrov plina bodo lahko sredstva dobili za zamenjavo kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom, za programe izvajanja energetskih pregledov in namestitev opreme za izvajanje obratovalnega
monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.
V Eko skladu medtem še čakajo, da jim vlada potrdi finančni in
poslovni načrt, tako da lahko njihove razpise pričakujemo najprej

v drugi polovici februarja.
EnergetikaNET



z vse večjo dobavo plina
gazprom ohranja primat v Evropi
Simona Drevenšek

ruski gazprom, ki je v polovični državni
lasti, je največji proizvajalec plina z
okoli 161.000 kilometrov razvejano
plinovodno mrežo. Evropo oskrbuje s
tretjino zemeljskega plina. EU se sicer
želi s projekti plinovodov, kot sta
transjadranski plinovod (taP) in
nabucco, otresti odvisnosti od ruskega
energenta, vendar za zdaj še ne
popolnoma uspešno. Lani se je namreč
uvoz ruskega plina v EU in turčijo
povečal za 17 odstotkov.
Gazprom, ki ga je EU vzela pod drobnogled zaradi suma monopoliziranja plinskega trga v EU, ostaja trdno v sedlu, kar
zadeva dobavo plina Evropi. S tem pa kuje tudi dobičke. Kot so sporočili iz družbe,
so lani novembra izvozili 13,9 milijarde
kubičnih metrov plina, letni izvoz pa se je
povečal za 17 odstotkov in znaša 144,9 milijarde kubičnih metrov plina. Zasluge za
povečan izvoz gredo predvsem Nemčiji,
Italiji in Veliki Britaniji, je besede vira iz
Gazproma, ki je želel ostati neimenovan,
povzel Bloomberg. Ob tem ni zanemarljiv
podatek, da sta si nemški RWE in italijanski Eni s pomočjo dolgoročnih pogodb izposlovala nižje cene plina. Dobava v
Nemčijo se je v primerjavi z letom 2008
(sodeč po podatkih finančnega poročila
2012 je ruski gigant rekord z izvozom plina postavil leta 2008, ko je Evropo oskrbel
s 160 milijardami kubičnih metrov plina)
povečala za 20 odstotkov, v Italijo pa za 60
odstotkov. Vendar analitiki opozarjajo, da
Gazprom izgublja svoj primat.
Dobava plina v Nemčijo se je leta
2013 v primerjavi z letom 2008 povečala za 20 odstotkov, v Italijo pa
za 60 odstotkov.

gazprom si je premislil
Nova zakonodaja v Rusiji je Gazpromu
zvezala roke, ko je določila, da lahko njihove plinovode s plinom polnijo tudi drugi
proizvajalci plina, kot je Novatek. Svarijo pa
tudi, da bi dobiček največjega podjetja po
tem, ko so mu načrte za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina prekrižale ZDA, ki
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plavajo na oblaku plina iz skrilavcev, lahko
znatno upadel. Spomnimo, da je Gazprom
zaradi visokih stroškov pridobivanja plina
na Štokmanovem polju npr. dovolil v igro
vstopiti tudi tujim podjetjem. Lani so odstopili tudi od nakupa rafinerije v Brodu in
Modriči v Republiki Srbski ter Nestro Petrola. Gazpromovi strokovnjaki so ocenili,
da bi bil nakup »povsem zgrešena poslovna
poteza«. Sodeč po ocenah poznavalcev, so z
nakupom želeli priti do distribucijske
mreže Nestro Petrola, za katero pa se je izkazalo, da je slabo razporejena. Še vedno pa
razmišljajo o možnosti izgradnje mreže
servisov za polnjenje avtomobilov na plin,
ki naj bi stali ob poti plinovoda Južni tok, je
na konferenci »Kreon Energija TNG 2013«
dejal glavni strokovnjak za izvoz pri Gazpromu Jevgenij Pronjin. Ocenil je tudi, da
bo na evropskem tržišču do leta 2020 za
plinske avtomobile treba zagotoviti 45 milijard kubičnih metrov plina letno, od tega
bi Gazprom prispeval 15 milijard kubičnih
metrov, je poročala ruska tiskovna agencija
Itar-Tass.

Pritiski za Južni tok
Med projekte, ki se premikajo počasneje, kot so se nadejali pri Gazpromu, sodi
tudi plinovod Južni tok. Rusija je z gradnjo
16 milijard evrov vrednega plinovoda, s
katerim si bo po mnenju nekaterih »zacementirala« vpliv nad plinsko oskrbo v Evropi, začela graditi decembra 2012. V Sloveniji bodo z gradnjo približno milijardo
evrov vrednega projekta, ki bo dal ustrezen
pospešek tudi drugim vzporednim dejavnostim, denimo gradbenemu sektorju,
začeli leta 2015, plin pa bi lahko čez slovensko ozemlje stekel v letu 2017.
V istem letu naj bi se gradnja začela tudi na Madžarskem, ki je po nekaterih navedbah s tem zadala zadnji udarec plinovodu Nabucco. »Radi bi videli Južni tok na
ozemlju Madžarske,« je dejal madžarski
premier Viktor Orban in dodal: »Bistveno
bolje je, da gre čez državo kot mimo nje.«
Madžarski državni sekretar za energetske
zadeve Pál Kovács je bil jedrnat na temo
Nabucca kot potencialne alternative: »Kot
prvo, mednarodno podjetje ni naredilo

vsega, kar bi lahko, da bi zagotovili uspeh
projekta. Moram poudariti, da očitno deset
let ni bilo dovolj časa, da bi lahko spravili
skupaj realističen in konkurenčen koncept, temveč so v tem obdobju le utrudili
vse po vrsti ter pobrali impresivne honorarje in plače, vendar pa imamo po desetih letih zdaj jasnejšo sliko.«
V Sloveniji bodo z gradnjo približno
milijardo evrov vrednega projekta
Južni tok začeli leta 2015, plin pa bi
lahko čez slovensko ozemlje stekel
v letu 2017.
Neuradno je sicer slišati, da umeščanje
plinovoda v prostor ne poteka dovolj hitro,
prav tako pa naj bi Rusi povsod lobirali, da
bi plinovod v vseh državah, kjer bo potekal,
dobil status projekta nacionalnega pomena. Za zdaj ga ima v Srbiji in Bolgariji. Alexander Syromyatin, namestnik vodje sektorja za upravljanje s projekti pri Gazpromu, je za Energetiko.NET lani povedal,
da je stališče Gazproma, da mora plinovod
v vsaki državi dobiti status projekta nacionalnega pomena, a da glede tega na Bruselj ne pritiskajo.
Ob tem pa je ruski veleposlanik pri EU
Vladimir Čizov izjavil, da bi morala Evropska komisija prilagoditi evropsko zakonodajo tako, da bo ta v skladu z dvostranskimi sporazumi, ki jih je Rusija v
zvezi z Južnim tokom sklenila s šestimi
državami članicami EU, tudi Slovenijo, in
ne obratno. Kot je znano, je Evropska komisija prevzela pogajanja z Gazpromom
glede gradnje Južnega toka, s katerim želi
Rusija v šestih državah EU zaobiti evropski pravni red. V Bruslju, kjer je Gazprom
decembra lani odprl tudi svoje predstavništvo, so namreč prepričani, da omenjeni dogovori niso skladni z zakonodajo
EU: problematično je nespoštovanje
načela ločenosti proizvodnje in distribucije plina ter dostopa tretjih strani do plinovoda ter neustrezno določanje cen oziroma dajatev za uporabo plinovoda. Po mnenju ruskega veleposlanika Čizova bi morala EU spremeniti tretji energetski
liberalizacijski paket, saj ta dopušča izje
me.

Foto: www.gazprom.com

odnoSi EU-rUSiJa
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CEntEr EnErgEtSkih rEŠitEv

CEr na poti, da postane sopomenka
energetski učinkovitosti
Center energetskih rešitev (CEr) ne predstavlja
le skupne strehe za Petrol, Jelovico, knauf
insulation, JUB in zelene energije s področja
energetske učinkovitosti, ampak se s svojim
bogatim programom uveljavlja pod lastno
blagovno znamko CEr, katera je vse bolj
prepoznavna tako pri strokovni kot širši javnosti.

Foto: Mateja Kegel Kozlevcar

od športnikov in mladih ...
Jesen se je v CER-u začela športno. Center je obiskala slovenska biatlonska reprezentanca, s katero
partnerji CER-a aktivno sodelujejo. Najboljša slovenska biatlonka Teja Gregorin se je denimo prav
s pomočjo Jelovice odločila, da bo bivala v energetsko učinkovitem domu.
Nadaljevali smo v zaposlitvenem duhu, saj je Energetika.NET v CER-u organizirala dva dogodka – za
mlade in karierno srečanje. Mladim so sodelavci
Energetike.NET predstavili različne poklice, dogodek pa je pritegnil številne mlade, ki iščejo pri-



EnergetikaNET

ložnosti na trgu delovne sile. Ker se soočajo z nemalo težavami, je Energetika.NET začela z usposabljanjem mladih v okviru programa Modri svet za
mlade. Ta bo sofinanciran s projektom Tashka (več
o tem na zadnji strani).
Potekalo pa je še širše energetsko karierno srečanje,
ki je bilo namenjeno tudi manj mladim. Za kariero mladih ljudi, ki se želijo uveljaviti v energetiki, so
pomembne investicije na področju učinkovite rabe
energije, energetsko varčnih stavb in varstva okolja,
je na srečanju poudaril podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) mag. Vekoslav Korošec. Skupni investicijski potencial naj bi v Sloveniji znašal 1,5 milijarde evrov, od tega v energetiki
okoli 800 milijonov. Po drugi strani pa je do služb
na tem področju v javnem sektorju očitno težko priti. Vodja službe za odnose z javnostmi pri ELES-u
Katja Krasko Štebljaj je namreč dejala, da na ELESu že nekaj let ni primernega kadrovanja. »Ne rekrutiramo mladih s fakultet,« je povedala.

Foto: Mateja Kegel Kozlevčar

Špela Bandelj

karierno srecanje v CEr
Foto: Špela Bandelj

Biatlonci v CEr

Foto: Nefiks

... do alternativno mobilnih in izkušenih
V CER-u je potekal tudi posvet Alternativna mobilnost, na katerem so se udeleženci strinjali, da so
električne in elektronske komponente ter naprave
resnična priložnost za rast in razvoj. Na področju
elektromobilnosti se številne rešitve še razvijajo in
naj bi se v večji meri uveljavile šele v roku od pet do
deset let. Govorci so glede prometa v mestih izpostavili potencialne prihranke pri vozilih in kolesih
na alternativni pogon, seveda pa s tem tudi čistejše
okolje. Po njihovem bi občinam morala s širšo strategijo pomagati država.
Obiskovalci so imeli hkrati priložnost testirati vozila
na alternativne pogone, med drugim opel ampero,
opel merivo, nissan leafa in dacio sandero. Na ogled
je bila postavljena tudi električna tesla, testna vožnja
s tem vozilom pa naj bi bila mogoča na naslednjem
tematsko podobnem dogodku, napovedujejo v
CER.

Podjetni petek

Foto: Bostjan Colaric

Foto: Bostjan Colaric
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alternativna mobilnost

Še o energetski revščini in energetskih
izkaznicah
Organizirali smo tudi posvet »Z varčevanjem energije do finančnih prihrankov!«, kjer je Tomislav
Tkalec iz Focusa, društva za sonaravni razvoj, izpostavil, da naj bi v Sloveniji v energetski revščini
živelo okoli 30 odstotkov gospodinjstev, število teh
pa se je v zadnjem obdobju še povečalo. Društvo Focus sicer želi s projektom »Achieve« (»Doseči«, op.
a.) gospodinjstvom pomagati pri zmanjšanju porabe energije in vode. V ta namen so opravili že 150
obiskov, ki so potrošnikom v povprečju prinesli slabih 90 evrov prihranka na leto. Ob tem je predsednik Slovenskega E-foruma Gorazd Marinček
omenil, da na to področje načrtovalci energetike pri
nas prevečkrat pozabljajo.
V CER-u je Institut Jožef Stefan (IJS) pripravil še
predavanje o javnih naročilih in energetski učinkovitosti stavb. Miha Tomšič iz Gradbenega inštituta
ZRMK je predstavil kriterije energetske učinkovitosti v stavbah, pri čemer je dejal, da tehnologije za
nič energijske stavbe postavljajo v ospredje sisteme
s toplotno črpalko, močan potencial predstavljajo tudi sistemi daljinskega ogrevanja. Seveda je bilo govora tudi o energetskih izkaznicah, katerih dodana
vrednost je po mnenju Petra Bevka iz Centra za
energetsko učinkovitost pri IJS v oblikovanju smernic pri projektih sanacije javnih stavb.
aktivno v 2014!
V tem letu CER napoveduje še pestrejši program
mesečnih dogodkov na temo energetske učinkovitosti! O energetskih temah bo tekla beseda z različnimi ciljnimi publikami: z najmlajšimi, mladimi, s potrošniki in z gospodinjstvi ter s poslovno

javnostjo.
EnergetikaNET



SREDIŠČE
ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
svetovanje I rešitve I dogodki

JANUAR,

MAJ,

31. 1. 2014

22. 5. 2014

S katerimi ﬁnančnimi
ukrepi bomo v letu
2014 ﬁnancirali
energetske projekte

Energetske sanacije
po (naravnih) nesrečah
skladno z zavarovalniškimi
zahtevami

FEBRUAR,

JUNIJ,

13. 2. 2014

12. 6. 2014

Zakonodaja in energetske
sanacije večstanovanjskih
objektov

Trajnostna energija
včeraj, danes, jutri
s primeri iz prakse

MAREC,

JULIJ,

14. 3. 2014

1. 7. 2014

Energetsko karierno
srečanje

Učinkovite rešitve
za ohranjanje
(nizke ali visoke)
temperature doma
in na delovnem mestu

MAREC,

AVGUST,

20. 3. 2014

26. 8. 2014

Strokovni posvet
za izvajalce gradnje
individualnih hiš

Alternativna mobilnost
v praksi

Brezplačno energetsko svetovanje
Energetsko svetovanje s poudarkom
na kakovosti bivanja, rabi obnovljivih virov
energije in učinkoviti rabi energije
spodbuja občane k spremembam bivalnih
navad, načrtovanju smotrnejših investicij
ali k izvedbi ustreznih ukrepov
v obstoječih stavbah.
V Centru energetskih rešitev vsak četrtek ob 17. uri poteka
tudi brezplačno neodvisno energetsko svetovanje.
Energetski svetovalec Matjaž Valenčič je z izobraževanjem,
informiranjem in svetovanjem občanom za področje stavb
in gospodinjstev prepoznaven svetovalec za učinkovito rabo
energije v široki rabi. Občane spodbuja k povečanju kakovosti
bivanja ob učinkovitejši rabi energije v stavbah. Z njimi je v stiku
v raznih dejavnostih energetskega svetovanja za občane,
v promocijskih projektih učinkovite rabe energije in v medijih,
zlasti s pomočjo strokovno informativnih člankov in z vrsto
predavanj. Nasveti so usmerjeni v povečanje kakovosti bivanja,
nižanja stroškov za energijo, zamenjavo fosilnih z obnovljivimi viri
energije, varovanju okolja … Svetovanje v CER-u je aktualno,
sledi spremembam zakonodaje in trendom v gradbeništvu
ter opozarja na možne napake pri vgradnji sodobnih tehnologij.

APRIL
17. 4. 2014
URE v javnih ustanovah;
energetske izkaznice,
energetsko pogodbeništvo,
energetsko knjigovodstvo,
energetski pregledi

Center
energetskih
rešitev
www.cer-slo.si,
info@cer-slo.si

Izdajatelj:
Energetika.NET d.o.o.
www.energetika.net,
www.energijadoma.si,
urednistvo@energetika.net

WWW.EnErgiJadoMa.Si

najnovejše eko-energetske novičke
Energije doma

Kako zavajajo dobavitelji električne
energije in na kaj morate biti pozorni
Javna agencija RS za energijo (JARSE) je v zadnjih
mesecih lanskega leta pri nadzoru maloprodajnega
trga z električno energijo za gospodinjske odjemalce odkrila več slabih praks dobaviteljev. Te vplivajo na zmanjševanje preglednosti na tem trgu, v
nekaterih primerih pa so ponudbe oblikovane tako,
da lahko odjemalce celo zavedejo, opozarjajo na
agenciji. Ob tem so pripravili nekaj priporočil za gospodinjske odjemalce, med drugim, da cena ni
edino merilo ustreznosti posamezne ponudbe.
Odjemalec mora biti namreč pozoren tudi na druge
lastnosti ponudbe, med katerimi so bistvene omejevalne, kot so čas vezave in pripadajoče pogodbene kazni, odpovedni rok in podobno.

Spletni portal
energijadoma.si
ima novo podobo.
Obiščite nas!

Foto: Ana Vučina Vršnak

Tanja Srnovršnik
Volarič, urednica
Energije doma

Energetska sanacija v tujini priložnost za
slovenske projektante in izvajalce
V Evropski uniji bo treba do leta 2050 sanirati 25
milijard kvadratnih metrov stavbnih površin in tu se
skriva priložnost za slovenske projektante in izvajalce, je prepričan predsednik Slovenskega društva
za sončno energijo Marko Umberger. Do zdaj
Slovenci sicer niso bili prav aktivni v tujini. »Zelo
slabo je, če samo pričakujemo, da bo država ustvarjala nove projekte, nove investicije, saj jih ne bo.
Delo je treba iskati zunaj države,« je poudaril za
Energetiko.NET. Umberger je sicer lani na seminarju Zgradbe, energija in okolje 2013 dejal, da se
je pri ljudeh že utrdila zavest o učinkoviti rabi energije. Napredek vidi zlasti na področju individualne
gradnje, pri novogradnjah, ne pa pri sanacijah.V

Sloveniji se stroški ogrevanja gibljejo med
1000 in 2000 evri
V Sloveniji imamo idealno temperaturo, ko ni treba
ne ogrevati ne hladiti bivalnih in delovnih prostorov,
le okoli 130 dni na leto, preostale dni pa jo je treba
umetno vzdrževati, kar je povezano s stroški, pravi
vremenoslovec Branko Gregorčič, ki je vremensko
statistiko preračunal v evre. Povprečni stroški za
ogrevanje v hladni polovici leta se tako v Sloveniji
gibljejo od dobrih 1000 evrov na Obali do približno
dvakrat toliko v Zgornjesavski dolini. V večjem delu
Gorenjske, Koroške in Notranjske znašajo stroški
ogrevanja med 1700 in 1800 evri, drugod pa nekaj
manj. Povsem drugače je poleti. Povprečno gospodinjstvo na Primorskem porabi za hlajenje prostorov približno med 100 in 150 evri v sezoni. Stroški
hlajenja presegajo 70 evrov tudi v Beli krajini,
Novem mestu, Ljubljani in Mariboru.
Za čistejši in bolj trajnostni prevoz v mestih
Evropska komisija je decembra lani sprejela
»sveženj za mobilnost v mestih«, s katerim namerava pomagati mestom, da pospešijo prehod na
čistejši in bolj trajnostni prevoz ter olajšajo potovanje. V mestih sicer živi že več kot 70 odstotkov
prebivalstva EU, mnogi evropski državljani pa so zaskrbljeni zaradi negativnih učinkov mobilnosti v
mestih, denimo zastojev v prometu, kakovosti zraka
in nesreč. Za raziskave in inovacije v tem svežnju
bo iz programa Obzorje 2020 ter povezanih evropskih pobud skupno na voljo prek 460 milijonov
evrov. Ob tem je Komisija prav tako decembra lani
sprejela tudi nov paket ukrepov za zmanjšanje one
snaženosti zraka v EU.
EnergetikaNET
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večina novih plinovodov
je še zmeraj samo na papirju
Darja Kocbek, ilustracije: Roman Peklaj

ruski gazprom vztraja, da bo gradil nov plinovod
Južni tok, v Bruslju se veselijo namere, da bo
azerbajdžan v prihodnje pošiljal plin v Evropo,
nobena odločitev pa še ni dokončna.

N

ajprej nekaj podatkov. Evropa je velika uvoznica zemeljskega plina. Največja dobaviteljica je Norveška, sledi ji Rusija, ki ima
četrtino vseh odkritih zalog plina na svetu. Projekcije kažejo, da se bo v Evropi v prihodnjih letih poraba plina povečevala, proizvodnja pa zmanjševala,
kar pomeni, da bo vse bolj odvisna od uvoženega
plina, zlasti iz Rusije. Evropski komisar za energijo Günther Oettinger sicer izpostavlja dogovor z
Azerbajdžanom, ki naj bi po letu 2019 prek Turčije
v Evropo dobavil vsaj 10 milijard kubičnih metrov
plina na leto. Glavni trgovci s plinom v Evropi so poleg energetskih podjetij RWE, BP, EDF, E.On in Total še banke Barclays, Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Societe Generale in JP Morgan Chase.
Ceno plina za Evropo določajo v Londonu - britanski trg je tudi najbolj likviden trg v Evropi, glavne borze za trgovanje s plinom pa so London, Pariz, Amsterdam in Leipzig. Vse države v Evropi, razen Norveške in Nizozemske, so v največji meri odvisne od uvoza plina. Torej so plinovodi, po katerih
plin prihaja v Evropo, ključnega pomena za varno
in zanesljivo oskrbo. Tako bo ostalo tudi v prihodnje, ne glede na gradnjo terminalov za utekočinjeni naftni plin (UNP). Gradnja plinovodov je ob tem
zelo draga, dolgoročno načrtovanje pa mogoče le v
stabilnih razmerah.
V zadnjih petih letih so razmere na regionalnih
trgih s plinom, povpraševanje po plinu, ponudba,
cene postale odvisne od dogodkov v različnih delih
sveta. Omenimo samo izkoriščanje plina iz skrilavcev v ZDA, gospodarsko recesijo v Evropi, arabsko pomlad ali jedrsko nesrečo v Fukušimi. Pogosto slišimo, da je vse večja »povezanost« med trgi
z zemeljskim plinom vzpostavila »globalni trg s
plinom«. Vsekakor mednarodne trgovine s plinom
ne moremo primerjati z globalnim naftnim trgom,
toda vse večja »globalizacija« oziroma dejstvo, da
mora Evropa v vse večji meri spremljati, kaj se dogaja v Severni Ameriki in Aziji, pomeni novo fazo
v razvoju trgov s plinom, piše v raziskavi, ki jo je lani objavil Howard Rogers z oxfordskega inštituta za
energetske študije.

Zemeljski plin je za nafto drugi najpomembnejši
osnovni energent v Evropi. Rusija proda v Evropo približno tri četrtine vsega plina, ki ga izvozi. Večino tega plina pošilja v Evropo prek Ukrajine, manjši del
čez Belorusijo. Ukrajina je zaradi tega ključna država
za oskrbo Evrope s plinom, kar se je izkazalo pred leti, ko je Rusija zaradi spora z Ukrajino leta 2009 sredi zime zaprla dobavo plina. Bolgarija, Madžarska,
Slovaška in Poljska so takrat ostale povsem brez plina, saj so 100-odstotno odvisne od dobave iz Rusije.
Ukrajina kljub temu ostaja ena ključnih držav za
tranzit plina iz Rusije v EU. Hkrati pa EU in Rusija
iščeta alternativne poti za dobavo plina v Evropo mimo Ukrajine. Rusom je s plinovodom Severni tok že
uspelo, Bruslju pa je poleti padel v vodo plinovod Nabucco, ki so ga podpirali tudi Američani, in zdaj stavijo vse na alternativni Transjadranski plinovod
(TAP), ki je postal pomemben del južnega evropskega plinskega koridorja.

Evropski komisar za energijo razlaga, da so priprave za prenovo ukrajinskega plinovodnega
omrežja z EU, EIB, EBRD, IMF in Svetovno banko
v veliki meri zaključene. Na tej podlagi pričakuje, da
bodo v prihodnjih letih v to prenovo letno investirali več kot 100 milijonov evrov. Ukrajina je tranzitna država za plin iz Rusije v EU, hkrati pa ima
največje zmogljivosti na svetu za skladiščenje plina.
V Ukrajini je mogoče skladiščiti vsaj 35 do 60 milijard kubičnih metrov (m3) plina. To povečuje tako
zanesljivost oskrbe kot tudi možnosti za nakup plina takrat, ko so cene najbolj ugodne. Poleg tega je
Ukrajina enako kot EU zainteresirana za prenos plina iz EU v svoja skladišča. Zato bo pomen Ukrajine za oskrbo EU s plinom v prihodnjih letih večji,
ne manjši, je komisar Oettinger zatrjeval oktobra,
ko še ni kazalo, da si bo Ukrajina premislila glede
podpisa pridružitvenega sporazuma z EU in se tako odločila za tesnejšo povezavo z Rusijo. To je še
kako pomembno, glede na to, da je ena od prednostnih nalog Evropske komisije na področju oskrbe s plinom zmanjšati odvisnost od Rusije.
EnergetikaNET
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EU računa tudi na azerbajdžanski plin
Oettinger v imenu Bruslja kot veliko zmago EU
na poti za dosego tega cilja izpostavlja letošnjo
odločitev, da bo Azerbajdžan plin v prihodnje dobavljal EU. To sicer ne bo počel po plinovodu Nabucco, projektu številka ena, ki ga je podpirala EU,
ampak po TAP. S to odločitvijo, ki pa še ni dokončna, je Azerbajdžan dokončno pokopal projekt
Nabucco. Za vse zunaj Bruslja, predvsem pa za
Rusijo, je ta pokop velik poraz EU. A tudi pri načrtovanju plinovoda TAP ne gre vse tako, kot so si njegovi snovalci zamislili, saj bi moral biti po prvih
načrtih dograjen že leta 2010. A v Bruslju zamudo
z začetkom gradnje pripisujejo ruskim pritiskom
na Azerbajdžan, zaradi katerih je ta država šele letos junija napovedala, da bo dobavljala plin v Evropo.
Oettinger napoveduje, da bo EU od leta 2019 iz
Azerbajdžana letno dobila vsaj 10 milijard m3 plina.
Tega je mogoče pripeljati v EU prek Turčije – dodatno k šestim milijardam m3, ki jih lahko zagotovi
Turčija sama. Zato se zanima za dobavo plina EU tudi Turkmenistan. »Azerbajdžan tako ni le dobavitelj
plina, ampak tudi odpiralec vrat in tranzitna država,
zato vidim transkaspijski plinovod kot uresničljiv

projekt v prihodnjem desetletju,« razlaga Oettinger.
Evropska komisija se v okviru načrtov za vzpostavitev južnega evropskega plinskega koridorja z
Bolgarijo dogovarja za prenovo plinovodov med
Bolgarijo in Grčijo, prek katerih bi plin iz Azerbajdžana prišel v Bolgarijo, ki je sedaj povsem odvisna od oskrbe iz Rusije. Okrepitev plinovodov od
Turčije prek Bolgarije, Romunije, Madžarske do
Avstrije je za Evropsko komisijo pomemben projekt, četudi ne po imenu Nabbuco, še pristavlja
Oettinger. Za plin znotraj EU ni več mejnih kontrol,
saj imamo skupni trg, zato je vsak kubični meter
plina, ki pride v EU, po komisarjevih besedah plin
za celotno EU, ne le za posamezno državo članico.
V luči nedavnega dogovora med šesterico zahodnih sil z Iranom o njegovem jedrskem programu in posledično ukinjanju sankcij zdaj ne gre pozabiti na možnosti, da bi v prihodnosti EU lahko
prek plinovoda TAP dobivala tudi iranski plin. Toda Iran bo še naprej ostal močan zaveznik Rusije,
ko gre za politiko, zato bo nedvomno temu prilagajal tudi svojo ponudbo plina za Evropo. V Bruslju
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računajo, da bo EU v prihodnje po južnem koridorju, katerega del je TAP, dobivala plin tudi iz
Iraka.
Zaradi nestabilnih razmer v Ukrajini pa tudi Rusija išče poti za dobavo plina v Evropo mimo te
države. To ji je že uspelo s plinovodom Severni
tok, prek katerega že dve leti plin pošilja neposredno v Nemčijo. Zmogljivost plinovoda je 55 milijard
kubičnih metrov na leto, kar po podatkih konzorcija
lastnikov zadošča za oskrbo 26 milijonov gospodinjstev v EU. Gradnja tega plinovoda je stala 7,4
milijarde evrov.

Rusija ima v načrtu še gradnjo drugega plinovoda mimo Ukrajine, to je Južni tok, katerega krak naj
bi šel tudi skozi Slovenijo. Zmogljivost tega plinovoda naj bi bila 63 milijard kubičnih metrov plina
na leto. Trasa tega plinovoda in tudi investicijski
stroški še niso dokončno znani. Čeprav v ruskem
plinskem gigantu Gazprom zatrjujejo, da bodo
Južni tok zagotovo gradili, imajo za to gradnjo po
ocenah poznavalcev precej manj razlogov, kot so jih
imeli za gradnjo Severnega toka.
Tudi Ukrajina ne čaka križem rok, da bi jo Rusija in EU obšli in ji odvzeli pomembno vlogo ključne
tranzitne države za dobavo ruskega plina v EU. V
Kijevu si prizadevajo predvsem za dograditev plinovoda Beli tok, prek katerega bi plin transportirali v Romunijo. Po prvih načrtih naj bi zmogljivost
plinovoda znašala osem milijard kubičnih metrov
na leto, kasneje pa bi jo povečali na 32 milijard kubičnih metrov.
V Gazpromu, ki je največji dobavitelj ruskega
plina v EU, so nam pojasnili, da je zanje med novimi plinovodi absolutna prioriteta plinovod Južni
tok. »Ta panevropski infrastrukturni projekt, ki bo
zagotovil energetsko varnost in pokril rast povpraševanja po plinu v EU, je velik izziv za nas.
Odločeni smo, da ga bomo izvedli,« sporočajo iz
Gazproma. Ob tem so spomnili, da so podoben
projekt, to je Severni tok, že izvedli. Po tem plinovodu od 8. novembra 2011 že prihaja plin v EU neposredno iz Rusije. V Gazpromu zatrjujejo, da Evropejci zdaj podpirajo širitev tega plinovoda, sodelujoči v projektu so na podlagi ocen iz študije izvedljivosti že ugotovili, da bi tehnično in
ekonomsko bilo smiselno dograditi tretjo in četrto
cev plinovoda Severni tok.
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Za povečanje možnosti oskrbe Srednje Evrope s
plinom, ki ta energent zdaj dobiva prek plinovoda
Yamal, je v proučevanju možnost za dograditev plinovoda Yamal Evropa 2. »Predvideno je, da bo ta
nov plinovod vzpostavil neposredno povezavo med
ruskimi dobavitelji in evropskimi potrošniki plina,
hkrati pa želimo tudi izboljšati učinkovitost dobave
plina, za katerega so pogodbe že sklenjene,« razlagajo pri Gazpromu.

EU bo morala veliko investirati v gradnjo plinske
infrastrukture.
V Gazpromu tudi priznavajo, da je Evropa že ves
čas njihov najpomembnejši trg, ki mu plin dobavljajo že vse od 70. let prejšnjega stoletja. Analize
kažejo, da se bo povpraševanje po plinu v prihodnje
v EU stabilno povečevalo, domača proizvodnja pa se
bo precej naglo zmanjševala. Leta 2025 bo Evropa
potrebovala dodatnih 145 milijard kubičnih metrov
plina, leta 2035 pa 185 milijard kubičnih metrov.
Članice EU bodo morale veliko investirati v gradnjo
plinske infrastrukture, torej plinovodov, prek katerih bodo ta dodatni plin lahko uvozile. Na ravni EU
je zato treba poskrbeti za ustrezno regulativo, ki bo
omogočila izvedbo teh investicij.
S temi besedami v Gazpromu opozarjajo na veljavne evropske predpise, ki zahtevajo ločitev trgovcev s plinom od infrastrukture, kar pomeni, da
Gazprom, razen če tega ne odobri Evropska komisija, ne sme biti solastnik plinovodov. Zaradi tega
sta si predsednik Evropske komisije Jose Manuel
Barroso in ruski predsednik Vladimir Putin že izrekla kar nekaj ostrih besed. V Gazpromu dodajajo, da so pripravljeni investirati pomembne zneske,
s katerimi bi zagotovili, da bo v prihodnje prek projektov, kot sta Severni in Južni tok, mogoče zagotoviti dovolj plina za potrošnike v EU. Dodajajo še,
da je poleg zanesljivosti oskrbe zemeljski plin idealni energent, ki lahko EU pomaga znižati izpuste toplogrednih plinov. Zemeljski plin je veliko bolj okolju prijazen energent, kot sta nafta in premog, saj
omogoča zmanjšanje izpustov CO2 za 50 do 60 odstotkov, trdijo v Gazpromu.
Zemeljski plin je po njihovi razlagi tudi gorivo
prihodnosti na področju transporta. Zaradi tega se

bodo potrebe po plinu v Evropi do leta 2030 povečale za 40 milijard kubičnih metrov na leto. V
skladu z načrti, da postane pomemben igralec na
tem trgu, Gazprom v Nemčiji, na Češkem in Slovaškem že sodeluje v projektih za gradnjo polnilnic
za stisnjeni zemeljski plin. Pri projektih za uporabo utekočinjenega zemeljskega plina sodeluje na
Poljskem, na Hrvaškem pa je že podpisal načrt za
razvoj tovrstnih projektov.
Gazpromove ocene, da zemeljski plin kot gorivo
prihodnosti lahko pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v EU in da ponuja velike možnosti za povečanje rabe v prometu,
so povsem v skladu z napovedmi in ocenami evropskih panožnih združenj s področja zemeljskega
plina, kjer sicer glede transportnih poti niso najbolj
zgovorni. Tako razmišljajo tudi v velikih energetskih družbah.
Britanska naftna nadnacionalka Shell je pred
dvema letoma napovedala, da svojo prihodnost vidi v plinu, zato se je začela postopno spreminjati v
plinsko družbo. Da je plin po Shellovi oceni glavno
gorivo prihodnosti, je leta 2011 napovedal v svojem
energetskem scenariju do leta 2050 vodja Foruma
za ozelenitev Evrope pri Friends of Europe Willy De
Backer, ki je takrat označil kot razumljivo, da Shell
kot energetska družba, ki namerava nafto kot glavni
energent zamenjati s plinom, napoveduje zlato dobo plina, ni pa razumljivo, da plinu nekritično poje slavo v svojih energetskih napovedih tudi Mednarodna agencija za energijo (IEA).
Izvršni direktor mednarodne agencije za energijo (IEA) Nobuo Tanaka je namreč dejal, da bo
Nemčija morala uvoziti več plina iz Rusije, če bo do
leta 2022 res zaprla vse jedrske elektrarne. Ali to pomeni večjo ali manjšo energetsko varnost, je
vprašanje za vso Evropo, ne le za Nemčijo, je dejal.

Plinovod taP naj bi začeli graditi leta 2015.
Kjetil Tungland, direktor TAP, ki ga je konec junija letos konzorcij Shah Deniz izbral kot najbolj
ugodnega ponudnika za transport plina iz plinskega polja Shah Deniz v Azerbajdžanu v Evropo, pravi, da je bil to prvi in pomemben korak za odprtje
južnega plinskega koridorja, ki bo zagotavljal diverzifikacijo oskrbe trgov v Zahodni in Vzhodni
Evropi s plinom. Dokončno odločitev konzorcija
Shah Deniz, komu bodo dobavljali plin, so napoEnergetikaNET
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vedali do konca letošnjega leta . Greg Saunders iz
BP, ki je družbenik v konzorciju Shah Deniz, je takrat opozoril, da jih do dokončne odločitve čaka še
zelo veliko dela.

trije plinovodi, ki jih še ni
Plinovod TAP bo dolg 870 kilometrov in se bo navezal na Transanatolski plinovod (TANAP) v bližini
turško-grške meje. Od tam bo potekal prek Grčije
in Albanije do Jadranskega morja, pod morjem pa
do južne Italije. Predvideno je, da bo plin iz Azerbajdžana prihajal v Evropo po treh plinovodih, in sicer prek južnokavkaškega plinovoda po ozemlju
Azerbajdžana in Gruzije, TANAP po ozemlju
Turčije in TAP po ozemlju Grčije in Albanije in pod
morjem do Italije. A vse tri plinovode je treba še dograditi, kar seveda pomeni ogromne investicije.
Predvideno je, da bo TAP z azerbajdžanskim plinom lahko oskrboval potrošnike v Bolgariji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na
Hrvaškem. Priključil se bo namreč na balkanski
krak jonsko-jadranskega plinovoda. Prek Italije, ki

je tretji največji plinski trg v Evropi, kjer se bo priključil na nacionalno plinsko omrežje, ki ga upravlja družba Snam Rete Gas, je predvidena tudi dobava tega plina v Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, Švico in Avstrijo. Začetna zmogljivost plinovoda
bo 10 milijard kubičnih metrov plina letno in jo bo
mogoče podvojiti. V Albaniji je predvideno skladišče, ki naj bi zagotovilo varno in zanesljivo oskrbo evropskih kupcev s plinom tudi v času morebitnih prekinitev dobav. Dograditev južnega evropskega plinskega koridorja je načrtovana predvsem
s ciljem zmanjšati odvisnost Evrope od ruskega
plina in zmanjšati odvisnost oskrbe EU od sporov
med Rusijo in Ukrajino.
Začetek gradnje plinovoda TAP je predviden v letu
2015, prvi plin iz plinskega polja Shah Deniz 2 pa
naj bi po njem stekel v EU leta 2019. Delničarji
konzorcija TAP so švicarsko podjetje Axpo (42,5 odstotka), norveška družba Statoil (42,5 odstotka) in
nemški energetski gigant E.On (15 odstotkov). Konzorcij Shah Deniz sestavljajo britanska družba BP,
državna azerbajdžanska naftna družba SOCAR in

francoski Total. Markus Brokhof iz švicarske družbe
Axpo je za časopis Neue Züricher Zeitung pojasnil,
da je za Axpo glavni cilj TAP in dolgoročno prek njega dobiti plin po ugodnejši ceni kot na dnevnem
(spot) trgu. Hkrati nameravajo Švicarji ta plin uporabljati za svoje plinske elektrarne v Italiji. Po zaprtju jedrskih elektrarn tudi v Švici zemeljski plin
lahko postane pomemben energent za pridobivanje
električne energije, je še pristavil Brokhof.

načrt za gradnjo plinovodov od leta 2013 do 2022
Evropsko združenje operaterjev plinovodov (Entsog) je julija letos direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), Albertu Pototschnigu, poslalo načrt za gradnjo plinovodov od
leta 2013 do 2022. Na podlagi posvetovanj z zainteresirano javnostjo v združenju operaterjev plinovodov kot glavno oviro pri gradnji plinovodov izpostavljajo negotovosti glede povpraševanja po plinu
in tudi negotovosti glede regulative. Nekateri so izpostavili še neučinkovite tarife, različne ravni koordinacije. V delu poročila o ponudbi in povpraševanju
v združenju Entsog menijo, da bi bilo treba vzpostaviti tesnejše sodelovanje z evropskim združenjem
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operaterjev sistemov za prenos električne energije
(Entso-E), ker bo tako mogoče zagotoviti boljši pregled nad potrebami plinskih elektrarn po plinu.
Povprečna rast povpraševanja po zemeljskem plinu bo v Evropi v prihodnjih desetih letih dosegla en
odstotek, od tega bo treba 33 odstotkov več plina zagotoviti samo za pridobivanje električne energije,
ocenjuje združenje Entsog.
Evropski komisar Oettinger razlaga, da je pri
plinskih elektrarnah problem drag plin, premog
pa se je pocenil zaradi večje ponudbe, ker ga ZDA po
začetku izrabe plina iz skrilavcev zdaj več izvažajo.
Prej so velike količine premoga v ZDA uporabljali za
proizvodnjo elektrike, sedaj so premog nadomestili
s plinom iz skrilavcev. Drugi razlog za visoko ceno
plina je v tem, da je CO2 v sistemu za trgovanje z izpusti (ETS) cenejši od pričakovanj, tretji razlog pa komisar vidi v tem, da nekatere države preveč velikodušno subvencionirajo obnovljive vire energije za
proizvodnjo električne energije, zato bo cilj 20 odstotkov obnovljivih virov energije, ki je opredeljen v
podnebno-energetskem svežnju, presežen.
Nemčija bo pridobila veliko več električne energije iz obnovljivih virov energije od načrtov in ta
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električna energija, ki je pridobljena le na nacionalni ravni, ni dragocena, ker je treba za vsako
sončno elektrarno ali vetrno polje imeti rezervno
elektrarno na plin ali premog za čas, ko ne sije
sonce ali ne piha veter. Ali pa je treba imeti zakupljeno rezervo v tujini, opozarja komisar. Te njegove besede so v Nemčiji pa tudi pri nevladnih okoljevarstvenih organizacijah naletele na oster odziv.
A pri tem je za zdaj tudi ostalo.

deset območij, odvisnih od ruskega plina
V združenju Entsog so letos prvič naredili tudi analizo odvisnosti posameznih območij od posameznih
dobaviteljev plina. Ugotovili so, da nobeno območje
v Evropi ne pokriva več kot 20 odstotkov potreb po
plinu s plinom iz Norveške, Alžirije ali Libije.
Je pa v Evropi 10 območij, ki vsaj 60 odstotkov potreb po plinu pokrivajo z dobavami iz Rusije. Da so
to v glavnem vzhodnoevropske članice EU, se je pokazalo leta 2009, ko je Rusija zaradi spora z Ukrajino prenehala dobavljati plin v EU. Med bolj
ogroženimi članicami je bila takrat tudi Slovenija,
a se v družbi Geoplin Plinovodi na naša vprašanja
tokrat niso odzvali. Analiza Entsog je tudi pokazala, da evropski sistem plinovodov omogoča, da je za
vsako območje mogoče zagotoviti v povprečju oskrbo treh različnih ponudnikov, ki lahko pokrijejo
vsaj pet odstotkov letnih potreb po plinu.
Od utekočinjenega naftnega plina so najbolj odvisni porabniki na Iberskem polotoku, na jugu Francije in v Grčiji. V združenju Entsog ugotavljajo, da
je utekočinjeni naftni plin že sam po sebi diverzificiran vir, saj ga dobavlja več različnih dobaviteljev
na globalnem trgu, zato so območja, ki so najbolj
odvisna od utekočinjenega naftnega plina, manj
ranljiva zaradi morebitne izgube dobavitelja kot
območja, ki so odvisna od dobave prek plinovodov.
V Gazpromu pravijo, da so tudi oni že eden od ponudnikov utekočinjenega zemeljskega plina. Dobavljajo ga s plinskega polja Sakhalin 2, v pripravi
pa je projekt Vladivostok za dobavo utekočinjenega
zemeljskega plina Japonski.
V združenju Eurogas, ki predstavlja trgovce in distributerje s plinom, v svoji napovedi za obdobje do
leta 2035 navajajo, da trga v EU ni mogoče gledati
ločeno od globalnega trga. Rast povpraševanja po
plinu bo povzročila zaostritev konkurence za na-

hajališča plina na mednarodnih trgih. Negotovosti
pa v združenju Eurogas vidijo v zanimivosti evropskega trga, zlasti ko govorimo o oskrbi z utekočinjenim zemeljskim plinom. Med ukrepi, ki jih
za odpravo teh negotovosti predlagajo tistim, ki
sprejemajo odločitve, je dograditev novih poti za
oskrbo, torej novih plinovodov in novih terminalov
za utekočinjeni zemeljski plin.
Slovenija je del vzhodnega koridorja
Evropska komisija je oktobra potrdila načrt pred-

nostnih energetskih infrastrukturnih projektov,
med katerimi so tudi plinovodi in terminali za utekočinjeni naftni plin. V njem je za Slovenijo navedenih sedem projektov, od tega štirje za plin. Vsi
štirje so del vzhodnega evropskega plinskega koridorja. Prednostni evropski projekt, za katerega bodo veljali posebni pogoji za pridobitev dovoljenj in
za katerega bo mogoče pridobiti evropska sredstva
na podlagi novega instrumenta Povežimo Evropo,
je plinovod za transport utekočinjenega zemeljskega plina Omišalj-Zlobin-Jelšane-Kalce.Tak projekt je tudi nadgradnja in dograditev novih delov plinovoda, ki povezuje slovenski in hrvaški plinski sistem Bosiljevo-Karlovac-Lučko-Zabak-Rogatec, pa
dograditev novega plinovoda med italijansko Gorico, Šempetrom in Vodicami z deli Gorica/Šempeter-Ajdovščina (29 kilometrov), Ajdovščina-Kalce
(24 kilometrov) in Kalce-Vodice (47 kilometrov).
Na evropskem seznamu prednostnih energetskih
infrastrukturnih projektov je še dograditev plinovoda od Kidričevega do Madžarske, ki bi omogočil
navezavo slovenskega plinovodnega omrežja na
madžarskega.
Evropska komisija bo projekte, ki jih bo sofinancirala s sredstvi, ki jih ima na voljo na podlagi instrumenta Povežimo Evropo, izbirala prek javnih
razpisov. Seznam prednostnih evropskih projektov
bo posodobila vsaki dve leti. Za gradnjo evropske infrastrukture bodo z uveljavitvijo novega večletnega
proračuna EU na voljo tudi evropske projektne obveznice. A večino sredstev bodo morali zagotoviti
zasebni investitorji, račun pa bodo seveda na kon
cu plačali porabniki.
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FokUSni intErvJU: Jonathan StErn, oxfordski inštitut za energetske študije

Poraba plina v Evropi si v tem
desetletju ne bo opomogla, zato
Južnega toka v resnici ne potrebujemo
Tanja Srnovršnik Volarič, foto: osebni arhiv J. Sterna
Profesor Jonathan Stern, predstojnik in višji znanstveni
sodelavec Programa za raziskave zemeljskega plina pri
oxfordskem inštitutu za energetske študije v veliki Britaniji,
je prepričan, da je Evropa vstopila v temno dobo plina, v
kateri se povpraševanje vsaj do leta 2020 ne bo vrnilo na
raven izpred recesije, morda pa niti po tem letu ne. zaradi
tega in celo kljub pešanju domače proizvodnje plina Evropa
ne bo potrebovala nobenih večjih novih infrastrukturnih
uvoznih zmogljivosti, kot sta Južni tok in južni koridor, četudi
bosta ta projekta zagotovo izpeljana. objavljamo
najpomembnejše poudarke pogovora, ki smo ga konec
lanskega oktobra opravili v Londonu, celoten intervju pa si
lahko preberete na www.energetika.net.
na Plinskem forumu Energetske skupnosti ste dejali, da je
Evropa v temni dobi plina. zakaj je tako?
saj štirje razlogi obstajajo, zakaj se to dogaja. Najprej je tu
dejstvo, da si Evropa še ni zares opomogla od recesije in
izkazala omembe vredne gospodarske rasti. Drugič,
uvažamo zelo poceni premog – po ceni, ki je približno na ravni
tretjine cene plina –, kar je plin v veliki meri izrinilo iz proizvodnje elektrike v državah, kot so Nemčija, Velika Britanija in nekatere druge. Močno so se povečali subvencionirani obnovljivi viri, kar je plin še dodatno izrinilo iz elektroenergetskega sektorja. In nazadnje so tu še visoke cene. Visoke so celo tiste, ki se oblikujejo na plinskih vozliščih, torej borzne cene, kaj šele
pogodbene cene, ki so vezane na nafto. Vse to pomeni, da plin v
mnogih sektorjih v mnogih državah preprosto ni konkurenčen.
Kumulativni učinek vsega tega je, da je poraba plina v Evropi leta 2012 upadla na raven iz prvih let tega stoletja, torej smo izgubili 10 let rasti in je zdaj postalo skoraj nemogoče kuriti plin za
proizvodnjo elektrike, razen če res nimate na voljo nič drugega
kot nafto. Proizvodnja elektrike naj bi bila tisto področje, ki bo plinu omogočilo rast, vendar zdaj številne države elektrarne na
plin preprosto zapirajo. Ko vse to sestavite, vidite, da so obeti za
plin do konca tega desetletja zares zelo slabi.

V

zelo kritičen pogled imate na cene plina, o čemer pišete tudi
v svoji knjigi. Pravite, da so v Evropi cene previsoke in da ne
odražajo tržnih razmer. kakšne bi bile po vašem mnenju
ustrezne cene za Evropo in preostali svet? na kakšen način bi
moralo potekati oblikovanje cen?
Plinski sektor se je po vsem svetu, razen morda v Severni Ameriki, vedno imel za drugačnega od skoraj katerega koli drugega
sektorja. Študente učimo, da naj bi se cene oblikovale kot posledica ponudbe nekega blaga in povpraševanja po njem v državi,
kjer se to blago uporablja. Pri plinu nikoli ni bilo tako. V večini

evropskih držav se je začel uporabljati kot nadomestilo za nafto.
Cene plina smo torej vezali na cene nafte po formuli, ki je
odražala nekaj različnih vidikov plina. V teku desetletij pa smo
potem pozabili, zakaj smo to storili.
V zadnjih petih letih pa se je ob tem, ko so cene nafte poskočile
do 100 dolarjev za sodček in več, nenadoma razkrila norost vezanja cen plina na cene nafte in ljudje so naenkrat začeli govoriti: »Samo malo, zakaj že to počnemo?« In odgovor je: »Ker smo
to vedno počeli, ker je bilo to v 70. in 80. letih 20. stoletja smiselno.« Zaradi reform tretjega svežnja na področju liberalizacije
in konkurenčnosti se je Evropa nenadoma zavedla, da potrebuje
cene, ki bodo temeljile na ponudbi plina in povpraševanju po
njem. V Evropi in tudi drugje je veliko zmede glede tega, ali bodo cene nižje ali višje ali bolj spremenljive ali boljše ali slabše od
teh, ki smo jih imeli v preteklosti, a osnovno načelo je zelo preprosto. To načelo pravi, da je plin blago tako kot vsako drugo in
da bi morale njegove cene temeljiti na ponudbi in povpraševanju
v posamezni državi.
»Če bodo države še naprej vezale cene plina na cene
nafte, tako uvajajo (ali nadaljujejo) izkrivljanje, ki bo
za prihodnost plina silno problematično.«

Evropa veliko plina dobi iz rusije. gazprom je tu izjemno
pomemben akter, a cenam plina, ki bi se oblikovale na
plinskih vozliščih, nasprotuje.
Gazpromovo stališče je zelo pomembno in tudi zelo zanimivo. V
državah, ki imajo več različnih virov dobave, je Gazprom spremenil svojo formulo določanja cen. Postopek je zelo zapleten, a
Gazpromov način oblikovanja cen je na konkurenčnih trgih severozahodne Evrope zdaj razmeroma blizu tržnemu načinu oblikovanja cen. Tega sicer ne bodo potrdili in tudi ne bodo sprejeli
preproste vezave svojih dolgoročnih pogodb na cene, ki se oblikujejo na vozliščih, a način, kako so spremenili svojo formulo, se
temu precej približa. V državah, ki alternative ruskemu plinu nimajo, pa jim formule ni treba spremeniti. A sam Gazpromu ali
kateremu koli drugemu proizvajalcu rečem: »Fantje, za svoj
proizvod lahko zaračunate, kolikor želite; za vaš vir gre. Lahko se
odločite, da boste postavili zelo visoko ceno, a v tem primeru ne
boste prodali prav dosti plina. Lahko pa rečete, da boste prodajali po tržni ceni in v tem primeru prodali več.« To so osnove ekonomije, nič posebej zapletenega. Gre samo za to, da v nasprotju
z drugimi panogami izvoznikom in uvoznikom plina nikoli ni bilo treba razmišljati na ta način.
Ta zelo preprosta formula za ljudi v plinskem sektorju in za
Gazprom predstavlja revolucijo. Po letu 2008 je njihova prodaja drastično upadla, v letošnjem letu se spet dviguje. Zakaj je taEnergetikaNET
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ko? Deloma zato, ker smo imeli zelo hladno pomlad in je bilo
povpraševanje večje, deloma pa tudi zato, ker so spustili cene.

Bloomberg in drugi tuji mediji veliko poročajo o gazpromovih
finančnih težavah in o tem, kako se krepijo drugi dobavitelji
plina. Mislite, da bo gazprom ohranil položaj glavnega
dobavitelja plina ali se bo njegova vloga zmanjšala?
V knjigi o ruskem plinu, ki jo sedaj pripravljamo, med drugim
govorimo o tem, da se je Gazpromova moč, ki je bila v obdobju
do leta 2000 absolutna, v zadnjem desetletju zmanjšala in se bo
še naprej zmanjševala, sploh v Rusiji. Zunaj ruskih meja Gazprom ne bo imel monopola nad izvozom utekočinjenega zemeljskega plina (UZP). A izvoz UZP je razmeroma nova dejavnost, ki bo pridobila pomen šele ob koncu tega desetletja, bolj verjetno pa šele proti sredini 20. let. Nič pa ne kaže, da bi se spremenil njihov monopol nad izvozom plina v Evropo po plinovodih.
V Evropi za Gazprom ne vidim večjih ovir, vsaj ne pri tem, na kar
lahko vpliva. Ne more vplivati na cene premoga ali obnovljivih virov ali na evropsko shemo trgovanja z emisijskimi kuponi. Kar
se bo zgodilo na teh področjih, se bo, Gazprom pri tem ne more nič.
Veliko vprašanje za Gazprom je, ali želi poskusiti podpirati porabo plina v Evropi ali pa se njegovo stališče glasi: »Poglejte, naša
cena je takšna, kot je. Kupite, kolikor mislite. In to je to.«
kako bi lahko podpiral porabo plina v Evropi?
Z znižanjem prodajnih cen za sektorje, ki bi od nižjih cen plina
imeli koristi. Mislim, da v elektroenergetiki ne morejo storiti nič,
saj so cene tam posledica drugih dinamik. Cene premoga so tako nizke, da Gazprom svojih cen ne bi nikoli dovolj znižal; cen
obnovljivih virov ne določa tržna ekonomija. V drugih sektorjih
pa bi morda lahko kaj ukrenili in to bi morali storiti v vsaki
državi posebej. Težava je sicer v tem, da imajo podpisane dolgoročne pogodbe in jih želijo obdržati. Zelo težko se bodo odločili
za posebne ponudbe. Sam torej mislim, da bo njihov izvoz v Evropo ostal na približno enaki ravni, morda se bo rahlo povečal,
vendar ne toliko, da bi lahko zapolnili Južni ali Severni tok, tudi
če povsem opustijo ukrajinski koridor. Po mojih predvidevanjih
se Gazpromov izvoz v tem desetletju ne bo povzpel bistveno nad
raven, ki so jo dosegali v zadnjih nekaj letih.
kako gledate na evropsko politiko na področju plina? Mislite,
da ta energent uživa zadostno podporo ali bi moral v
energetski strategiji igrati vidnejšo vlogo?
Potrebno se je zavedati, da Evropska unija nima politike na področju plina in tudi na področju katerega koli drugega vira energije ne, razen morda glede obnovljivih virov v okviru ciljev o
zmanjšanju ogljikovih izpustov. EU poskuša doseči, da bi se v
plinskem in elektroenergetskem sektorju močno povečala konkurenca, češ da bo to znižalo cene. Ali se bo to zares zgodilo, ne
vemo, konkurenca v sektorjih pa se brez dvoma močno krepi.
Osebno mislim, da Unija nima mesta pri podpiranju plina, to ni
njeno poslanstvo. Če je treba plin podpreti, mora plinski sektor
– s tem mislim podjetja, ki energent uvažajo in izvažajo – najti
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način, da to stori. Seveda imamo v Evropi povsem zmešane in
kontradiktorne trende, ki raven CO2 še zvišujejo; mislim na, denimo, uporabo poceni premoga in zapiranje elektrarn na plin.
Vprašanje je tudi, ali ni bila podpora obnovljivim virom premočna; države zdaj zmanjšujejo subvencije.
Plinski sektor pa mora doumeti, da plinu nihče ni posebej naklonjen. Trudijo se z argumentom: »Mi smo odgovor na
zmanjševanje izpustov CO2, opustite premog in uporabljajte
plin.« A nihče ne posluša.

v Evropi se veliko govori o proizvodnji plina iz
nekonvencionalnih virov. nekatere evropske države celo
upajo, da jim bo uspelo ponoviti ameriško revolucijo plina iz
skrilavcev. Mislite, da lahko Evropa kdaj doseže to, kar so
dosegle zda?
Na kratko: po mojem mnenju ne. Težavo vidim v tem, da nekonvencionalne vire plina v Evropi pretirano napihujejo ljudje, ki
ne razumejo, kaj se je zgodilo v ZDA, ki mislijo, da je bil vse skupaj čudež, ki se je zgodil kar čez noč. Ne dojamejo, da je za tem
40 let zgodovine, in ne razumejo, da imajo ZDA določene lastnosti, ki jih ne najdete nikjer drugje na svetu, predvsem pa ne v
Evropi. V evropskih državah velja intenzivno vrtanje na kopnem
za okoljsko nesprejemljivo. Nočem reči, da so nekonvencionalni viri plina povsod po Evropi obsojeni na neuspeh, v številnih
državah pa zagotovo. Ljudje tu ne tolerirajo črpanja nafte in plina na kopnem, preprosto ga nočejo. In vlade, ki bodo to dopustile,
bodo padle.
Drugo, česar nihče ne razume, je, da so pri črpanju v ZDA v zadnjih 40 letih zaznali nekonvencionalne vire plina, a ni bilo tehničnega znanja o tem, kako razviti proizvodnjo. Ko so podjetja
končno razvozlala tehnično plat, so že imela vrtine, to pa je pomenilo, da so poznala lokacijo in lastnosti virov. V Evropi ni bilo
praktično nobenega vrtanja in skorajda ni podatkov o teh virih.
Številke o potencialnih zalogah, ki jih vidite, so zelo zanimive, v
praktičnem smislu pa so neuporabne. Sijajen primer tega je
Poljska. Pred tremi leti so bili vsi strašansko navdušeni, češ da bodo že kmalu proizvajali ogromno plina iz nekonvencionalnih virov. Odtlej so zvrtali skoraj 50 vrtin in rezultati so precej žalostni.
To še ne pomeni, da Poljska nikoli ne bo proizvajala plina iz nekonvencionalnih virov. Pomeni pa preprosto to, da bo najbrž
trajalo 10 let in da bo ob precej visokih stroških najbrž proizvajala precej skromne količine. Te bodo uporabne, ne bodo pa
odločilne in ne bodo prinesle čudeža, zaradi katerega Evropa ne
bi več potrebovala ruskega plina.
»v Evropi bo plin iz nekonvencionalnih virov v 20.
letih predstavljal skromno dopolnilo konvencionalni
proizvodnji, kaj več pa ne.«
V Evropi so tri ali štiri države – Poljska, Romunija, mogoče Velika Britanija, potencialno Bolgarija –, kjer boste naleteli na nekaj vrtanja in nekaj uspeha pri črpanju plina iz nekonvencionalnih virov. A omembe vredne proizvodnje najbrž ne bo še vsaj 10
let, tudi pozneje pa bodo količine bržkone skromne.

nenehno
se moramo
opominjati, da so
trgi in potrebe po
plinu v jugovzhodni
Evropi majhni.

na Plinskem forumu Energetske skupnosti smo slišali, da plin
v jugovzhodni Evropi doslej ni bil med pomembnimi gorivi,
vendar bi moral postati. kaj mislite vi? Morda tudi v luči
dejstva, da je ta del Evrope blizu azerbajdžanskih in drugih
nahajališč plina …
Nenehno se moramo opominjati, da so trgi in potrebe po plinu
v jugovzhodni Evropi majhni. V katerikoli od teh držav, razen v
Romuniji, je pol milijarde kubičnih metrov plina že velika količina. Morda res potrebujete več infrastrukture, vendar v majhnem obsegu. Ves čas se mi zastavlja izjemno pomembno
vprašanje, zakaj v teh državah gradimo ogromne plinovode. Zamisel o gradnji ogromnega plinovoda, kot je Nabucco, ki bi
prečkal vrsto držav z letno porabo med dvema in tremi milijardami kubičnih metrov plina se mi zares ne zdi smiselna.
Če vprašate mene, se je prioriteta jugovzhodne Evrope pokazala
ob krizi januarja 2009 po sporu med Rusijo in Ukrajino, ki je prizadela države, kot je Bosna in Hercegovina, torej ne samo članice Evropske unije. Če tej državi zagotovite dodatne pol milijarde
kubičnih metrov plina, je to dobro. A za to ne potrebujete velikopotezne infrastrukture. Podobno nenadoma vsi hočejo razvijati projekte UZP. Lani so terminali UZP po Evropi delovali s 25odstotno zmogljivostjo, kar pomeni, da jih skoraj niso uporabljali.
Infrastruktura za UZP je draga in vprašati se morate, ali se bo naložba povrnila. Razmišljanje v slogu »za to nam ni treba skrbeti, saj bo plačala Evropa« je norost. Poglejmo, kaj potrebujemo za
svojo varnost, a poglejmo tudi, kakšna bo poraba v jugovzhodni
Evropi.
Številne države, ki so močno odvisne od ruskega plina, hočejo to
odvisnost zmanjšati, kar je razumljivo. A zmanjševanje odvisnosti z diverzifikacijo je pogosto zelo drag proces in države ga morajo biti sposobne tudi plačati.
v Uniji je bilo veliko nasprotovanja Južnemu toku, saj bo to
povečalo odvisnost od ruskega plina. a Južni tok bo zagotovo
zgrajen.
Da, Južni tok bo zagotovo izveden. Tudi v tem projektu ali vsaj v
tem, na kakšen način ga gradijo, s poslovnega vidika ne vidim nobenega smisla. Ne verjamem, da bo dosegel običajno stopnjo donosa. A Gazprom je odločen, da ga izvede. Moje stališče je: »Kakor želite. V to bi radi vložili denar? Izvolite. Ali ga boste dobili
nazaj, ni naš problem.« Imajo tudi nekaj resnih težav s tretjim
svežnjem in pravnoformalno ureditvijo Južnega toka.
In ne pozabite, od leta 2000 smo več kot 10 let govorili o južnem
koridorju. Južni koridor bo sprva vključeval en plinovod, po katerem bo ob koncu tega desetletja steklo 10 milijard kubičnih metrov plina na leto. To pomeni, da bo Evropa 20 let govorila o
južnem koridorju, ki bo ob koncu tega obdobja zagotavljal samo
10 milijard kubičnih metrov plina. Po tem vidimo, kako zahtevno
je zgraditi takšen plinovod. Mislim, da mora biti jugovzhodna Evropa glede ruskega plina zelo realna. Če želite neruski plin, krasno, ni problema. Vendar morate plačati novo infrastrukturo, kar
pa bo zelo, zelo drago. Države morajo premisliti, ali si to lahko
privoščijo. Če ne, imajo dve možnosti: ali ostanejo odvisne od Rusije ali plin nadomestijo s čim drugim.
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Mislite, da sploh potrebujemo Južni tok?
To je drugo vprašanje. Z vidika povpraševanja bi rekel, da ga ne
potrebujemo. Toda Rusija meni, da tako zanjo kot za Evropo odvisnost od Ukrajine ni več sprejemljiva. V tem pogledu se na
Ukrajino ni mogoče zanesti, zato mora Rusija zgraditi novo plinovodno omrežje in v celoti opustiti ukrajinski sistem. Je to
prav? Po mojem mnenju gre za zelo skrajno stališče. Vsi imamo
težave s sosedi. Običajno si ne moremo privoščiti, da bi rekli:
»Pretrgali bomo vse odnose z vami.« Običajno se moramo z napornimi sosedi sprijazniti in se pogovarjati, temu se reče diplomacija. Zato imamo zunanjo politiko. Rusi so očitno rekli: »Ne,
z vami smo opravili.« In takšno stališče je zelo skrajno in precej
drago. A takšno stališče so zavzeli.
»Evropa bi utegnila v turčiji izgubiti določen del desetih
milijard kubičnih metrov iz plinovoda taP.«

v intervjuju za natural gas Europe ste dejali, da obstaja
verjetnost, da bo kaspijski plin na koncu tekel po plinovodih
Južnega toka namesto po novih plinovodih, ki smo jih
pričakovali. Mislite, da projekti, kot je transjadranski
plinovod (taP), ne bodo izvedeni?
Nasprotno. Mislim, da bo TAP zgrajen. Razlog za mojo izjavo je
bil naslednji: kot vemo, imajo po tretjem svežnju in omrežnem
kodeksu do vseh plinovodov dostop tudi tretje osebe. Obstaja velika verjetnost, da bo Gazprom pri katerem koli plinovodu, tudi
Južnem toku, lahko imel v lasti samo 50 odstotkov dolgoročnih
zmogljivosti. TAP oziroma azerbajdžanski plin bo prišel skozi
Turčijo. Prispel bo do turške meje z Grčijo in potem po grškem
omrežju tekel vzdolž bolgarske meje do točke, kjer je plinovodna povezava. Iz bolgarskega sistema bi nekaj plina lahko steklo
proti severu skozi Južni tok. Če se partnerji v projektu TAP
odločijo, da bodo zakupili zmogljivosti Južnega toka, jim Rusi po
mojem mnenju ne bodo mogli ugovarjati. Lahko bi se torej zgodilo, da bi kaspijski plin sicer tekel po plinovodu TAP, a nekaj bi
ga teklo tudi po Južnem toku.
kakšna je vaša napoved za plinski trg v Evropi? vidite kakšne
pozitivne obete?
Ne, razen če se kaj korenito spremeni, jih ne vidim. Mislim, da
si poraba plina v Evropi do leta 2020 ne bo opomogla, po tem letu pa bo odvisno, kaj se zgodi z nizkoogljično energijo in s cilji
o zmanjšanju ogljikovih izpustov. Bomo cilje ohranili, bomo
zahtevali večje zmanjšanje? Smo v gospodarskem smislu
uspešna celina z visoko gospodarsko rastjo in visoko porabo
energije? Bomo končno ugotovili, da moramo v celoti opustiti
premog in da igrajo obnovljivi viri pomembno, a omejeno vlogo?
To so pomembna vprašanja, na katera ni preprosto odgovoriti, bodo pa vplivala na rabo plina. Morda se bo plin v 20. letih vrnil v
velikem obsegu, v tem desetletju pa ne. To bo obdobje upada.
Pozneje bo veliko odvisno od najpomembnejših makroekonomskih in energetskih predpostavk ter predpostavk na področju

ogljika.
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izšla je knjiga trajnostna energija brez razgretega ozračja

Energetika.nEt, vodilna medijsko-založniška hiša na
področju energetike, je v okviru mednarodnega projekta
krepitve energetske pismenosti En-LitE izdala prevod knjige
Sustainable Energy – without the hot air britanskega avtorja
davida J.C. Mackaya, glavnega znanstvenega svetovalca na
britanskem ministrstvu za energijo in podnebne spremembe
ter profesorja na Univerzi v Cambridgeu. gre za svetovno
uspešnico o realističnem načrtovanju trajnostne energetske
prihodnosti, ki je sedaj v slovenščini pod naslovom
»trajnostna energija - brez razgretega ozračja« dosegljiva
širši javnosti, po mnenju mnogih pa je ključnega pomena ne
le za energetsko opismenjevanje v Sloveniji, temveč služi
tudi kot osnova za bodoče razprave o prihodnosti energetike
pri nas.
Ana Vučina Vršnak, foto: Marko Samec
naj razprava temelji na številkah, ne čustvih
a je razprava o energetiki in kakšna naj ta bo v prihodnosti
resnično zapletena, saj vsebuje cel kup različnih deležnikov, kopico vidikov in ne nazadnje tudi nasprotujočih
si interesov, je ob predstavitvi slovenskega prevoda knjige pokazal
posvet, na katerem so sodelovali strokovnjaki, gospodarstveniki in
politiki. Svoja mnenja je izrazila tudi bolj ali manj strokovna publika, kar je odločevalce le še spodbudilo, naj odgovorno oblikujejo bodoči Nacionalni energetski koncept, ki ga omenja novi
Energetski zakon.

D
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Prof. MacKay je pred izidom knjige v državnem svetu v začetku novembra dejal, da je Slovenija v marsičem podobna Veliki Britaniji. »Povprečen prebivalec tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji porabi 110 kWh primarne energije dnevno, izpusti CO2 so podobni,
ne glede na to, da Slovenija proizvede 25-krat več hidroenergije in
trikrat več jedrske energije na prebivalca,« pravi profesor. Po njegovem bi lahko Velika Britanija prešla v nizkoogljično družbo z obnovo stavb, vlaganjem v vetrno energijo, v Sloveniji pa bi se morda lahko bolj osredotočili na solarno energijo in hidroenergijo. Ob
tem je dodal, da mora biti na mizi kot možnost tudi jedrska energija. »Jedrska energija sicer ni odgovor na bolj čisto energijo, vendar je del rešitve proti podnebnim spremembam.«
tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji potrebujemo
zmanjšanje ravni puhlic, potrebujemo spremembe v energetiki, ki se na koncu dejansko izidejo. Potrebujemo ljudi,
ki jih ne bodo nenehno prevzemala čustva, ampak bodo poznali številke in bodo znali na tej osnovi računati. Poznati
morajo energetske koncepte, ki se bodo izšli.
iz predstavitve knjige
In če želimo imeti različne vire energije, moramo poznati tudi
dejstva, koliko je lahko proizvedemo, iz katerega vira in kakšno
infrastrukturo potrebujemo za to. »Četudi bi na primer v Sloveniji posadili vso zemljo z rastlinami za proizvodnjo biogoriv, ne
bi s tem zadostili potrebam po gorivu, ki ga potrebujejo za transport,« je poudaril MacKay.

En.zaLoŽBa

V delu se avtor posveti vprašanjem, povezanim z viri energije, z
oskrbo in porabo energije ter odgovornim načrtovanjem energetske prihodnosti – in to tako, da je tudi laičnemu bralcu tematika razumljiva, pregledna in prepričljiva. Predvsem pa je pomembno to, da energetska vprašanja predstavlja povsem brez
ideološke in čustvene navlake ter na podlagi strokovno utemeljenih dejstev. »Potrebujemo številke, ne pridevnikov!« je temeljni avtorjev moto.

dodano posebno poglavje za Slovenijo
Slovenski prevod prinaša posebno poglavje, namenjeno predstavitvi stanja v Sloveniji. Dr. Dean Korošak iz Raziskovalnega,
razvojnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru
(RAZ:UM) in mag. Mojca Drevenšek iz podjetja Consensus – ki
sta sodelovala v mednarodnem projektu krepitve energetske pismenosti EN-LITE in tudi povabila profesorja v Slovenijo – sta ob
predstavitvi knjige decembra lani izpostavila prispevek prevoda
k širši razpravi o energetski prihodnosti.
S pomembnostjo MacKayeve vizije se strinja tudi generalni direktor direktorata za energijo pri ministrstvu za infrastrukturo in
prostor Danijel Levičar: »Slovenija letno porabi 60 TWh energije,
od tega je le ena tretjina elektrike. Zavedati se moramo tudi, da letno uvozimo za dve milijardi energentov.« Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel pa dodaja, da mora Slovenija razmisliti o novem energetskem konceptu: »Ob nastopu mandata
sem doživel največje razočaranje prav na področju energetike, ki
sicer ni v slabem stanju, ampak si želim energetske strategije.«
Levičar je ob izidu knjige poudaril, da se sedaj pričenja razprava
glede energetskega koncepta Slovenije, ki »smo ga začeli z novo
energetsko zakonodajo, saj je zdaj v parlamentarnem postopku«.
Kot je jasno povedal, pri nas »prehod na trajnostne vire ne bo ne
hiter ne lahek«, pa čeprav je mogoče s tem znižati odvisnost od
uvoza energentov, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in omiliti podnebne spremembe, tu je tudi priložnost za domače gospodarstvo. Ocenil je, da se bodo pojavili izzivi, saj ta prehod pomeni podvojitev potreb po električni energiji v Sloveniji. Navkljub
ukrepom energetske učinkovitosti se bo poraba elektrike v prihodnosti zelo verjetno zvišala, na kar opozarja tudi MacKay, zato po besedah Levičarja »stojimo na prelomnici, saj bo treba v
energetiki začrtati pot naprej«.
Očitno pa debata o trajnostnem razvoju pri nas ne bo enostavna.
Vizije namreč politika nima, smo večkrat slišali na posvetu po izidu knjige, Levičar – direktorat za energijo bo vodil naslednjih pet
let – pa je izpostavil, da knjiga ponuja razmislek, kam naj se
obrnemo. »Ne smemo govoriti samo o viziji energetike, ampak celotnega gospodarstva,« je jasen, pa čeprav v isti sapi priznava, da
energetika in okolje v Sloveniji nimata »skupnega vektorja«. 
David J. C. MacKay

trajnostna energija brez razgretega ozračja

izSEk iz intErvJUJa
Pogovarjala se je Alenka Žumbar Klopčič

Prof. david J. C. Mackay:
dokler ne izdelate načrta,
ki se izide, naj vse energetske
možnosti ostanejo na mizi!
verjamete v trajnostno prihodnost? Smo ljudje pripravljeni
spremeniti svoje navade, povezane s porabo?
Trajnostna prihodnost je seveda mogoča, vendar je ne bo
enostavno doseči. Zdaj živimo kot kralji in porabljamo tolikšno količino energije, da se tega komaj zavedamo. Ni se lahko spremeniti. Velikopotezna možnost je, da spremenimo:
način porabe energije – za ogrevanje, porabo elektrike in
transport; vse to in še industrijsko proizvodnjo tistih stvari, ki
jih večinoma niti ne potrebujemo. Še vedno pa ni povsem jasno, ali se sploh hočemo spremeniti, saj bi to pomenilo velikansko spremembo našega načina življenja. Po drugi strani
pa bi lahko spremenili tudi celotno infrastrukturo, vključno z
obnovljivimi viri, ne samo naše porabe ...
Je program obnovljivih virov - ali bolje: sistem
zagotovljenih odkupnih cen - po vašem mnenju trajnosten?
Če se človeštvo odloči, da bo v velikem obsegu uporabljajo obnovljive vire, se to zdi precej razumen pristop. A ko zagovarjamo obnovljive vire, se moramo zavedati posledic. Seveda vsi
viri energije, za katere se odločimo, prinesejo neke posledice,
a pri obnovljivih virih se denimo moramo zavedati, da bi na
primer v Veliki Britaniji samo za transport potrebovali nasad
biogoriv, ki bi bil večji od celotne države, če bi jih hoteli pridelati dovolj. Enako velja za Slovenijo.
Z bioenergijo so torej povezane velike zahteve. Pri vseh obnovljivih virih se zatakne pri potrebni površini, tudi pri vetrnih elektrarnah. V Sloveniji morda ni tako, v Veliki Britaniji
pa zagotovo. Če bi hoteli zadostiti britanskim potrebam po
elektriki z vetrnimi elektrarnami – in ne pozabite, da poraba
energije vključuje več kot samo porabo elektrike –, bi te zavzemale 10 odstotkov britanskega ozemlja. Tehnično je seveda
to izvedljivo, a precej ljudi ne bi bilo zelo navdušenih.
Težava obnovljivih virov je še njihova nestalnost, saj sonce ne sveti ves čas in veter ne piha neprestano. Razmišljati torej moramo
o shranjevanju energije, pri čemer moramo upoštevati, da vsa gospodinjstva ne bodo pripravljena doma hraniti velikih akumulatorjev. Ena možnost je proizvajati vodik in ga shranjevati, vendar
spet potrebujemo način shranjevanja. Če se nekdo ne strinja z vetrnimi elektrarnami, ali se bo strinjal s posodami za shranjevanje vodika?

Cena izvoda 25,00 EUr

Naročite
si svoj tiskani
izvod knjige.

www.energijadoma.si/en-zalozba/poslovna-literatura

Bi še vedno težko rekli, ali je jedrska energija trajnostna
ali ne, kot pravite v svoji knjigi?
V knjigi za trajnostno definiram tisto rešitev, ki bi jo lahko uporabljali vsaj 1000 let. Mislim, da je uporaba jedrske energije
v takšnem obdobju vsekakor mogoča. Še verjetnejša je, če bi
radioaktivne odpadke uporabili kot vir. Vprašanje pa je, ali lahko jedrsko energijo še naprej uporabljamo varno.
Celoten intervju je objavljen na portalu Energetika.nEt.
EnergetikaNET
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nEk: v ospredju je bilo vprašanje jedrske varnosti
Tanja Srnovršnik Volarič
Jedrska energija se je lani soočala s kar nekaj »nevšečnostmi«:
težave v Fukušimi so se nadaljevale, med drugim z uhajanjem
radioaktivne vode, v zda so napovedali zaprtje treh jedrskih
elektrarn, v Sloveniji pa je bila v zadnji polovici leta med
najbolj odmevnimi novicami poškodba jedrskega goriva.

V

Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so med lanskim remontom, ki se je začel oktobra, med pregledom gorivnih
elementov na treh elementih odkrili mehanske poškodbe gorivnih palic, na dveh pa je bilo ugotovljeno puščanje brez
mehanskih napak. V vodstvu NEK so takrat poudarili, da varnost
nikoli ni bila ogrožena in so vsi poškodovani oziroma puščajoči
gorivni elementi za vedno izločeni iz nadaljnjega obratovanja.
Vse ostale gorivne elemente pa so preverili glede tesnosti in mehanske ustreznosti. Podjetje Westinghouse, ki želi sodelovati tudi pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2), naj bi sicer do junija pripravilo podrobno analizo vzrokov za puščanje goriva v prejšnjem gorivnem ciklu.
Dogodek je na noge vrgel okoljevarstvenike, ki so na Upravo RS
za jedrsko varnost (URSJV) v zvezi z dogajanjem v Krškem in v
zvezi z jedrsko varnostjo naslovili kar nekaj pisem. Med drugim
jih je skrbelo, da je zaradi pomanjkanja denarja NEK preložila investicije v ukrepe za nadgradnjo jedrske varnosti v vrednosti
400 milijonov evrov. »Zanima nas, ali se z odložitvijo tako obsežnih ukrepov povečuje tveganje za nove incidente? Zakaj NEK
nima denarja za zagotavljanje varnega delovanja?« so zapisali v
Focusu in Greenpeaceu.

Po dolgem remontu še samodejna zaustavitev
URSJV je odgovorila, da preložitev končnega roka izvedbe obsežnega programa nadgradnje varnosti NEK nikakor ni poveza-

na samo z denarjem. Roke za izdelavo projektov in za dobavo
ključne opreme je namreč zavlekla tudi uvrstitev družbe NEK
med podjetja, ki morajo slediti zahtevam zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. »Vsekakor je finančna situacija glede zagotavljanja sredstev za varno obratovanje NEK vse od podpisa
meddržavne pogodbe o lastništvu NEK s Hrvaško zelo stabilna
in zadovoljiva, kar naša uprava v sedanjih kriznih razmerah pogosto ponavlja,« so dodali.
Le nekaj dni po ponovnem zagonu elektrarne – remont se je zaradi težav podaljšal do 19. novembra – se je ta zaradi elektromagnetne motnje v novem sistemu za merjenje temperature primarnega hladila samodejna zaustavila. Elektrarna je zato nekaj
časa delovala z 98 odstotkov moči, nato pa so v NEK v začetku letošnjega leta ugotovili, da so elektromagnetne motnje tako majhne, da ni pričakovati ponovitve napake.

aktivna prelomnica?
Lani je sicer v javnost prišlo tudi poročilo francoskega inštituta
IRSN o potresni varnosti potencialne lokacije za morebitni
drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Inštitut je opozoril, da
je treba prelomnico Libna, oddaljeno le nekaj kilometrov od potencialne lokacije JEK 2, upoštevati kot potencialno aktivno
prelomnico in glede te opraviti dodatne raziskave. Glede obstoječe jedrske elektrarne pa v IRSN niso rekli, da bi jo bilo treba zapreti, ampak da bi bilo treba nove podatke upoštevati pri
drugi oceni varnosti, na podlagi tega pa bi videli, ali je treba
sprejeti kakšne dodatne odločitve. Iz GEN energije so sicer v
začetku letošnjega leta sporočili, da so po ugotovitvah strokovnjakov varnostna tveganja, povezana s prelomom Libna,

inženirsko nepomembna.

omerzel: odgovor na širitev JEk bo dal energetski koncept
Ana Vučina Vršnak
Pretekli meseci so minili v znamenju jedrske energije: na Bledu
je potekala mednarodna konferenca Jedrska energija za novo
Evropo 2013, potekal je remont NEK, praznovali smo 30. obletnico odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan (IJS). O
tej temi smo govorili tudi z ministrom Omerzelom.

Slovenija dobiva približno tretjino električne energije iz nEk,
življenjska doba pa se ji izteče leta 2023. ali je v tem
trenutku, torej manj kot 10 let pred tem, že jasno, če bomo
gradili drugi reaktor (JEk 2)?
V dosedanjih načrtih za razvoj slovenske energetike je bila jedrska opcija vedno del teh načrtov. Konkretno bo na to vprašanje odgovorila resolucija o Energetskem konceptu Slovenije, ki bo pripravljen to leto. Trenutno pripravljamo strokovne podlage za pripravo Energetskega koncepta. Je pa v igri podaljšanje življenjske
dobe obstoječi elektrarni ali nova oz. nov reaktor.
Če bi gradili JEk 2, kolikšno moč bi morala imeti po mnenju
vlade, da bi zagotavljala varno in zanesljivo oskrbo? ali bomo
morda to energijo izvažali?
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Vlada o JEK 2 še ni razpravljala. Podlaga za potencialno širitev lokacije v Krškem bo dana v Energetskem konceptu Slovenije.

ali obstaja možnost, da bi podaljšali življenjsko dobo nEk, za
koliko časa, kdaj bi lahko prišlo do te odločitve? ali je realno
pričakovati hkratno delovanje obeh?
NEK ima veljavno obratovalno dovoljenje, ki ni časovno omejeno. To dovoljenje in zakonodaja predpisujeta, da mora NEK vsakih 10 let opraviti obdobni varnostni pregled, ki je pogoj za nadaljnje delovanje. Prvi tak pregled je NEK zaključila 2003, drugi pa se je ravno končal. Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je z
odločbami leta 2012 že potrdila in odobrila spremembe tistih delov varnostnega poročila NEK in pripadajoče dokumentacije, ki
so do tedaj omejevali obratovalno dobo na 40 let. Potrjene spremembe sedaj zagotavljajo tehnično možnost obratovanja NEK še
dodatnih 20 let, torej skupno 60 let. To je seveda pogojeno z izvedbo Programa nadgradnje varnosti in z izpolnjevanjem rednih
postopkov ter vseh predpisanih varnostnih zahtev.
intervju v celoti preberite na portalu Energetika.nEt.
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Jedrska varnost je bila nenehno zagotovljena
in tako tudi ostaja
Stanislav rožman, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK)

J

edrska varnost je najvišja prioriteta poslanstva Nuklearne
elektrarne Krško. Da je tako, potrjuje raven jedrske
varnosti, ki se je nenehno izboljševala ob upoštevanju
obratovalnih izkušenj, priporočil domačih in tujih strokovnih
organizacij ter upravnih zahtev. Jedrska varnost NEK je tako
danes na višji ravni, kot je bila na začetku obratovanja v
osemdesetih letih. Da je NEK med najvarnejšimi tovrstnimi
objekti, je potrdil tudi lani opravljen izredni pregled evropskih
jedrskih elektrarn. Tudi po letošnjih dogodkih, ki za
mednarodno prakso niso neobičajni, velja, da je naša jedrska
varnost na visoki ravni.

Foto: Arhiv NEK

Varnostni vidiki delovnih aktivnosti so prednostni na vseh
ravneh. Poudarjeni so v delovnih dokumentih, izraženi v
delovnih pristopih in prednostni pri sprejemanju odločitev.
V NEK smo odgovorni za zagotavljanje obratovanja z nizkimi
tveganji in s tem varnega delovnega okolja zaposlenih in
varnosti širše javnosti. Varnostna kultura kot vzorec obnašanja
je v NEK temeljna vrednota, zapisana v kodeksu podjetja in
prisotna v zavesti vsakega zaposlenega. Odgovornost za
jedrsko varnost se odraža v profesionalnem odnosu do dela
in pri upoštevanju visokih standardov obratovanja jedrskih
objektov. Jedrska varnost v NEK se zagotavlja na podlagi
številnih programov, ki opredeljujejo delovne procese in
vsebine, ter komplementarnih tehnoloških, organizacijskih
in procesnih rešitev.
Obratovanje NEK in s tem tudi naš odnos do jedrske varnosti
je izpostavljen kritični presoji Uprave Republike Slovenije
za jedrsko varnost (URSJV) in tudi mednarodnih inštitucij.
V NEK se v tridesetih letih obratovanja ni zgodil noben
incident, ki bi bil po strokovnih merilih Mednarodne
agencije za atomsko energijo (MAAE) opredeljen kot
pomemben za jedrsko varnost.
Tudi letošnje nevšečnosti s poškodbami jedrskega goriva
so bile zgolj obratovalne narave, ki niso v ničemer okrnile
varnosti obratovanja NEK in niso povzročile nobenih vplivov
na okolje. Jedrska varnost je bila zagotovljena in tako tudi
ostaja. Kaj je pomembno za jedrsko varnost in kaj vpliva
nanjo, ni stvar svobodne in subjektivne presoje, ampak jasnih
strokovnih meril ter dejstev, ki jih je treba upoštevati. Jedrska
elektrarna ponovno obratuje stabilno, k dodatni nadgradnji
varnosti pa smo prispevali s tehnološkimi posodobitvami v
letošnjem remontu in obsežnim programom kadrovskega
usposabljanja.
Varno in stabilno obratovanje JEK dokazuje, da so bila vsa
dela v letošnjem remontu, vključno s sanacijo jedrskega
goriva, izvedena kakovostno. 

EnergetikaNET
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o presenečenjih v jedrskih varnostnih kulturah
dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko, Institut Jožef Stefan (IJS), foto: IJS

Lansko leto je bilo zame izjemno dobro. tako se mi je vsaj
zdelo. Lahko rečem, da je šlo za moje dojemanje oziroma
percepcijo resničnosti. Seveda je čisto mogoče, da je kdo to
isto resničnost dojemal povsem drugače.

M

orda sem prav zato ob zaključku leta veliko razmišljal
o percepcijah. O zelo dobrodošlih različnostih, ki nas
bogatijo kot posameznike in kot skupnost. Še posebej
v tistih okoljih in kulturah, ki različne percepcije razumejo, sprejemajo in spodbujajo. Mislim namreč, da bodo različna dojemanja resničnosti močno zaznamovala našo prihodnost.
Različni pogledi so zelo dobrodošli tudi v odličnih jedrskih varnostnih kulturah. Prav ste prebrali. Prepričan sem, da jih je več
in ne ena sama. Nedavno se je percepcij jedrskih varnostnih kultur kolegica med neko konferenco lotila na zelo zanimiv in provokativen način. Začela je nekako takole: »V jedrski varnostni kulturi ni prostora za napake.« Izraz na obrazih poslušalcev ji je tiho pritrjeval. Nato je dodala: »V jedrski varnostni kulturi se iz
čisto vsake napake nekaj naučimo.« Tiho pritrjevanje je počasi zamenjalo polglasno muzanje večine in glasno negodovanje nekaj
posameznikov.
»Kako se lahko karkoli naučimo iz napak, če pa zanje ni prostora?« je skoraj kriknil član mlade generacije. Zelo dobro razmišljanje! V kulturi, v kateri ni prostora za napake, se iz njih preprosto ni mogoče učiti. In če smo dosledni, lahko rečemo: v taki kulturi tudi presenečenj ne bi smelo biti. Če presenečenja dopuščamo, hkrati vsaj potihoma priznamo, da se moramo še česa
naučiti. »Uspeh nas ničesar ne nauči. Le napake nas,« je bil prepričan že admiral Hyman G. Rickover, oče jedrskega pogona plovil mornarice ZDA. Učimo se torej iz napak. Praviloma iz lastnih!
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V letu 2013 smo bili kar nekajkrat presenečeni. Naj spomnim na
še sveži presenečenji s poškodbami goriva in meritvami temperatur in na tisto z morebitno aktivnostjo prelomnice v Libni. Vsekakor je prav, da se o presenečenjih odkrito pogovorimo. Tako je
mislil tudi admiral Rickover: »Odprte razprave in nestrinjanja je
potrebno spodbujati. Le tako lahko težavo spoznamo z vseh strani.« Tudi strokovnjaki, ki razmišljajo drugače in so to pripravljeni
povedati in utemeljiti, nam v odprti razpravi lahko samo pomagajo in nas s svojo odprtostjo ne morejo presenetiti.
Kolegica je v omenjenem predavanju nadaljevala z razmišljanjem
o samostojnosti, nadzoru, samozadostnosti in samozadovoljstvu. »Dobro varnostno kulturo dosežemo takrat, ko ljudje svoje zadolžitve opravijo odlično tudi takrat, ko jih nihče ne gleda,«
je dejala. Pripadnik mlade generacije je nemudoma posredoval:
»Odlično! Povečajmo samozavest ter ukinimo nadzor. Ali pa
vsaj poskrbimo, da bo nadzor čim hitrejši in čim cenejši.« Kolegica je nadaljevala, da kakovosten nadzor močno spodbuja samozavest, hkrati pa pomaga odganjati zelo nevarni samozadostnost in samozadovoljstvo. Seveda pa za kakovosten nadzor potrebujemo izobražene, motivirane in etične ljudi ter dovolj finančnih sredstev. Nadzor je torej neke vrste nujno zlo. Henry
Ford, utemeljitelj serijske proizvodnje avtomobilov, je že pred stoletjem izrazil tudi prepričanje, da je nujno zlo vedno veliko bolj
nujno, kot pa je zlo.
Draga bralka ali bralec, brez skrbi. Jedrska varnostna kultura, v
kateri so dovoljena tudi presenečenja, je zelo dobra. Tudi zato, ker
jo je mogoče še izboljšati. Ne glede na morebitna drugačna dojemanja ali razlage zato ostaja odlična prihodnost v rokah tistih,
ki so presenečenja in napake pripravljeni priznati, se o njih po
govoriti in se iz njih tudi česa naučiti.
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nastavki za drugo nuklearko so taki kot pri tEŠ 6,
so lahko posledice še hujše?
dr. Mihael g. tomšič, foto: osebni arhiv

rojekt druge jedrske elektrarne (v Krškem?) je približno
tam, kjer je bil projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) pred desetimi leti. Ni ga v uradnih državnih
dokumentih, omrežja pa medtem delujejo. Projekt, katerega dimenzija bo vsaj petkrat večja od TEŠ 6, lahko Slovenijo pokoplje.
Propagandisti jedrske elektrarne skušajo z izjavami zamegliti dejansko stanje. Podoba jedrske energetike v Evropi je nedvoumna:
predraga, prenevarna, za Slovenijo pa tudi neobvladljiva. Nedavna
odločitev Velike Britanije o subvenciji za novo jedrsko elektrarno
v angleškem kraju Hinkley Point ne govori v prid drugi jedrski
elektrarni v Sloveniji. Slovenija se ne sme spustiti v tak hazard.

P

Jedrska energija je politična odločitev
Ne glede na privlačnost atomskega krožka je odločitev za jedrsko
energijo politična zaradi obsega investicij in širših posledic uporabe jedrske energije. Nazadnje smo v Sloveniji neposredno težo odločitve o jedrski energiji čutili, ko so jurišni bombniki generala Adžića obletavali Nuklerano elektrarno Krško (NEK), ta pa
ni obratovala kljub nujnim energetskim potrebam domovine.
za državo Slovenijo imamo dve vprašanji: kakšna je
kakovost političnega odločanja pri nas? ter ali smo se
iz primera tEŠ 6 kaj naučili?
Zakaj se za jedrsko energijo odločajo v Iranu, Pakistanu, Indiji
in Koreji? Menda ne zaradi energetskih potreb? Gre za obvladovanje tehnologije za izdelavo atomske bombe. Tudi jedrska elektrarna Krško ni nastala brez atomskega botrstva. Atomske zmogljivosti Jugoslavije so bile blodnje tedanjega vojaškega vrha.
Atomska udarna moč je še danes živa misel v Franciji (de Gaullova udarna moč, »force de frappe«, v leporečju »force de dissuasion«, moč odvračanja) in Veliki Britaniji.
Za državo Slovenijo imamo dve vprašanji: Kakšna je kakovost političnega odločanja pri nas? ter Ali smo se iz primera TEŠ 6 kaj
naučili?

Propaganda poneumlja
Sedanje stanje okoli druge jedrske elektrarne v Sloveniji primerjamo z razmerami o TEŠ 6 v prvih letih po prelomu tisočletja. Z današnjega zornega kota je očiten vrhunec predpriprav, in
sicer ob koncu leta 2006. V »Resoluciji o nacionalnih razvojnih
projektih za obdobje 2007–2023« (dokument je sprejela vlada
pod vodstvom Janeza Janše) je TEŠ 6 opisan kot premogovna
elektrarna z močjo 600 MW in ceno 602 milijona evrov, financirala pa naj bi se iz zasebnih virov kot javno-zasebno partnerstvo.
Hkrati s to propagandno objavo so potekali »resni« razgovori. Ti
so privedli do podpisa pogodbe s francoskim Alstomom konec junija 2008, kjer pa samo za opremo Alstom zaračuna 698 milijonov evrov. V pogodbi je še več spornih »podrobnosti«, nima korupcijske klavzule, sporna eskalacija itd. Trdimo torej lahko, da
je bila leta 2006 slovenska država »propagandno obdelana za šaleško ugrabitev«.

Propaganda se loči od uporabne informacije po tem, da računa
le na učinek mantre, ki jo uveljavi z neskončnim ponavljanjem.
Izogiba se navezave na logiko. (Propagandistična »stroka« je šla
celo tako daleč, da prepoveduje primerjalno reklamo.)
Propaganda poneumlja ljudstvo, da ne sliši ničesar razen nasvetov mešetarjev.

Jedrska propaganda poneumlja bolj
Jedrski mešetarji živijo v težkih časih, a se ne dajo. Kljub nasprotnemu vetru gonijo svojo. Ne gane jih uničujoča ocena lokacije Krško (potresna ocena) in prikaz nevarnosti jedrskih elektrarn iz Fukušime. Nekoliko so se vendarle ohladili, da ne trdijo
več, kako so jedrske elektrarne absolutno varne.
Navedimo nekaj vzorcev lanskih trditev: direktor NEK Stane
Rožman, sicer zelo zaslužen za kakovostno obratovanje elektrarne, ne zmore ostati pošten, ko govori o drugi jedrski elektrarni
»JEK 2 … Govorimo o treh milijardah evrov.« Kot da bi ne vedel,
po čem so hruške: za manjšo, 1000-megavatno elektrarno bi bilo treba izluščiti vsaj šest milijard evrov, za večjo, 1600-megavatno
pa verjetno ne bi bilo dovolj niti devet milijard evrov.
Propagandisti iz GEN energije se znebijo še bolj lažnivih: »Jedrska energija je konkurenčen vir energije s sprejemljivo, predvidljivo in stabilno ceno – zaradi tega je seveda konkurenčna tudi na mednarodnih trgih.«
Jedrski mešetarji živijo v težkih časih, a se ne dajo.
Morda bo komu prav prišla celo prej citirana resolucija iz leta
2006. Drugo jedrsko elektrarno navajajo s podatki: moč 1000
MW, cena dve milijardi evrov, »pričakovana maksimalna polna cena od 35 do 40 evrov/MWh«.
EnergetikaNET
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kruta realnost sodobne jedrske energetike
Na realna tla nas postavljajo trije sodobni evropski primeri: finski Olkiluoto 3, francoski Flamanville 3 – oba imata že dolgo žalostno zgodovino še pred začetkom obratovanja – ter novi »obetavni« primer britanske odločitve o elektrarni Hinkley Point C.
Želja britanske politike, da obnovi svoje jedrske zmogljivosti, je
povzročila oster obrat od tržnega pristopa v elektroenergetiki k
državnemu subvencioniranju. Po letih pogajanj se je britanska
vlada odločila za podpis pogodbe s francoskim podjetjem Electricité de France (EDF). Najpomembnejša določila pogodbe pravijo: EDF zgradi po dva jedrska reaktorja z močjo 1600 MW (gre
za evropski tlačnovodni reaktor (EPWR), dobavitelj je francoska
AREVA), britanska vlada pa s »pogodbo za razliko« zagotovi ceno 92,5 funta/MWh (vrednost leta 2012) za prvih 35 let obratovanja. To je okoli 112 evrov/MWh ali dvakrat več od trenutne tržne
cene (in skoraj trikrat več od »pričakovane maksimalne polne cene« po resoluciji iz leta 2006). EDF je že lastnik več jedrskih elektrarn v Angliji, med drugim tudi elektrarne Hinkley Point v zahodni Angliji (Somerset) ob Bristolskem zalivu nasproti Cardiffa.
Tam je prvi reaktor že ustavljen, obratuje pa še enota B s plinsko
hlajenim reaktorjem tipa AGR (Advanced Gas-cooled Reactor). Osnova za tako visoko ceno so pričakovani investicijski stroški.
Elektrarna moči 3.200 (bruto) MW naj bi stala 16 milijard funtov (19,2 milijarde evrov). Res poročajo o pol cenejšem francoskem dogovoru s Kitajci. Naše izkušnje z Alstomom govorijo, da
naj na ugoden posel kar pozabimo. Finci so kupili 1600-megavatni reaktor za (pregovorne) tri milijarde evrov. Dejanski stroški
že presegajo 8,5 milijarde, izgradnja pa se vleče v nedogled. Obe
strani se sedaj tožita za milijardne zneske.
Domači francoski Flamanville 3 bo prišel v isto kategorijo: osem–
devet milijard evrov. V Evropi je še nekaj jedrskih zgodb: na Češkem, Slovaškem pa v Bolgariji in Romuniji, in vse gredo na isto
vižo kot tista o jari kači in steklem polžu. Kilavo.
Podatki, ki smo jih navedli, postavljajo na laž naše jedrske propagandiste. Kaj bomo z Rožmanovimi tremi milijardami evrov?
Še v trgovino nas ne bodo spustili.
kako nas prinašajo okoli?
Osnovni prijem jedrskega propagandista je, da primerja tekoče
stroške že amortizirane elektrarne, kot je NEK, in posledično ugotovi, da je to najcenejša elektrika. Tekoči stroški NEK so nekje okoli 35 evrov/MWh, s čimer lepo shaja celo pri sedanji izjemno nizki
tržni ceni elektrike. Pri novi jedrski elektrarni pa moramo pokriti
tudi investicijo. Vse »strokovne« in propagandistične navedbe preverimo vsaj toliko, da vidimo, ali ne gre za perpetuum mobile.
Pri investiciji šest milijard za 1000-megavatno elektrarno, kar je
danes približno realno, gre račun takole: šest milijard pomnožimo z 0,12, kar je uporaben anuitetni faktor. Ta na okroglo upošteva vračanje investicije in osnovne stalne stroške. Letni prihodek mora torej biti vsaj 720 milijonov evrov. Pričakovana proizvodnja bo nekje okoli sedem TWh (obratovanje s polno močjo
7000 ur, pri čemer celo leto pomeni 8760 ur). Investicijski stroški v ceni elektrike so torej nekaj čez 100 evrov/MWh. Prištejemo še obratovalne stroške, recimo 20 do 30 evrov/MWh, pa dobimo približno polno ceno. Ta je dvakrat višja od evropske kontinentalne tržne cene.
Ni treba posebej poudarjati, da se bo z računsko in funkcionalno pismenim človekom jedrski propagandist nerad pogovarjal.
zakaj vendarle Britanci sklepajo jedrski posel?
To se vpraša tudi marsikateri državljan Velike Britanije. Neprijazni komentarji pravijo, da je dogovor med britansko vlado in EDF
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»ekonomska norost«. Električna energija po dogovorjeni ceni bo
konkurenčna le, če se cena fosilnih goriv podvoji, pri nafti na primer na 200 dolarjev za sodček. »Pretreseni smo, da vlada sklepa tako neugodno stavo pri pogojih za to elektrarno. Osupli smo,
da vlada obvezuje prihodnje generacije potrošnikov za stroške, ki
bodo posledica tega posla,« je pisal britanski Guardian.
Mimogrede: v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja so zavrnili
projekt 1000-megavatne jedrske elektrarne za takratnih 1,7 milijarde funtov (kar ustreza današnji vrednosti šestih milijard
evrov), razlog pa naj bi bila negospodarnost.
Da bi vendarle razumeli odločitev britanske vlade, lahko kot pozitivne navedemo naslednje stranske argumente: delovna mesta
(po oceni naj bi med gradnjo zaposlili okoli 25.000 delavcev),
ohranjanje stika z jedrsko tehnologijo (?), brezogljična električna
energija. Odločitev je pretehtalo verjetno še nekaj skritih razlogov:
ohranjanje jedrske tehnologije za vojaške namene, pritisk industrijskega lobija (plačnik bodo davkoplačevalci) in, morda ne najmanj, denarni tokovi, h katerim je marsikdo že pristavil lonček
za cekine in ga še bo.

Jedrska energija je (za Slovenijo) neobvladljiva
Dr. Leon Cizelj iz Instituta Jožef Stefan (IJS), sicer aktiven jedrski strokovnjak, je lani že realno ocenil smiselnost razprave o drugi jedrski opciji v Sloveniji: »To je stvar, ki je iz več razlogov daleč v prihodnosti … Mi smo majhni za takšno investicijo«. Tu se
majhnosti izjemoma ne bi smeli sramovati. Dejstvo namreč je,
da konja ne spraviš v pesjak.
Pa primerjajmo britansko in morebitno slovensko odločitev po
relativni velikosti. Britanski elektroenergetski sistem je po instalirani moči 24-krat večji od slovenskega. Sloveniji bi torej
»pripadlo« le okoli 133 MW »nekega Hinkley Pointa C«. Britansko gospodarstvo je po kupni moči 40-krat večje od slovenskega.
Tveganje investicije v višini okoli 480 milijonov evrov (če strošek
devetnajstih milijard delimo s 40) bi bilo morda za Slovenijo še
sprejemljivo. Oziroma: v investicijo jedrske elektrarne se ne moremo spuščati z deležem, ki bi bil večji od 15 odstotkov standardnega modela EPWR (1600 MW).
Jedrska Jugoslavija – zabloda. Jedrska Slovenija – norost.
Relevantna sta še dva premisleka. S sedanjo NEK smo imeli
precejšnjo srečo že pri sklepanju pogodbe. Kljub šibki zasedbi naše pogajalske ekipe je bila pogodba zadovoljiva. Zakaj? Ne nazadnje, ker je za sicer slovensko-hrvaškim projektom stala Jugoslavija in njena globalna razmerja z ZDA (Westinghouse). Pri
TEŠ 6 je slovenska neodgovorna vlada prepustila vsa pogajanja
šaleški skupini državljanov. Ne takrat in ne kasneje vlada ni zastavila s Francijo svoje besede na ustrezni ravni. Je mar predsednik že vedel, da ga k Chiracu ne bodo pustili? (Še stransko
vprašanje: Pri NEK ni bilo sumov korupcije – ali so takrat vendarle bili drugačni časi in običaji?)
In še vedno TEŠ 6. Že skoraj bivši politiki si podajajo vroč kostanj
očitkov o krivdi. Individualna krivda je, je pa tudi sistemski defekt. Kako deluje oblast? V celotni strukturi oblasti je morda nekaj uradnikov, ki so sposobni dojeti, za kaj gre. A še ti morajo biti tiho, saj so nad njimi tisti, ki mislijo in (brez realne odgovornosti) odločajo. Vrhovi pa »mislijo« pod pritiskom lobistov in večinoma podkupljene stroke (VEČ kdaj drugič). In ne pozabljajo
upoštevati osebnih in/ali strankarskih koristi.
Demokracija ima v tem primeru veliko težav. Menda je (nadpovprečno) kar 77 odstotkov prebivalcev Slovenije funkcionalno
nepismenih. Ne razumejo, kaj so prebrali. Bogata njiva za pro
pagandiste in šibka osnova za demokracijo.
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kako varne so jedrske elektrarne
Andreja Šalamun

ob nedavni poškodbi gorivnih celic v slovenski jedrski
elektrarni se marsikdo sprašuje, kako varne so jedrske
elektrarne in kaj vse je treba narediti, da bi to varnost
zagotovili. Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko
energijo (iaEa) trenutno v svetu gradijo okoli 70 jedrskih
elektrarn. njihova življenjska doba je stoletje ali več,
vzdrževanje opreme v takšnem časovnem obdobju pa je
zagotovo svojevrsten izziv.
rimarna odgovornost za varno delovanje jedrske elektrarne je vedno v rokah upravljavca, v Sloveniji torej družbe
Nuklearna elektrarna Krško (NEK). Odločitve o tem, na
kakšen način in kako pogosto bo potekalo vzdrževanje, kdo ga bo
izvajal, pod kakšnimi pogoji in podobno, so torej v rokah uprave
NEK. Odgovorni morajo izpolnjevati vse predpise in zahteve
upravnih organov ter se ravnati po izkušnjah upravljavcev drugod
po svetu, opozarja vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan dr. Leon Cizelj. A lastniki običajno od upravljavca pričakujejo tudi to, da na trgu posluje z dobičkom. Načeloma bi se torej lahko zgodilo, da bi upravljavec izbral poceni izvajalce brez ustreznih referenc, priznavajo strokovnjaki.

P

izvajalce mora nadzorovati upravljavec
V Sloveniji se to ne dogaja, zatrjujejo odgovorni. »Vzdrževanje
poleg naših zaposlenih opravljajo specializirana podjetja iz lokalnega okolja – iz Slovenije in Hrvaške – ter mednarodnega prostora. V zadnjem letu smo zavezanec za naročanje materiala in
storitev v skladu z zakonom o javnem naročanju,« pravijo v naši
nuklearki. Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev jedrske varnosti
opravlja nacionalni regulator, v Sloveniji je to Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV). V njihovi pristojnosti sta po naši zakonodaji in po mednarodnih standardih tudi priprava predpisov in
skrb za razvoj stroke v podporo varnemu delovanju in učinkovitemu nadzoru jedrske varnosti, pove Cizelj. »Regulator je torej
tisti, ki bi moral zagodrnjati, če si upravljavec preveč pomaga s
poceni izvajalci brez referenc, še posebej, če bi to pomenilo tudi
slabo opravljeno delo,« doda Cizelj.

»Izvajalce, ki opravljajo vzdrževalna dela v NEK, preverjamo
zgolj posredno,« pravi direktor URSJV Andrej Stritar. »Lahko
spremljamo vsa dela na objektu in jih opozarjamo na morebitne
napake, ne moremo pa se vtikati v njihovo delovno organizacijo,«
pove. Doda, da vso odgovornost nosi upravljavec, torej NEK. A
upravljavec je zavezan upoštevati zakon o javnih naročilih, kar pomeni, da je cena, ki jo ponujajo dobavitelji, zelo pomembna. »To
drži,« pravi Stritar, »merilo je najnižja cena, a izbira se le med dobavitelji z ustreznimi referencami«.

Stroški popravil vključeni v ceno električne energije
Stroški remonta in vseh aktivnosti zaradi morebitne odpovedi
opreme so vedno vključeni v letno ceno električne energije. »V
strukturi stroškovne cene za leto 2013 največji delež predstavljajo stroški amortizacije, in sicer kar 31 odstotkov, stroški storitev
in porabe materiala znašajo 28 odstotkov, stroški dela 17 odstotkov, stroški jedrskega goriva 16 odstotkov, dajatve pet odstotkov
in ostali stroški tri odstotke,« so pojasnili v NEK. »Povprečna
stroškovna cena NEK je v zadnjem desetletju znašala približno
28 evrov/MWh. V zadnjih treh letih se je zaradi intenziviranja vlaganj v tehnološko nadgradnjo in nadgradnjo varnosti povišala,
kljub temu ostaja NEK konkurenčen proizvajalec električne
energije,« zatrjujejo.
kot bi delali v vesolju
Jedrske elektrarne so kompleksni tehnološki sistemi, zato je povsem jasno, da jih ne morejo vzdrževati osebe ali podjetja, ki nimajo znanja in izkušenj, pravi Franc Katič, direktor družbe Sipro
inženiring, ki deluje na področju posodobitve ali gradnje jedrskih
in drugih tehnološko zahtevnih objektov. »V sekundarnem delu
so jedrske elektrarne podobne termoelektrarnam, a so njihove
komponente praviloma večje in zanesljivejše. Od termoelektrarne se povsem razlikuje nuklearni otok, ki je tehnološko in varnostno precej bolj zapleten, drugačni so tu tudi pogoji in način
dela, ki skorajda spominja na delo v vesolju,« je pojasnil sogovornik.

EnergetikaNET
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Po delo tudi v tujino
V Sloveniji imamo nekaj podjetij, ki so specializirana za posamezna področja dela v jedrskih elektrarnah, pravi Katič. A dobrih
strokovnjakov ni na pretek, poleg tega jih na določenih področjih
sploh nimamo, zato najemamo tuje, doda.
V Sloveniji nimamo veliko specializiranih podjetij, je poudaril
Andrej Lešnjak, direktor Qtechne, ki pri remontih v domači in tujih jedrskih elektrarnah sodelujejo predvsem na področju kontrole in zagotavljanja kakovosti. »Gre za zahtevno delo, to poleg
strokovne usposobljenosti zahteva tudi veliko predpogojev, ki se
jih na drugih področjih ne zahteva ali pa vsaj ne v tolikšnem obsegu. Pomemben razlog za majhno število usposobljenih podjetij
je tudi majhen obseg dela doma, saj so remonti v NEK kratki –
trajajo okoli mesec dni, in to zgolj vsakih 18 mesecev. To pomeni, da usposobljenosti v večini ni moč vzdrževati zgolj z delom
na domačem objektu, temveč je potrebno delati tudi na elektrarnah v tujini,« pojasni Lešnjak.
Že zasnovane z mislijo na okvare
Jedrske elektrarne so zasnovane in narejene tako, da brez težav
prenesejo odpovedi posamičnih komponent, je tudi pojasnil dr.
Cizelj. Cilj preventivnega vzdrževanja je, da opremo zamenjamo,
še preden poškodbe onemogočijo njeno delovanje. »V ta namen

upravljavci elektrarn podrobno in sistematično spremljajo stanje
in staranje opreme v lastni elektrarni. Med sabo izmenjujejo tudi izkušnje in še posebej obvestila o dogodkih, ko se kak kos opreme vendarle izmuzne nadzoru in morda nekoliko preseneti
upravljavce. Preventivno vzdrževanje torej povečuje varnost elektrarne. Hkrati pa seveda močno pomaga upravljavcem, da se
izognejo sicer varnim, a zelo dragim nepredvidenim zaustavitvam elektrarne,« je dejal.
V zadnjem času se je pri naložbah v izboljšave jedrskih elektrarn
že nekajkrat pokazalo, da je zasnova izboljšave vsaj tako pomembna, kot je njena izvedba. »Pretirano hitenje in hlastanje za
nekaj deset ali nekaj sto tisoč evri prihranka pri zasnovi rešitev
lahko zelo hitro povzročita milijonske izgube zaradi podaljšanih
remontov ali obratovanja z zmanjšano močjo,« je ob tem opozoril
Cizelj. »Morda je še najbolj znana kalifornijska elektrarna San
Onofre, kjer po ambiciozni zamenjavi uparjalnikov zaradi premočnih vibracij niso več mogli obratovati pri polni moči in so obe
enoti lani enostavno zaprli.«
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farmacije, infrastrukture
infrastrukture ter
ter na ostalih zahtevnih
zahtevnih
farmacije,
tehnologijah.
tehnologijah.
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JEdrSka EnErgiJa

Pogled strokovnjaka dr. Leona Cizlja z instituta Jožefa Stefana
na nedavno poškodbo gorivnih palic v krški nuklearki
»Poškodbe goriva so razmeroma pogosta poškodba
v jedrskih elektrarnah. Predvidene in v razmeroma
majhnem obsegu dovoljene so tudi v pravilih, ki
opredeljujejo obratovanje jedrskih elektrarn (tehnične
specifikacije). Tako v NEK kot tudi na URSJV, ki
nadzira varnost NEK, so zatrdili, da so za poškodbe
vedeli že več kot eno leto. Presenetil jih je le obseg
poškodovanosti in verjetno tudi dejstvo, da se je ena
izmed gorivnih palic pri transportu prelomila.
Tudi prelomi gorivnih palic so se v jedrskih
elektrarnah po svetu že zgodili. Morda je bil najbolj
medijsko odmeven primer francoske jedrske elektrarne
Cattenom ob reki Mozelo v Franciji. V letu 1999 so ob
začetku gorivnega cikla zaznali poškodbe na gorivu
globoko znotraj območja, ki so ga dovoljevala pravila za
obratovanje (tehnične specifikacije). Francoska uprava
za jedrsko varnost je upravljavcu (EDF) predlagala, da
elektrarno nemudoma zaustavi in gorivo pregleda. EDF
je z utemeljitvijo, da ne krši nobenih pravil, obratovala

vseh 18 mesecev do predvidenega remonta v začetku
leta 2001. Našli so več kot 90 prelomljenih gorivnih
palic. Predvidena zaustavitev elektrarne, ki naj bi
trajala mesec in pol, se je podaljšala na sedem
mesecev. Francoska uprava za jedrsko varnost je močno
spremenila pravila za obratovanje in zahtevala, da EDF
nemudoma izboljša varnostno kulturo vodilnih v jedrski
elektrarni Cattenom. Danes vse štiri enote elektrarne
Cattenom obratujejo normalno.
Odgovornost za varno obratovanje vsake jedrske
elektrarne na svetu je v rokah upravljavcev. Zato je tudi
prav in nujno, da si lahko sami izbirajo sodelavce,
svetovalce in poslovne partnerje. V strokovni in splošni
javnosti upravičeno pričakujemo, da jih pri tem vodijo
predvsem kvaliteta, znanje, etičnost in profesionalnost,
ne pa morda najnižje cene. Svoje odločitve in razloge
zanje so kadarkoli dolžni pojasniti lastnikom in seveda
tudi državnim upravnim organom, ki v imenu nas vseh
nadzirajo varnost elektrarne.«

PRIPRAVLJENI NA
SOUSTVARJANJE PRIHODNOSTI
JEDRSKE ENERGIJE
STROKOVNO,
KAKOVOSTNO,
ZANESLJIVO

www.elmont-kk.si
Elmont d.o.o. Krško, Cesta krških žrtev 135 e, 8270 Krško,
T: ++ 386 (0)7 49 12 500 / F: ++ 386 (0)7 49 12 521 / info@elmont-kk.si

EnergetikaNET



Video natečaj
»Energetika jutri …« je natečaj za mlade za najboljši
kratki film. Z njim želimo spodbuditi mlade k
razmišljanju o človekovem odnosu do rabe energije
s poudarkom na tem, kaj nas čaka v prihodnosti, in jih
hkrati podpreti pri aktivnejšem udejstvovanju v
kreiranju skupne energetske prihodnosti. Najbolj
izvirni, drzni, domiselni in prodorni filmi bodo
objavljeni na spletni strani Energetika.NET TV, najboljši
pa bo tudi finančno nagrajen. Najboljši avtorji po izboru
komisije bodo dobili priložnost dolgoročnejšega
sodelovanja z medijsko-založniško hišo
Energetika.NET.

Energetika
jutri ...

Dodatne informacije in prijave na spletni strani

video natečaj

www.energijadoma.si/natecaj
Rok za oddajo filmov je 13. februar 2014.

Celovite inženirske storitve v energetiki
CKŽ 135c, 8270 Krško, tel.: +386 7 488 15 92, faks: +386 7 488 16 46, info@sipro-inzeniring.si, www.sipro-inzeniring.si

Politika kakovosti: US 10CFR50 Appendix B

Glavna programska orodja, ki jih uporabljamo ob našem delu:

S pomočjo inovativnih rešitev do novih priložnosti!
Team visokokvalificiranih inženirjev elektro in strojne
stroke, ki ga odlikujejo dolgoletne izkušnje in izjemen »know-how«, vam bo pomagal priti do odličnih
in inovativnih rešitev na področju zahtevnih procesov v
energetiki, procesni industriji in farmaciji, na področju
priprave vode in predelave odpadnih voda. Naši inženirji imajo tudi specifična znanja o različnih električnih
in strojnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih
industrijskih okoljih.

Poskrbimo, da linije delujejo
varno, zanesljivo, racionalno
in nadzorovano.
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AutoCAD – osnovno orodje za računalniško načrtovanje
AutoPLANT 3D – dodatek AutoCAD-a za 3D projektiranje cevovodov
AutoPIPE – samostojen program za preračunavanje sil v cevovodih in podporah
ProStahl 3D (ProSteel 3D) – dodatek AutoCAD-a, ki omogoča načrtovanje kovinskih
konstrukcij
RSTAB – program za izračun statike konstrukcij
ETAP - programska oprema za preračun elektroenergetskih omrežij in prenapetostne zaščite
AutoCAD RASTER DESIGN – programska oprema za obdelovanje in optimizacijo načrtov
Tower 6 – program za statično in dinamično analizo ter dimenzioniranje konstrukcij

Soba za upravljanje v RTP Petrovščina

RTP 110/10 kV Petrovščina v Minsku

Najbolj sočna energetska literatura za
profesionalne energetike in energetike po duši!
Energetika.NET d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
telefon: 01 40 12 866
e-pošta: urednistvo@energetika.net
www.energetika.net

intErvJU: Mag. igor PodBELŠEk, Elektro energija

nekateri dobavitelji z zavajajočim
oglaševanjem povzročajo zmedo
pri odjemalcih
Mateja Kegel Kozlevčar, foto: arhiv Elektro Energije

Elektro energija je po novem tudi dobavitelj zemeljskega
plina. Boste znali prednost največjega dobavitelja električne
energije gospodinjstvom usmeriti tudi v večje število
odjemalcev zemeljskega plina?
Širitev ponudbe Elektro energije z vstopom na trg zemeljskega
plina je povsem logičen razvoj naše družbe kot ponudnika celovite energetske oskrbe odjemalcev. Kot zanesljiv dobavitelj električne energije poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom smo
prisotni že skoraj 120 let, zato smo močno vpeti v okolje, v katerem delujemo. Tako pričakujemo, da bodo odjemalci, ki nam že
sedaj zaupajo, v prihodnje podobno ravnali tudi pri nakupu zemeljskega plina. V prvem letu delovanja je naš cilj približno
dvoodstotni tržni delež. Vzpostavili smo si popolnoma neodvisno
lastno nabavo zemeljskega plina, ki ga kupujemo na plinskih vozliščih v bližini Slovenije od partnerjev, s katerimi imamo že
vzpostavljeno poslovno sodelovanje na področju trgovanja z elektriko. Naši nabavni viri so razpršeni, zato so tudi ugodnejše cene za končne odjemalce. Naša ponudba zemeljskega plina, ne le
električne energije, je zelo konkurenčna, ker se cene na plinskih
vozliščih oblikujejo po principih ponudbe in povpraševanja in postajajo vodilo za določanje prodajnih cen na lokalnih trgih, tudi
na slovenskem.

Mag. igor Podbelšek je vodenje Elektro energije, hčerinskega
podjetja Elektro Ljubljana, prevzel marca lani. Pravi, da smo
v »vojnem stanju« na trgu, za prihodnje pa napoveduje
enotno ceno električne energije za končne odjemalce v
celotni Evropi. objavljamo najpomembnejše poudarke
pogovora, celoten intervju pa si lahko preberete na portalu
Energetika.nEt.

vaši načrti peljejo v smeri multienergetske družbe, ki iz
tradicionalne ponudbe električne energije nudi tudi druge
energente. kakšne so vaše prednosti glede na to, da v
Sloveniji niste bili prvi?
Elektro energija je sicer zanesljiv ponudnik električne energije,
z letošnjim vstopom na trg zemeljskega plina pa uresničujemo
strategijo celovitega energetskega ponudnika. Seveda je v tem
sklopu v prihodnje pričakovati, da bomo ponudili tudi druge energente. Naše prednosti pred konkurenti so v obsegu in stabilnosti poslovanja podjetja, razviti notranji poslovni kulturi, znanju,
temelječem na raziskovanju, poznavanju delovanja trga, v našem
poslovnem modelu, nenehnemu dvigu kakovosti prodajnih in poprodajnih aktivnosti. V skrbi za naše odjemalce in poslovne partnerje v vse bolj konkurenčnih razmerah na trgu električne energije in zemeljskega plina aktivno prilagajamo in dopolnjujemo
našo ponudbo produktov in storitev, vključno s širitvijo nabora
energentov.
Poznani ste bili kot eden dražjih ponudnikov električne
energije, če se spomnimo začetkov, danes pa ste z vašo
ponudbo v samem vrhu najugodnejših. zakaj ste potrebovali
toliko časa, da ste se cenovno približali kupcem? na račun
česa vam je uspelo znižati cene?
Vaša uvodna domneva ne drži. Dejstvo je, da ima Elektro energija številčno največ odjemalcev električne energije, za katere na
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Foto: Roman Peklaj
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veleprodajnih nabavnih trgih vnaprej kupujemo elektriko tudi za
več let, a se z ugodno ponudbo električne energije odzivamo zelo hitro. Že pred leti smo prvi v Sloveniji v okviru paketne ponudbe gospodinjskim odjemalcem ponudili jamstvo nespremenjenih konkurenčnih cen za izbrano časovno obdobje in jim
tako odprli priložnosti za aktivno odzivanje na dogajanja, ki so posledica dogajanj na veleprodajnih nabavnih trgih električne energije. Čeprav nekateri dobavitelji z nepoštenimi poslovnimi praksami in tudi nezakonitimi dejanji nelojalne konkurence, kot je
objavljanje netočnih primerjalnih podatkov o cenah drugih dobaviteljev, denimo objava lastnih cen brez davka, naših pa z davkom ipd., povzročajo zmedo pri potrošnikih, se mi raje osredotočamo na maksimalno zadovoljevanje potreb naših odjemalcev.
V tem sklopu v vseh naših komunikacijah vse deležnike usmerjamo na edini relevantni in javno dostopni vir primerjave cen ponudnikov elektrike – to pa je spletna stran Javne agencije RS za
energijo. Z letošnjo prenovljeno jesensko ponudbo paketne oskrbe z električno energijo smo uspeli cene za končne odjemalce še
dodatno znižati, zahvaljujoč našemu aktivnemu udejstvovanju na
mednarodnih nabavnih veleprodajnih trgih. Tako so naši odjemalci neposredno deležni rezultatov naših uspešnih in premišljenih aktivnosti na mednarodnih elektroenergetskih trgih.

‘‘

naši nabavni viri so razpršeni, zato so tudi
ugodnejše cene za končne odjemalce.

Svoje poslovanje širite na področje Jv Evrope. Svoje družbe
imate na hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in hercegovini.
kolikšen delež trga v Jv Evropi že zavzemate in kakšni so
realni cilji v naslednjih treh letih? hrvaška je zanimiv trg tudi
za druge, energetsko še močnejše družbe. Se lahko slovenski
ponudnik enakovredno kosa z velikimi imeni?
Elektro energija je ob oskrbi gospodinjskih in poslovnih odjemalcev z električno energijo in zemeljskim plinom posebej specializirana še za bilateralno ter borzno trgovanje s standardiziranimi produkti na trgu na debelo. V ta namen krepimo in
širimo infrastrukturo za potrebe mednarodnega trgovanja z električno energijo in s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi. Na
področju trgovanja z električno energijo na evropskem elektroenergetskem trgu je Elektro energija prisotna z lastnimi družbami v Srbiji, BiH in na Hrvaškem, vzpostavili pa smo bilančne
skupine za trgovanje z električno energijo v osmih evropskih
državah: v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, v Italiji,
na Hrvaškem, v Srbiji, BiH. Samostojno smo prisotni na treh
energetskih borzah, in sicer BSP SouthPool (Slovenija), EPEX
Spot (Francija, Nemčija) in HUPX (Madžarska), načrtujemo pa
tudi aktivno delovanje na borzi EEX Derivatives (Nemčija). Ob
trgovanju na energetskih borzah trgujemo tudi preko OTC trgo-

valnih platform (brokerji) ter bilateralno sodelujemo z več kot 40
pogodbenimi partnerji iz dvajsetih držav. Na maloprodajnem
trgu je Elektro energija trenutno prisotna le v Sloveniji.

gospodarska kriza se vas je lotila na strani neplačevanja
računov oziroma odprtih terjatev. kako se spopadate s tem
problemom?
Delujemo v gospodarskem in družbenem okolju, v katerem
občutimo tudi plačilne zmožnosti in težave s plačilno nedisciplino. Smo ena redkih družb, ki ima vzpostavljen dobro delujoč
sistem upravljanja življenjskega cikla odjemalcev, preko katerega pazljivo spremljamo in analiziramo tudi vsa odstopanja pri
plačilih. Na ta se sproti odzivamo z vsemi razpoložljivimi ukrepi, pri tem pa upoštevamo tako družbeno odgovornost kot tudi
dobre poslovne običaje.
Ni se mogoče izogniti vtisu, da je nov energetski zakon v delu pisan z velikim vplivom enega dobavitelja elektrike in plina, saj se
praksa tega dobavitelja skuša z novim zakonom uzakoniti.
kakšen je vaš pogled na trenutni predlog novega
energetskega zkona (Ez-1)? kaj pomeni oz. katere novosti,
spremembe prinaša za vas, dobavitelje?
V predlogu novega energetskega zakona so po novem bolj sistematično urejena poglavja in vsebina posameznih področij, na primer področje trgovanja z električno energijo in trgovanje z zemeljskim plinom. Opazno pa je, da regulacija nekaterih področij
na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom presega evropske direktive, saj se v EZ-1 poleg dodatnih vsebin glede zaščite
odjemalcev pojavljajo tudi vsebine, ki po naši oceni pretirano
omejujejo svobodno gospodarsko pobudo dobaviteljev električne
energije in plina, še zlasti svobodo oblikovanja produktov in cenikov. Tako pravzaprav v celoti ne zasleduje pravilno zastavljenega
cilja – skrb za zaščito odjemalcev. Ni se mogoče izogniti vtisu, da
je novela zakona v tem delu pisana z velikim vplivom enega dobavitelja elektrike in plina, saj se praksa tega dobavitelja skuša z
novim zakonom uzakoniti. To je razvidno tako pri nekaterih
omejitvah svobodne gospodarske pobude, denimo prepoved izkazovanja in zaračunavanja fiksnih stroškov dobave, čeprav ti obstajajo in bi jih bilo bolj transparentno izkazovati in ne skrivati,
kot pri izenačevanju pravic najšibkejšega subjekta – gospodinjskega odjemalca – s pravicami močnejšega poslovnega subjekta,
»malega poslovnega odjemalca«, ki povrhu ni enoumno določen
in bo, v kolikor bo v zakonu obstal, dobaviteljem povzročil nemalo
težav. Ob vsem navedenem pa ugotavljamo, da novi predlog
energetskega zakona v splošnem predstavlja napredek pri sistemski ureditvi energetskega področja, čeprav v mnogočem presega obseg evropskih direktiv. Žal nepoučenim odjemalcem tudi jemlje varnost ob možni izbiri večletnih zagotovljenih cen. 
EnergetikaNET



intErvJU: dr. Miran gaBErŠČEk, kemijski inštitut

Želimo si še več drznih slovenskih
podjetij, kot je Cinkarna Celje, ki želi
z nami delati upogljive sončne celice
Tanja Srnovršnik Volarič, foto: Ana Vučina Vršnak

dr. Miran gaberšček je vodja laboratorija za kemijo
materialov na kemijskem inštitutu in direktor Centra
odličnosti za nizkoogljične tehnologije. iz njegovega
laboratorija je prišlo veliko energetskih inovacij: električni
twingo, upogljive sončne celice, prva polnilnica za vodikove
celice v Sloveniji, novi premazi za sončne toplotne
zbiralnike. Spodaj objavljamo najpomembnejše poudarke
pogovora z njim, celoten intervju pa je dostopen na portalu
Energetika.nEt.
Slovenija tone v vse globljo krizo, denarja ni, ob tem so na
stranski tir postavljene tudi raziskave, čeprav so ravno te v
tem trenutku zelo pomembne. kako se na kemijskem inštitutu
soočate s krizo? Jo sploh čutite?
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Na Kemijskem inštitutu imamo veliko različnih skupin. Verjetno ima vsaka malo drugačno strategijo, a krize, da bi na primer
zelo opuščali raziskave, nimamo. Obseg raziskav je enak, kot je
bil prej, ali bo kasneje. Eden od razlogov za to je, da ves čas sodelujemo s tujimi ustanovami, da smo vključeni v razne evropske mreže, prijavljamo evropske projekte, dobivamo evropska
sredstva.

Sodelujete s tujimi podjetji. kaj pa s slovenskimi? v Sloveniji
se namreč ves čas poudarja, da bi morala gospodarstvo in
raziskovalna sfera sodelovati, a se to ne zgodi.
V Sloveniji imamo nekaj zelo dobrih podjetij, ki so imela vizijo
že takoj na začetku. Izkoristila so svoje znanje, se povezala s tistimi, s katerimi so mislila, da bodo kaj pridobila. A to so navadno
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manjša podjetja, kot je Pipistrel. To niso podjetja, ki ne bi vedela, kaj bi, in iskala pomoč. V Sloveniji nimamo nekih »super«
podjetij, kot sta Toyota ali Honda, s katerimi je naš inštitut že sodeloval. Tam imajo lasten inštitut, kjer dela 10.000 ljudi. Vedo,
da brez znanja ne morejo ostati prav dolgo najboljši.
Čudim se, da se pri nas še zmeraj pojavljajo podjetja ali ljudje,
ki rečejo, da ne rabimo inštitutov. Če hoče podjetje narediti nov
izdelek, kaj naredi? Pregleda literaturo, izve, kaj že obstaja na področju, ki ga zanima, in kaj kažejo najnovejše raziskave. Kdo pa
pripravi literaturo? Raziskovalci. Raziskovalec, ki je naredil neko
raziskavo, najbolje pozna določeno stvar. Če bi ukinili vse raziskave v Evropi, ta na dolgi rok potone v smislu inovativnosti oziroma napredne družbe. Podjetja pri nas se tega premalo zavedajo.
Če karikiram: mislijo, da lahko pridejo do raziskovalca, ki bo naredil neko majhno raziskavo za 10.000 evrov, ki jo bo nato podjetje uvedlo in delalo milijonske dobičke. To je čisti absurd.

Energetika se omenja kot edina panoga, ki tudi v krizi dobro
deluje. imamo vsaj v tem sektorju podjetja, ki so bolj
prodorna na področju raziskav?
Mislim, da ni veliko drugače kot kje drugje. Sektor, ki je po mojem zelo dober, so električne komponente, na primer Iskra Avtoelektrika, Kolektor ... Ta panoga je daleč najbolj stabilna in ima
zelo dobro tradicijo v Sloveniji. Vse ostale, razen morda še farmacije, so si med sabo podobne.
Sicer pa je na področju energetike prisotno nihanje. Zdaj, ko so
začeli graditi vetrne elektrarne, se bo verjetno marsikdo spustil
tudi v to in se prilagodil tem razmeram.
Pred dvema letoma ste v intervjuju za Energetiko.nEt dejali,
da dokler baterija ne bo dva- do trikrat boljša, množične
uporabe električnih vozil ne bo. kako daleč ste prišli v tem
času?
Eno leto po tej izjavi je bilo na tem področju precej mrtvo, čeprav
veliko podjetij sicer ves čas objavlja, da bodo prišla ven s takšnimi ali drugačnimi serijskimi avtomobili. BMW na primer pravi,
da je povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih še ni, trenutno baje nepričakovano veliko. V Nemčiji imajo na primer
8000 naročil za izdelek, ki sploh še ni narejen. Mislim, da drži
pred nekaj leti podana evropska ocena, da bomo lahko do leta
2020 govorili o serijskih električnih avtomobilih. Vmes pa bodo
občasni majhni maksimumi prodaj določenih modelov.
Obstoječe baterije so zdaj že dosegle dober nivo. Niso še za dvado trikrat boljše, so pa izboljšali zanesljivost, cena je malo padla
in ista serija baterij, ki je bila včasih še na meji, je zdaj mogoče
sprejemljiva za to, kar si trenutno obetamo od električnega avtomobila. Nimamo sprejemljive baterije za 500 kilometrov, kar potrebujemo za to, da bomo prepričali kupca. Ponujajo pa že takšne
baterije, ki se jih da v pol ure napolniti 80-odstotno.
na področju baterij sodelujete tudi s hondo.
O podrobnostih ne smem govoriti, saj imamo podpisano pogodbo. Honda je pripravljena vlagati v nekaj, čemur mi rečemo
čista bazična znanost. Zame je to, kar delamo za Hondo, bolj osnovna znanost, kot pa nekaj, kar delamo kot temeljni projekt na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. In zakaj Honda to
počne? Njihov cilj je biti na nekem področju prvi, kar pa ne morejo biti, če le ponavljajo za tistim, kar preberejo, kar že obstaja
(aplikativna raziskava). Prvi je tisti, ki raziskuje tisto, česar še ni.
Vsa tuja največja podjetja zanima nekaj, česar še ni. To je po mojem mnenju temeljna razlika v miselnosti slovenskih in tujih
podjetij.

kako je s cink-zračnimi baterijami? te naj bi bile bolj učinkovite,
saj lahko za isto težo baterije avto prevozi skoraj dvojno razdaljo.
To pa je nekaj, kar zanima eno od slovenskih podjetij. Cinkzračne baterije so zanimive tudi zato, ker je cena lahko zelo nizka. Prav tako so lahko kapaciteta in osnovne baterijske lastnosti zelo dobre. Težava pri teh baterijah pa je predvsem ta, da jih (še) ne
morete prav velikokrat napolniti in izprazniti. Če bi bilo teh ciklov
dovolj, je lahko to izjemno zanimiva baterija; verjetno ne toliko za
avtomobile, ker bi bile premajhnega dosega, je pa vedno več povpraševanja po velikih baterijah, kjer bi shranjevali energijo iz vetrnih, sončnih elektrarn itd. Nekatera podjetja so že opazila, da je
tukaj priložnost za rast. Tisti, ki bodo prvi, bodo lažje uspeli.
Upam, da bo med njimi tudi kakšno slovensko podjetje. V petih
letih bi sicer že morali imeti dokaj dobre baterije cink-zrak.
nekateri pravijo, da so vozila na vodik vozila prihodnosti.
kako vi gledate na to?
Vodik je že 20 let prihodnost, proizvajalci pa so tokrat dosegli dogovor. Večja podjetja, kot so Mercedes, Toyota, Hyundai in še nekaj drugih, so se zavezala, da bodo dala leta 2015 na trg serijske
vodikove avtomobile. Verjetno se bo to zgodilo, ne vem pa, ali leta 2015. Težava, ki ostaja, je, da ne bodo mogli tega delati v vseh
državah, kajti pogoj so polnilnice za vozila na vodik. Slovenija je
že (10. septembra 2013; op. avt.) odprla prvo polnilnico na Lescah,
h kateri je skupaj s Petrolom znatno prispeval Center za nizkoogljične tehnologije. S tem se Slovenija kvalificira za nakup
takšnih avtomobilov.
raziskujete tudi premaze za sončne kolektorje. Prvi mož
vašega inštituta dr. Janko Jamnik je rekel, da »ste barve
patentirali, patente prodali in da raziskujete še naprej«.
tu ste sodelovali z nemškim podjetjem alanod.
Tisti patent je bil prodan, zato nimamo več pravic oziroma raziskava ni več zanimiva. Ponujamo pa zdaj drugačne premaze neki izraelsko-ameriški družbi. Gre za to, da je treba narediti barvo, ki je skoraj popolnoma črna in se ne uniči niti na 750 stopinjah Celzija. Ne sme je poškodovati niti puščavski pesek. Takšne
barve še ni, mi pa smo najbližje temu in imamo pogodbe za razvoj takšne barve. NASA je sicer ponujala barvo, ki jo je uporabljala za vesoljske raketoplane Challenger, a je preslaba, ker ne
nudi dovolj dobre korozijske zaščite. Kar smo izdelali mi, je
boljše, a tudi še ni dobro.
Leta 2010 so znanstveniki na kalifornijskem tehnološkem
inštitutu Caltech objavili, da znajo narediti sončne celice, ki
se jih lahko upogne ali celo zvije in zato porabijo le odstotek
materiala, ki bi ga rabili za standardno sončno celico. vi na
področju upogljivih sončnih celic sodelujete s Cinkarno
Celje. kakšen je pri tem prispevek Cinkarne Celje? kdaj lahko
pričakujemo prvi prototip v Sloveniji?
Cinkarna Celje izdeluje titanov dioksid, ki je v nekaterih tipih
sončnih celic. Ne gre za klasične silicijeve, ampak novejše, elektrokemijske sončne celice. Te vsebujejo titanov dioksid, ki daje
funkcijo sončnim celicam. Cinkarna je zainteresirana, da naredi kakšen nov produkt. Skupaj z njimi smo v okviru Centra za
nizkoogljične tehnologije izdelali celico z določenimi lastnostmi.
Cinkarna v tem vidi zanimiv produkt, kako bo šlo naprej, pa je
njihova odločitev. Za razvoj celice smo se odločili, ker je logično,
da za material, ki ga razvijamo, iščemo uporabnost. Želel bi si,
da bi tudi druga slovenska podjetja, ki izdelujejo različne materiale, prihajala z idejami, ki so lahko zelo drzne. Bolj so drzne,

bolj smo navdušeni. Radi namreč odkrivamo nove stvari.
EnergetikaNET



intErvJU: dr. gÜnthEr raBEnStEinEr, verbund

kot vlagatelj v Jv Evropi bi
pričakovali vsaj usklajene
ureditvene pogoje
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv Verbunda
avstrijsko podjetje verbund je v zadnjih letih na široko
vstopilo v regijo jugovzhodne Evrope, a zdaj te države
zapušča, je na novembrski konferenci Energija 13 v Portorožu
povedal član uprave podjetja dr. günther rabensteiner.
udeleženci konference je delil izkušnje avstrijskega investitorja, ki je pred leti pogumno vstopal v praktično vse
države v regiji, danes pa iz večine izstopa. Medtem ko so
v Sloveniji skušali začeti investirati skozi dejavnost trgovanja z
energijo, kar pa se ni najbolje izšlo, in medtem ko tudi na
Hrvaškem z lokalnim partnerjem po več letih ni bilo nobenega
napredka, pa so bili kot tuji investitor zadovoljni v Turčiji. Ta ima
v nasprotju z državami jugovzhodne Evrope (na tem mestu je Rabensteiner omenil tudi Albanijo in Grčijo), ki jim manjka transparentnosti, veliko prijaznejše poslovno okolje. In čeprav se kot
investitor v obnovljive vire (OVE), predvsem v vetrno energijo,
umikajo tudi iz Bolgarije in Romunije, ki pospešeno spreminjata svoje podporne sheme za OVE, pa so doživeli razočaranje tudi
v zahodnejših evropskih državah, od Francije do Italije, v Avstriji pa ostajajo dejavni pri premogovnih termoelektrarnah, ki sicer
še poslujejo pozitivno, a komajda, pravi sogovornik. Verbund bo
tako v prihodnjih letih praktično zamrznil svoje investicije ali pa
se bo, kot je v pogovoru podrobneje pojasnil Rabensteiner, usmeril pretežno v vetrno energijo in hidroenergijo na nemškem in avstrijskem trgu, ki sta stabilnejša in bolj transparentna.

Z

za začetek: mislite, da bi povsem liberaliziran trg lahko
pritegnil več vlagateljev ali to dvoje ni nujno povezano?
Zagotovo. Če kot vlagatelj poslujete na likvidnem trgu, ste lahko
prepričani, da svoj projekt vodite na konkurenčni ravni, to pa vam
daje manevrski prostor, da se lahko v nekem trenutku odločite,
ali želite projekt v prihodnosti nadaljevati ali ne. To bi moralo biti predvsem v energetskem sektorju pravilo, saj je bila končno
sprejeta odločitev o ustanovitvi skupnega energetskega trga do leta 2014.
vidite to kot vprašanje kure in jajca – glede na to, da so
predvsem v regiji Jv Evrope precejšnje potrebe po novih
investicijah v proizvodnjo? na drugi strani pa obstaja potreba
po liberalizaciji trgov, a trgovki jih ob pomanjkanju investicij
ni mogoče povsem liberalizirati, mar ne?
To je zagotovo zapleteno vprašanje – tudi zaradi trenutnega šibkega stanja evropske energetike, predvsem elektroenergetike.
Poleg tega je veliko zmogljivosti odvisnih od subvencij, a to na
dolgi rok ni zdržno. Tudi zato, ker je – na primer v Nemčiji – veliko vetrnih in sončnih elektrarn, toda, kot vemo, nimamo konstantnega vetra in konstantnega sonca. Po drugi strani imamo
zdaj veliko novih obnovljivih virov, še vedno pa tudi veliko tradicionalne proizvodnje energije.
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Se ne bo to spremenilo, ko bodo v nemčiji zaustavili jedrske
elektrarne in termoelektrarne?
Kot zdaj kaže, naj bi po letu 2016 potrebovali dodatne zmogljivosti. A če pogledamo Nemčijo danes, vidimo, da že zdaj obratuje samo 12.000 MW jedrskih zmogljivosti ter kar 65.000 MW
vetrnih in sončnih naprav. Kaj je 20.000 MW proti 60.000
MW? Ne prav dosti, kajne? Po drugi strani se moramo spet
vprašati: kaj se bo zgodilo, kadar ne bo pihal veter in ne bo sijalo sonce? To pomeni, da ne smemo gledati samo obsega zmogljivosti, temveč tudi količino proizvedene energije.
kam se bo v prihodnje usmerilo vaše podjetje?
Tako kot velja za druga energetska podjetja v Evropi, se tudi mi
moramo prestrukturirati. Vsi se preoblikujemo, znižujemo
stroške, revidiramo strateške načrte in podobno. A kakorkoli že,
usmerili se bomo v hidroenergijo in nekaj projektov na področju
vetrne energije – a samo v Avstriji in Nemčiji, kjer lahko pričakujemo stabilno poslovno okolje ter aktivno vlogo vlade in regulatorjev.
iz vaše predstavitve na konferenci Energija 13 je bilo čutiti,
da vas je izkušnja vlagatelja v regiji Jv Evrope razočarala. Je
še kaj možnosti, da se verbund v regijo vrne?
Da. Povedati moram, da imamo tudi nekaj pozitivnih izkušenj –
se pa zavedamo, da energetska podjetja ne morejo nositi celotnega tveganja industrializiranega gospodarstva.
A če bi se v regijo vrnili, bi pričakovali vsaj usklajene ureditvene
pogoje. Poskrbeti bomo morali za enotno ureditev po vsej Evropi – ne samo v EU, temveč tudi v JV Evropi.

na konferenci ste dejali tudi, da potrebujemo več trga in manj
regulative. kaj pa v primeru obnovljivih virov? Če ne bi bilo
podpornih shem, ali bi bili obnovljivi viri za vlagatelje
zanimivi – tudi v Jv Evropi?
EU nujno potrebuje novo obliko trga na področju elektroenergetike, ki bi vključevala tudi podporne sheme za nove OVE in bi
jo uvedli tudi v JV Evropi.
Menite, da evropski cilji 20-20-20 ovirajo nadaljnje vlaganje v
energetiko v regiji, ki je, kot vemo, zelo bogata s premogom ...
Cilji 20-20-20 so nedvomno dobre smernice, ki jim moramo slediti. To velja tudi za premogovne zmogljivosti, kjer bi morali v investicijskih načrtih preprosto vračunati dodatne stroške sistemov zajemanja in shranjevanja ogljika. V splošnem pa verjamem, da so podnebne politike dobra smer razvoja.
koliko sredstev namerava vaše podjetje nameniti za
investicije leta 2014?
Investicij bo letos za približno 500 milijonov evrov in velik delež
tega bo namenjen avstrijskemu operaterju prenosnega omrežja,
ki je v lasti Verbunda, manjši delež pa za nekaj zmogljivosti na
področju hidroenergije in vetrne energije.
Še za konec: kakšne priložnosti po vašem mnenju v resnici
ponuja regionalni energetski trg in komu so namenjene?
Čas je za ponoven razmislek o naših tradicionalnih vertikalno integriranih poslovnih modelih in čas je, da se bolj posvetimo svojim potrošnikom ali prihodnjim aktivnim uporabnikom oziroma

ozaveščenim potrošnikom.
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intErvJU: aLEkSandEr MErvar, ELES

Če bi bili po plačah na ravni Švice, bi
se lahko šli »nizkoogljično družbo«
Besedilo in fotografija: Simona Drevenšek

ELES je do vašega imenovanja na direktorski stolček plul
v nevihtnih vodah. Pretresali so ga tudi škandali, predvsem
taki, povezani z direktorskim mestom. So se stvari umirile
in kam plove barka v letu 2014?
Stvari so se umirile. Ob prevzemu funkcije sem drugače zastavil
vodenje družbe. Uvedel sem ožji in širši kolegij (...), ukinil sem
delovna mesta namestnikov, uvedel sem pet strokovnih svetov (...).
Letos bomo dokončali prenovljen sistem upravljanja s tveganji,
posodabljamo tudi določene poslovne procese, konec januarja
nas čaka podpis tripartitnega dolgoročnega dogovora med operaterji Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Gre za skupno zagotavljanje terciarne rezerve. (...) Naša trajna naloga je povečevanje t.i. čezmejnih prenosnih zmogljivosti (NTC), o čemer
se dogovarjamo s sosednjimi operaterji. Zaključili bomo tudi investicijo republiškega centra vodenja za prenosno omrežje. Od
novih strateških investicij pa je daleč najpomembnejša investicija
v daljnovod 2x400 kV Cirkovce - Pince.
Stvari so se umirile. Ob prevzemu funkcije sem drugače
zastavil vodenje družbe.

aleksander Mervar je oktobra lani nastopil štiriletni mandat
na vrhu ELES-a, pred tem je bil v družbi namestnik direktorja.
ob prevzemu funkcije je napovedal, da želi ELES do konca
2015 doseči nivo poslovne odličnosti, ob tem pa prevzeti
vodilno vlogo na področju oblikovanja strategije
elektroenergetskega sistema v Sloveniji. ta je namreč v tem
trenutku v rokah proizvajalcev električne energije holdinga
Slovenske elektrarne (hSE) in gEn energije. Po lastnih
besedah je bil v ELES-u v preteklosti kar precej aktiven, kot
velik uspeh si šteje oblikovanje strateškega načrta za
obdobje 2011-2015. na vprašanje Energetike.nEt, kaj je
največja težava v podjetju, ki ga bo vodil, je rekel, da so to
medčloveški odnosi. o tem in drugih aktualnih zadevah je
spregovoril v daljšem intervjuju, ki ga v celoti objavljamo na
portalu Energetika.nEt, na pričujočih straneh pa preberite le
najpomembnejše poudarke.
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omenili ste terciarno rezervo. ELES-u očitajo, da se obnaš
preveč tržno za sistemskega operaterja in da z avkcijami za
terciarno rezervo veliko prihrani.
To so očitki nepoznavalcev. Najprej o avkcijah za čezmejne kapacitete, t. i. NTC. Slovenija ima termične uvozne čezmejne kapacitete nekajkrat večje, kot znaša poraba v Sloveniji. Teoretično
lahko torej uvozimo nekajkrat večje količine, kot jih porabimo.
Komercialne kapacitete pa določamo na podlagi dogovorov, dokazil, izračunov s sosednjimi operaterji, za italijansko mejo v
okviru Pentalaterale (italijanski, avstrijski, švicarski, francoski
operater in mi). Mi smo kapacitete zgolj dvigovali po logiki:
večja kot je kapaciteta, nižja bo cena. Vendar avkcije za NTC ne
vrši ELES. Vršita jih regionalni avkcijski hiši CAO Freising v
Nemčiji in CASC v Luxemburgu. Višino avkcijske cene pa tako
ali tako določajo trgovci – tisti, ki električno energijo uvažajo v Slovenijo, ali pa jo prenašajo preko našega ozemlja na Balkan, v Italijo ipd.. Naša naloga je, da omrežje deluje. Normalno je, da želimo čim višji NTC, od česar imamo tudi dohodek. Eno tretjino
stroškov, ki jih imamo z našim omrežjem, krijemo s prihodki iz
NTC. Če teh prihodkov ne bi bilo, bi vse naše stroške nosili slovenski porabniki električne energije. Če se ELES ne bi »preveč
tržno obnašal«, potem tudi JARSE ne bi mogla za več kot 15 odstotkov znižati tarife za prenosno omrežje v letu 2015 glede na leto 2012! Drugo so avkcije za sistemske storitve. Sedanji način zakupa sistemskih storitev smo uvedli leta 2010 in izkazal se je za
dobrega, predvsem pa smo z njim odpravili očitke ponudnikov,
da delujemo netransparento.

intErvJU

očitajo mu v bistvu tudi kupovanje terciarne rezerve. zakaj
se za zakup terciarne rezerve razpisuje avkcije, če je bila
termoelektrarna Brestanica (tE Brestanica) zgrajena prav
s tem namenom?
To je laž. Vem, od kod prihajajo te laži. Investicija v plinska bloka PB 4 in PB5 v TE Brestanica je bila delana izključno za trg.
Ker pa se je kasneje investicija izkazala za povsem nekonkurenčno zaradi previsokih proizvodnih cen električne energije, je
»po sili razmer« postala t. i. sistemska elektrarna tudi s tema
dvema blokoma. Upam si trditi, da je do danes preživela izključno zaradi nudenja sistemskih storitev ELES-u. TE Brestanica bo
tudi v prihodnje vodilna enota za nudenje terciarne rezerve
ELES-u. Še enkrat, mišljena je bila, da bo delovala pod tržnimi
pogoji.
Lani ste napovedali, da želi ELES v celoti prevzeti 110 kv
omrežje. kaj ste v zvezi s tem že storili?
Ne gre za našo željo, gre za izvedbo direktive EU 72/2009 in
našega novega energetskega zakona, konkretno njegovega 33.
člena. Pripravljen imamo akcijski načrt, kako se bomo tega lotili. Na našo pobudo je na ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP) že potekal sestanek med odgovornimi z ministrstva,
JARSE, s predstavniki distribucijskih družb in ELES-om. Na sestanku smo jasno izpostavili glavni dilemi, ki ju je potrebno razrešiti v čim krajšem času, in sicer: določitev točke razmejitve
med prenosnim in distribucijskim omrežjem ter določitev metodologije za določitev prodajne cene, na podlagi katere bomo
odkupili prenosno omrežje v lasti drugih. Seveda bo urejanje tega področja težavno, saj se bo distribucijskim družbam, po
moji oceni, znižala omrežnina zaradi nižje regulatorne baze
sredstev, ki je osnova za izračun amortizacije in donosa.
Omrežnina se jim bo dodatno znižala tudi zaradi dela stroškov
delovanja in vzdrževanja, nanašajočega se na omrežje, ki ga bomo odkupili. Poleg tega bo morala JARSE določiti vir, s katerim
bomo financirali odkup, rekonstrukcije in vzdrževanje omrežja
v lasti še ostalih gospodarskih družb, kar bo prav tako predmet
odkupa. Po naši oceni bo po odkupu sledila obsežna rekonstrukcija, med njim poenotenje t. i. sekundarne opreme z opremo, ki jo uporabljamo za svoje obstoječe omrežje. Žal pa v tem
trenutku ne moremo oceniti, koliko denarja bo potrebnega za
vse skupaj.
kje pa boste dobili denar za vse to, ne glede na višino
potrebnih sredstev?
To je vprašanje za slovenskega regulatorja, JARSE, ne zame.
Lani ste omenili tudi, da želite izpogajati ustrezno višino
prenosnih zmogljivosti na slovensko- italijanski meji. vam je
to že uspelo?
Leta 2010 smo imeli za 380 MW čezmejnih prenosnih zmogljivosti. V Letu 2014 jih imamo 630 MW z dogovorom, da naj bi šlo
na dnevne in mesečne avkcije dodatnih 100 MW. Optimistični
smo tudi za leto 2015, ko naj bi bilo tega še nekaj več. Smo pa iz
180 MW na 500 MW povečali NTC v smeri Italija - Slovenija, kar
je lahko dobro v trenutkih, ko je možno dobiti električno energijo
iz Italije praktično zastonj – gre za presežke fotovoltaične energije, ki bi jo lahko npr. porabili v Avčah za črpanje vode v akumulacijsko jezero.

v kakšnem stanju je slovensko električno prenosno omrežje?
Če mene vprašate, menim, da je v vrhunskem. Analize kažejo,
da imamo stopnjo odpisanosti malce manj, kot je povprečje v
ENTSO-E, nimamo nobenega »re-dispatchinga«. V preteklosti je
bilo omrežje skrbno vzdrževano, posodobljeno.
Slovensko električno prenosno omrežje
je v vrhunskem stanju.

Mnogo je govora tudi o obnovljivih virih energije (ovE). S
pametnimi omrežji bi lahko vključili več ovE v proizvodnjo
energije. ali bi se dalo večji delež ovE vključevati že v
obstoječe omrežje?
Treba se je zavedati, kaj si lahko Slovenija privošči. Najprej se je
treba vprašati, koliko stane pretvorba ene oblike energije (vetrne,
sončne) v električno. Kdo bo to plačal? Če bi bili po plačah na ravni Švice, bi se lahko šli politiko 25 odstotkov OVE do 2020 oziroma t. i. »nizkoogljično družbo«. Vendar s fotovoltaiko denimo
financiramo nemško, kitajsko in še katero industrijo, obremenjujemo pa slovenske končne porabnike električne energije. Bolj
bi morali izkoriščati hidroenergijo, izrabljati lesno biomaso, se
pravi OVE, za katerih pretvorbo v električno energijo imamo domačo tehnologijo. Dokler ne bomo imeli shramb elektrike, nam
pametno omrežje ne bo koristilo v smeri večjega deleža OVE v
omrežju, neodvisno od porabe. Se pa to vprašanje bolj nanaša na
distributerje, saj so skoraj vse proizvodne enote za proizvodnjo
električne energije iz OVE priključene na distribucijsko omrežje.
Vedeti moramo, da ima Slovenija robustno omrežje, zasedenih
pa je do 30 odstotkov kapacitet. Nekaj sončnih panelov in vetrnic
za ELES ni težava. Težava je obvladovanje tokov, ki pridejo iz tujine in ki so v zadnjem času posledica instaliranih kapacitet za
proizvodnjo električne energije iz OVE, predvsem v Nemčiji.
Še vedno ostaja težava talum. kakšna bo rešitev?
Talum je v zadnjih petih letih ogromno naredil na področju
stroškov pa tudi prihodke povečuje, vendar če njegova konkurenca, primerljivo, plača za 20 milijonov evrov elektrike manj,
potem vemo, kaj to pomeni – skoraj 10 odstotkov višje stroške.
Obstoječe borzne cene električne energije za terminske posle, tudi z NTC, so dolgoročno za Talum spodbudne, so pa katastrofa
za velike slovenske in tudi tuje proizvajalce električne energije.
Je pa res, da za vsakim takim ciklom pride nov cikel. Ocenjujem,
da se investicije v nove proizvodne enote ustavljajo, ker iz nove
elektrarne električne energije ni po ceni izpod 50 evrov za MWh.
Bolj bi morali izkoriščati hidroenergijo, izrabljati lesno biomaso,
se pravi OVE, za katerih pretvorbo v električno energijo imamo
domačo tehnologijo.
v težkih časih mnogi stavijo na energetiko, ki bi lahko bila
paradni konj zaposlovanja. ali na ELES-u zaposlujete?
ELES s svojimi investicijami najmanj prispeva k agregatnemu
povpraševanju po delovni sili v državi. Največ k povpraševanju po
delovni sili prispevajo investicije v hidroelektrarne. Vendar, dokler
sta potencialna investitorja Holding Slovenske elektrarne (HSE)
ali GEN energija zavezanca za javna naročila, obstaja teoretična
možnost, da slovenska podjetja ne bodo dobila dela. Izgradnja nove hidroelektrarne je tako velik posel, da ga je potrebno objaviti
v evropskem uradnem listu. Kot član EU ne moreš izločiti tujega ponudnika. Je pa res, da so glavna dela pri hidroelektrarnah
urejanje brežine, gradnja jezu, kar bo praviloma, četudi bi bil iz
bran tujec, izvajalo slovensko podjetje.
EnergetikaNET
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drugi blok jedrske elektrarne krško
je za nas zelo pomemben projekt
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv Westinghousea

družba Westinghouse Slovenijo
vidi kot državo vrhunske jedrske
industrije, ki se ponaša z
najvišjimi standardi varnosti, gary
Shuttleworth, direktor oddelka za
mednarodni poslovni razvoj pri tej
družbi, pa kot državo z odlično
geografsko lego za proizvodnjo
in izvoz energije. glede drugega
bloka elektrarne krško menijo,
da bi lahko slovenska podjetja v
projektu sodelovala ne le kot
lastniki in investitorji, temveč tudi
kot porabniki energije, dobavitelji
opreme in ponudniki storitev.
Shuttleworth je za Energetiko.nEt
spregovoril ob robu decembrskega srečanja slovenskih
dobaviteljev, ki je v organizaciji podjetja Westinghouse
potekalo v izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo
instituta Jožef Stefan v Ljubljani.
Se Westinghouse na področju jedrske energije ukvarja tudi
z vidikom ravnanja z odpadki? v Sloveniji moramo to
najverjetneje urediti, še preden zgradimo drugi blok jedrske
elektrarne.
Rešitve nudimo za vse vidike jedrske tehnologije, od opreme, servisiranja in goriva do rešitev, povezanih z odpadki. V zvezi z novimi reaktorji nas je več evropskih regulatorjev prosilo za pojasnilo vseh vidikov reaktorja AP1000, vključno z razgradnjo. Odgovorni smo za vse življenjske cikle jedrske elektrarne in pri vseh
želimo sodelovati, zato to tudi počnemo.
Vemo pa tudi, da obstajajo različne vrste odpadkov – od nizkodo visokoradioaktivnih, pri čemer ima vsaka država svojo zakonodajo in rešitve. Velika Britanija, Francija in Japonska so, denimo, uvedle predelavo odpadkov, druge države so se odločile za
drugačne pristope.
vidite ravnanje z odpadki tudi kot poslovno priložnost?
Je nujna sestavina jedrske industrije in v našem interesu je, da
tudi pri tem sodelujemo.
v zvezi z jedrsko elektrarno krško (JEk) se zastavljajo
vprašanja o sprejemljivosti tega območja zaradi njegove
potresne ogroženosti. ali v pogovorih o možnosti gradnje
drugega bloka (JEk 2) upoštevate tudi ta vidik?
Seveda. Vsaka lokacija ima svoje posebnosti, zato moramo
preučiti vse njene vidike – od odpadkov, tal, seizmoloških lastnosti ipd. Tudi lokacijo v Krškem smo podrobno preučili in na
podlagi aktualnih podatkov smo prepričani, da je primerna za
gradnjo reaktorja AP1000.
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do leta 2017, ko bi Slovenija lahko začela graditi JEk 2, bo v
uporabi od pet do šest reaktorjev aP1000. koliko ste jih
doslej prodali?
Doslej osem. Ponujamo tudi manjše reaktorje SMR (Small Modular Reactor), ki so v fazi razvoja. Če bomo uspešni, nas bo sofinanciralo tudi ameriško energetsko ministrstvo.
koliko reaktorjev nameravate prodati prihodnje leto?
Priložnosti vidimo po vsem svetu, težko pa je odgovoriti konkretno, saj so politične razmere po državah zelo različne.
kako pomemben je JEk 2 za podjetje, kot je Westinghouse?
kakšno težo ima v resnici ta projekt?
Oh, projekt je zelo pomemben. Po našem mnenju je to priložnost tudi za slovensko podjetje, ne samo za nas. Težko pa
je reči, kakšno težo ima v resnici, saj so novi veliki infrastrukturni projekti nekaj povsem drugega kot tekoča podpora varnemu obratovanju obstoječih objektov. Veliki infrastrukturni
projekti so povezani s precejšnjimi tveganji in tudi po tem se
posli precej razlikujejo. Investicijska tveganja so povsem druga zgodba.
Se o možni skupni naložbi v nov reaktor pogovarjate tudi z
gEn energijo?
Vsak novozgrajeni objekt je drugačen in ima svoje zahteve, zato
vsak projekt obravnavamo individualno. Enako velja v tem primeru.
Kot podjetje običajno ne sodelujemo v lastništvu. Zavedamo se
pomena naše vloge v razvoju projekta in iščemo različne načine,
kako prispevati k zanesljivosti in tako zagotoviti izvedbo investicije. Z reaktorjem AP1000 po osmih prodanih projektih in bogatih izkušnjah z gradnjo to zanesljivost ponujamo. Nudimo
okrepljeno vlogo pri varnostnem vidiku projekta.
S kakšnim dobičkom bo vaše podjetje zaključilo leto 2013?
Naši prihodki znašajo med štiri in pet milijard dolarjev letno, a
leta 2013 ne morem komentirati. Vsako leto pa sklenemo z dobičkom.
kako je na vaše poslovanje vplivala nesreča v Fukušimi?
Dogajanje v Fukušimi je imelo na jedrsko industrijo v vsaki
državi drugačen vpliv. V Nemčiji je zgodba povsem drugačna kot
na primer v Veliki Britaniji. Pozitivna posledica nesreče so gotovo številni novi ukrepi na področju varnosti. Pri obstoječih elektrarnah je na tem še večji poudarek, čemur v podjetju Westinghouse namenjamo posebno pozornost.
Zanimivo pa je opazovati, kako shema obnovljive energije v
Nemčiji po drugi strani pozitivno vpliva na področje jedrske
energije, saj jo skupaj z obnovljivimi viri obravnavajo tudi kot oko
lju prijazno energijo.
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Hidroelektrarna Fala
- skoraj 100 let stara
Besedilo in fotografije: Ana Vučina Vršnak

O energetski izrabi Drave se je začelo razmišljati že
konec 19. stoletja, danes pa skupna proizvodnja
elektrarn na tej reki predstavlja dobro četrtino električne energije, proizvedene v Sloveniji.

Elektrarna Fala je najstarejša hidroelektrarna na slovenskem delu reke
drave. graditi so jo pričeli leta 1913, s prvimi petimi agregati pa je začela
obratovati leta 1918. temeljito je bila prenovljena v 90. letih prejšnjega
stoletja, vendar so nekateri njeni pomembni deli ohranjeni kot tehniška
dediščina in na ogled širši javnosti.
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Pestra zgodovina na ogled v muzeju
Leta 1913 se je torej začela gradnja prve hidroelektrarne na Dravi, ki je bila hkrati največja hidroelektrarna v vzhodnih Alpah. Zasnovana je bila z zamislijo, da bo napajala omrežje industrijskega
bazena srednje Štajerske z Gradcem. Razpad
Avstro-Ogrske in nove državne meje so prekrižale
prvotne račune. Ob koncu prve svetovne vojne je
bila elektrarna za silo dograjena, vendar še pomanjkljivo opremljena in brez zadostnih daljnovodnih povezav do potrošniških središč, ki so v tem
času še zelo malo uporabljala električno energijo.
Gradnja takšnega objekta je bila izjemen tehniški
podvig. Projektiranje in vodenje gradnje so prevzela
švicarska podjetja, ki so imela z gradnjo hidroelektrarn največ izkušenj. Vgrajena oprema je bila
večinoma proizvedena v Švici.
Kot pomembna tehniška dediščina je v Fali ohranjena stara strojnica. Njeni agregati, ki so jih sestavljale horizontalne dvojne Francisove turbine in na
isti osi v podaljšku generatorji, so bili z izgradnjo
nove strojnice na desnem bregu postopoma ustavljeni. Prostor strojnice je danes zanimiv za obiskovalce, saj lahko tu spoznajo nekdanje in današnje delovanje elektrarne. Direktor družbe mag. Viljem
Pozeb je ob našem obisku Fale povedal, da so v preteklosti pravzaprav hoteli zavreči starejšo tehnologijo, tako da je še sreča, da se je je ohranil vsaj del.
Po prvotnih načrtih naj bi elektrarna Fala začela
obratovati že konec leta 1916, vendar je do
manjšega zamika prišlo zaradi prve svetovne vojne.
Leta 1925 je bil zaradi naraščajoče porabe električne energije dograjen šesti in leta 1932 sedmi
agregat. V tem obdobju je imela elektrarna velik narodnogospodarski pomen. Pospešila je industrializacijo Maribora z okolico, oskrba z elektriko pa je
segla vse do Prekmurja in Hrvaškega Zagorja. Leta
1936 je proizvodnja električne energije v HE Fala
predstavljala petino celotne proizvodnje elektrike v
takratni Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno je
elektrarna redno obratovala.
Ko je bila zgrajena celotna veriga elektrarn na odseku od Dravograda do Maribora, se je pokazala potreba po povečani zmogljivosti turbin HE Fala.
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3. Stara strojnica.
4. dvojna horizontalna
Francisova turbina v
stari strojnici.



Elektrarne, ki ležijo po reki navzgor od Fale, so bile
dimenzionirane na turbinski pretok 460 m3/s.
Zaradi pretočnega načina obratovanja elektrarn v
verigi je Fala predstavljala ozko grlo. Da bi bilo to
odpravljeno, so med letoma 1974 in 1977 vgradili še
en agregat in tako se je skupni turbinski pretok povečal na več kot 500 m3/s, inštalirana moč pa na 48
MW.
temeljita prenova
Od temeljite prenove ob koncu 90. let prejšnjega
stoletja elektrarna deluje le s tremi novejšimi agregati, ki izkoriščajo 14,6-metrski padec in imajo pri
moči 58 MW letno proizvodnjo 260 milijonov kWh.
V letu 1995 je bila turbina osmega agregata zamenjana z novo, ki ima boljše tehnične značilnosti in
večji nazivni pretok. V novi strojnici sta vgrajena
dva agregata z vertikalnima Kaplanovima turbinama in nad njima nameščenima generatorjema.
Z inštaliranim pretokom 175 m3/s in skupno močjo
40 MW nadomeščata sedem starejših strojev. V
tem objektu je tudi montažni prostor za velika remontna dela. Posebnost elektrarne je, da ima stikališče 110 in 10 kV v posebni zgradbi, ki je bila
zgrajena ob začetku obratovanja elektrarne.
Stikališče 110 kV obsega dvojni sistem zbiralk, tri
daljnovodna in tri generatorska polja.
Z zajezitvijo reke Drave je nastalo akumulacijsko jezero, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Ožbalt


1. gradnja jezu na Fali leta
1916. (foto: dravske
elektrarne (dEM)
2. hE Fala z akumulacijskim
jezerom

in je dolgo 8,6 km. Vsebuje 4,2 milijona m3 vode,
od katerih se lahko 0,9 milijona m3 izkoristi za
proizvodnjo električne energije.
Skupna moč dravskih elektrarn v Sloveniji je
590,2 MW
Zmogljivosti gornjedravskih elektrarn so se po izvedeni postopni prenovi (HE Dravograd, Vuzenica,
Vuhred, Ožbalt, Fala in Mariborski otok), zaključeni
v letu 2005, povečale za 67,3 MW, njihova proizvodnja pa je večja skoraj za desetino.
Ustrezno zasnovana in načrtovana raba zmogljivosti Dravskim elektrarnam Maribor ob povprečnem
letnem pretoku omogoča letno proizvodnjo 2660
milijonov kWh električne energije. Največ, 1345
milijonov kWh, elektrarne na Dravi proizvedejo v
poletnem obdobju, 822 milijonov kWh v prehodnem obdobju in 593 milijonov kWh v zimskem
obdobju. Skoraj polovico proizvodnje zagotavljajo
HE Zlatoličje (19,15 %), HE Formin (13,94 %) in
HE Fala (13,91 %).
Pomen dravskih elektrarn še povečuje njihova zmogljivost za zagotavljanje rezervne moči ob morebitnih okvarah v elektroenergetskem sistemu
Slovenije. S polnjenjem akumulacijskih jezer v
nočnem in s praznjenjem v dnevnem času lahko
elektrarne na Dravi najmanj osem mesecev na leto
premikajo del dnevne proizvodnje iz obdobja

manjše v obdobje večje porabe.
EnergetikaNET
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na Slovenskem forumu inovacij vse
več poudarka na energetiki
Ana Vučina Vršnak

Sredi novembra je v Cankarjevem domu potekal
8. Slovenski forum inovacij, ki je bil letos
posvečen trajnostni rasti in razvoju. na ogled je
bilo 45 najboljših energetskih inovacij, agencija
SPirit Slovenija pa je za zmagovalca med 127
prijavljenimi inovacijami razglasila pametno
napravo Florian, ki samodejno uravnava vlek
dimnih plinov v dimniških ceveh pri pečeh na drva.
Kot smo ugotavljali že na sedmem forumu inovacij, so ekološke in okoljske inovacije vse bolj v
ospredju. Tudi tokrat smo se lahko prepričali, da gre
trend v smeri učinkovite rabe energije – in to na toliko različnih področij, da lahko rečemo, da energetska učinkovitost prodira v vse dele družbe – od
kmetijstva do prometa in gradnje. Inovacije so prijavila podjetja, inovatorji in podjetniki posamezniki, razvojno-raziskovalne institucije ter študenti in
dijaki. Največ (82) je bilo prijavljenih inovativnih
proizvodov, ob tem pa tudi 39 inovativnih storitev in
šest inovativnih poslovnih modelov.
Med prijavami so bila zastopana zelo raznovrstna
vsebinska področja: najpogosteje, z 22 prijavami,
področje računalništva in informatike, s 16 prijavami področje elektrotehnike in telekomunikacij, s
14 področje strojništva itn. Največ prijav so oddala
mikro, majhna in srednja podjetja, in sicer 80. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev s 34 prijavami. Osem prijav so oddali dijaki,
študenti in mladi raziskovalci, eno prijavo velika
podjetja in štiri prijave razvojno-raziskovalne organizacije.

zmagovalni Florian
Zmagovalec foruma je postal projekt Florian. Gre
za pametno napravo, ki samodejno uravnava vlek
dimnih plinov v dimniških ceveh pri pečeh na drva.
S samodejnim reguliranjem vleka v dimniških ceveh ustvarja optimalne razmere izgorevanja v peči.
S tem se za 20 odstotkov povečuje učinkovitost samega izgorevanja peči, kar pomeni znatne prihranke pri porabi goriva in nižje emisije plinov. Florian je že zaščiten v obliki patenta, prijavitelj projekta je podjetje ATech elektronika iz Materije, avtorji pa Massimo Makovac, Martin Žerjal, Primož
Podboj in Aleš Miklavec.
Drugouvrščena inovacija je izdelava ekološko obarvanega transparentnega stekla, avtorjev Mateje Koritnik (RC eNeM d.o.o, podružnica Steklarna Hrastnik), dr. Branke Mušič in Nevenke Rajnar (obe iz Nanotesla Instituta Ljubljana), prijavitelj projekta pa je
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 od 127 prijavljenih inovacij smo si jih lahko pobliže
ogledali 45. Foto: Ana Vučina Vršnak
 Matija geržina in Martin Žerjal iz podjetja atech sta za
Energetiko.nEt predstavila prednosti Floriana, ki bi ga
lahko vgradili v kar okoli 30 milijonov kurišč po Evropi.
zagon načrtujejo za kurilno sezono 2014/15. Foto:
Ana Vučina Vršnak
 orodno jeklo acroni t85. razvojni center Jesenice je v
sodelovanju s podjetjem acroni razvil tehnologijo
izdelave, ulivanja, predelave in toplotne obdelave jekla,
namenjenega uporabi pri povišanih temperaturah in
tlakih. Foto: Acroni
 ionski bojler Ecocell, prijavitelja aUrora 3M+ d.o.o.
Ecocell je pretočni grelnik vode, ki deluje na principu
neposredne pretvorbe električne energije v toploto, kar
povzroča zelo hitro rast temperature delovnega medija
v celotnem volumnu. ravno ta dinamičnost in mehki
zagon omogočata zelo natančno pokrivanje toplotnih
izgub porabnika. Foto: AURORA 3M+
 Sistem SLS Sunlight system prenaša sončno svetlobo
preko optičnih vodnikov v notranje prostore različnih
objektov. Predstavlja izjemno priložnost za prihranek
električne energije, namenjen pa je predvsem podjetjem, ki imajo v lasti večje proizvodne hale ali prostore,
v katerih ni naravne svetlobe ali je primanjkuje. zaradi minimalnega posega v objekt je sistem korak pred
drugimi alternativnimi možnostmi naravne razsvetljave.
Foto: Ana Vučina Vršnak

bil RC eNeM Novi materiali d.o.o.; podružnica Steklarna Hrastnik. Ekološko obarvano transparentno
steklo predstavlja velik izziv, saj je ob vse strožji kemijski in okoljski zakonodaji vedno več snovi, ki
obarvajo steklo, neprimernih za uporabo. Pri izdelkih, ki pridejo v stik z živili, je to še večji izziv. Tretjeuvrščena inovacija pa je sesalna enota v kapsuli, avtorjev dr. Jožice Rejec, dr. Janeza Rihtaršiča, Tadeje
Bergant, Davida Koblarja, Domna Vrhunca in Teje
Bertoncelj (vsi iz Domela) ter dr. Mateja Tadine, Andreja Bička in Igorja Markiča iz Razvojnega centra za
elektroindustrijo in elektroniko NELA. Domel in
NELA sta tudi prijavitelja projekta.
Na 8. Slovenskem forumu inovacij so podelili tudi posebna priznanja. Za najboljši inovacijo start-up podjetja ga je prejel prijavitelj AURORA 3M+, in sicer za
ionski bojler Ecocell. Priznanje za najboljšo inovacijo raziskovalne institucije sta prejela Razvojni center
Jesenice in Acroni za novo korozijsko odporno jeklo
za preoblikovanje plastike ACRONI T85. Za najbolj
inovativen poslovni model/proces je bil nagrajen GoOpti – inteligentni transport potnikov (prijavitelj TM
Vista), priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij pa so za steklo z videzom razbitega stekla (Illusion Glass) prejeli tisti, ki so ustvarili tudi ekološko obarvano transparentno steklo.
Posebno je izstopalo priznanje za najboljšo storitveno inovacijo. Prejel ga je Vzgojni zavod Planina
za pedagoško-zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov v Vzgojnem zavodu
Planina. Dr. Leonida Zalokar je ob tem izpostavila,
da se ne pogovarjajo o »produktih«, temveč o pravilni diagnostiki mladoletnikov, za kar je država

zadnjih 20 let gluha.
EnergetikaNET
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Lafarge Cement: z milijonskimi vložki
v zmanjševanje vpliva na okolje
Besedilo in fotografije: Mateja Kegel Kozlevčar

Cementarna trbovlje se je leta 2003 pridružila
skupini Lafarge, največjemu svetovnemu
proizvajalcu gradbenih materialov. takrat
je za zasavsko družbo nastopilo obdobje
modernizacije, obdobje, ko so za posodobitve,
predvsem v sisteme za varovanje okolja
oziroma zniževanje okoljskega vpliva,
vložili preko 33 milijonov evrov.
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 Celoten postopek upravljanja peči,
v kateri je najbolj vroča točka v
cementarni, nadzira en operater.
Celotno linijo pa do pet zaposlenih.
v sami cevi je surovina segreta na
temperaturo, da »kamen teče kot
voda«.

 Lafarge cementarna,
trbovlje
 na sliki je odžveplevalna naprava, s
katero se znižujejo
emisije So2. zaradi
postopka, ki poteka
znotraj naprave, se
dodatno zmanjšujejo
tudi emisije prahu.
 najdaljša transportna
pot sicer poteka pod
zemljo, znotraj cementarne pa le-te potekajo
tudi »po zraku«.

Za transport surovin iz nekaj kilometrov oddaljenega kamnoloma ne uporabljajo klasične poti po
cesti. Kot je povedal vodja varnosti in zdravja pri delu v podjetju Martin Koprivc, je trboveljska cementarna edina v Evropi, ki za transport surovine uporablja podzemne poti. Poleg slovenske je takšna
transportna pot v cementni industriji le še v Čilu. V
Zasavju ima sicer cementarna na voljo 82 hektarov
pridobivalne površine, zaloge mineralne surovine
zadostujejo za več desetletno obratovanje cementarne.
Lapor in apnenec pridobivajo v kamnolomu Plesko
s pomočjo miniranja, transport pelje po 2,5 kilometra dolgem podzemnem rovu, kjer se pod Bukovo goro mešata in razvrščata. Od tam z najnižje
točke potujeta na presipno postajo, ki vodi v silos
mešanice apnenca in pirita. Ustrezno pripravljena
mešanica nadaljuje pot v mlin, od koder prihaja
mleta surovinska moka, medtem ko grobe delce izločijo in pošljejo v ponovno mletje. Po mletju sledi
transport v enega od dveh silosov homogenizacije.
Kot so povedali v cementarni, proces žganja oz.
proizvodnja klinkerja poteka v treh delih: v izmenjevalcu toplote, rotacijski peči ter v hladilcu klinkerja. V izmenjevalcu toplote se surovinska moka,
preden vstopi v peč, segreje. Peč, katere dolžina je
56 metrov in premer štiri metre, ima obliko cevi,
njena nagnjenost (3°) in vrtenje (približno 2 obrata/min) pa omogočata potovanje materiala po peči
proti vse višjim temperaturam na primarni strani,
kjer je nameščen gorilec. Teža cevi znaša 600 ton,
plamen, katerega temperatura je približno 2200°C,
pa je dolg 20 metrov. Najvišja temperatura materiala v peči dosega do 1500°C, doseže jo v coni sintranja, kjer potekajo najpomembnejše kemijske in
fizikalne reakcije. Na izstopni strani peči sledi ohla-

 kontrolna soba je postavljena v
središče cementarne in predstavlja
njeno srce. Je tudi nadzorni center
za monitoring emisij cementarne in
center za kontrolo varnostnih
procedur za vso tovarno.

jevanje klinkerja pri temperaturi 120°C. Zaključna
faza proizvodnje cementa je mletje klinkerja, gipsa
in dodatkov v mlinu cementa. »Za mletje uporabljamo kinetično energijo krogel, ki se sprošča v
mlinu,« pravijo v cementarni. Proizvedene cemente skladiščijo v osmih silosih s skupno zmogljivostjo okrog 33.000 ton.

Milijoni za okoljske in druge naložbe
V Lafargu se zavedajo pomena zniževanja vplivov
na okolje, zato so v zadnjem desetletju za naložbe
na tem področju namenili več kot 33 milijonov
evrov. Od tega so za okoljske ukrepe namenili 20
milijonov evrov, 13 milijonov evrov je šlo za druge
posodobitve tovarne. Cementarna predstavlja tovarno, opremljeno z najboljšimi razpoložljivimi
tehnologijami (t. i. BAT tovarna). V njej je možno
nadomeščati fosilna goriva, s čimer prispevajo k
ohranjanju naravnih virov, omejujejo izpuste toplogrednih plinov ter znižujejo količino še uporabnih odpadkov, ki bi sicer končali v okolju.
Ena od pridobitev, s pomočjo katere skrbijo za
zmanjšanje vpliva na okolje, je odžveplevalna naprava. Ta poskrbi, da izpusti, ki do naprave vodijo
iz peči oziroma hladilnice klinkerja, pa tudi drobilnice apnenca, pustijo čim manjši odtis v okolju. V
zadnjih letih so tako znižali emisije prahu za 50 odstotkov, NOx za več kot 60 odstotkov, SO2 pa za več
kot 97 odstotkov. Ta vpliv želijo zniževati tudi v prihodnje. Za zniževanje količine porabljene vode oziroma preprečevanje njenega onesnaževanja pa so
zgradili sistem zaprtih hladilnih tehnoloških voda,
dodatne oljne lovilnike za meteorne vode in sistem
za čiščenje komunalnih voda. Poleg odžveplevalne
naprave so investirali tudi v postavitev naprave za

zmanjševanje dušikovih oksidov.
EnergetikaNET



zadnJa BESEda

Ker nam ni vseeno ...
Andreja Šalamun, novinarka Energetike.NET in izvršna urednica Eko knjige

»koliko vas misli, da mladi danes težko dobijo
službo?« je na prvi tashkini čajanki vprašala
alenka Žumbar klopčič, direktorica in odgovorna
urednica Energetike.nEt. v zrak je švignilo
veliko rok. »in koliko vas je norih na torbice?«
je bilo naslednje vprašanje. tudi tokrat je
mrgolelo dvignjenih rok, celo moških. Se
sprašujete, kaj imajo skupnega zaposlovanje
mladih in torbice? v projektu tashka veliko.
Družbeno odgovoren projekt Tashka (www.tashka.si),
katerega prvi viden rezultat so unikatne torbice,
nosi posebno poslanstvo - mladim pomagati na pot
zaposlovanja stopiti z lažjimi in bolj gotovimi koraki. Projektov, opremljenih z močno socialno noto, kot jo nosi tudi Tashka, je na Energetiki.NET vse
več. Posel smo namreč tudi ali predvsem ljudje in
le zadovoljni ljudje lahko sklepajo dobre posle, smo
prepričani na Energetiki.NET. Predstavljamo tri
projekte, ki želijo pomagati mladim in jih spodbuditi, da svoje življenje vzamejo v svoje roke.

Za lažji vstop v poslovni svet
Torbice, ki povezujejo različne slovenske ustvarjalke in znova obujajo že skoraj pozabljeno rokodelsko
znanje, niso namenjene le lepšanju dam, ki jih nosijo. Njihovo poslanstvo je veliko večje - od vsake
prodane torbice gre namreč 10 evrov v sklad podjetja Eko knjiga. S tako zbranim denarjem bo Eko
knjiga pod okriljem programa Modri svet za mlade,
ki ga je ustanovila skupaj z medijsko-založniško
hišo Energetika.NET, financirala prakso enega ali
več izkušenj in dela željnih mladih. Te bo Energetika.NET opremila tudi s praktičnimi znanji, poslovnimi izkušnjami in seveda s priporočili za nadaljnjo kariero.

Preizkusite se v pisanju ...
Projekt Tashka ni edini projekt ekipe Energetika.NET, ki skrbi za prihodnost mladih. Da bi jim
pomagali pri iskanju službe, bo Energetika.NET v
sodelovanju z zavodom Nefiks preko natečaja izbrala najmanj enega kandidata in ga usposobila
na področju novinarstva. Novinarski natečaj je odprt že od sredine decembra, prijave pa so mogoče
do 3. februarja 2014 (vse podrobnosti najdete na
portalu Energija doma – www.energijadoma.si).



EnergetikaNET

... in snemanju kratkih ﬁlmov
Še eno priložnost za sodelovanje z Energetiko.NET
ponujamo mladim. Z natečajem za najboljši kratki film »Energetika jutri …« jih želimo spodbuditi
k razmišljanju o človekovem odnosu do rabe energije s poudarkom na tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Hkrati pa jih želimo podpreti pri aktivnejši udeležbi pri ustvarjanju skupne energetske prihodnosti (podrobnosti o natečaju najdete prav tako na
Energiji doma – www.energijadoma.si/natecaj).
Svoje izvirne, drzne in domiselne kratke filme lahko pošljete do 13. februarja 2014. Najboljši avtorji po
izboru komisije bodo dobili priložnost dolgoročnejšega sodelovanja z medijsko-založniško hišo
Energetika.NET, zmagovalca pa bomo razglasili in
s 500 evri nagradili na strateški energetski konferenci En.odmev 014! Ne zamudite tega strateškega
datuma in se nam – tudi malo manj mladi – pridružite v torek, 4. marca 2014, v Grand hotelu Union
v Ljubljani. Pridite in podprite našo energetsko pri
hodnost!

O Energetiki.NET so povedali …

Pri reviji Energetika.NET mi je všeč preglednost in to, da
je skoraj vedno »koncentrat« najaktualnejšega dogajanja,
povrhu opremljenega z izjavami/intervjuji akterjev, ki
odločajo, soodločajo ...
Pri portalu bi pohvalil informacije in njihovo smiselno
strukturiranost, tako rekoč »vse na enem mestu«, kar se
tiče energetike. Tudi preglednost informacij se je precej
izboljšala.
Mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor

Portal Energetika.NET nam omogoča podrobnejše
spremljanje energetskega dogajanja pri nas in v tujini.
Kakovost in aktualnost člankov je na visoki ravni,
pozdravljam tudi pestrost rubrik.
Osebno spremljam portal preko rednih mailingov, skupaj
s klippingom tvorijo nabor informacij, ki jih potrebujem
pri dnevnih aktivnostih.
Mag. Mitja Terče, direktor Elektro Celje Energija d.o.o.

Spletni portal Energetika.NET je nepogrešljiv
vsakodneven informacijski partner pri našem načrtovanju
in izvajanju komunikacijske podpore okoljskim in
energetskim projektom. Ažuren, relevanten in pregleden;
vsebinsko ravno prav širok in hkrati poglobljen, predvsem
pa s poglobljenimi intervjuji in komentarji nenehno
presegajoč v zadnjih letih pogosto preozke novičarskoporočevalske okvire drugih slovenskih medijev.
Z velikimi pričakovanji spremljamo tudi premišljen razvoj
založniške dejavnosti in z zadovoljstvom sodelujemo z
založbo Energetika.NET v okviru mednarodnega projekta
krepitve energetske pismenosti (EN-LITE = ENergy
LITEracy), ki ga Consensus izvaja v sodelovanju z
zavodom RAZ:UM (Raziskovalno, razvojno in umetniško
središče Univerze v Mariboru) kot nosilcem projekta ter
ob podpori Britanskega veleposlaništva v Ljubljani.
Če je dovoljen še namig o enem prvih sadov projekta ENLITE: že kmalu bo seznam knjig založbe Energetika.NET
bogatejši za nov naslov. To bo slovenski prevod
odličnega, če ne kar kultnega britanskega dela o energiji
in energetiki, ki sodi na polico vsakega političnega
odločevalca, gospodarstvenika, strokovnjaka,
predstavnika nevladne organizacije, medija in nasploh
vsakega ozaveščenega državljana, ki mu ni vseeno za
našo energetsko prihodnost. Naj podrobnosti zaenkrat
ostanejo skrivnost, saj bo november že kmalu tu...
Mojca Drevenšek, Consensus

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

Spletni portal Energetika.NET je v zadnjih letih postal
najpomembnejši vir poslovnih informacij na področju
energetike. S korektnim profesionalnim poročanjem se je
portal razvil v referenčni medij na tem področju.
Prizadevni sodelavci portala so se izkazali tudi z
organizacijo več rednih letnih dogodkov. Zaradi
navedenih referenc smo se za sodelovanje z njimi odločili
tudi v Tehnološki platformi za pametna omrežja.
Prof. dr. Igor Papič, predsednik Tehnološke platforme
za pametna omrežja

Portal Energetika.NET omogoča hiter in pregleden
dostop do ključnih informacij iz naše panoge, kar je za
posel zelo pomembno.
Dr. Dejan Paravan, član uprave družbe GEN-I

Energetika.NET

