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Treba je računati
na vse možnosti
Učinek metulja verjetno poznate: zaplahuta metuljček na Kitajskem,
zatrese se Krim. Kaj pomenijo pretresi v Ukrajini, ki so zadnje tedne v
ospredju vseh svetovnih medijev, za globalno energetsko ravnotežje, lahko
ugibamo, vseh učinkov pa verjetno danes še ne poznamo. Če lažje
predvidimo vpliv krize na rusko odločenost graditi nove plinovode, kot je
denimo Južni tok, pa bomo morali na druge učinke še počakati.
O trgovanju s plinom in odnosu vzhod-zahod je za to številko revije
spregovoril dr. Gian Carlo Scarsi, ki je do nedavnega delal na Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), o pomenu Ukrajine, ki je
ujeta med dva ognja – evropskega in ruskega, ter projektu Južni tok pa
v fokusnem intervjuju direktor Plinovodov Marjan Eberlinc.
Fokus tokrat prinaša poglobljen pogled na priložnosti slovenske
industrije pri velikih slovenskih infrastrukturnih projektov, tudi pri
Južnem toku. O velikih energetskih projektih pri nas smo pisali v zadnji,
januarski številki revije, tokrat pa temo Tanja Srnovršnik Volarič
analizira z vidika slovenskega znanja, pri čemer vplete seveda tudi
pametna omrežja. Da brez njih razvoja v energetiki pač ni, je dokazal
dogodek En.grids 014 (več na strani 4), na naši strateški energetski
konferenci En.odmev 014 pa se je jasno izrazilo, da imajo energetiki na
našem trgu povsem različne poglede.
Kot že tolikokrat doslej lahko tudi zdaj ponovimo, da skupne vizije o
prihodnji energetski politiki Slovenije (še) ni. Energetski koncept naj bi
dobili do jeseni ali spomladi 2015, pri čemer pa se cela Evropa pogaja že
o podnebnih ciljih do leta 2030. Nekatere države zelo dobro vedo, kako
skladno z zelenimi evropskimi cilji oblikovati lastno razvojno strategijo,
gospodarstveniki pa opozarjajo, da še višji okoljski cilji za Slovenijo ne
bodo prinesli nič dobrega (več na strani 50).
Da je treba imeti jasne cilje, vendar biti pripravljen na vse
nepredvidene dogodke (denimo Ukrajina), dokazuje nedavna ujma,
kakršne slovenski elektroenergetski sistem še ni videl. Škoda je ogromna.
Vlada je hitro ukrepala, ustanovila posebno delovno skupino, medtem pa
tudi sprejela nov energetski zakon. Več o teh temah v rubriki Aktualno.
Aktualni pa bodo za vas v teh zdaj že sončnih dnevih nekateri
dogodki. Naj vas povabim v Portorož konec marca, ko bo potekala
Mednarodna konferenca daljinske energetike (program in razmišljanja o
tej temi najdete na naslednjih straneh), v prihodnjih mesecih pa se bomo
nedvomno videli še na katerem izmed seminarjev En.trading, ki jih za
vas pripravlja Energetika.NET skupaj z norveškim partnerjem Montel!
Ana Vučina Vršnak

@Energetika_SLO
@Energetika_SEE
Energetika.nEt
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Energetska strategija se ne sme
spreminjati z menjavo politikov
Luka Strnad Peterca in uredništvo Energetike.NET, foto: Luka Kos

»Slovenija potrebuje jasno in dolgoročno vizijo
energetike, ki bo temeljila na trdnih argumentih
in številkah ter se ne bo spreminjala vsakič, ko
se bodo zamenjali politiki,« je na poslovnem
zajtrku pred pričetkom letošnje strateške
konference En.odmev 014, ki jo je organizirala
medijsko-založniška hiša Energetika.nEt,
poudaril minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel.
Fosilna goriva so bila hit prejšnjega stoletja, danes
je to električna energija, je sicer minister Omerzel
povedal več kot 100 udeležencem konference in jih
hkrati pozval, naj vsaj en avto iz gospodinjstva, ki ga
poganjajo fosilna goriva, zamenjajo z električnim.
»Če bi dve milijardi za fosilna goriva, za kolikor jih
uvozimo, nadomestili z doma proizvedeno električno energijo, bi lahko ta denar vložili v domače
energetske projekte,« je dodal.
Prav o domačih energetskih naložbah so govorili
udeleženci prvega omizja. »Današnje cene električne energije ne dajejo spodbudnih znakov za naložbe. Pri tržnih cenah električne energije projekti
namreč ne pijejo vode,« je poudaril Danijel Levičar,
generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. »Za naložbe se
odločamo deset let. Tako dolgo smo se na primer
odločali o razvojnem načrtu plinovodnega omrežja
v Sloveniji,« pa je izpostavil direktor Plinovodov
Marjan Eberlinc. Dodal je, da bomo s plinovodom
Južni tok dobili še pomembnejše mesto na plinskem zemljevidu, že danes pa nam strateški položaj
Slovenije zagotavlja pomembno vlogo na področju
prenosnih električnih zmogljivosti. Direktor ELESa Aleksander Mervar je ob tem poudaril, da plinsko
in električno omrežje nimata veliko skupnega. Fi-

zični pretoki, ki so pri plinovodih pomembni, pri
električni energiji niso. Veliko so govorili tudi o jedrski energiji. Direktor GEN energije Martin
Novšak meni, da se pri drugem bloku jedrske elektrarne Krško (JEK 2) ne more ponoviti zgodba šestega bloka šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6), ker
naj bi se iz tega primera vsi nekaj naučili. Dodal je,
da bodo za nov blok jedrske elektrarne našli soinvestitorja, ki ga iščejo med velikimi energetskimi
družbam iz Italije, Avstrije, Švice in Finske.

OvE ali fosilni viri? Med slovenskimi energetiki
ni soglasja
Bolj kot na iskanje kompromisov med željami
proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov
in tistih, ki uporabljajo fosilne vire, se moramo
usmeriti na odjemalca, je na drugem omizju izpostavil Tomaž Orešič, direktor za poslovni razvoj
družbe VaasaETT. Omizje, na katerem so predstavniki največjih slovenskih energetskih podjetij
skušali odgovoriti na vprašanje, ali smo v Sloveniji zreli za energetski preporod, je jasno pokazalo, da
imajo energetiki na našem trgu povsem različne interese.
novi morajo 'z glavo skozi zid'
Bo predstavnikom fosilnih virov in predstavnikom
alternativnih virov uspelo oblikovati skupne cilje
preporoda slovenske energetike? »Ne,« je bil jasen
Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I.
»To bi bilo tudi povsem nesmiselno. Naloga vsakega novega akterja – tudi proizvajalcev energije iz
obnovljivih virov – je, da razbija stereotipe,« je dejal. »Kako se na trgu bori za svoj položaj, je njegova stvar. Nekdo to počne z glavo, drugi z denarjem.«
Golob je prepričan, da bi bili, če bi našli skupne ci-
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lje z uveljavljenimi deležniki, tako trg kot porabniki prikrajšani za novosti. Tomaž Orešič pa je poudaril, da električna energija trenutno doživlja renesanso, iz česa jo bomo proizvajali, pa bo na koncu določil trg.

Želimo si čim bolj povezanih trgov
Spajanje trgov poenostavlja naše trgovanje z elektriko iz obnovljivih virov, je na tretjem omizju opozoril mag. Mitja Terče iz družbe Elektro Celje Energija. Da je spajanje trgov nujno tako za porabnike
kot za ponudnike energentov, sta se strinjala tudi
Miha Pregl iz družbe BSP Southpool in Miloš Mladenović iz Elektromreže Srbije. Z Italijo je Slovenija
trg spojila že leta 2011, takrat pa je tudi BSP Southpool postala likvidna borza. Glede na to, da borzo z
električno energijo, kot je povedal Miloš Mladenović, Elektromreža Srbije (EMS) skupaj z nemškim
EEXSpot odpira tudi v Srbiji, skupaj z Nemci pa
svojo snujejo tudi Hrvati, bodo čezmejne povezave
med trgi za trgovce z električno energijo zelo pomembno vprašanje, so opozorili sogovorniki. 

Energetika.nEt je v okviru konference En.odmev 014 podelila nagrade najbolj prodornim,
inovativnim podjetjem, ki ne le zdravo poslujejo, ampak je njihovo poslovanje tudi prijazno
do okolja. Med malimi podjetji je nagradila družbo Lumar ig, v kategoriji srednje velikih
podjetij je nagrado dobilo podjetje Sumida Slovenija, med velikimi podjetji pa je slavila
družba danfoss trata.
Letos prvič je Energetika.nEt s 500 evri nagradila tudi kratki film Matica Poropatiča
Postapokalipsa, ki je zmagal na natečaju za mlade z naslovom »Energetika jutri …«.

EnergetikaNET
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nosilec študije izvedljivosti
bo moral nastopati suvereno!
Ana Vučina Vršnak in Tanja Srnovršnik Volarič, foto: Barbara Reya

Slovenija bo morala v prihodnjih mesecih v okviru
slovensko-japonskega demonstracijskega projekta
pametnih omrežij hitro storiti korak naprej.
do poletja bi bilo treba izbrati nosilca študije
izvedljivosti, ki bo tudi sogovornik na slovenski
strani za japonski nEdO. to pa mora biti en sam
subjekt, da bo slovenske interese znal zastopati
enovito, celovito in suvereno, so poudarili
udeleženci februarskega dogodka En.grids 014.
Mag. Milena Černilogar Radež z direktorata za
energijo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor
je poudarila, da je vodstvo ministrstva naklonjeno
pametnim omrežjem in da bo »čez leto dni že govora o konkretnih zadevah«. Za pametna omrežja
so v obdobju 2014–2020 predvidena tudi določena
sredstva. Omenila je pismo o nameri, ki je dejansko
študija izvedljivosti slovensko-japonskega demonstracijskega projekta pametnih omrežij, ki opredeljuje sodelujoče, financiranje, naloge, nosilce projektov ipd. A pismo mora podpreti še vlada.
Razpis za nosilca projekta bo, kot je dejala, objavila agencija SPIRIT. Ker pa se lahko zgodi, da izvajalec študije ne bo tudi izvajalec projekta, so predstavniki elektroenergetske sfere na dogodku dali
jasno vedeti, naj bo razpis res dobro pripravljen, da
do česa takega ne bi prišlo. Marjan Drmota iz skupine Kolektor je menil, da bi moral biti nosilec projekta oziroma študije izvedljivosti nekdo, ki bo lahko zastopal interese Tehnološke platforme za pametna omrežja, industrije, ELES, SODO, distribucijskih podjetij in raznih inštitucij znanja. »Na tem
nivoju mislim, da to ni industrijsko podjetje,« je poudaril.

Želja po krepitvi v tujini
Opozoril je tudi, da se skozi študijo izvedljivosti
stvari natanko definirajo. In če se bo s tem ukvarjal nekdo, ki ne pozna kompleksnosti tematike, obstaja nevarnost, da pride do takšnega dokumenta in
osnove, ki determinira nižje uspehe na izvedbeni
ravni. »Treba je iskati način, da bo dokument dobro
izhodišče za izvedbo operativnega dela projekta,« je
dejal. Pomembno pa je tudi, da se bo sledilo interesom slovenske industrije, da bo ta lahko v sodelovanju z Japonsko povečala svoje aktivnosti tudi
zunaj Slovenije.
Predsednik Tehnološke platforme za pametna
omrežja prof. dr. Igor Papič je dodal, da bi bilo treba slovensko industrijo nekako pripraviti s pomočjo
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države, da razvije končne produkte, ki se jih plasira na globalni trg. Drmota sicer meni, da »nas konkurenca ne prehiteva«, saj tam, kjer se pojavljajo
rešitve, množične uporabe še ni. Je pa jasno povedal: »Če bi skozi demonstracijski projekt rešitve
preverjali doma, bi imeli boljši referenčni potencial
za vstop v projekte izven Slovenije.«

rešitve v distribuciji
Na dogodku pa je bilo govora tudi o konkretnih
rešitvah na področju pametnih omrežij in o
vključevanju porabnikov, kar postaja vse bolj po-
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† Več o pametnih
omrežjih preberite na
portalu Energetika.NET!

membno. V distribucijskih omrežjih se zlasti z
uvajanjem razpršenih virov električne energije pojavljajo težave z napetostnimi profili – tako vzdolž
energetskih izvodov od transformatorskih postaj
do končnih porabnikov kot tudi v posameznih
točkah na mestu proizvodnje ali transformacije, je
pojasnil mag. Samo Ceferin iz Kolektor Sinabita.
Zato je potrebna ustrezna nadgradnja, ki pa pomeni velika vlaganja. A Ceferin pravi, da je do neke mere možno izkoristiti tudi obstoječo opremo v
distribucijskem omrežju, ki lahko s primerno nadgradnjo zagotavlja prilagajanje napetostnih profilov
v distribucijskem omrežju.
Marjan Jerele iz Elektra Gorenjska pa je predstavil mednarodni projekt Increase, pri katerem gre za
povečevanje možnosti vključevanja razpršenih virov
v distribucijska omrežja z razvojem naprednih kontrolnih strategij in sodobnih storitev. Pri projektu
sodeluje tudi Elektro Gorenjska, ki bo zagotovil izhodišča za pripravo regulacijskih mehanizmov ter
omogočil praktično testiranje opreme in algoritmov v enem od svojih nizkonapetostnih omrežij.
Projekt bo trajal tri leta, zdaj pa je za njimi že pol
leta, je pojasnil Jerele.

kaj pa vključevanje porabnikov?
Za elektro podjetja je veliko priložnosti tudi na
področju upravljanja porabe (demand side management – DSM) in vključevanja porabnikov. »Če

bomo hoteli podreti zid med nami in porabniki, se
bo treba bolj povezati s slednjimi,« je poudaril Jure Vindišar iz podjetja Inea. Pojasnil je, da so se evropski projekti – vanje je bilo vloženih okoli 300 milijonov evrov – premalo ukvarjali z zadnjimi v verigi
– torej porabniki. Oni bodo po njegovih besedah tisti, ki bodo povedali, ali so rešitve uspešne ali ne,
njihovi profili pa so ob tem še različni. »In ukvarjati se bomo morali z vsemi profili porabnikov, ne
samo s proaktivnimi,« je dejal. Pomembno pri
vsem skupaj pa je, da se ljudi o tem obvešča na
takšen način, da bodo zadevo razumeli.
Pri vključevanju aktivnega odjema je treba odjemalce prositi, ali so pripravljeni pomagati, in jih tudi ustrezno nagraditi. A število ukrepov in njihovo
trajanje morata biti omejena. »Le omejeno število
ur na leto, ne vsak dan. Nihče ne more pričakovati, da bo sredi poletja odjemalec brez klime pet ur,«
je poudaril Gregor Omahen z Elektroinštituta Milan Vidmar. Pojasnil je, da so potencialne letne koristi uporabe aktivnega odjema največje pri nižanju
koničnih obremenitev v omrežju (od 100 do 200
evrov/kW), a je tukaj največja težava zakonodaja.
Kritičen je bil do novega energetskega zakona (EZ1), ki da ne omenja terminov, ki jih vsebuje evropska zakonodaja. Poudaril je še, da na strani odjema
nujno potrebujemo možnost uvedbe kritične tarife
za potrebe omrežja, ki bo odjemalce spodbujala k
prilagoditvi odjema.

EnergetikaNET
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Slovenija ima dovolj ekonomsko
smiselnih virov električne energije
za lastne potrebe in izvoz
Mag. Mitja Terče, direktor družbe Elektro Celje Energija

Poraba električne energije je z 10 tWh leta 1990 narasla
na 12,5 tWh v letu 2013. Skupaj za dobrih 25 odstotkov
oziroma za manj kot odstotek na leto. Skladno z direktivami
EU, novim energetskim zakonom in navodili ministrstva
naj bi porabo električne energije zmanjševali za 1,5 odstotka
na leto. ta cilj je izvedljiv, saj imamo velik potencial pri
učinkoviti rabi energije. tako me je izjava o podvojitvi porabe
električne energije ministra Omerzela zelo presenetila.
naše najbolj optimistične ocene za slovenski trg za leto
2030 se gibljejo med 14 tWh in 16 tWh. Seveda bi si
Elektro Celje Energija kot tretji največji trgovec z električno
energijo želel podvojitve trga in s tem tudi naše prodaje.
Zelo pretirana se mi zdi ocena, koliko bo e-mobilnost povečala
porabo električne energije. Naš serijski električni avtomobil porabi 15 KWh na sto kilometrov vožnje. Bolj potratni pri mestni
vožnji porabijo tudi do 25 KWh. Povprečen Slovenec naredi
10.000 kilometrov na leto. V Sloveniji je registriranih milijon vozil. Matematika je taka: 0,2 KWh/km x 10.000 km x en milijon
vozil = 2 TWh na leto. Lansko leto so imeli v Evropi električni avtomobili in priključljivi hibridi 0,34-odstotni tržni delež. Letos
pričakujejo, da se bo njihov delež povečal na 0,5 odstotka. Od
vseh prodanih električnih avtomobilov v Evropi jih je kar četrtina prodanih v državi z visokim standardom, Norveški. Ta bogato subvencionira nakup takšnih avtomobilov, skrbi za njihovo promocijo ter dobro voznikovo izkušnjo. Slovenija močno zaostaja
za Evropo in si glede na stanje v državni blagajni zagotovo ne bo
mogla privoščiti norveškega modela. Čeprav bi država še lahko
dobila drag kredit, pa je problem v tem, da njeni državljani niso
tako bogati kot Norvežani in si še dolgo ne bodo mogli privoščiti
avta nižjega srednjega razreda za 30.000 evrov, še najmanj pa kot
drugi avto.
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Res je avtomobilski promet samo del celotnega prometa. Vendar se ne bi mogel bolj strinjati z izjavo sekretarja Šolinca na posvetu o Energetskem konceptu Slovenije, da bo minilo še kar nekaj časa, preden bo letala, ladje in tovornjake poganjala samo električna energija.
Kaj bo zapisano v novem Energetskem konceptu Slovenije, je
jasno že vsem. Minister govori o NEK 2, sekretarji o lokacijah
blokov. Razumen človek dobi občutek, da želijo umetno ustvariti vtis o ogromnih novih potrebah po energiji, da bi upravičili
gradnjo novega bloka jedrske elektrarne. Slovenija ne potrebuje novega jedrskega bloka, ne iz energetskega stališča, še manj
pa iz ekonomskega. Slovenija izkorišča manj kot polovico od
svojega, slabih 10 TWh velikega, ekonomsko smotrnega vodnega potenciala. Če bi normalni smrtniki dobili soglasja in
koncesije na svojih lokalnih potočkih, bi to zadostovalo za skoraj vse potrebe avtomobilov. Zakaj od osamosvojitve skoraj
nihče ne dobi teh papirjev? Primer fotovoltaike: vse energetske
potrebe bi pokrili s fotovoltaičnimi paneli na strehah slovenskih
objektov. Ali še bolj plastično; s površino deset krat deset kilometrov, ki bi jo »pokrili« s fotovoltaičnimi moduli. Proizvajalci
že testirajo module z dvojnim izkoristkom, njihove cene pa nenehno padajo. Letno nam samo veter »odpihne« slabo TWh
energije.
Slovenija ima dovolj ekonomsko smiselnih virov električne
energije za lastne potrebe in izvoz. Danska, Nemčija, Španija
in Portugalska so države, ki že danes zadovoljijo pomemben
del svojih potreb iz novih obnovljivih virov. Naloga države je,
da vključi obnovljive vire v svoj koncept. Ne sme nasedati
floskulam, da to, kar že danes počno omenjene države, mi ne
bomo znali donosno in uspešno narediti čez dvajset let. Bomo
raje od Francozov in Američanov naročali nove nedonosne
bloke?
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Z informacijsko tehnologijo v
energetiki tudi nad krajo energije
Ilustracija: Roman Peklaj

Tanja Srnovršnik Volarič

Zaradi vse večjih izzivov v (elektro)energetiki, ki jih
prinašajo varčna in učinkovita raba energije, obnovljivi viri
energije, veliki čezmejni prenosi energije, integracija novih
tehnologij in podobno, energetska podjetja potrebujejo
ustrezno informacijskotehnološko (it) podporo, pravi andrej
Souvent z Elektroinštituta Milan vidmar (EiMv). in potrebe po
informacijskih sistemih se po pojasnilih podjetja korona
pojavljajo na vseh področjih – od spremljanja obratovanja
energetskih sistemov do regulatorne dejavnosti avtomatskega
spremljanja borznih in bilateralnih transakcij na trgu z
električno energijo.
Še posebej v tem času krize morajo podjetja postati bolj konkurenčna in optimizirati svoje poslovanje. Za to pa morajo podrobno poznati svoja sredstva, ustrezno načrtovati vire, spremljati
njihovo delovanje in ustrezno ukrepati, ko pride do odstopanj.
Skrbeti morajo za ustrezne rezervne dele, imeti pokrite dobavitelje, da lahko hitro naročijo določena sredstva, rezervne dele ali storitve. To pa lahko dosežejo z vpeljavo informacijskih sistemov za
upravljanje in vzdrževanje sredstev, pojasnjuje Primož Sevčnikar
iz podjetja Troia. Slednje opaža, da ima večina slovenskih podjetij na tem področju še veliko prostora za izboljšanje učinkovitosti.
Poleg tega je v zadnjem času vse večji poudarek na analizah podatkov velikega obsega, pravijo v Koroni. »S prehodom s standardnih na pametne števce v zelo kratkem času pridobimo velike količine podatkov. Njihova analiza lahko zagotovi odgovore na
trenutno aktualna vprašanja: od navad, potreb in obnašanja
končnih uporabnikov, učinkovitega napovedovanja, načrtovanja
porazdeljene proizvodnje do identifikacije možnosti za prihranke in nove ponudbe storitev na trgu.«

Preprečevanje kraje energije
Kako pomembna je analiza podatkov, kaže pilotni projekt Napredna analiza merilnih podatkov za ugotavljanje anomalij na distribucijskem omrežju, ki ga izvajata Elektro Ljubljana in IBM.
S pomočjo historičnih merilnih podatkov s pametnih števcev poskušajo ugotoviti, ali je šlo pri katerih uporabnikih za neupravičen
odjem električne energije oziroma krajo, prekoračitve naročene
priključne moči ali druge različne potencialne napake na distribucijskem omrežju, pravi Tadej Šinkovec iz Elektra Ljubljana. Na
koncu projekta bodo označena merilna mesta razvrstili glede na
verjetnost napake. »To nam prihrani veliko časa predvsem pri odkrivanju mikrolokacije; kakšna pa bo zanesljivost podatkov, pridobljenih z rudarjenjem podatkov, pa bomo morali še malo
počakati,« pravi.

v prihodnje bo potrebna integracija sistemov
Česa pa se bo treba lotiti v prihodnje? Šinkovec meni, da bo v
bližnji prihodnosti sodelovanje med IT strokovnjaki in strokovnjaki iz energetike v veliki meri potekalo na ravni zanesljivega in
hitrega komunikacijskega prenosa med napravami in centri, obvladovanja varnostnih tveganj, hranjenja podatkov, analitičnih postopkov obdelave velikih količin podatkov itd.
V Koroni pa kot področje, ki predstavlja veliko izzivov, vidijo
rešitve za podporo procesom maloprodaje. Korona je sicer pred
kratkim v nemškem Essnu predstavila svojo rešitev za portfeljske
analize in podporo procesom maloprodaje. Informatika lahko v
energetiki predstavlja visoko dodano vrednost tudi na področju
razpršene energije. Še večji korak pa bo potreben, da bo vodenje
omrežja usklajeno s trgom sistemskih storitev na distribucijskem nivoju, na primer za regulacijo napetosti, zagotavljanje rezerve moči, hrambo energije, razbremenjevanje omrežja, balansiranje porabe itd.
»Pričakovati je, da se bodo v prihodnosti pojavili agenti, ki bodo skrbeli za novačenje končnih odjemalcev za aktivno sodelovanje pri regulaciji elektroenergetskega sistema ter bilančnih
skupin. Takšne storitve pa potrebujejo napredno informacijsko
rešitev, nadgrajeno s kompleksnimi metodami za podporo pri
odločanju na trgu storitev,« pravijo v Koroni.
Okvare in ustrezno ukrepanje
Na področju informacijskih sistemov za upravljanje in
vzdrževanje sredstev pa gredo trendi v smeri napovedovanja morebitnih okvar in potem ustreznega ukrepanja, preden se okvare zgodijo, učinkovitega načrtovanja, obvladovanja tveganj ... Poleg tega bodo vse naprave povezane med seboj, uporabnikom pa
bodo v realnem času na voljo podatki o tem, kaj se dogaja z njimi, pojasnjuje Sevčnikar.
V integraciji informacijskih sistemov največji prihodnji izziv
vidi tudi Souvent, a v okviru koncepta pametnih omrežij. Ta integracija bo po njegovih besedah omogočila učinkovito izmenjavo
podatkov med različnimi inteligentnimi napravami in informacijskimi sistemi znotraj podjetij pa tudi izmenjavo podatkov
med deležniki, ki nastopajo na energetskem trgu. Tukaj so po njegovih besedah ključni ustrezni podatkovni modeli, ki omogočajo
opis in predstavitev znanja z določenega področja uporabe. »Gre
za semantične modele, ki omogočajo strojno razpoznavanje pomena informacij,« pojasnjuje. Poudarja še, da bo treba, sploh v
elektrodistribucijskih podjetjih, informatiki nameniti precej več

virov, tako človeških kot finančnih.
EnergetikaNET
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S pametnimi omrežji inteligenca sistema
premaga njegove pomanjkljivosti!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv VaasaETT

»iz tako imenovanega sistema demand-response je težko ustvariti hitri
dobiček. Prav tako se je treba zavedati, da bodo za uspešen napredek
pri uvajanju pametnih omrežij in njihovega nadaljnjega razvoja nujni
novi poslovni modeli, ki bodo temeljili na bolj holističnem pristopu
energetskih družb do končnih odjemalcev. Predvsem pa bo treba delati
na krepitvi odnosa med dobavitelji in porabniki energije. Šele takrat bo
inteligenca celotnega sistema premagala njegove pomanjkljivosti.« to
je med drugim v izčrpnem intervjuju za Energetiko.nEt dejal prvi mož
finskega podjetja vaasaEtt, ki je v sodelovanju z aBB-jem in
podjetjem ventyx (hčerinsko podjetje družbe aBB) lani pripravilo tudi
študijo o globalnem vplivu pametnih omrežij, o stanju in nadaljnjem
razvoju teh omrežij po svetu in pri nas. Objavljamo le delček pogovora,
celotnega pa preberite na portalu Energetika.nEt.

Bi po vašem mnenju lahko šli korak nazaj? torej k
bolj monopolni strukturi, ki bi bila učinkovitejša za
sam razvoj pametnih omrežij?
Težko. No, v enem od afriških primerov je ena od energetskih družb razvila petsto projektov pametnih
omrežij, katerih pa ni tudi medsebojno povezala. Če bi
jih, bi bil učinek takšnega razvoja seveda precej večji.
Tako je tudi v Evropi nujno, da se ti »otočki« povežejo,
in ne, da se stopi nazaj v monopolne sisteme. Lokalne
skupnosti oz. regije in nosilci razvoja pametnih omrežij
morajo nastopati skupaj in združiti svoje moči. Absolutno pa na evropskem trgu potrebujemo še več konkurence in tu smo že sedaj pred ZDA.

v poročilu o globalnem vplivu pametnih omrežij
(angl.: Smart grid global impact report), v katerem
ste analizirali 30 projektov pametnih omrežij po
svetu, ste med drugim ugotovili, da znašajo naložbe
v te projekte 10 milijard dolarjev (7,4 milijarde
evrov), kar je povprečno 390 ameriških dolarjev
(287 evrov) za posamezen projekt na uporabnika.
kaj ste še ugotovili, sploh pri primerjavi stanja na
področju razvoja pametnih omrežij v Zda in v EU?
Razlike so že med regijami, ampak če govorimo o razlikah med ZDA in EU, je bistvena razlika v tem, da v
ZDA delajo na celotnem sistemu, ki zajema tudi razvoj
pametnih omrežij, posamezne družbe, katerih dejavnost je tako dobava energije kot tudi njena proizvodnja
in upravljanje omrežja. To ni vedno najbolje, ker lahko
vodi tudi do stagnacije na področju inovacij, vpliva pa
lahko tudi na monopolne elemente. Pa vendar je pri
tem dobro to, da ima lahko eno podjetje celovit pregled
nad razvojem pametnih omrežij. In najbolj uspešni
primeri pametnih omrežij izhajajo prav iz takšnih razmer, ponašajo pa se tudi z zelo holističnim pristopom.

Pa je to varno – kar zadeva zanesljivost oskrbe?
Dolgoročno je po mojem mnenju evropski sistem boljši
od ameriškega, predvsem zaradi več inovativnosti, ki pa
jo je prinesla prav večja konkurenca. Tudi varnost oz.
zanesljivost oskrbe z energijo me ne skrbi. Se bodo pa
prav zato, da bo ta ostala na visoki ravni, morali vsi
vključeni v dano področje učinkovito povezovati in
medsebojno sodelovati.
Nasploh pa v Evropi še nismo določili tistega nosilca področja, ki bo glavni za komunikacijo in stik s končnimi
odjemalci. V Avstraliji so, denimo, za zdaj to vlogo
večinoma prevzeli dobavitelji energije.

kaj mislite s tem?
To pomeni popolno vpetost elementov, ki zagotavljajo zanesljivost oskrbe, ukrepov učinkovite rabe energije pa seveda obnovljivih virov energije in po možnosti shranjevanja energije v sistem pametnih omrežij.
Holistični pristop zelo teži k sinergiji vseh omenjenih
dejavnikov, ki potem zares tvorijo uspešno delujoč sistem. Namreč, noben od teh elementov ne more biti
tako uspešen, če je namenjen sam sebi. Najboljši projekti imajo torej vse to.
Evropski projekti pa navadno niso tako naravnani, ampak so bolj fragmentirani, kar pa pomeni, da vključujejo manj sinergije med vsemi vključenimi elementi.
Glavna razlika med ameriškim in evropskim pristopom je, da se evropski ne usmerja na vse potrebne dejavnosti – proizvodnjo, upravljanje, porabo – hkrati. Obstajajo sicer tudi izjeme, ko so nastali otočki, kot denimo v Britaniji in na Danskem, ki so prav tako primeri
dobre prakse.
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Pa je dobaviteljem energije sploh mar za pametna
omrežja?
Dobro vprašanje. Po mojem jim je premalo mar, ja. Menim, da se bodo sicer pametna omrežja zgodila z dobavitelji energije ali brez njih in celo z elektrodistribucijskimi podjetji ali brez njih. Če pogledamo mikro pametna omrežja, lahko vidimo, da so promocijo zanje
prevzela kar mesta oz. občine, skratka lokalne oblasti s
podporo javnosti, torej uporabnikov. Tudi v ZDA imamo primere, ko so se lokalne skupnosti odločile za
prevzem energetske družbe, ki je sicer tam tradicionalno skrbela za oskrbo z energijo. Vse več je tudi pobud, da bi nosilno vlogo pri razvoju pametnih omrežij
prevzela informacijska podjetja, kot je denimo Google.
Zagotovo pa se bodo morali za uspešno izvedbo nalog,
ki so potrebne za nadaljnji razvoj pametnih omrežij, povsem spremeniti poslovni modeli nosilcev tega razvoja.
na kakšen način točno?
Že danes se recimo nemška podjetja, ki so v Evropi med
vodilnimi igralci na področju razvoja pametnih
omrežij, srečujejo z izzivi pri balansiranju anomalij v
lokalnem omrežju. Tako vse kaže na nujne rešitve lokalne narave, ki bodo v prihodnje najbrž povezane tudi z aktivnim vključevanjem lokalnih igralcev v sam
razvoj in delovanje omrežja. V Sloveniji se z uvajanjem
lokalnih inovativnih rešitev ukvarja denimo podjetje
Cyber Grid. 
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izzivi v daljinski energetiki

Foto: Maruša Bertoncelj

Mag. Jože Torkar, direktor družbe Eltec Petrol

S pomembnimi izzivi se soočajo tako
sistemi distribucije plina kot sistemi za
daljinsko ogrevanje in hlajenje (dOH).
Osredotočil sem bom le na slednje.
V Evropi so imeli leta 2010 sistemi DOH
12-odstotni tržni delež v sestavi oskrbe s toploto in hladom. Iz prek 6000 sistemov
DOH se oskrbuje več kot 60 milijonov
prebivalcev.
Sistemi za daljinsko ogrevanje se v zadnjih
letih zaradi ukrepov za učinkovito rabo
energije soočajo s precejšnjim (od 30 do 50
odstotkov) zmanjšanjem rabe energije pri
končnih odjemalcih. Kazalniki upravičenosti vlaganj v tovrstne sisteme
(MWh/km mreže, MWh/km2) so na meji ali pod mejo sprejemljivosti.
V svetovnem merilu so sistemi DOH
ključni element zmanjšanja odvisnosti od
fosilnih goriv in emisij CO2 ter velika razvojna priložnost za Slovenijo.
Če želimo, da bodo sistemi daljinskih
ogrevanj učinkoviti tudi z ekonomskega
vidika in konkurenčni drugim energentom na trgu, potem smo pred velikimi izzivi. Sistemi daljinskih ogrevanj morajo
biti bolj učinkoviti, inteligentni in cenovno konkurenčni. Prilagoditi se morajo
zmanjšanju končne rabe energije, in sicer
tako da:
• Se začnejo uvajati sistemi daljinskih
hlajenj za bolj gosto naseljena
območja.
• Se uporabljajo ekspertni sistemi za
gospodarno načrtovanje obnove ter
vodenje proizvodnje in distribucije
toplote in hladu.
• Se vlaga v odjemna mesta na način, da
se zagotovi čim višja temperaturna
razliko med dovodom in povratkom.
Temu ustrezno je potrebno prilagoditi
tudi tarifne sisteme, ki stimulirajo
odjemalce k vlaganjem v smeri
učinkovitega pohlajevanja ogrevnega/
hladilnega medija v objektih.

• Se obnavlja toplovodne mreže na
način, da se koncipira obnova večjih
sistemov na način, da se primarne
mreže delijo na transportne,
distribucijske in priključne cevovode.
• Se zagotovi, da se za proizvodnjo
toplote in hladu uporablja različne,
razpršene vire energije: odvečna
toplota iz industrijskih in drugih
procesov, kogeneracije (plin ali lesna
biomasa), obnovljivi viri (biomasa,
geotermija, sonce, …), hranilniki
toplote in hladu, …
• Se optimira proizvodnja z uporabo
sistemov za napovedovanje rabe
toplote in hladu ter tehno-ekonomsko
optimizacijo.
• Se intenzivno ozavešča širšo javnost o
dodani vrednosti uporabe sistemov
daljinskega ogrevanja in hlajenja
(DOH) za lokalno skupnost in državo.
• Se kombinira storitev prodaje toplote
in hladu z ostalimi storitvami, ki
končnemu uporabniku omogočajo
bolj učinkovito rabo toplote in hladu
ter višajo udobje.
Zaradi pospešenih vlaganj v ukrepe učinkovite rabe energije je treba ukrepe za prilagoditev sistemov DOH izvajati hitro in
učinkovito. Generalno lahko ukrepe razdelimo na dva sklopa:
1. Sklop, vezan na energetsko in
stroškovno učinkovitost:
a. na odjemnih mestih,
b. v transportu in distribuciji,
c. v proizvodnji toplote in hladu.
2. Sklop, vezan na proizvodnjo v smislu
uporabe odpadne toplote, energije iz
odpadkov ter obnovljivih virov energije
(OVE):
a. industrijska odvečna toplota,
b. sežigalnice odpadkov,
c. lesna biomasa,
d. geotermalna toplota,
e. solarna toplota.

Gradnja novih sistemov in obnova obstoječih DOH ter učinkovito ravnanje z njimi
so investicijsko, tehnološko in kadrovsko
zelo zahteven izziv. Obstoječi, tradicionalni pristopi ne zadoščajo več. V regiji je v
zadnjih letih zaznati močan trend uporabe poslovnih modelov javno-zasebnih partnerstev, katerih cilj mora biti zagotavljanje
dolgoročno kakovostne, varne ter konkurenčne oskrbe s toploto in hladom. Prednost javno zasebnega partnerstva je v pospešitvi vlaganj v povečanje učinkovitosti
delovanja sistemov DOH in zagotovitvi
potrebnih kadrovskih in tehnoloških kapacitet za prilagoditve novim razmeram
na trgu.
Predvsem pa je treba odgovoriti na ta
vprašanja:
Ali imajo obnovljivi viri prednost pred
energetsko učinkovitostjo?
Ali vlagati v prihranke končne rabe energije
ali v prihranke primarne energije?
Ali samo daljinsko ogrevanje? Ali priprava
tople sanitarne vode tudi poleti? Kaj pa
daljinsko hlajenje?
Kakšne transportne in distribucijske mreže
potrebujemo? Kako bodo proizvodni viri
razpršeni? Kakšne naprave za soproizvodnjo
toplote in električne energije (SPTE) bomo
gradili? Kako bomo v proizvodnjo toplote in
hladu vključevali OVE in odvečno toploto iz
industrijskih in drugih procesov?
Obravnavati gradnike sistema DOH ali
sistem kot celoto?
Kdo je konkurent in zakaj so sistemi DOH
lahko konkurenčnejši?
Ali bomo gradili ekostavbe ali ekookrožja?
Za zagotovitev dolgoročnega razvoja sistemov DOH mora usklajene odgovore na
ta vprašanja dati zakonodajalec, lokalne
skupnosti, obstoječa podjetja za proizvodnjo in distribucijo toplote in hladu ter potencialni novi investitorji.
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ali je daljinska energetika
odprta za inovacije?
Prof. dr. Alojz Poredoš, predsednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko

Daljinsko ogrevanje je sistem, za katerega se na prvi
pogled zdi, da ne zahteva posebnih pozornosti.
Morda zato, ker je našim očem v glavnem skrit. Njegovo vlogo in pomen spoznamo šele takrat, kadar
se pojavijo motnje v ogrevanju, ki je vezano na daljinsko toploto, kar se zgodi le zelo redko.

v celotni verigi energetske oskrbe je daljinska energetika osrednji
vezni člen med proizvodnjo in končno rabo energije. Zato moram
takoj na začetku poudariti, da tukaj ne sme biti dileme: daljinska
energetika mora biti odprta za vse rešitve, ki povečujejo energetsko
učinkovitost, zanesljivost in varnost oskrbe. vse to pa lahko
dosegamo samo z inovativnimi rešitvami v vseh elementih
energetskih transportnih in distribucijskih sistemov. če bi na tem
področju zaostajali in ne bi bili odprti za nove in napredne rešitve,
bi nas ostala področja energetske oskrbe izpodrinila predvsem iz
ekonomskih razlogov. to se še do sedaj ni zgodilo in sem prepričan,
da bomo tudi v prihodnosti stopali v korak s časom.
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napredek pri izolaciji, materialih, črpalkah
Osrednji del daljinskega ogrevanja je cevna mreža.
Če je ta v slabem stanju, se pojavljajo velike toplotne in hidravlične izgube. Oboje lahko dejansko
močno zmanjšamo z inovativnimi rešitvami bolj
učinkovitih toplotnih izolacij in z uporabo inovativnih materialov. Toplotne izgube so se v zadnjem
desetletju z uporabo novih izolacijskih materialov
in z inovativnimi izvedbami izolacij v nekaterih
primerih več kot prepolovile v primerjavi s stanjem
starejših izolacij. Pomemben sestavni del daljinskega ogrevanja so obtočne črpalke za transport in
distribucijo toplote. V zadnjem obdobju je razvoj
obtočnih črpalk dosegel izjemen napredek pri
zmanjšanju rabe energije, in sicer ne samo za nekaj odstotkov, ampak kar »nekajkratnikov«. Nove
konstrukcijske rešitve različnih armatur prav tako
zmanjšujejo hidravlične izgube in obenem omogočajo avtomatizacijo, krmiljenje in inteligentno
vodenje sistemov daljinskega ogrevanja. Toplotne
postaje za predajo toplote končnemu uporabniku so
doživele izjemen razvoj. Sodobne toplotne postaje
so predvsem majhnih dimenzij, estetsko oblikovane in preproste za upravljanje.
Distribucija plina je tisti del daljinske energetike, ki
oskrbuje porabnike s plinom kot primarnim virom
energije. Nesporno ima plin številne prednosti pred
ostalimi fosilnimi viri in uporabniku omogoča, da ga
uporabi za oskrbo z različnimi oblikami energije. S
tem se odpirajo številne možnosti inovacij pri pretvorbi plina v končno uporabno obliko energije. Navidezno preprost sistem plinskih omrežij tako prenosnega kot distribucijskega plinovoda deluje varno
in zanesljivo samo, če je ustrezno zgrajen in opremljen. K temu štejemo opremo za dvig tlaka ter merilno-regulacijsko ter krmilno opremo. Na vseh teh
elementih najdemo številne priložnosti za inovacije,
ki so nujne, če želimo, da sta transport in distribucija plina skladna z vedno večjimi zahtevami standardov po višji varnosti in zanesljivosti. Pomemben
izziv na tem področju je čim bolj natančno napovedovanje zasedenosti prenosnih zmogljivosti.
Daljinsko hlajenje je relativno novo področje daljinske energetike in kot tako je polno izzivov za napredne in inovativne tehnologije. V principu je po
svoji strukturi analogno sistemu daljinskega ogrevanja, vendar so posamezni elementi povsem dru-
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gačni. Najpomembnejši člen verige oskrbe s hladom iz daljinskih sistemov je proizvodnja hladu.
Poleg klasičnih, električno gnanih hladilnikov, se v
zadnjem obdobju pojavljajo inovativni sorpcijski
hladilniki, gnani s toploto. To je še posebnega pomena, ko imamo na razpolago odvečno toploto,
kot na primer iz sočasne proizvodnje električne
energije in toplote. Pomembno je, da se pojavljajo
absorpcijski in tudi adsorpcijski hladilniki, ki delujejo pri dokaj nizkih temperaturah pogonske toplote, kar je pomembno za čim boljšo izkoriščenost
primarne energije. Vse to je plod številnih inovacij
za potrebe daljinske energetike. Tudi elementi cevne mreže in toplotnih postaj so posebne izvedbe
zaradi specifičnih pogojev delovanja, predvsem nizkih temperatur delovnega medija.

Učinkovit nadzor je nujen
Vsem sistemom daljinske energetike je skupna potreba po učinkovitem nadzoru, vodenju in upravljanju. Za to je potrebno zagotoviti spremljanje
obratovanja sistemov v realnem času z zbiranjem
podatkov, njihovo obdelavo in uporabo za optimizacijo parametrov delovanja vseh komponent sistema. To zajema tako optimizacijo temperaturnih
režimov v proizvodnih virih, optimizacijo in regulacijo delovanja črpališč in toplotnih postaj. Tukaj je
vgrajenih ogromno inovativnih rešitev tako v strojno kot programsko opremo. Izjemnega pomena je
tudi napovedovanje delovanja sistemov daljinske
energetike v prihodnosti na osnovi predvidenih parametrov okolice in zgodovine delovanja sistema.
To močno prispeva k večji energetski in ekonomski
učinkovitosti sistema in seveda posledično h gospodarnemu upravljanju sistema in večji zaneslji-

vosti oskrbe. Menim, da je potrebno razviti inovativen model za določitev optimalne pokritosti potreb
s toploto in s plinom tako, da bo energetska oskrba
dosegla maksimalno energetsko učinkovitost in
največjo ekonomsko uspešnost.

dobrodošle napredne ideje
Na osnovi poznavanja stanja in razvojnih usmeritev na področju daljinske energetike v svetu in tudi v Sloveniji lahko zatrdim, da je to področje
močno odprto za vse napredne ideje, ki prispevajo
k bolj učinkoviti izrabi primarne energije in k
zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Slovenska
daljinska energetika je tudi odprta za vse pobude in
akcije za postavitev strategije energetske oskrbe,
kjer bo dosežen konsenz o dejanskih realnih potrebah posameznih energentov in energetskih produktov v Sloveniji. Le na tej osnovi bomo lahko določili dolgoročno pravilne smeri razvoja in prioritete
v slovenski energetiki, kar je osnova za odgovorno
investiranje na tem področju.
Na koncu naj navedem tudi konkreten primer inovativnega modela diferencirane cene toplote glede
na njeno kakovost. Ta model je plod inovativnega
dela v slovenski daljinski energetiki in novost v svetu. Po tem modelu je cena toplote odvisna od količine in temperaturnega nivoja toplote. Ta inovativni model je že več let implementiran na konkretnem sistemu daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Posledica takšnega obračuna porabljene toplote
je bistveno znižanje zahtevane temperature vročevodnega sistema in posledično zmanjšanje toplotnih izgub, kar v končni fazi pomeni zmanjšanje
rabe primarne energije in razbremenitev našega

okolja.
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Lokalne energetske novice
Pripravila: Mateja Kegel Kozlevčar

Energetske izkaznice štirim štajerskim
občinam
Energetska agencija za Podravje (Energap) je februarja pripravila srečanje županov občin, v katerih deluje (Maribor in okolica),
in na njem štirim občinam, ki so dejavne na področju trajnostne
energije – to so Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ruše in
Poljčane –, podelila prve energetske izkaznice za javne stavbe.
»Izkaznice poleg obstoječega stanja vsebujejo tudi konkretne
usmeritve, kako lahko v prihodnosti posamezne stavbe prihranijo
še več energije z določenimi izboljšavami,« so ob tem poudarili
v Energapu. Na dogodku so predstavili tudi natečaj za energetsko
najučinkovitejše občine – En.občina 014. Rok za prijave je 30. maj
2014.

Sveženj za mobilnost v mestih
V mestih živi že več kot 70 odstotkov prebivalstva EU, mnogi evropski državljani pa so zaskrbljeni zaradi negativnih učinkov v
mestih. Zato je Evropska komisija konec minulega leta sprejela
»sveženj za mobilnost v mestih«, s katerim namerava pomagati
mestom, da pospešijo prehod na čistejši in bolj trajnosten prevoz
in olajšajo potovanje v mestnem prometu. Finančno podporo bodo prejeli ukrepi izmenjave izkušenj in najboljših praks, zago-

tavljanja namenskih finančnih podpor prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, raziskav in inovacij, vključevanja
držav članic ter sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Za raziskave in inovacije bo v okviru Civitas II iz programa Obzorje
2020 ter povezanih evropskih pobud skupno na voljo prek 460
milijonov evrov. Vse večja potreba po mobilnosti v mestih je na
mnogih urbanih območjih namreč privedla do netrajnostnega
položaja: dolgih prometnih zastojev, slabe kakovosti zraka, emisij hrupa in visokih ravni emisij CO2.

Riko bo poskrbel za nova delovna mesta
v Posavju
Podjetji Riko in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) sta
sredi marca podpisali pogodbo za dobavo dela opreme za izgradnjo hidroelektrarne Brežice. Vrednost pogodbenih del znaša
8,6 milijona evrov. Kot pravijo v HESS-u, bo imela izgradnja pomemben vpliv na slovensko gospodarstvo. Slovenski dobavitelji
opreme, ki bodo vključeni v projekt in so že podpisali pogodbo s
podjetjem Riko, so Montavar Projekt, Metalna Senovo, La & Co,
Telem in Iskra Impuls. Kot je povedal direktor Metalne Senovo
Dejan Marcola, bodo ob tej priložnosti prisiljeni zaposliti tudi dodaten kader s področja inženiringa, proizvodnje in logistike.
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Za občine je pri prenovi javne
razsvetljave še vedno težava denar
Foto: Roman Peklaj

Ana Vučina Vršnak

Občine v Sloveniji morajo zmanjšati rabo električne energije
za javno razsvetljavo na 44,5 kWh na prebivalca letno, čas
za prilagoditev razsvetljave cest in javnih površin pa imajo do
31. decembra 2016 – slabi dve leti torej. Lokalne energetske
agencije pravijo, da so se lokalne skupnosti izziva lotile
precej raznoliko, vsi po vrsti pa nič kaj presenetljivo povedo,
da oviro še vedno predstavljajo finančna sredstva. in to kljub
temu da so prihranki z zamenjavo svetil tudi do 70-odstotni,
je zatrdila direktorica Energetske agencije za Podravje
(Energap) dr. vlasta krmelj.
Prepolovitev rabe energije
Boštjan Mljač iz Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA)
je zatrdil, da mora večina občin rabo energije praktično prepoloviti, če želijo doseči zakonske omejitve porabe. »Moram reči, da
imajo občine po večini že izdelane načrte za prenovo razsvetljave. Prav tako ima večina občin že sprejet akt – odlok za oddajo izvajanja izbirne javne službe javne razsvetljave. Približno 70 odstotkov občin s področja širše Primorske, kjer deluje GOLEA, je
že vsaj objavilo javni razpis za izbiro izvajalca sanacije, več kot polovica pa je bodisi izvedla del prenove bodisi so prenovo že zaključili,« je pojasnil Mljač.
Krmeljeva je dejala, da so vse občine na območju delovanja Energapa v skladu z zakonodajo na področju rabe energije in osvetljenosti pristopile k pripravi dokumentacije že v letih 2009 in
2010 in se tudi odločile za zamenjavo razsvetljave. »Res pa je, da
so nekatere k izvedbi projekta pristopile že v letu 2009, odvisno
od razpoložljivih finančnih sredstev. Nekatere manjše so imele lastna sredstva, nekaj se jih je prijavilo na razpis ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), nekatere so vzpostavile javno zasebno partnerstvo,« pojasnjuje prva dama Energapa.
Direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) mag.
Anton Pogačnik pa je povedal, da so gorenjske občine k obnovi
razsvetljave pristopile zelo različno: nekatere zelo sistematično,
saj so naročile projekte in se prijavile na razpis, druge so se problematike lotile postopno. »Od 18 občin na Gorenjskem bolj ali
manj vse delajo na tem področju, saj so zavezane predpisom o
svetlobnem onesnaževanju, okoli tretjina občin pa se je odločila
za zamenjavo razsvetljave,« pravi Pogačnik.
Bojan Kladnik, direktor GeoEnergetike, ki se ukvarja s svetlobnimi rešitvami, je dejal, da so nekatere občine kar inovativne.
»Več njih, tudi z različnih koncev Slovenije se je združilo in pripravilo skupne projekte. Nekatere so bile pri tem zelo uspešne,«
je poudaril.
Na podlagi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja bi bilo po nekaterih ocenah v
Sloveniji treba zamenjati okoli 180.000 svetilk.

večno vprašanje: kje vzeti denar?
V vseh treh omenjenih lokalnih energetskih agencijah so potrdili,
da je pomanjkanje finančnih sredstev tudi v tem primeru problem. Je pa vendarle Mljač pojasnil, da so občine, ki imajo lastne
finančne vire, pridobile namenska nepovratna sredstva (od 20- do
50-odstotno sofinanciranje) prek namenskih razpisov bodisi pristojnih ministrstev bodisi velikih zavezancev. V tem primeru je
investitor občina, konkretno pa so prenovo razsvetljave na tak
način izvedle občine Ajdovščina, Kanal, Idrija, Šempeter - Vrtojba in druge. Občine, ki pa nimajo lastnih finančnih virov oziroma se ne morejo dodatno zadolževati, so po Mljačevih besedah
oddale koncesijo. Koncesionar je v tem primeru hkrati tudi izvajalec prenove, prihranke pa si delita koncesionar in občina. Za
tak pristop so se odločile občine Brda, Miren - Kostanjevica, Divača, Nova Gorica, Koper, Sežana, Vipava, Ilirska Bistrica.
Krmeljeva je ob tem dejala, da so nekatere občine ob tem, ko nimajo zadostnih sredstev za izvedbo energetske sanacije, zelo
previdne pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev. »Prijava
na razpis za pridobitev državnih sredstev je zahtevala natančne
popise javne razsvetljave, ki pa jih nekatere občine takrat še niso
imele, saj takšen popis in priprava katastra zahteva kar nekaj finančnih sredstev,« je pojasnila.
Mljač je še opozoril, da zakonodaja od občin zahteva tudi druge
ukrepe, denimo prenovo kanalizacije, in da je obveznosti enostavno preveč. Tudi Krmeljeva je povedala, da so občine investicijska sredstva večinoma uporabile za področje urejanja vodovodov in kanalizacije.
Katere občine so lahko zgled?
GOLEA: Občina Tolmin – v preteklih letih so
postopoma zamenjali po 250 svetilk na leto; prihranke
električne energije so vlagali v sanacijo ostale javne
razsvetljave. Uspešno koristijo razpoložljiva nepovratna
sredstva. Letos bodo na primer prenovili razsvetljavo
mesta Tolmin v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija (projekt Futurelights).
Energap: Občina Starše – pridobila je tako sredstva
državnega proračuna kot finančna sredstva iz programa
sodelovanja Slovenija-Madžarska; poleg energetsko
učinkovite in varčne razsvetljave je vzpostavila tudi
moderni sistem regulacije in nadzora.
LEAG: Prednjačita mestna občina Kranj ter občina
Šenčur.
Kljub finančnim težavam pa bodejo v oči prihranki, ki jih lahko
občine dosežejo z zamenjavo svetil. GOLEA omenja od 30- do 50odstotne prihranke, Energap od 20- do 70-odstotne, LEAG pa do
60-odstotne. »V kolikor gre za staro razsvetljavo, ki je energetsko
zelo potratna, in se zamenja z najnovejšimi LED svetilkami, so
EnergetikaNET
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lahko prihranki električne energije in posledično finančni prihranki zelo visoki. Pri nekaterih tipih svetilk je možno privarčevati do 80 ali celo 90 odstotkov, a je treba priznati, da je povprečje nižje,« so pojasnili v GeoEnergetiki.
Vprašanje seveda je, ali bi bilo mogoče investicijo financirati
prav preko omenjenih prihrankov. »Sistem odplačevanja investicij
s prihranki je zelo ugoden, vendar samo takrat, kadar ima občina
zelo natančen kataster javne razsvetljave in natančno pozna obratovalne parametre. Najugodnejši so sistemi, kjer se zamenjujejo samo sijalke. Velika večina občin želi zamenjati tudi zastarele
drogove ali drogove prilagoditi standardom osvetljenosti in kategorijam ceste, takrat pa so investicije precej višje in je odplačilo s prihranki lahko manj ugodno,« je jasna Krmeljeva.
Tudi Pogačnik priznava, da je odplačevanje s prihranki težava, če
se slednje šteje za dodatno zadolževanje občin. »Gre pa še tudi
za določeno nezaupanje na strani občin in tu je vprašljiva tudi ponudba možnosti investiranja,« je opozoril. Ob tem je Mljač povedal, da je poleg modelov ESCO, torej pogodbenega zagotavljanja prihrankov, na razpolago tudi postopno izvajanje sanacije,
česar se je lotil Tolmin. Dodaja pa, da je »idealno, da občina sama investira in je deležna vseh prihrankov«. Če ne gre drugače,
pa se seveda občine poslužijo pogodbeništva.

Slovensko društvo za razsvetljavo opozarja na varnost
in ne zgolj na prihranke
Z varnostjo javne razsvetljave se ukvarjajo tudi v Slovenskem
društvu za razsvetljavo (SDR). V preteklosti so bili precej kritični,
češ da občine zanimajo le finančni prihranki, ne pa tudi varnost
razsvetljave. Dr. Matej B. Kobav iz SDR nam je zaupal, da se situacija v zadnjem letu ali dveh večinoma ni spremenila. »Če so
razpisi prilagojeni za prihranke in ne za kakovost svetlobnotehničnih razmer, je to popolnoma razumljivo,« pravi. Kobav je tudi povedal, da občine Društva doslej niso kontaktirale za pomoč
pri odločitvi glede zamenjave razsvetljave, je pa njihova tarifa oziroma cena odvisna od obsega dela oziroma od pričakovanj
občine.
»Pri zamenjavi se ne sme zanemariti faktorjev osvetljenosti,
bleščanja, barvnega videza, za to pa je potrebno pred zamenjavo
razsvetljave napraviti izredno natančen posnetek obstoječega stanja,« opozarja direktor GeoEnergetike. Dodaja, da se morajo po
zamenjavi svetilk doseči dvig osvetljenosti v skladu z določenimi
predpisi in normami, znižanje stroškov za električno energijo ter
znižanje stroškov za vzdrževanje sistema razsvetljave. »Občine
pri zamenjavah razsvetljave sodelujejo s projektanti, ki poskrbijo tako za finančno upravičenost projektov kot za varno osvetljene javne površine. Seveda vsi projekti niso optimalno izvedeni,
a ocenjujemo, da je za osvetljenost cestnih površin v Sloveniji dobro poskrbljeno, sploh pri novejših projektih zamenjave razsvetljave,« so še povedali v GeoEnergetiki.
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REGIONALNE ENERGETSKE NOVICE

regionalna energetika
Za gradnjo malih hidroelektrarn v
Srbiji kar 400 prijav

Elektroprivreda Srbije ustvarila
165,5 milijona evrov dobička

Dragan Obradović, Beograd

Dragan Obradović, Beograd

Javni poziv za izgradnjo malih hidroelektrarn na 143 lokacijah v Srbiji je uspešno
končan. Nanj je prispelo blizu 400 prijav,
ministrica za energetiko Zorana Mihajlović pa je 9. marca s predstavniki 20 lokalnih samouprav podpisala Memorandum o
sodelovanju pri izgradnji malih hidroelektrarn (HE) skupne moči 60 MW. Mihajlovićeva je po podpisu tega dokumenta
v Vladi Srbije izjavila, da bodo za izgradnjo
novih malih HE potrebna vlaganja od 200
do 250 milijonov.
Memorandum je bil podpisan z Zaječarjem, Nišem, Paraćinom, Kuršumlijo,
Svrljigom, Golubcem, Rekovcem, Lučani,
Čajetinom, Novim Pazarjem, Aleksincem,
Vranjem, Dimitrovgradom, Malim Zvornikom, Žagubico, Leskovcem, Despotovcem, Knjaževcem, Krupnjem in Valjevom.

Po finančnem rezultatu je bilo leto 2013
najboljše za Elektroprivredo Srbije (EPS) v
zadnjih sedmih letih, s čimer je družba
pristala na drugem mestu po dobičku, takoj za Naftno industrijo Srbije in s tem
pred Telekomom Srbije. Prihodki v letu
2013 so bili za 12 odstotkov večji kot v letu 2012, odhodki pa manjši za 15 odstotkov
glede na 9,4 milijarde dinarjev (81 milijonov evrov) v letu poprej. Tako je EPS v letu 2013 ustvaril 19,2 milijarde dinarjev oz.
165,5 milijona evrov dobička, kar je precejšnja razlika glede na leto 2012, ko so
imeli 12 milijard dinarjev (103 milijonov
evrov) izgube.
Omenjene podatke je na novinarski na
konferenci navedel vršilec dolžnosti generalnega direktorja EPS-a Aleksandar Obradović in poudaril, da dobiček EPS-a ni neposredno povezan s ceno elektrike in da to,
da je EPS dobičkonosen, ne pomeni, da je
cena elektrike previsoka.

Obstoječa bloka bolgarske
nuklearke kozloduj bosta
obratovala še 30 let
Yana Yaneva, Plovdiv
Bloka 4 in 5 bolgarske jedrske elektrarne
Kozloduj bosta lahko na omrežje priključena še 30 let. Strošek za podaljšanje
obratovanja bo znašal 400 milijonov evrov.
Zagotovila jih bo jedrska elektrarna sama,
če država ne bo postrgala dobičkov do leta
2021 – v Bolgariji morajo državna podjetja
letos državi dati 70 odstotkov dobička, leta 2017 pa bo država pobrala 50 odstotkov
dobička.
Poleg podaljšanja življenjske dobe dveh
reaktorjev z močjo 2000 MW namerava
nuklearka za 40 megavatov povečati tudi
termalno zmogljivost vsakega reaktorja.
Izvrši direktor jedrske elektrarne Kozloduj Ivan Genov je dejal, da bodo tako v prihodnosti zagotovili cenejšo energijo.
Za posodobitev reaktorjev so leta 2012
podpisali pogodbo s francoskim podjetjem Electricite de France (EDF) in ruskim
Rosenergoatom (REA). Licenco za peti
blok naj bi dobili do jeseni 2017, za šesti
blok pa do jeseni 2019.
V Bolgariji so lani jedrske elektrarne proizvedle 32,6 odstotka vse potrebne električne
energije, kar je najmanj od leta 2007.

Minister vrdoljak: Hrvaška dobiva
nov položaj na evropskem
energetskem zemljevidu
Alenka Žumbar Klopčič
Z ambicioznimi načrti za pritegnitev velikih investitorjev, ki bi vložili v nove raziskovalne študije, te pa bi dokazale dejanske zaloge nafte in plina v hrvaškem
podmorju, Hrvaška zaseda nov položaj na
evropskem, če ne kar svetovnem, energetskem zemljevidu.
»Energetika ponuja velike priložnosti za
zaslužek, sploh za zasebni sektor,« je na
februarskem forumu Poslovnega dnevnika o energetskih investicijah v Zagrebu
nagovoril poslovni svet hrvaški minister za
gospodarstvo Ivan Vrdoljak, ki je poudaril
tudi, da je Hrvaška postala močna interesna točka tistih, ki jih zanima ne le
hrvaška, ampak tudi regionalna energetika. Pri tem je minister omenil pomen povezovanja ne le pri načrtovanih plinovodih, ampak tudi pri izgradnji terminala
za utekočinjeni zemeljski plin, kjer bi lahko – tako Vrdoljak – potencial za uspešen
skupni projekt zaznala tudi Evropska komisija. Ne gre pa, je dodal, pozabiti tudi

potrebnih investicij v hrvaško naftno-plinsko družbo INA, ki predstavlja kar 60 odstotkov hrvaške energetike, želi pa postati
vodilni regionalni igralec na področju
energetike, »kar je ta družba nekoč že bila«.
Kot se je izkazalo tudi na omizju s pomenljivim naslovom »Regionalni lov na
zakopani zaklad«, Hrvaška pri tem stavi
predvsem na investicije v naftno-plinsko
dejavnost, saj razpolaga s 60 eksploatacijskimi polji ogljikovodikov, do sedaj pa je
izvrtala le 120 raziskovalnih vrtin, medtem
ko je sosednja Italija na svojem delu Jadrana izvrtala že 1358 vrtin. Obenem velja
omeniti, da so podatki o potencialih
hrvaškega primorja že precej stari, saj izvirajo iz 70., 80. in 90. let, tako da so novo pregledovanje potencialnih območij
hrvaški strokovnjaki začeli lani in sedaj že
zbirajo interes morebitnih investitorjev.

nemška kfW banka zadovoljna
s posli v BiH
Mirsad Bajtarević, Sarajevo
Nemška razvojna banka KfW je v letu 2013
za energetske projekte v Bosni in Hercegovini (BiH) namenila 238,2 milijona
evrov, od skupno dodeljenih 290,8 milijona evrov za vse projekte v BiH. Za obnovo
Hidroelektrarne (HE) Trebinje je namenila 17,2 milijona evrov, za obnovo HE Rama pa 17 milijonov evrov.
Za nove investicije je predvideno tudi 72
milijonov evrov za Vetrno elektrarno (VE)
Mesihovina, 65 milijonov evrov za VE
Podveležje, 50 milijonov evrov za HE Cijevna lll in 17 milijonov evrov za obnovo distribucijskega omrežja. Kot je dejal direktor pisarne KfW-a za Jugovzhodno Evropo
in Turčijo Christoph Tiskens, so izkušnje
s poslovanjem v BiH pozitivne, tako da
nadaljujejo uresničevanje načrtovanih projektov.

Za vEč o energetiki
v jv Evropi obiščite
www.energetika.net/see

EnergetikaNET



gLOBaLna EnErgEtika

v petih letih vetrne elektrarne
brez subvencij
Besedilo in foto: Tanja Srnovršnik Volarič, Barcelona

»radi bi, da bi do leta 2020 veter pokril 14
odstotkov potreb po električni energiji v EU.
danes smo šest odstotnih točk od tega cilja,« je
na konferenci Evropskega združenja za vetrno
energijo (EWEa), ki je sredi marca potekala v
Barceloni, dejal vodja političnih zadev v
združenja jacopo Moccia. EWEa je sicer
pripravila nov strateški načrt za razvoj vetrne
energije, v katerem so preiskali možnosti
znižanja cen energije iz vetra.
»Do leta 2030 mora biti cena proizvodnje električne energije iz vetrnih elektrarn na morju nižja
za 20 odstotkov, iz vetrnih elektrarn na kopnem pa
za 50 odstotkov,« je načrt predstavil Moccia. In kako
to doseči? Izboljšati je treba napovedovanje zunanjih pogojev (led itd.), vetrne elektrarne morajo postati vse bolj prijazne omrežju, nasloviti je treba posebnosti dobavne verige za vetrne elektrarne na
morju ter tudi socialne in ekonomske plati uvajanja
vetrne energije.
Vetrna energija iz elektrarn na kopnem bo konkurenčna do leta 2020, na morju pa do 2030, meni
Henning Kruse iz Siemensa.
Da razvoj vetrne energije spodbuja tudi Bruselj, je
s predstavitvijo programa Obzorje 2020 zbranim
zagotovila Andreea Strachinescu iz generalnega direktorata za energijo pri Evropski komisiji (več o
programu Obzorje 2020 na strani 51). V obdobju
2007 do 2013 je bilo tako za vetrne tehnologije namenjenih kar 1,1 milijarde evrov. Sicer pa je obnovljive vire energije treba spodbujati – zaradi izhoda
nekaterih držav iz jedrske energije, naraščajočega
povpraševanja po energiji itd., je dejala. A kljub
temu spodbujanju se bo uvoz plina in nafte v Evropi
v naslednjih 20 letih povečal.

V vetrni
industriji bi
lahko imeli do
2030 800.000
delovnih mest,
meni Moccia.

v vetrni industriji vse več konsolidacije
Direktorji iz vetrne industrije so bili optimistični, da
bo v petih do šestih letih sektor videl konec zakonodajne negotovosti, vse več konsolidacije v industriji in napredek tehnologije. »Priča bomo napredni tehnologiji, za katero ne bo potrebnih
subvencij,« je napovedala Anne McEntee, predsednica uprave GE Renewable Energy. Meni sicer,
da mora sektor postati bolj »inovativen«.

»70 odstotkov porabnikov v Evropi
želi OVE in oni so odločilni faktor,«
pravi predsednik uprave družbe
Vestas Wind Systems Anders
Runevad.
Predsednik uprave družbe za OVE pri španski
Iberdroli Xabier Viteri pa je opozoril, da je nujno potrebno znižanje stroškov pri vetrnih elektrarnah na
morju – za vseh 40 odstotkov - in da brez tega po
letu 2020 ne bo več industrije vetrnih elektrarn na
morju.
Govorci sicer prihodnost vidijo v Aziji (predvsem v
Indiji in na Kitajskem) in Latinski Ameriki
(vključno z Mehiko). Ti trgi bi lahko proizvedli 40
odstotkov vse vetrne energije, je sklenil Xabier
Etxeberria, poslovni izvršni direktor pri španski
Gamesi.

tudi iEa od kluba bogatašev do navijačev za OvE
Mednarodna agencija za energijo (IEA) je bila leta
1974 klub bogatašev, ki so podpirali samo nafto. A
to se je spremenilo, je poudarila izvršna direktorica
IEA Maria van der Hoeven. »Nismo zamenjali
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strani, ugotovili smo samo, da energetska varnost
ni samo o plinu, premogu in jedrski, pač pa tudi o
obnovljivih virih energije (OVE) in učinkoviti rabi
energije (URE). Poleg tega bo fosilnih goriv enkrat
zmanjkalo, zato moramo z njimi ravnati skrbno.
Prav tako so draga.«
IEA je tako začela z izdajanje priročnikov na temo,
kako razviti in uvesti nizkoogljične tehnologije, kot
je vetrna energija. Vetrna energija bi lahko po besedah direktorice IEA v svetu proizvedla 15 do 18 odstotkov električne energije do leta 2050, pri tem pa
bodo vodile Kitajska, ZDA in Evropa. »Pa smo na
poti do tega? Ne,« ugotavlja. V Evropi in ZDA se
rast vetrne energije upočasnjuje, saj ne more tekmovati z drugimi viri. Drugače je denimo na
Kitajskem, kjer z vetrom nadomeščajo fosilna go
riva.
v aprilu bomo na portalu Energetika.nEt objavili tudi
intervju z izvršno direktorico iEa. ne prezrite

En.tradingseminar
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novice iz sveta
google vse bolj aktiven v energetiki
Tanja Srnovršnik Volarič, Barcelona

delovati je začela največja sončna elektrarna
ivanpah v kaliforniji
Ana Vučina Vršnak
Podjetje NRG Energy je skupaj z Googlom in BrightSource Energy preko svojega hčerinskega podjetja NRG Solar v Kaliforniji v
ZDA zagnalo največjo sončno elektrarno na svetu. Elektrarna
Ivanpah s tremi enotami bo imela 392 MW moči, kar je dovolj
električne energije za 140.000 domov v Kaliforniji. Gre za 1,7 milijarde evrov vreden projekt, ki prispeva 30 odstotkov vse sončne
energije v ZDA, in prvega, ki uporablja inovativno tehnologijo v
sončnih stolpih. Zrcala (heliostati) sledijo poti sonca, vgrajeno
imajo posebno solarno programsko opremo ter sončni sprejemnik na parni generator.
»Tehnologija je že dolgo poznana in je primerna predvsem za področja s slabo vegetacijo in močnim soncem, kot so puščave,« je
za Energetiko.NET povedal Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike. »Gre za sistem, kjer veliko število
sledilnih ogledal odbija sončno svetlobo v eno (točko) na stolpu.
Točka je mišljena v prispodobi, saj gre za uparjalnik tekočine, ki
potem preko turbine poganja električni generator – zelo podobno kot pri termoelektrarnah na premog, le da se tam voda
uparja v kotlu, ki se segreva s kurjenjem premoga, tu pa se tekočina uparja s koncentrirano sončno energijo. Novost pri tem
je predvsem velikost – tri ločene enote po 130 MW, s skupno
močjo 392 MW,« je delovanje sistema pojasnil Nemac in dodal,
da imajo take elektrarne v Evropi predvsem v Španiji v okolici Seville. Za »zeleno Slovenijo« pa po njegovem ta tehnologija nima
posebne perspektive. »Deloma, ker nimamo takih površin, deloma pa zato, ker se je oprema za sončne elektrarne na osnovi
fotovoltaike zelo pocenila in je izjemno enostavna za postavitev
in obratovanje.«
Predsednik NRG Solar Tom Doyle je ob odprtju poudaril, da
Ivanpah dokazuje ne le, da so sončne elektrarne na ravni velike
samostojne elektrarne – kot so denimo termoelektrarne ali jedrske elektrarne – možne, pač pa tudi, da so tovrstne inovacije
ključne za vodstvo ZDA pri tehnologijah za velike projekte čiste
energije.
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»Pripraviti se moramo na resno možnost, da gospodarske rasti
in zakonodajne gotovosti ne bo kmalu,« je sredi marca na konferenci Evropskega združenja za vetrno energijo (EWEA) v Barceloni dejal predsednik sorodnega združenja v Kanadi CanWEA
Robert Hornung. Zato se mora industrija – in to ne samo vetrna – prilagoditi, če želi preživeti. Po drugi strani pa v obnovljive
vire energije vse bolj vlagajo tudi drugi sektorji, kot je internetni
velikan Google.
Krizo vetrne industrije so lani doživele tudi ZDA, ko je bil padec
novih inštalacij kar 92-odstoten, posledično pa je tudi veliko ljudi izgubilo delo. V ZDA je trenutno postavljenih več kot 45.000
vetrnih turbin, ki zagotavljajo dovolj električne energije za 15 milijonov domov. Največji trg je Teksas, kjer imajo inštaliranih
12.355 MW. Zvezni državi Severna Dakota in Iowa proizvedeta več
kot 20 odstotkov električne energije z vetrom, devet držav pa več
kot 10 odstotkov. Američani kar 72 odstotkov vetrnih turbin
proizvedejo sami. Strošek vetrne energije je v ZDA od začetka 80ih let prejšnjega stoletja padel za več kot 90 odstotkov zaradi tehnološkega napredka, večjih kapacitet in velike rasti inštalacij, je
dejal izvršni direktor Ameriškega združenja za vetrno energijo
(AWEA) Tom Kiernan.
K vetrni energiji pa se obračajo tudi druge industrije, konkretno
internetni velikan Google. Slednji je investiral že več kot 1,5 milijarde dolarjev (več kot milijardo evrov) v okoli 2 GW kapacitet
obnovljivih virov energije, trenutno pa imajo pogodbo še za dodatnih 604 MW vetrnih elektrarn, je povedal direktor globalnih
infrastruktur pri Googlu Francois Sterin. Google s tem dobiva
električno energijo za svoje podatkovne centre, ki porabijo ogromno svetovne energije (skoraj dva odstotka). Google sicer predstavlja samo odstotek teh centrov, zato Sterin tukaj vidi veliko priložnosti.

v Oslu 135 avtobusov poganja gorivo
iz gospodinjskih odpadkov
Simona Drevenšek
Finska Wärtsilä je norveško podjetje Cambi AS, ki se ukvarja s
predelovanjem bioloških odpadkov, opremila z napravo za proizvajanje utekočinjenega bioplina. Tovarna tako od februarja proizvaja biometan iz organskih odpadkov norveških gospodinjstev,
uporabljajo pa ga za pogon avtobusov.
Na Norveškem ocenjujejo, da se bodo emisije ogljikovega dioksida zaradi okolju prijaznejšega prometa zmanjšale za 10.000 ton
letno, prav tako naj bi znatno znižali količino prašnih delcev. V
tovarni bodo v biogorivo letno predelali 55.000 ton bioloških odpadkov, vsak dan pa bodo proizvedli 14.000 kubičnih metrov biometana. Tega bi lahko uporabljali tudi za tovornjake.
Glede na evropske cilje zmanjšanja emisije toplogrednih plinov
in povečanja deleža obnovljivih virov, tudi v končni porabi pri
motornih vozilih, so se stvari na severu Evrope v zadnjih letih
lotili zares. Finski Neste Oil želi izkoriščati kmetijske odpadke
za biodizel, finsko podjetje St1 iz odpadkov proizvaja najčistejše
biogorivo na svetu, pa tudi v ameriški zvezni državi Massachusetts so z letošnjim letom prepovedali odlaganje organskih
odpadkov na deponije, saj želijo vsaj tretjino od 1,4 milijona ton
organskih odpadkov, ki jih država proizvede na letni ravni, dostaviti v bioplinarne, te pa bodo odpadke pretvorile v energijo,
toploto ali gnojilo.

† Dodatno branje na portalu
UkrajinSkO-rUSka kriZa

Energetika.NET:
Če zaradi nemirov ne
bi bilo plina iz Ukrajine,
je Južni tok edina rešitev

† Ukrajinska kriza:

† Maria van der Hoeven:

Če Rusija zapre
plinsko pipico ...

Evropa se je veliko
naučila od zadnje
ukrajinsko-ruske krize

Plinski spor ponovno vzplamtel
Simona Drevenšek, Tanja Srnovršnik Volarič, Ana Vučina Vršnak

Pogovore s posamezniki, ki poznajo dogajanje v
Ukrajini, lahko strnemo takole: ukrajinska kriza je
več kot le izraz nezadovoljnega ljudstva s
predstavniki oblasti; na nek način je odraz merjenja
moči med rusijo in Evropo, ki si želita pridobiti
naklonjenost razklane države. Ukrajina je glavno
vozlišče dobave plina Evropi (preko nje se prenaša
80 odstotkov plina, namenjenega evropskim
državam) in zato postajajo vse glasnejša ugibanja,
kaj bi se lahko zgodilo, če bi prišlo do prekinjene
dobave ruskega plina, ki je še vedno glavni za
evropske odjemalce. Ob tem nemalokdo seveda
izpostavi pomembnost evropske energetske
neodvisnosti.
razloga za paniko (še) ni
Jasno je, da si prekinitve dobave plina ne želi nihče, niti
Gazprom, je besede analitika SG Securities Thierrya
Brosa povzel Montel. Rusija, ki Evropo oskrbuje s tretjino vsega zemeljskega plina, »potrebuje denar in
Gazprom ima pogodbene obveznosti«. Črnega scenarija se nam ni treba bati, je za Energetiko.NET dejal direktor Plinovodov Marjan Eberlinc.
Tudi Jonathan Stern iz Oxfordskega inštituta za energetske študije (fokusni intervju z njim je objavljen v
prejšnji številki revije) je za Montel dejal, da je prekinitev dobave plina malo verjetna. »Je sicer možna, ampak prekinitev ne bo trajala več kot nekaj dni.«
Če bi Rusija kot leta 2009 zaprla plinsko pipico, bi EU
morala resno zagristi v alternativne projekte, v prvi
vrsti v Južni tok, je prepričan tudi nekdanji član nadzornega sveta Geoplina in obramboslovec Klemen
Grošelj.
vse se vrti okoli denarja
Ukrajina Rusom za plin dolguje 1,5 milijarde evrov.
Nekateri omenjajo tudi višje številke. Ker si Gazprom,
ki je na rodni grudi izgubil primat, ne more privoščiti
plačilne nediscipline, je Ukrajini ukinil vse popuste. Kot
je v intervjuju (preberite ga na naslednjih straneh) povedal Eberlinc, je danes energija eden od vzvodov, ki pomeni obliko pritiska. A si vseeno težko predstavlja, da
bi se ponovila zgodba izpred petih let, ko je Bolgarija
ostala brez plina.
Ker je Ukrajina očitno strateško pomembna za Evropo,
slednja ne sedi križem rok. Zaveda se, da bo Ukrajina
dolg za plin Rusiji morala poravnati. Redna neplačnica
je okoli tri milijarde evrov od EU, ki so bile namenjene
tudi posodobitvi plinovodnega omrežja, dobila že leta
2009. A obnove, kot je dejal Eberlinc, niso izvedli.
Pri prenovi omrežja so pripravljeni pomagati Nemci, je
za nemško revijo Focus dejal evropski komisar za energijo Günther Oettinger. Dodal je, da je Komisija že odobrila sedem milijard evrov preko različnih skladov
meddržavnega sodelovanja. Pomoč pa je obljubila tudi
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

In če bi propadel še ta scenarij, bi, kot je dejal Stern, na
koncu račune Rusom poravnali EU, Mednarodni denarni sklad (IMF) ali ZDA. Prvi mož Gazproma Aleksej
Miller je resno zagrozil, da bo Gazprom pipico proti
Ukrajini zaprl konec meseca, če ta ne poravna računa
za februar. Opomnil je tudi, da se bo ponovil scenarij iz
leta 2009, ki je poleg Ukrajine prizadel tudi Bolgarijo,
Romunijo in Madžarsko, malce manj pa tudi Grčijo.
Zaradi groženj nekateri pozivajo k sankcijam proti
Rusiji, medtem ko se drugi zavedajo, da gre v tem primeru zgolj za kazen neplačnici in ne EU. Rusija je, kot
izpostavljajo strokovnjaki, ki so proti sankcijam, do sedaj izpolnjevala vse pogodbene obveznosti.
Trevor Sikorski, analitik pri Energy Aspect, je za Montel
dejal, da bi sankcije vplivale na ceno plina, ki bi bil za
evropske potrošnike dražji, česar pa si nihče ne želi.

Sporočilo krize: potrebujemo južni tok
Zaradi spora, ki mu še ni videti konca, ampak prej
spominja na novo obdobje hladne vojne, nekateri analitiki menijo, da bi morali povečati kapaciteto skladišč
plina v Nemčiji, Franciji, na Poljskem in v Romuniji.
Oziroma, kot je besede Geralda Grohmanna, predsednika upravnega odbora Schoeller-Bleckmann Oilfield
Equipment (SBO), povzel časnik Der Standard, bi morali v Evropi iskati lastne zaloge plina – plina iz skrilavcev. Če bi se EU želela rešiti odvisnosti od ruskega plina,
bi lahko več stavila tudi na uvoz ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina, je prepričan Grohmann.
Rešitev pa je tudi Južni tok, s čimer bi Rusija končno
dosegla, da bi njen plin zaobšel Ukrajino. Slednji sicer
pomeni novo pot dobave, ne pa tudi novega vira. In
kriza v Ukrajini je kot nalašč za Rusijo, da ima dodatni
argument za pomembnost in smiselnost Južnega toka,
pravijo poznavalci.
Smo na pragu geostrateške spremembe?
Sicer pa pot preko Ukrajine tudi ni edina, po kateri dobivamo plin. Kot je ob robu konference Evropskega
združenja za vetrno energijo (EWEA) v Barceloni za
Energetiko.NET poudarila izvršna direktorica Mednarodne agencije za energijo (IEA) Maria van der Hoeven,
ima Evropa svoj plin iz Norveške in Nizozemske, pa tudi ruski plin prihaja po različnih poteh. »Na Portugalskem, v Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v nekaterih
drugih državah pa uvažajo utekočinjeni zemeljski plin.
Torej gre za diverzificirano dobavo,« je dejala.
Grošelj v primeru najbolj črnega scenarija vidi tudi
druge možnosti nemotene oskrbe s plinom, med drugim v nadgradnji plinovoda Severni tok. Če bi Ukrajina razpadla, pa bi Evropa lahko plin dobivala le preko
Severnega toka in Belorusije. Ob tem se postavlja
vprašanje, kdo bi lahko zagotovil, da bodo dobave plina
varne, je še dejal Grošelj.
In če bi se dotok plina preko Ukrajine dejansko prekinil? »Potem bi bila to globalno gledano nevidena geopolitična in geostrateška sprememba,« sklene Grošelj 
EnergetikaNET
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danes je energija instrument,
ki nadomešča marsikatero orožje
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak
Marjan Eberlinc, univerzitetni dipomirani inženir strojništva,
vodi družbo Plinovodi že od njene ustanovitve leta 2004.
Februarja letos mu je nadzorni svet ponovno podelil mandat.
Eberlinc je že od začetka vpet v pogovore z ruskim
gazpromom o projektu južni tok. ta pomeni diverzifikacijo
dobavnih poti, ne pa tudi diverzifikacije vira, vendar Eberlinc
prav tega v prihodnosti zaradi možnosti dostopa tretjih strank
ne izključuje. Pravi, da so pogajanja o dobavi plina izredno
zahtevna in da imajo manjši dobavitelji, manjših držav
omejen manevrski prostor. jasno seveda je, da je južni tok
predvsem pot, ki bo v bližnji prihodnosti nadomestila
transportne poti za ruski plin prek Ukrajine. gazprom je
nedavno Ukrajini preklical vse popuste za dobavo plina
zaradi neplačil, pri čemer Eberlinc priznava, da gre za nek
vzvod, ki pomeni določen pritisk na Ukrajino. dodaja, da je
energija danes instrument, ki nadomešča marsikatero orožje.
Objavljamo le del intervjuja, celotnega pa preberite na
portalu Energetika.nEt.
kako vidite dogajanja v Ukrajini? EU želi Ukrajino pritegniti
na svojo stran, vendar ji ne uspeva. tudi milijarde pomoči, o
katerih se govori, niso nikakršen svež denar. Ukrajina je
sicer že leta 2009 dobila evropska sredstva za posodobitev
plinovodnega omrežja. kam je šel ta denar?
Spomnim se, da je Evropska komisija takrat Ukrajini namenila
okrog tri milijarde evrov za obnovo plinskega prenosnega sistema. Obnove niso izvedli. Proces se je ustavil, saj po mojem mnenju niso imeli ustrezno pripravljene odločitve za investiranje. Danes govorimo o 11 milijardah evrov skupne pomoči, ki vsebuje
možnost osem milijard kreditiranja Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Ne gre
za nepovratna sredstva v celoti, temveč za podporo s finančnimi
obveznostmi, ki jih bo morala Ukrajina brez dvoma sprejeti.
večina tega denarja pa bo namenjena rusiji za poplačilo
dolgov za plin, kajne?
Dolg pri zemeljskemu plinu do ruskega giganta Gazprom se giblje okrog dveh milijard evrov, ki jih bo morala Ukrajina pač poravnati.
EU in rusija sta pomembni trgovinski partnerici; določene
članice Unije beležijo ogromno posla z rusijo in ne želijo z
njo poslabšati odnosov. nemško kanclerko angelo Merkel se
je omenjalo kot ključno za dogovor EU z Ukrajino. So stvari z
evropske perspektive slabše – zdi se, kot da EU ne more
pripomoči k razrešitvi razmer – zaradi tega, ker je nemčija
glavna dobaviteljica tehnologije rusiji za plinovod južni tok?
Temu bi lahko nasprotoval. Rusija zelo dobro obvladuje plinovodne procese. Druga stvar pa je dobava cevi. Za cevi pod Črnim
morjem je že podpisana pogodba, kolikor mi je znano. Treba je
pogledati realno moč evropskih držav in katere imajo v Evropski
komisiji – med njimi prav gotovo Nemčija – ustrezno težo in so
pravzaprav vlečni konji. Med Rusijo in Nemčijo so dobri odnosi
že kar pravilo. Spomnimo se samo nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki je danes predsednik upravnega
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odbora Severnega toka (Nord Stream AG, op. a.). Vse skupaj je
treba postaviti v širši kontekst dogajanja med Rusijo in Nemčijo,
saj gre za vrsto tehnologij, ki jih Nemčija bolje obvladuje, denimo avtomobilska in kemijska industrija. Stvari je treba gledati
večplastno.

Omenila sva že južni tok. ali bo ta Evropi koristil? Oziroma
kako točno bo koristil Evropi? Mnenja so namreč različna.
Profesor jonathan Stern iz Oxfordskega inštituta za
energetske študije (intervju je objavljen v prejšnji številki
revije) denimo pravi, da ga v resnici ne potrebujemo.
vseskozi govorimo o potrebi po diverzifikaciji tako dobavnih
poti kot virov, pri čemer južni pot pomeni samo diverzifikacijo
poti, ne pa vira. ali bo ta plinovod znižal cene plina, bo
pripomogel h konkurenčnosti evropskega gospodarstva?
Južni tok pomeni diverzifikacijo dobavnih poti, ne pomeni pa diverzifikacije vira. Ne izključujem pa, da bi bil ta v bližnji prihodnosti zaradi načel evropske zakonodaje – glede dostopa tretjih strank (Third Party Access – TPA) – tudi omogočen. Proste
zmogljivosti bi torej lahko uporabljale tretje stranke. Če gledamo
malce širše z geostrateškega vidika, je danes težko napovedovati, ali je mogoče iz Kaspijskega bazena ali Irana dobavljati zemeljski plin. Ko so enkrat zmogljivosti na voljo, in če so proste,
jih je prav gotovo mogoče uporabljati.
Pa si gazprom sploh želi dati omrežje na voljo komu
drugemu? vidite možnost kakšnega zapleta?
Povsem razumem stališče Gazproma, ki si želi zgraditi plinovod
in imeti svoj delež v 100-odstotni lasti in tudi uporabljati zmogljivosti za blago – torej zemeljski plin, ki prihaja z ruskega območja. Težava pa je v tem, da je treba – če imajo dostop do plinovoda tudi tretje stranke – zagotoviti ustrezen investicijski
vložek za tisti del, ki bi bil namenjen tretjim dobaviteljem zemeljskega plina. Potem je treba na novo preračunati ekonomiko
skozi študije izvedljivosti in ugotoviti, kaj se splača in kateri
stroški lahko nastanejo zaradi dostopa tretjih strank. Gre za preprosto najemno pogodbo dveh, ki morata urediti medsebojne odnose.
Obstajajo kakšni izračuni, koliko konkretno bodo znašale
tranzitne takse? O kakšnem denarju govorimo? kdo bo te
zaračunaval – gazprom ali podjetje južni tok?
Slovenski del trase opišemo s scenariji. Prenosna zmogljivost plinovoda Južni tok na območju Slovenije je bila sprva ocenjena na
okoli osem milijard Sm3 na leto, potem je bila popravljena na 25
milijard in nazadnje celo na 32 milijard na leto. Za scenarij
osem milijard Sm3 na leto smo izdelali študijo izvedljivosti, kjer
bi bil dobršen del slovenskega plinovodnega sistema, ki je sedaj
še v gradnji, uporabljen za plinovod Južni tok. Vendar pa je z rastjo zmogljivosti na 25 oziroma 32 milijard Sm3 na leto potrebna
dodatna cev vse od Lendave do Rateč – s sočasno uporabo obstoječega sistema, ki je in bo zgrajen v Sloveniji. Tarife same so
seveda obravnavane v študiji izvedljivosti in so izračunane na osnovi vloženih sredstev, ki morajo zagotoviti osemodstotni donos
na vložena sredstva.
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Z ruskimi in preostalimi
partnerji so bila pogajanja
vedno zahtevna.
Se bo ta denar stekal v gazprom ali v slovenski proračun?
Transportne pogodbe bodo podpisane na eni strani med ruskim
Gazpromom in podjetjem Južni tok Slovenija ter na drugi strani med Gazpromom in Plinovodi. Družba Plinovodi je 50-odstotni lastnik družbe Južni tok Slovenija in ustrezno bo sodelovala v fazi investiranja kot tudi v fazi izkoriščanja tega plinovoda. Prihodki iz tega naslova bodo sorazmerno porazdeljeni med
oba partnerja. Gazprom bo plačeval Južnemu toku Slovenija
omrežnino za uporabo Južnega toka ter Plinovodom za uporabo
plinovodnega omrežja, ki je v lasti in posesti družbe Plinovodi.
kakšne zmogljivosti pa ima slovenski plinovod, ki ga gradimo?
Zmogljivost se giblje med sedmimi in osmimi milijardami Sm3,
odvisno od tlačnih pogojev in možnosti transportnih poti. Zavedati se moramo, da Slovenija porabi približno milijardo Sm3 plina, približno milijardo je tranzita, predvsem proti Hrvaški. Skupna transportna zmogljivost v tem trenutku je okoli dve milijardi.
Seveda pa bo naš sistem omogočal nekoliko večje zmogljivosti –
v ta namen tudi možnost uporabe prenosnega sistema za potrebe Južnega toka.

to delo
ni za ljudi,
ki jim lahko
hrbtenico hitro
in zlahka
zlomiš.

Opaziti je kar velika odstopanja: osem milijard v primerjavi z 32?
Ja, takšna je bila zasnova sistema leta 2010. Poudarim naj, da prvi
medvladni sporazum govori prav o osmih milijardah. Kasneje in
še lani pa se je Gazprom odločil, da bo prenašal večje količine.
napovedi so, da bodo cene plina tudi zaradi ameriških
skrilavcev padle. kakšna pa bo vloga južnega toka? Se bo
zaradi južnega toka plin pocenil?
Južni tok je predvsem pot, ki bo v bližnji prihodnosti nadomestila
prenosne poti prek Ukrajine. Takšen je tudi glavni namen ruskih
kolegov, ki želijo zaobiti po njihovem mnenju nestabilno območje. Nisem prepričan, da se bo cena zemeljskega plina zaradi Južnega toka kaj bistveno spreminjala. Gre predvsem za obvladovanje nadzora transporta in zanesljivosti dobave plina.
ali bodo potem pogajanja o ceni plina še težja, saj bodo imeli
pod nadzorom vso pot in dobavo?
Saj trg deluje in na njem je veliko možnosti za dobavo. Z ruskimi in preostalimi partnerji so bila pogajanja vedno zahtevna.
Vsak je poskušal doseči konkurenčne pogoje – tako na strani kupca kot dobavitelja.
gazprom je pred dnevi Ukrajini preklical vse popuste zaradi
neplačil. vemo, da se je rusija raje odločila za razne popuste
tudi drugim državam, vključno s Slovenijo, namesto da bi
nasploh spremenila dolgoročne pogodbe. kako močan je ta
njen instrument zunanje politike?
Gre za vzvod, ki pomeni za ukrajinsko gospodarstvo in tudi široko porabo določen pritisk. Danes je energija instrument, ki nadomešča marsikatero orožje. Energija je eden od vzvodov, ki pomeni obliko pritiska. Poglejmo samo Bolgarijo, ki je ostala brez
plina leta 2009. Težko si predstavljamo, da bi se lahko kaj takega ponovilo, saj ima to določene politične posledice v državah, ki
so na trasi Južnega toka, oziroma v tistih, ki se oskrbujejo prek
tradicionalnih poti, pa naj bo to Ukrajina ali baltske države, ki so
100-odstotno odvisne od ruskega plina.
kako pa bi lahko rusijo prepričali o nižjih cenah plina?
To ni enostaven proces. Pogajanja o cenah potekajo več let. Nekoč, v tedanjem Geoplinu, sem se moral srečevati s kolegi iz Gazproma in moram reči, da so pogajanja zelo zahtevna.
ali vas ruska stran podpira? Sprašujem zato, ker ste očitno
trd pogajalec. kolikor mi je znano, ste se z rusko stranjo
sestajali velikokrat, preden ste dorekli podrobnosti
meddržavnega sporazuma o južnem toku?
Za nami so večletna trda pogajanja, naši ruski partnerji dobro vedo, da smo na slovenski strani korektni in poslovno zahtevni sogovorniki, ki nikoli ne prelomijo doseženih dogovorov. Za svoje
dosedanje delo sem sem dobil najvišje rusko državno odlikovanje za tujce iz rok predsednika Putina.
Brez podpore obeh partnerjev – Gazproma in Plinovodov – se
projekt Južni tok ne bi razvijal v smeri, ki si jo želimo. Se pa pogosto pojavlja zlonamerna obravnava naših postopkov, ki pa so povsem skladni z vsemi načeli evropskega prava. V čem je naš izziv? Po eni strani moramo v celoti spoštovati evropski zakonodajni okvir, slovenski zakonodajni okvir, vse, kar velja v Sloveniji, po drugi strani pa razumeti našega ruskega partnerja, ki si želi
plinovod zgraditi. Seveda si ga želimo zgraditi tudi mi. Tu je treba vedno najti konsenz, da sta oba partnerja zadovoljna. To delo

ni za ljudi, ki jim lahko hrbtenico hitro in zlahka zlomiš.
Celoten intervju preberite na portalu Energetika.nEt!
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intErvjU: BOŠtjan naPaSt, geoplin

Plinski trg je že primerljiv s trgom
električne energije
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv Geoplina
v največjem domačem dobavitelju
zemeljskega plina, geoplinu, načrtujejo
nadaljnje povečanje prisotnosti na tujih
trgih, pri čemer ocenjujejo, da bo leta
2014 v njihovi celotni količinski
strukturi prodaje zemeljskega plina
prodaja v tujino presegla 35 odstotkov.
Možnosti bodo iskali predvsem v
sosednjih državah in regiji, v letu 2014
pa so ponovno začeli dobavljati
zemeljski plin nekaterim svojim
največjim odjemalcem v Sloveniji, pravi
prvi mož družbe geoplin Boštjan napast.
Z njim smo govorili ne le o poslovnih
načrtih, ampak tudi o aktualnem stanju
na plinskih trgih in o izzivih, ki jih
prinaša plinska prihodnost, s projektom
južni tok na čelu.
na katere države poleg Hrvaške, kjer že
imate prodajne rezultate, še ciljate s
ponudbo zemeljskega plina v letu 2014?
V letošnjem letu načrtujemo, da bo prodaja na tujih trgih obsegala 35 odstotkov
celotne prodaje, s tem pa bomo svojo dosedanjo prodajo v tujini več kot podvojili.
Letos bomo veliko energije namenili tudi
zaključevanju vzpostavljanja infrastrukture na vseh sosednjih trgih, kjer tudi že
trgujemo z zemeljskim plinom. V celotni
strukturi prodaje v tujini avstrijski,
madžarski in italijanski trg še ne predstavljajo izrazitega deleža, zato letos načrtujemo okrepitev svojega položaja tudi na avstrijskem trgu.
gre za zelo različna trga – avstrijski je
povsem srednjeevropski, hrvaški se
komaj odpira. kakšne prednosti lahko
na tako različnih trgih pokaže geoplin?
Res so si trgi med seboj zelo različni in
hrvaški trg še ni popolnoma primerljiv z zahodnoevropskimi, gre pa po istem vzorcu
razvoja, kot smo ga imele ostale evropske
države. Ne glede na to pa so na hrvaškem
trgu z energijo prisotni vsi relevantni evropski dobavitelji energije. Tako so se tudi cenovne ravni približale evropskim. Razlika
pa ni le v likvidnosti trgov, ampak tudi v
transparentnosti. Naša prednost na vseh teh
trgih je proaktivnost in osredotočenost na
kupce in trg, kjer – tega se zavedamo – moramo biti konkurenčni.
katerim največjim domačim
odjemalcem boste letos spet začeli
dobavljati zemeljski plin?
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V lanskem letu se je izteklo kar nekaj pogodb o dobavi zemeljskega plina velikim
odjemalcem in z večino smo uspeli skleniti nove pogodbe, hkrati pa so se lani za
nas ponovno odločili nekateri drugi veliki
kupci, ki so se v letu poprej že odločili za
prehod h konkurenci.

in kolikšen je sedaj čas trajanja pogodbe?
včasih je bil tudi deset let, kaj pa danes –
je to eno, dve, tri ali tudi več let?
V povprečju od enega do treh let.
če preideva še na cene zemeljskega
plina: ali geoplin lahko izbojuje nižje
cene zemeljskega plina iz južnega toka,
kot jih je denimo Bolgarija, oziroma ali
lahko odjemalci računajo na znižanje cen
zemeljskega plina zaradi južnega toka?
Vsak nov plinovod, še posebej če prinaša
diverzifikacijo transportnih poti ali celo
virov, lahko pomembno vpliva na sam
plinski trg. V Geoplinu sledimo cilju zagotavljati nabavne pogoje, ki nam omogočajo konkurenčnost. To pomeni, da morajo biti naši nabavni pogoji primerljivi s
pogoji, ki jih imajo avstrijska, nemška in
druga evropska podjetja.
Geoplinov prodajni portfelj je sicer sestavljen iz dolgo- in kratkoročnih virov, ki so
vezani na plinske borze. Pri prvih sodelujemo s proizvajalci, pri drugih pa z največjimi evropskimi energetskimi družbami, obenem pa imamo zakupljena tudi
skladišča, ki nam v izrednih primerih nudijo potrebne količine zemeljskega plina.
Vse to nam zagotavlja potrebno konkurenčnost in seveda tudi zanesljivost dobav. So pa oboji, dolgoročni in kratkoročni
viri, nekje v enakovrednem razmerju, kar
nam omogoča, da smo lahko pri svojem
poslovanju kar se da uspešni.
Pri nabavnih pogojih je za nas
ključno, da nam ti zagotavljajo
konkurenčnost na vseevropskem trgu,
kjer se srečujemo z drugimi velikimi
dobavitelji zemeljskega plina.
Če odgovorim še na vprašanje glede
Južnega toka. Ta konkretno prinaša diverzifikacijo prenosnih poti, večjo zanesljivost dobave pa tudi dostop do trgov, ki do
sedaj niso bili dostopni. Treba je vedeti, da
je evropski plinski trg likviden in razvit, a
bolj ko se približujemo Balkanu, manjša je
povezljivost tamkajšnjih trgov z evrop-

skimi borzami in večja odvisnost od enega
vira dobav, kar seveda vpliva na cenovne nivoje na teh trgih.

koliko pa spremljate morebitne namere
rusov za gradnjo plinskih elektrarn v
Sloveniji? Med drugim so se odprle
debate o morebitni plinski elektrarni v
kidričevem, o čemer se je nekdaj že
razmišljalo …
Vsi projekti, ki prispevajo k večji porabi zemeljskega plina in uporabi plinskih tehnologij, so v naših očeh dobrodošli in bi jih
na Geoplinu podprli. Ta tema se pogosto
odpre tudi v naših pogovorih z Gazpromom, skrivnost pa niso niti nekatere lokacije, med njimi omenjena v Kidričevem.
Vendar pa trenutne cene električne energije ne obetajo donosnosti plinske tehnologije za namen pridobivanja električne
energije.
Pa bi, hipotetično, geoplin zanimalo
sovlaganje v plinske elektrarne?
Zainteresirani bi bili za vsakršna vlaganja
v dejavnost, ki bi prispevala k večji rabi zemeljskega plina in obenem izkazovala
obetajoč poslovni model.
ali je ameriško pravljico poceni plina iz
skrilavcev mogoče čutiti tudi v Evropi?
kako so Zda s tem spremenile plinski
trg v naši neposredni bližini?
Zagotovo je ameriški plin iz skrilavcev spremenil razmere na globalnem plinskem
trgu, saj so se ZDA iz uvoznice čez noč
spremenile v izvoznico plina. Večinoma se
ta plin preko terminalov za utekočinjen zemeljski plin in ladijskega prevoza dobavlja
na trge zunaj Evrope, kjer je trenutno moč
doseči boljše prodajne cene.
koliko pa kaj spremljate pridobivanje
plina iz peščenjakov v Petišovcih?
Ta plin bi prinesel dodatno zanesljivost pri
oskrbi domačega trga s plinom, kar je pozitivno, menim pa, da večjega vpliva na gibanje cen plina v Sloveniji, ki je del evropskega trga, niti ne bi imel.
Pa bi vas zanimalo tudi kakšno
partnerstvo v Petišovcih?
Vselej iščemo optimalno strukturo na nabavni strani, predvsem z vidika pogojev, ki
nas lahko postavijo ob bok evropskim konkurentom, in če bi bil ta vir konkurenčen,
bi nas zadeva zanimala.
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Zadnje čase je bilo povpraševanja po
zemeljskem plinu veliko manj. Bo
poraba zemeljskega plina po vašem
upadala? So izjave o pričakovani vse
večji porabi zemeljskega plina v luči
tega sploh še upravičene?
Res je v zadnjem obdobju evropska gospodarstva zelo zaznamovala kriza, ki je
pustila posledice tudi na področju rabe zemeljskega plina. Pa vendar prihajajo napovedi o okrevanju gospodarstev in glede
na to realno pričakujemo vnovično rast
povpraševanja po tem energentu. Tudi na
račun dodatne rabe v drugih segmentih,
kot je denimo promet. Zemeljski plin tako
po mojem zagotovo ostaja energent prihodnosti, tudi zato, ker predstavlja most do
nizkoogljične družbe.
torej po vašem mnenju v Evropi še
potrebujemo nove plinovode?
So dobrodošli, saj povečujejo diverzifikacijo transportnih poti in/ali virov in na ta
način povečujejo varnost oskrbe in konkurenco.
notranji trg EU: ali po vašem živi?
Evropski plinski trg je transparenten in likviden, saj se cena zemeljskega plina oblikuje glede na razmerje med ponudbo in
povpraševanjem. Glede na to lahko sklenemo, da je evropski plinski trg ob vseh
svojih specifikah že primerljiv s trgom
električne energije.
kaj pa v Sloveniji?
Slovenija je del likvidnega evropskega plinskega trga in je v tem kontekstu povsem
primerljiva z ostalimi plinskimi trgi v EU.
kaj za podjetje, kot je geoplin, pomeni,
če na trg vstopi manjši, a agilen
ponudnik, kot je gEn-i?
Trg je odprt in vsak ima priložnost izkazati
se na njem, rezultati pa potrjujejo uspeh posameznega ponudnika na kratki in tudi na
dolgi rok. V Geoplinu smo zadovoljni z lastnimi rezultati, saj smo v lanskem letu presegli vse cilje iz poslovnega načrta. Ni odveč
omeniti, da nam je to uspelo z zelo vitko kadrovsko zasedbo, saj družba Geoplin šteje le
37 zaposlenih, ob tem pa dosegamo izjemno visoko dodano vrednost na zaposlenega – ocenjujemo, da bo ta v letu 2013
presegla 550 tisoč evrov, kar je med najvišjimi v Sloveniji in primerljivo z najboljšimi podjetji v panogi na območju EU.

Zainteresirani bi bili za vsakršna
vlaganja v dejavnost, ki bi prispevala
k večji rabi zemeljskega plina in
obenem izkazovala obetajoč poslovni
model.
ali geoplin razmišlja o vstopu na trg
električne energije – podobno, kot so
trgovci z električno energijo vstopili na
trg zemeljskega plina?
Trend, ki ga lahko zasledimo na evropskih energetskih trgih, je dejansko tak, da
dobavitelji energije želijo pod svojo streho
kar najbolj celovito oskrbeti svoje odjemalce, tako da je to izziv tudi za nas. V prvi
vrsti bomo seveda ostali zvesti svoji osnovni dejavnosti, a ob tem razvijamo tudi
nabor drugih energetskih storitev in produktov.
no, v kakšnem stanju pa je v tem
trenutku slovenska industrija? večina
dolgoročnih pogodb za dobavo
zemeljskega plina se industriji izteče
leta 2017. kako se pripravljate na to
»prelomnico«?
Sklepanje novih pogodb je kontinuiran
proces, se pravi ko skleneš pogodbo, se že
začneš pripravljati na novo. Usmerjeni
smo predvsem v celovito zadovoljevanje
potreb svojih kupcev, s katerimi razvijamo
enakovredna partnerstva. Kot omenjeno,
nam je precej dolgoročnih pogodb poteklo
v zadnjem obdobju, pa so se v veliki večini
partnerji odločili, da sklenejo z nami tudi
nove pogodbe, kar seveda pomeni potrditev našega dela.
kako pa ste končali poslovno leto 2013
in kakšno poslovno leto pričakujete?
Z lanskim poslovnim rezultatom smo zadovoljni in zelo ambiciozno smo si načrte
zastavili tudi za tekoče leto. Za leto 2013
ocenjujemo, da bomo čisti dobiček v primerjavi z letom 2012 povečali za okoli 15
odstotkov. V letošnjem letu načrtujemo,
da bomo količinsko prodajo prav tako povečali za okoli 15 odstotkov, ob tem pa tudi,
da bomo prodajo v tujino več kot podvojili.
Tako bo prodaja v tujini predstavljala okoli
35 odstotkov celotne prodaje. Naši prihodki
so seveda odvisni od aktualnega gibanja
cen zemeljskega plina, na vsak način pa
pričakujemo, da se bo naš čisti dobiček
tudi v letu 2014 povečal glede na leto 2013.


EnergetikaNET



† Vse o sprejemanju
aktUaLnO

EZ-1 na portalu
Energetika.NET!

nov energetski zakon
zares pod streho
Ana Vučina Vršnak, foto: arhiv MzIP
Po tem, ko je na nov energetski zakon
(EZ-1) državni svet v začetku februarja
izglasoval veto, so poslanci konec istega
meseca na izredni seji zakon ponovno
potrdili. in to brez sprememb. Svetnike
so sicer najbolj zmotile energetske
izkaznice.
Zakon v slovenski pravni red prenaša določbe evropskih direktiv, ki urejajo področje
trga z energijo ter spodbujanja energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Zakon tako ureja celotno področje električne energije, zemeljskega plina, toplote,
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
(URE in OVE) ter na novo tudi regulatorja.
Ta se bo po novem imenoval Agencija za
energijo (do sedaj Javna agencija RS za
energijo).

Zakon EZ-1 je bil 7. marca objavljen, v
veljavo pa stopi 15. dan po objavi.
Pristojnim se je z uveljavitvijo evropskih
pravil na trgu elektrike in plina mudilo, saj
je Bruselj proti Sloveniji že vložil tožbe. Za
vsak dan zamude bi lahko plačali okoli
20.000 evrov.

Sporna predvsem cena
Vetu svetnikov je botrovala energetska izkaznica, predvsem njena cena. Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor (MzIP) vztraja,
da ceno določa trg ponudbe in povpraševanja, ne država. Izdelalo je celo analizo cen
izdanih energetskih izkaznic, ki je pokazala, da je bilo do sredine letošnjega februarja izdanih 132 energetskih izkaznic (od tega pet za enostanovanjske stavbe in 31 za
večstanovanjske stavbe), izbrane pa so bile
v glavnem ponudbe z nižjo ceno. Ponudbe
izdelovalcev se sicer gibljejo v cenovnem
razponu od 1 do več kot 10.
Energetska izkaznica ni nov instrument.
izkaznico je že leta 2006 uvedel prejšnji
energetski zakon (EZ-d).
Ministrstvo je vladi tudi predlagalo sklep o
določitvi najvišjih cen izdaje energetske izkaznice: ta bi lahko nanesla največ 99 centov za kvadratni meter stanovanja. S tem
pa niso bili zadovoljni izdelovalci energetskih izkaznic, saj menijo, da je ministrstvo »populistično določilo nerealno nizke
cene«.
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Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je 6. marca, ob svetovnem dnevu varčevanja z
energijo, stavbi ministrstva podelil energetsko izkaznico, za katero je ministrstvo odštelo 900 evrov.
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kaj od energetskih podjetij
pričakuje agencija in kaj ji po
novem nalaga energetski zakon?
Irena Praček, Javna agencija RS za energijo

avna agencija RS za energijo (ta se z
novim energetskim zakonom EZ-1
preimenuje v Agencijo za energijo,
op. a.) kot energetski regulator od tržnih in
reguliranih energetskih podjetij pričakuje,
da pri opravljanju svojih nalog in izpolnjevanju poslanstva ravnajo kot dober in
odgovoren lastnik. Večinski lastnik reguliranih podjetij s področja energetike je pri
nas država, kar pomeni tudi določene posebnosti, vendar pa mora država ob tem, ko
v odnosu do teh podjetij zagotavlja izvajanje zastavljene energetske politike, dosledno razmišljati tudi kot lastnik.
Pri tem se v praksi lahko kdaj pojavi konflikt interesov oziroma težave pri optimalnem usklajevanju političnega, lastniškega in nadzornega interesa države. Rešitev
je v tem, da država postane bolj aktivna tudi v vlogi lastnice teh podjetij. Vodstvom
podjetij je treba dati proste roke, hkrati pa
od njih zahtevati rezultate.
Cilj Agencije je, da za ta podjetja ustvarja
predvidljivo poslovno okolje, predvsem s
triletnim regulativnim obdobjem. Za lastnike pa je regulativni okvir osnova, na kateri od vodstev zahtevajo predviden donos
in s tem tudi dobiček.

Foto: arhiv JARSE

J

novi energetski zakon prinaša
podvojitev nalog
Novi energetski zakon (EZ-1) prinaša bistveno povečanje vloge regulativnega organa. Število nalog in pristojnosti Agencije se bo več kot podvojilo, hkrati pa se bo
močno okrepila njena neodvisnost, saj
mora Agencija delovati neodvisno tako od
tržnih interesov kot tudi od političnih organov in izvršne veje oblasti. Dobila je številne nove pristojnosti in tudi odgovornost za celoten nadzor nad izvajanjem
določil zakona.
Naloge regulatorja se širijo s področja reguliranih dejavnosti v energetiki na celovit
nadzor tržnih dejavnosti na trgih z zemelj-

skim plinom in električno energijo. Med
povsem nove naloge, ki se bodo prenesle na
Agencijo, spada na primer zanesljiva oskrba z zemeljskim plinom, za katero je bilo
doslej zadolženo pristojno ministrstvo. Nova naloga Agencije bo oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje, sprejemala
oziroma potrjevala bo tudi naložbene načrte sistemskih operaterjev elektroenergetskih in plinovodnih omrežij. Povsem novi
področji pa sta energetska učinkovitost in
učinkovita raba energije.
Številne pristojnosti bo Agencija dobila tudi pri zagotavljanju konkurence na energetskih trgih – Agencija postaja organ, pristojen za nadzor nad kršitvami konkurence.
V zvezi s temi nalogami dobiva številna
nova pooblastila za posredovanje na trgu,
pri čemer bo sodelovala z Javno agencijo
RS za varstvo konkurence. Zelo je okrepljena tudi funkcija nadzora, za izvajanje
katerega se bodo uporabljale določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor. Zakon
pri tem ustrezno rešuje tudi vprašanje razmejitve pristojnosti z energetsko inšpekcijo.
Za odjemalce in varstvo njihovih pravic bo
zelo koristna vzpostavitev tako imenovane
skupne kontaktne točke, ki jo bo vodila
Agencija. Z njo se bo zagotavljal dostop
odjemalcev do vseh potrebnih informacij,
kot so različni predpisi, pravice odjemalcev,
pogodbe, postopki, pravna sredstva, primerjave cen na trgu z energijo in podobno.
Pomembno vlogo je Agencija dobila na
primer tudi na področju usklajene izmenjave podatkov med udeleženci na trgu.
Zoper odločitve Agencije v posamičnih
zadevah bo mogoče vložiti le upravni spor,
ustanoviteljske pravice v razmerju do
Agencije pa bo izvrševal državni zbor. 
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Nevladniki koaliciji:
Omogočite zeleni razvojni
preboj

† Koalicijska pogodba
ne predvideva refereduma
o NEK!

koalicijska pogodba oživlja idejo o
združitvi stebrov gEn energije in HSE

Ilustracija: Roman Peklaj

Ana Vučina Vršnak

Predsedniki koalicijskih strank PS, Sd, dL in deSUS so na valetinovo podpisali
dogovor o sodelovanju v vladi za obdobje 2014–2015. v koalicijsko pogodbo
so stranke med drugim vnesle tudi področje energetike. Omenjajo pripravo
Energetskega koncepta Slovenije (EkS), možnost za združitev stebrov gEn energije
in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), začetek gradnje južnega toka, boljše
gospodarjenje s premoženjem države na področju energetike pa tudi energetiko
v Zasavju.
»Ključni pojmi Slovenije prihodnosti, kakor jo vidimo podpisnice tega koalicijskega dogovora, so zaupanje, konkurenčnost,
solidarnost, zeleno gospodarstvo, narava,
znanje, urejenost, gospodarnost in preglednost,« je dejala predsednica vlade
Alenka Bratušek po podpisu koalicijskega
dogovora. Poudarila je, da so se stranke,
podpisnice koalicijskega dogovora, med
drugim zavezale, da bo vlada krepila gospodarski razvoj in socialno državo.
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Energija: konkurenčna, zanesljiva,
brezogljična trajnostna energetika
»Razvoj bo temeljil na konkurenčni, zanesljivi, brezogljični in okoljsko sprejemljivi
trajnostni energetiki. Uveden bo prehod iz
fosilnih energentov na vire nizkoogljične
energije in elektrifikacijo toplotnega in prometnega sektorja,« je zapisano v koalicijski
pogodbi.

Za vse našteto pa bo, kot poudarjajo politične stranke, treba:
• zagotoviti konkurenčne cenovne ravni
električne energije in zemeljskega
plina za slovensko industrijo,
• pripraviti EKS,
• nadaljevati izgradnjo hidroelektrarn
(HE) na spodnji Savi in takojšen zagon
HE na srednji Savi,
• prenesti koncesije s HSE na novega
koncesionarja in podpisati koncesijske
pogodbe,
• začeti gradnjo Južnega toka,
• bolje gospodariti s premoženjem države
na področju energetike:
- z neodvisno revizijo izvajanja
projekta šestega bloka šoštanjske
termoelektrarne (TEŠ 6) in
ugotovitvijo odgovornih za vedno
nove podražitve projekta ter
zaključkom naložbe,
- z zagotovitvijo zakonske podlage za
koordinirano delo vseh institucij pri
preiskavah in nadzoru naložb v
družbah v večinski lasti države
(protikorupcijska komisija,
nacionalni preiskovalni urad,
računsko sodišče ...),
- z racionalizacijo poslovanja HSE in
hčerinskih družb,
- s preučitvijo možnosti združitve
infrastrukturnega dela
elektrodistribucij in privatizacije
trgovske dejavnosti,
- z doseganjem stroškovne in
poslovne učinkovitosti celotnega
energetskega sektorja ter novo
kolektivno pogodbo,
- s preučitvijo možnosti za združitev
stebrov GEN energije in HSE,
- s prizadevanjem, da bomo pri
terciarni regulaciji poskušali
zagotoviti kolikor je mogoče domače
vire ob konkurenčnih pogojih,
- s prestrukturiranjem energetike
v Zasavju in podaljšanjem Zakona
o postopnem zapiranju Rudnika
Trbovlje-Hrastnik (RTH) najmanj

do leta 2018.

aktUaLnO

kadrovski (ne)premiki
Ana Vučina Vršnak

Eberlinc bo še naprej prvi mož Plinovodov
Družbo Plinovodi bo še naslednjih pet let vodil
Marjan Eberlinc. Tako je po »poglobljeni vsebinski razpravi« v začetku februarja odločil nadzorni svet družbe.
Eberlinčevo vodenje bo usmerjeno v nadaljnji
razvoj družbe Plinovodi in krepitev prenosnega
plinovodnega sistema zemeljskega plina, tako v
slovenskem kot tudi mednarodnem okviru. Med
prioritetnimi nalogami bo tudi nadaljevanje projekta Južni tok, ki je tako s stališča korporativnih
odnosov, umeščanja v prostor, kot tudi spremljajočih se tehničnih, finančnih in pravnih aktivnosti posebno zahteven projekt.
Z imenovanjem Marjana Eberlinca na čelo
družbe se je zaključil postopek imenovanja, ki je
trajal več kot en mesec, in sicer vse od objave javnega razpisa decembra lani. Kandidati so poleg
programa dela za obdobje mandata morali skozi ocenjevalni postopek mednarodne kadrovske
agencije, nato skozi kadrovsko komisijo nadzornega sveta ter hkrati zadostiti številnim predpisom in zahtevam, ki izhajajo iz energetske
zakonodaje.
Žitnik ponovno na čelu EiMv
Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) bo naslednja štiri leta vodil dr. Boris Žitnik, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, sicer
tudi njegov sedanji direktor. Tako je februarja soglasno odločil Svet EIMV.
Nov mandat bo Žitnik nastopil 1. aprila. Do leta 2010 je EIMV vodil prof. dr. Maks Babuder, ki
je sedaj pomočnik direktorja Inštituta in vodilni raziskovalec na področju tehnološkega razvoja elektroenergetskega sistema.
ivan Pohorec začasno vodi
Premogovnik velenje
V začetku marca je odstopila uprava Premogovnika Velenje pod vodstvom Milana Medveda.
Nadzorni svet Premogovnika je nato za novega
predsednika uprave s polnimi pooblastili do 6.
junija 2014 imenoval Ivana Pohorca, dosedanjega glavnega tehničnega vodjo in vodjo proizvodnega področja v premogovniku. Nadzorni
svet bo sedaj pripravil razpis za imenovanje nove uprave, poleg tega pa pričakuje, da se bosta
pod začasnim vodstvom zagotovila normalno
delovanje Premogovnika in nemoten proces pridobivanja premoga.

Metod dragonja, novi-stari minister
za gospodarstvo
Državni zbor je konec februarja potrdil novegastarega gospodarskega ministra Metoda Dragonjo. Dragonja je že bil gospodarski minister v
obdobju 1996–1999, približno 15 let pa je vodil
farmacevtsko podjetje Lek. Med prioritetami
svojega dela vidi ustvarjanje pogojev za razdolževanje ter finančno in poslovno prestrukturiranje gospodarstva.
Vlada si od njega obeta veliko, podobnega mnenja so na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Še preden je bil potrjen v DZ, je GZS ocenila, da
je predlagana kandidatura za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo obetajoča in da
bi lahko bil ob močni politični podpori močan
gospodarski minister. »To pomeni, da bi lahko
uveljavil tudi drugačno gospodarsko in ekonomsko politiko, kot smo ji bili priča v zadnjih
letih, vključno z bolj zdravo podporo države
ključnim slovenskim gospodarskim razvojnim
projektom. Denimo tistim, ki se sofinancirajo s
subvencijami ali z drugimi oblikami državnega
ali evropskega financiranja,« so menili na GZS.
Ta je sicer pred tem podprla tudi predlog za
kandidaturo svoje izvršne direktorice Alenke
Avberšek za ministrico
Elektro Ljubljana bo še naprej vodil
andrej ribič
Tudi Elektro Ljubljana je dobil novega-starega
predsednika uprave. Nadzorniki so februarja za
obdobje štirih let soglasno na čelo družbe imenovali dosedanjega predsednika uprave Andreja Ribiča.

David J. C. MacKay

trajnostna energija brez razgretega ozračja
Cena izvoda 25,00 EUr

Naročite
si svoj tiskani
izvod knjige.

www.energijadoma.si/en-zalozba/poslovna-literatura
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† dodatno branje na
portalu Energetika.nEt:

Ponekod bodo škodo
sanirali tudi več let

† Vlada za odpravo
posledic žleda namenila
13 milijonov evrov

Ledeni oklep povzročil več milijonsko
škodo na elektroenergetskem omrežju
Simona Drevenšek, foto: ELES

Birokratsko kolesje v naši državi se je
po tem, ko je med 30. januarjem in 10.
februarjem državo zajel ledeni oklep,
hitro zavrtelo. vlada je ustanovila
delovno skupino za usklajevanje
aktivnosti pri odpravi posledic poplav,
visokega snega in žleda, vodi pa jo
minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel. Po hitrem postopku
je vlada tudi sprejela predlog zakona
o ukrepih za odpravo posledic žleda,
ki je največ škode povzročil na omrežju
in v gozdovih. Obnova daljnovodnega
sistema bo trajala več let, elektro
podjetja pa škodo merijo v milijonih.
država je obljubila čimprejšnje izplačilo
13 milijonov evrov za sanacijo.
Sanacija bo trajala tudi do tri leta
Največ težav je divjanje narave povzročilo
na Primorskem in Notranjskem, kjer so
poškodbe energetskega omrežja tudi največje, tamkaj živeči prebivalci pa so bili tudi najdlje brez električne energije. Omrežje
je sedaj sicer za silo sanirano, a je še vedno ranljivo predvsem v primeru neurij.
Poleg tega, da bo popolna sanacija po državi trajala različno dolgo, bo tudi dražja,
kot so predvidevali. SODO ocenjuje, da
bo potrebnih okoli 63 milijonov evrov.
V Elektro Ljubljana je škode za več kot 20
milijonov evrov. »Sanirali smo 1000 podrtih vodov in 20 kV daljnovode. Podrtih
je bilo 1000 lesenih in 92 kovinskih vodov,
1800 srednjenapetostnih (SN) vodov in 10
odstotkov nizkonapetostnih vodov (NN),«
je vihranje narave s številkami ponazoril
predsednik uprave družbe Andrej Ribič.
»Posledice bomo krili sami z dolgoročnimi krediti,« je povedal Ribič. Izrazil je
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upanje, da jim država ne bo »postrgala«
dobička, ampak bo dovolila, da ga naslednji dve leti vlagajo v sanacijo.
Na območju Elektra Primorska je bilo poškodovanih okoli 300 kilometrov električnega omrežja, škode, ki jo bodo po nekaterih ocenah sanirali tudi do tri leta, pa naj
bi bilo za vsaj 12,5 milijona evrov.
Iz Elektra Gorenjska so po ujmi sporočili,
da ocenjena škoda znaša okoli pol milijona evrov, a so prepričani, da se bo povzpela vsaj na milijon.
V milijonih pa škodo merijo tudi na področju Elektra Maribor. »Ujma pred petimi leti, ki je bila po prvih ocenah manj obsežna, kot je sedanja, je povzročila 3,2-milijonsko škodo,« so povedali za Energetiko.NET.
Vremenska neprilika je povzročila tudi za
okoli 10 milijonov evrov škode na območju Elektra Celje.
Predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIGRED Krešimir
Bakić ocenjuje, da bo morala Agencija za
energijo energetskim podjetjem odobriti
več sredstev za sanacijo. »To bo najverjetneje nekoliko zvišalo tudi ceno električne
energije,« ugotavlja Bakić.

Podzemni vodi so manj ranljivi.
kaj ovira njihovo gradnjo?
V dneh, ko je večji del Slovenije zajel električni mrk, je bilo slišati tudi, da bi nas tovrstnih nevšečnosti rešili podzemni vodi.
O takšni rešitvi v elektro podjetjih razmišljajo, a kot smo izvedeli, so največja težava stroški. »Sedanji način financiranja
omrežnine nam ne omogoča, da bi lahko
naredili radikalne spremembe in tu bo
vsekakor potreben premik,« pravijo pri

najhuje je žled prizadejal daljnovode na
Primorskem. iz družbe ELES so sporočili,
da si že vrsto let prizadevajo za
posodobitev daljnovoda med Sežano in
vrtojbo, s čimer bi povečali zanesljivost
prenosa električne energije. direktor
ELES-a aleksander Mervar (intervju z njim
preberite v prejšnji številki revije) je ob
tem poudaril, da zaradi edine povezave
med divačo in ajdovščino prihaja do
velikih izgub energije. »na letni ravni
ti dodatni stroški izgub znašajo milijon
evrov, kar se odraža v višji končni ceni
električne energije za končnega
uporabnika v Sloveniji,« je še dejal.

Elektru Celje, kjer sicer vse nove srednjenapetostne (SN) vode gradijo izključno v
zemeljski izvedbi.
V Elektru Maribor so nam povedali, da bi
popolno kabliranje srednje in nizkonapetostnega prostozračnega omrežja na njihovem območju zahtevalo sredstva v višini skoraj 400 milijonov. V Elektru
Ljubljana pa ob tem dodajajo, da so na ruralnih področjih večje razdalje ter da tudi
sama konfiguracija terena marsikje ne
omogoča kablitve.
Kljub za 30 odstotkov višji naložbi pa je denimo Elektro Gorenjska v zadnjem desetletju nizko in srednjenapetostno omrežje
gradil predvsem pod zemljo. Tako imajo
več kot 60 odstotkov nizkonapetostnega
omrežja in več kot 50 odstotkov srednjenapetostnega omrežja v podzemni kabelski izvedbi. Poudarjajo, da to precej zmanjša možnosti poškodb zaradi zunanjih
vplivov. V ujmi je bila oskrba z električno
energijo motena zgolj pri šestih odstotkih
njihovih odjemalcev.
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S podpisom Bratuškove se je končala
stavka zasavskih rudarjev
Barbara Škrinjar
Zasavski rudarji so po 80 urah, ki so jih prebili v jami,
končali stavko in prišli iz rudnika. to so storili po tem, ko so
od vodstva dobili jasna zagotovila glede izpolnitve stavkovnih
zahtev in ko jih je podpisala še predsednica vlade alenka
Bratušek. in prav pisno zagotovilo premierke je bilo dovolj,
da so rudarji rudnika trbovlje-Hrastnik (rtH) po skoraj štirih
dneh zapustili podzemlje.
vprašanj je veliko, Bratuškova bo odgovarjala za mizo
Bratuškova je zapisala, da bo država skladno z zakonom o postopnem zapiranju rudnika in razvojnem prestrukturiranju regije
zagotovila sredstva za izvajanje zapiralnih del ter poravnavo obveznosti do zaposlenih letos in prihodnje leto.
Spomnimo: rudarji so zagotovilo za izplačilo februarskih plač in
240.000 evrov odpravnin 11 presežnim delavcem iz lanskega decembra od direktorja RTH Bojana Jelena že imeli. A so želeli še
jasne odgovore na vprašanje, kako bo RTH posloval letos in leta
2015, kako bo zagotovljen denar za izplačilo plač v prihodnjih mesecih. Zahtevali so tudi odgovor, kje bo vodstvo našlo tri milijone evrov za izplačilo odpravnin 135 presežnim delavcem letos in
delavcem, ki bodo presežni v letu 2015.

Vseh odgovorov še nimajo, a se bodo z odgovornimi in vrhom
slovenske vlade o tem pogovarjali za mizo. Rudarji želijo tudi
preučitev možnosti prezaposlovanja ali predčasnega upokojevanja po izrednih pogojih. Dodajmo, da prvim rudarjem odpovedi
o zaposlitvi zapadejo že 24. marca. Prvi pogajalec zasavskih rudarjev, predsednik sindikata Anton Lisec, za svoje sodelavce in zase vidi možnosti za zaposlitev v vojski, policiji, na železnicah.

Stavka tudi v Premogovniku velenje
Stavkali so tudi v Premogovniku Velenje. Tamkajšnji rudarji že
dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere in od Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) med drugim zahtevajo ureditev razmer
v skupini HSE, od uprave Premogovnika pa izplačilo lanskega regresa v znesku, ki ga določa kolektivna pogodba. Medtem je uprava z Milanom Medvedom na čelu odstopila. Predsednik sindikata Ferdinand Žerak je za Energetiko.NET povedal, da so se pogajali prav z upravo in da jih je odstop presenetil.
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kje v energetiki bi lahko
zaslužila slovenska industrija?
Tanja Srnovršnik Volarič, ilustracije: Roman Peklaj

v slovenski energetiki je okoli 800 milijonov
evrov investicijskega potenciala letno, a ga iz
različnih razlogov ne izkoristimo – pa čeprav bi
lahko prinesel veliko sinergijskih učinkov za
slovensko gospodarstvo. to je že večkrat
opozoril podpredsednik gospodarske zbornice
Slovenija (gZS) mag. vekoslav korošec.
Marsikdo se vpraša, kje konkretno lahko
sodeluje slovenska industrija, če bodo projekti –
o velikih slovenskih energetskih projektih smo
pisali v prejšnji številki revije – seveda stekli.
v Združenju za inženiring pri gZS, ki ga
vodi korošec, so pripravili seznam ključnih
energetskih projektov, ki lahko v Sloveniji
spodbudijo gospodarsko rast in s tem nova
delovna mesta, predvsem z visoko dodano
vrednostjo. »Z njimi bi se v Slovenijo vrnil
optimizem,« je prepričan sogovornik. Možnosti
so, kot ugotavljamo v nadaljevanju, odprte
skorajda na vseh področjih, ponekod pač
z določenimi omejitvami.
Pri hidroelektrarnah lahko pokrijemo 90
odstotkov dobav in storitev
Kot dober primer tega, kje bi lahko v veliki meri
sodelovala slovenska industrija, se pogosto omenjajo hidroelektrarne. »Smo ena izmed redkih
držav, ki je za področje gradnje hidroelektrarn sposobna zagotoviti praktično vse storitve in dobave – od
hidroloških in geoloških študij, investicijske, projektne dokumentacije, do dobave strojne opreme,
hidromehanske opreme, električnih sistemov, gradbenih del. Uvažamo samo generatorje, del specialne elektro opreme in opreme za vodenje. Delež domačih dobav in storitev dosega 90 odstotkov, kar
pomeni, da se uvrščamo med najbolj razvite države
na področju hidroelektrarn,« poudarja Korošec. Pojasnjuje, da so slovenski izvajalci in inženiringi ravno na osnovi preteklih izkušenj uspeli uspešno
konkurirati pri različnih projektih v svetu. Reference imamo v Kanadi, Afriki itd.
In ravno na področju hidroelektrarn se obetajo
številni projekti: hidroelektrarne na srednji Savi,
hidroelektrarne na Muri in tudi v porečju Soče, pa
tudi nekaj projektov črpalnih hidroelektrarn imamo
(Kozjak in Požarje). Na srednji Savi naj bi bilo 10 hidroelektrarn, v energetski del projekta pa bo do leta 2034, ko naj bi bila zaključena celotna gradnja verige, vloženih 1,31 milijarde evrov. Gradnja prvih
treh hidroelektrarn – Suhadol, Trbovlje in Renke –
bi se lahko začela leta 2018. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je pred kratkim iz-

računalo, da bi lahko slovenska podjetja v fazi gradnje na srednji Savi zaslužila 1,172 milijarde evrov, od
tega pa bi preko davka na dodano vrednost (DDV)
in drugih dajatev imela veliko tudi država.
Kljub temu da sta v obravnavi državnega prostorskega načrta navedeni dve lokaciji za hidroelektrarne na Muri, pa direktor Dravskih elektrarn
Maribor (DEM) mag. Viljem Pozeb meni, da bi
lahko v mejnem delu reke z Avstrijo zgradili šest hidroelektrarn. Vrednost projekta je zaenkrat ocenjenena na 103 milijone evrov.
Potencial pa je, čeprav se o tem bolj malo govori, tudi na Soči. Direktor Soških elektrarn Nova
Gorica (SENG) Vladimir Gabrijelčič namreč poudarja, da trenutno izrabljamo le dobro tretjino
tehnično izrabljivega potenciala Soče s pritoki. Trenutno je najbližje začetku gradnje mala hidroelektrarna Kneža, za katero je začetek pripravljalnih
del predviden za poletje. Si pa v SENG prizadevajo
tudi za optimalno izkoriščanje vodnega potenciala
na Učji, a je celoten projekt še v idejni fazi. Za naslednje desetletje je v načrtu še veriga hidroelektrarn na Idrijci.
V določenem segmentu bi lahko na Savi
sodelovali tudi s Hrvati, ki Save še niso
energetsko izkoristili, je prepričan Korošec.
»Da zgradimo hidroenergetiko v Sloveniji, bo
trajalo od 10 do 20 let,« ob tem pristavlja Korošec.
Da je gradnja hidroelektrarn potencial, sicer kaže
tudi lanski Kolektorjev nakup Turboinštituta, ki izdeluje turbine za velike hidroelektrarne in energetsko opremo skupaj s turbinami za male hidroelektrarne, skupaj s hrvaškim Končarjem pa se poteguje tudi za nakup Litostroja Power. Kot pojasnjujejo v Kolektorju, želijo v prihodnje postati
integrator slovenskih podjetij, ki sodelujejo pri postavitvi hidroelektrarn tako v Sloveniji kot na tujih
trgih. Priložnosti na tem področju prepoznava tudi
Riko, ki ima sicer do zdaj reference bolj v tujini. »Za
razliko od Slovenije je v tujini praksa, da se energetski objekti gradijo znotraj enega sklopa, od projektiranja, izvedbe gradbenih del, dobave in montaže opreme ter spuščanje v pogon objekta kot celote. Mi smo v tem prepoznali večjo možnost pridobitve posla,« pojasnjujejo.
Priložnosti na področju hidroelektrarn je torej
veliko, a, kot opozarja Gabrijelčič, je potrebna kontinuiteta izgradnje, »saj je to znanje specifično in
zaradi dolgih prekinitev in različnih kriznih situacij rado izpuhti«.
EnergetikaNET
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Biomasa, biomasa ...
Poleg vode so tukaj še drugi obnovljivi viri energije (OVE). Pri tem se moramo po Koroščevem
mnenju zavedati naravnih danosti, ki jih imamo.
»Težko se primerjamo s Španijo ali Kalifornijo. Zato je tukaj treba imeti neko pametno mero,« pravi.
Meni, da je smiselno izkoristiti vetrno, sončno in
geotermalno energijo, da pa pri tem obremenitev
uporabnikov ne bi smela biti previsoka. Pomembno
področje OVE je po njegovem mnenju biomasa.
»A ne samo sežiganje lesne biomase, pač pa tudi nove tehnologije, najmodernejše tehnologije
uplinjanja lesne biomase, predvsem manjši agregati do 500 kW, in plinski agregati, vključeni v kogeneracijo. Tukaj vidim priložnosti, pri čemer bi
morali veliko vložiti v razvoj, da bi našli optimalne
tehnologije za takšne agregate, ki uporabljajo lesno
biomaso.« To je po njegovem mnenju morda celo
prioriteta, saj imamo za to naravne danosti. Mora
pa biti obremenitev okolja čim nižja in izkoristki
čim večji.
Proizvajalci delov za HE bi lahko delali dele za
vetrnice
Ravno na področju OVE in učinkovite rabe energije (URE) – in tudi pametnih omrežij - pa rabimo
strategijo proizvodnje opreme, že dlje časa opozarja direktor Agencije za prestrukturiranje energetike Franko Nemac. »Energetike zanima energija, od
kod prihaja oprema, pa jim je malo mar. Gospodarstvu in industriji se pa še sanja ne, katero opremo bi lahko proizvajali,« pravi. Kritično pristavlja:
»Hvalimo se glede tega, da znamo dobaviti skoraj
vso potrebno opremo in storitve za hidroelektrarne.
Kaj pa ostali OVE, ali smo se že vnaprej odločili, da
teh pa ne obvladamo?«
Nemac je tako na primer prepričan, da na področju vetrnih elektrarn obstajajo znanja v slovenski industriji, ki jih je možno prenesti s področja
proizvodnje hidroturbin, velikih ležajev, transformatorjev, regulacijske opreme in elektromotornih
pogonov, močnostne elektronike in druge strojne in
elektro opreme. Med podjetji, ki bi to zmogla, omenja Litostroj Power za izdelavo vetrnih turbin, Seaway – ta sicer že dela krila za vetrne elektrarne - in
Pipistrel za proizvodnjo lopatic, fakulteto za strojništvo in IBE za področje modeliranja in načrtovanja, Kolektor, Hidrio, Iskra Sisteme, Iskra Zaščite,
Letriko, Slovensko industrijo jekla, Sistemsko tehniko itd. pa za razne sestavne dele, sklope in podsisteme. Bi pa bilo treba organizirati nek grozd po
vzoru avtomobilske industrije, dodaja.
Enako po njegovem mnenju velja za vse segmente učinkovite rabe energije in druge vrste OVE.
»Oprema za URE ne bo nikoli dovolj učinkovita,
vedno se bo dalo narediti še bolj učinkovito. Izkoristki opreme za OVE bodo vedno lahko višji in ka
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rakteristike boljše. Omrežja so pametna že danes in
bodo vedno bolj pametna. Korakov ni mogoče kar
preskakovati, počakati, da stvari drugi razvijejo, potem bomo pa mi vskočili. Na žalost bomo vedno
prepozni. Tisti, ki se bo danes vključil v razvoj in
proizvodnjo opreme, bo lahko sodeloval pri bodočem razvoju.«

Pri pametnih omrežjih je potencial, a ...
Da bomo lahko povečali število OVE, bo treba delati tudi na pametnih omrežjih (več o tem na straneh od 4 do 5 ter v posebni oddaji Energetike.NET
TV). Kot pojasnjuje Gregor Omahen z Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), je za vzpostavitev sistema pametnih omrežij potrebnih okoli 300
milijonov evrov. Dejanska višina vlaganj pa je zelo
odvisna predvsem od finančnih zmožnosti operaterjev omrežja in od energetskega koncepta Slovenije, dodaja. Omahen sicer pravi, da v tej številki
oziroma v programu razvoja ni zajet celoten spekter tehnologij, saj so pametna omrežja zelo širok pojem. Tako so poudarili tehnologije, ki jih lahko izdelajo tudi slovenska podjetja, manj pozornosti pa
so namenili področjem, kjer domače industrije nimamo (na primer hranilniki). V zastavljenem konceptu tako lahko slovenska podjetja ponudijo približno 90 odstotkov vseh tehnoloških rešitev.
Podjetij, ki se ukvarjajo s pametnimi omrežji, je
kar nekaj, med drugim Kolektor, Iskraemeco, Iskratel, Iskra Sistemi, INEA ... Ravno v slednji pravijo,
da je na tem področju zagotovo potencial za vrsto
slovenskih podjetij. Ob razvoju trgov električne (in
druge) energije ter razvoju informacijsko-komunikacijskih (IKT) tehnologij pa vidijo na strani aplikacij potencial predvsem v razvoju rešitev za sisteme upravljanja z dojemom, ki bodo s tehničnega
zornega kota predstavljali sistem, ki bo omogočal ne
samo aktivno vlogo končnega uporabnika, ampak
posredno tudi njegovo motivacijo za sodelovanje pri
trgovanju z energijo, pravi vodja programa energetike in ekologije pri podjetju Jure Vindišar. Zanima
jih tudi izkoriščanje odpadne toplote ali odpadne
biomase za učinkovito proiozvodnjo električne
energije. V podjetju INEA se sicer zdaj bolj osredotočajo na tuje trge, natančneje Azijo, saj so od leta 2008 na slovenskem trgu zaznali močan padec
povpraševanja po storitvah na področju energetike,
tako na področju optimizacije in nadgradnje obstoječih energetskih postrojenj kot tudi pri načrtovanju in izvedbi novih.
Aktivno vlogo želi na področju pametnih omrežij
igrati tudi Kolektor, kjer izpostavljajo predvsem področje transformatorskih postaj. »Svoje produkte in
rešitve želimo preizkusiti v realnem okolju z vsemi
vključenimi sklopi v kontekstu pametnega
omrežja,« pravi izvršni direktor za razvoj v Kolektorju Marjan Drmota (intervju z njim preberite na
portalu Energetika.NET). Poudarja, da evropske
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države podpirajo projekte pametnih omrežij, v Sloveniji pa smo tukaj šele na začetku, čeprav se stvari le premikajo. »V tem trenutku so distribucijska
podjetja, znotraj katerih se bodo v Sloveniji dogajale
največje spremembe v smeri pametnih omrežij,
investicijsko zelo podhranjena. Res pa je, da se je
država znašla v nezavidljivi finančni situaciji, kar
močno otežuje večjo podporo investicijam na tem
področju. Razvoj pametnih omrežij v Sloveniji bo
vsekakor postopen in bo trajal več let,« meni.

Pri gradnji jEk 2 do 60 odstotkov slovenskega
sodelovanja
Velik projekt, ki se obeta Sloveniji, je tudi gradnja
drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2).
Slovenska podjetja bi lahko pri JEK 2 sodelovala pri
do 60 odstotkih del. To ni le prazna obljuba, saj je
bilo tudi pri prvem bloku tako, je pojasnil direktor
GEN energije Martin Novšak. Slovenska podjetja bi
lahko opravila vsa gradbena dela, montažna dela,
projektiranje in deloma bi dobavila domačo opremo
(dvigala, kabli ...). Med samim delovanjem elektrarne pa je večina storitev vzdrževanja – kar preko
80 odstotkov – opravljena doma, medtem ko pri rezervnih delih le minimalno (med pet in deset odstotki). Novšak je še poudaril, da dobavitelji, kot je
Westinghouse, ponujajo tudi vključitev domačih
podjetij v njihove druge projekte v tujini. Tako danes določena slovenska podjetja, ki izvajajo
vzdrževalna dela, že sodelujejo pri remontih drugih
elektrarn.
»Če gledamo z vidika nadomestitve NEK,
drugi blok potrebujemo. V Sloveniji imamo
namreč na nivoju 400-kilovoltnega omrežja
dve podporni točki – NEK in TEŠ. In ta dva
objekta ključno prispevata k zanesljivosti in
kakovosti preskrbe. Če bi prenehali z
obratovanjem NEK in ne bi imeli nadomestnega objekta, bi bistveno ogrozili našo
preskrbo, državo naredili še bistveno bolj
odvisno od uvoza, bistveno bi se povečale
cene in tudi vprašanje emisij, obremenitev
okolja, še posebej, če bi skušali to
nadomeščati z manjšimi objekti ali objekti
na fosilna goriva,« pravi Korošec.
Korošec pa dodaja, da inženiringi ne sodelujejo
samo pri izdelavi študij za drugi blok, pač pa tudi
pri študijah za sanacijo in podaljšanje življenjske
dobe JEK in pri skladišču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Korošec sicer pri novi elektrarni
vidi predvsem probleme umeščanja v prostor in
okoljskih soglasij. »Zavedati se moramo, da imajo
naši sosedje, Avstrijci in Italijani, moratorij na gradnjo jedrskih elektrarn in da so Avstrijci zaprli jedrsko elektrarno Zwentendorf, tudi Italijani so zaprli dve.« Opozoril je, da lahko nastane problem, če

bodo sosedje nasprotovali tej investiciji. »To problematiko bo treba reševati z velikim občutkom,«
poudarja in dodaja, da bomo težko gradili omenjeni objekt, če ne bomo z vsemi sosedi dosegli soglasja. Zato morajo biti vse študije temeljite. Meni
tudi, da sami objekta ne bomo mogli graditi in da
bodo potrebna določena tuja vlaganja.

rusi in plinske elektrarne
Pri TEŠ 5 smo imeli 42-odstoten delež
domačega znanja, industrije in storitev, pri
TEŠ 6 pa je ta delež le 20-odstoten, pravi
Korošec.
Kaj pa termoelektrarne? Bo investicija v TEŠ 6
naša zadnja investicija v termoelektrarne? »Na področju termoenergetike smo obravnavali različico,
ki je dejstvo: TEŠ 6 in 40 let izkoriščanja domačega premoga, da s tem vzdržujemo določen odstotek oskrbe z domačimi energenti in nismo preveč vezani na
uvoz energije. Smo pa študirali tudi v smeri plinskih elektrarn, kjer je kar nekaj projektov:
TE-TOL (sedaj Energetika Ljubljana),
plinska elektrarna Brestanica (nadomestitev obstoječih starih enot), plinska elektrarna na lokaciji Trbovelj (predvsem za sistemske storitve oziroma terciarne rezerve). Imeli
smo tudi projekte, ki zdaj večinoma mirujejo,« je
pojasnil Korošec in omenil plinsko elektrarno Kidričevo, kjer so bili po njegovih besedah veliki interesi za tuja vlaganja.
»Ko sem bil še direktor ELES-a (med letoma
2000 in 2005; op. a.), so Rusi vedno izražali interes, da bi radi sodelovali tudi pri izgradnji energetskih objektov. Želeli (v letih 2003 do 2005) so sodelovati tudi pri izgradnji daljnovodne povezave z
Madžarsko.« Korošec je prepričan, da se bodo ob
teh, sploh pa v povezavi z Južnim tokom, pojavili tudi še nekateri termoenergetski projekti na plin. Prepričan je tudi, da se Rusi še vedno zanimajo za vlaganja v izgradnjo plinskih elektrarn pri nas.
A po Evropi se zaradi ekonomike plinske elektrarne na veliko zapirajo. »To je res, a če gledamo z
vidika sistemskih storitev: če nimaš drugih virov,
moraš na koncu računati tudi na plinske,« poudarja Korošec. Vse pa je odvisno od cene energenta, zanesljivosti dobav itd. In ravno cena energenta je problem. Kot pojasnjujejo v Plinovodih, so že pred časom opravili oceno potencialov za uporabo plina za
proizvodnjo električne energije. »S tega stališča je bilo zaznanih več lokacij, ki pa doslej žal niso prešle v
fazo realizacije. Te lokacije so prepoznane tudi v desetletnem razvojnem načrtu, za prenosne plinovode
do teh lokacij imamo narejen državni prostorski načrt ali celo izdano gradbeno dovoljenje.«
EnergetikaNET
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A zaradi sedanjih nizkih okoljskih dajatev proizvodnih elektroenergetskih objektov in relativno visoke cene zemeljskega plina se investitorji ne odločajo za investicije objektov, ki bi obratovali v pasu ali
trapezu, pravijo. Dodajajo, da je lokacija Kidričevo
po njihovem zelo ustrezna, »kar žal ni zadosten pogoj za izpolnitev vseh kriterijev investitorja, ki se
odloča za tovrstni investicijski poseg z večjim naborom kriterijev«.
Po Koroščevih besedah je treba čim prej zaključiti plinovodno omrežje. Tukaj in pri Južnem toku
lahko sodeluje slovensko gradbeništvo in inženiringi. »Je pa treba vedeti, da velik del cevovodov, izolacije že pride na gradbišče,« pravi. V Plinovodih dodajajo, da pravkar pripravljajo ta dokument za obdobje 2015 – 2024, njegova javna obravnava pa se
bo pričela predvidoma konec marca.
Seveda nas čakajo tudi vlaganja v prenosno omrežje – do leta 2020 okoli 600 milijonov evrov – in v
distribucijsko omrežje, kjer so do leta 2020 predvidene investicije 1,2 milijarde evrov, še pravi Korošec.

Za 1,3 milijarde evrov investicij
v energetsko sanacijo
Naš sogovornik veliko priložnosti vidi tudi pri
energetski sanaciji stavb. »Ocenjene investicije v
energetsko sanacijo stavb do leta 2020 znašajo 1,3
milijarde evrov, pri čemer pomemben del odpade
na gradbeništvo – delo pa bodo imeli tudi mala industrija in obrtniki – in zato lahko to pomembno
vpliva na izhod iz krize,« je prepričan. Poudarja pa,
da se je na to treba pripraviti in primerno usposobiti, da bomo po kakovosti in tehnologiji na visoki
ravni, saj bomo tudi tukaj izpostavljeni tuji konkurenci.
Kot smo nedavno slišali na dogodku v Centru
energetskih rešitev (CER) (več o tem na strani 58),
je v Sloveniji kar 81 odstotkov vsega stanovanjskega fonda zrelega za energetsko sanacijo, od tega pa
približno četrtino predstavljajo večstanovanjski objekti. To pomeni, da je samo za sanacijo fasad potrebnih 600 milijonov evrov, je dejal predsednik
Gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij Darko Bevk.
Poleg tega Slovenijo evropska zakonodaja zavezuje, da vsako leto sanira tri odstotke površine stavb
v lasti in rabi države. Za to bo potrebnih 50 milijonov evrov investicij letno, kar bo prineslo 1200 delovnih mest in še enkrat toliko posrednih (proiz
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vodnja materialov itd.), je nedavno ocenilo ministrstvo za infrastrukturo in prostor. »Gre za delovno
intenzivne investicije, pri katerih se uporabljajo
proizvodi v pretežni meri domače proizvodnje
(gradbeni material, stavbno pohištvo), zato je ustvarjena dodana vrednost na enoto investicije med največjimi in zato največji generator rasti bruto družbenega proizvoda (BDP),« so še dodali. Vidijo pa v
tem prav tako pozitivne učinke na javne finance, saj
se lahko vložena javna sredstva vsaj podvojijo.

Lahko Slovence ovira tuja konkurenca?
Nekateri v energetiki sicer dvomijo, da bi slovenska podjetja v resnici imela kaj veliko od večjih
slovenskih energetskih projektov. Za te je nameč
treba objaviti mednarodne razpise, kar pomeni, da
bodo slovenskim podjetjem konkururala tuja, ki
lahko ponudijo nižje cene.
»Energetska podjetja so v zadnjih letih nedvomno zavezanci za javna naročila in jasno je, da na njih
lahko sodelujejo tudi tuji ponudniki. Mi smo se s
tujo konkurenco srečali večkrat, tako na tujih trgih
kot pri obnovi verige hidroelektrarn na Dravi, ki se
je začela takoj po osamosvojitvi. A pri kriterijih za
izbiro najugodnejšega ponudnika ne sme biti upoštevan edino kriterij najnižje cene, ampak se v skladu z evropskimi smernicami uporablja tudi kriterij
ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer se ponudba obravnava širše, tudi na osnovi kakovosti
storitev, referenc itd.,« poudarja Korošec. Zato ocenjuje, da možnosti slovenskih inženiringov in izvajalcev na teh projektih niso majhne.
»So pa tukaj tudi druge pomembne zadeve, med
drugim servisiranje naših izvajalcev s strani bank,
kjer so lahko tujci v prednosti, zavarovanja odškodninske odgovornosti ... Velikokrat na projektih
v tujini nismo uspeli, ker je naša konkurenca nastopala z nižjo ceno zaradi določene državne pomoči.« Poudarja še, da morajo biti razpisi pripravljeni korektno. V Riku medtem menijo, da se slovenska podjetja lahko merijo s tujimi do določene
višine investicij. »V primeru res velikih investicij
nad nekaj sto milijonov evrov pa se povezujemo v
skupne nastope z njimi.« Drmota dodaja, da morajo slovenska podjetja primerjalne prednosti izkoristiti na nišnih področjih, kjer imajo proizvode
in podjetja, ki so primerljivi na svetovnem nivoju.
»Trgi so že dodobra segmentirani in na teh trgih začeti na novo konkurirati se žal ne da oziroma je

praktično nemogoče.«
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riko in HESS podpisala pogodbo
za dobavo hidromehanske opreme
za HE Brežice
Mateja Kegel Kozlevčar, foto: arhiv HESS

Projekt izgradnje verige petih hidroelektrarn na
spodnji Savi je ekonomsko učinkovit projekt
večjega državnega pomena, plod predvsem
slovenskega znanja s pozitivnim učinkom na
slovensko energetiko, saj zagotavlja proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov,
zagotavljajo v družbi HESS, ki je v sredi marca z
rikom podpisala pogodbo za dobavo dela
opreme za izgradnjo hidroelektrarne (HE)
Brežice. vrednost pogodbenih del znaša
8.606.159,46 evrov.
Gradnja petih HE na spodnji Savi poteka od leta
2002 na osnovi energetske pogodbe za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save in zakona o
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Do sedaj so zaključili projekte izgradnje HE Boštanj, Blanca in Krško, slednja je še do 1. aprila 2014 v enoletnem poskusnem
obratovanju. Pred HESS-om pa je še izgradnja dveh
objektov, HE Brežice in HE Mokrice. Brežice bodo
po besedah direktorja HESS Bogdana Barbiča
končni objekt predvidoma dočakale v drugi polovici leta 2017, temeljni kamen bo postavljen konec tega meseca.
Kot pravijo v HESS-u, bo imela izgradnja pomemben vpliv na slovensko gospodarstvo tudi v
luči podpisa pogodbe s podjetjem Riko.
»Hidroelektrarne so in bodo tudi vnaprej paradni konj slovenske elektroenergetike, saj so še vedno edini večji energetski objekt, ki ga je slovensko
znanje v stanju sprojektirati od zasnove, se pravi
projektne dokumentacije, pa do izgradnje,« je ob
svečanem podpisu povedal Barbič in ob tem dodal,
da je nekaj večje opreme, kot sta generator in
kakšno stikališče, sicer še potrebno kupiti v tujini.
»Veseli me, da se je slovensko znanje združilo tudi na področju izgradnje tehnološko visoko zahtevne hidromehanske opreme, ki je ključnega pomena predvsem za varno obratovanje HE. Oprema
za katero smo podpisali pogodbo, služi predvsem za
zanesljivo spuščanje visokovodnih valov. To pomeni, da mora oprema delovati takrat, ko je najbolj pomembno, ko prihajajo visoke vode, ko se poskušajo
razlivati, zato je zelo pomembno, da je oprema, ki
skrbi za te posege tudi ustrezno kvalitetno izdelana
in tudi zanesljiva,« je povedal direktor HESS-a. Ob
tem je dodal še, da verjame, da bo oprema ustrezno
izvedena in dobavljena v rokih, kar je ključnega
pomena. Rok dobave je april 2016.

»Predviden začetek gradnje je 25. marec 2014 po
pogojem, da dobimo gradbeno dovoljenje. Postopki so v teku in ga pričakujemo še pred tem datumom. To pa pomeni, da bo HE, tako kot vse dosedanje, zgrajena v 42 mesecih, predvidoma bo to v
drugi polovici leta 2017,« pravi Bogdan Barbič o 118
milijonov vrednem energetskem delu investicije.
Za sedaj je podpisanih že več kot 50 odstotkov pogodb in ne pričakujejo finančnih odstopanj. »Financiranje energetskega dela je deloma zagotovljeno iz lastnih sredstev, deloma iz naknadnih
vložkov družbenikov, pričakujemo pa tudi kredit
Evropske investicijske banke, ki je že odobrila projekt. Pred nami pa so še pogajanja za komercialne
pogoje najema posojila.«
Hidromehanska oprema elektrarne, ki jo bo dobavilo podjetje Riko, je
visoko zahtevna tehnološka oprema, ki je namenjena tudi varnosti
obratovanja HE in pregradnega objekta ter zagotavljanje potrebnih tehnoloških pogojev za proizvodnjo energije ob spremljevalnih potokih
reke Save. Opremo delijo v dva glavna sklopa – prelivna in turbinska
polja. Opremo prelivnih polj sestavlja predvsem pet elektro-hidravličnih krmiljenj radialnih zapornic, teža vsake približno 100 ton, nameščenih v prelivna polja pregradnega objekta elektrarne ter predstavljajo najpomembnejše elemente, ki ob normalnih pretokih reke
Save zagotavljajo konstanten nivo vode v bazenu in s tem proizvodnjo električne energije. Hidromehanska oprema turbinskih polj je namenjena zanesljivemu obratovanju vgrajene tehnološke opreme za
proizvodnjo električne energije in njenemu vzdrževanju. Sestavlja jo
več pod-sklopov kot so plavajoča zavesa, vtočne rešetke, zapornice in
dvižne naprave.
EnergetikaNET
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Pogodba vključuje projektiranje in izdelavo tehnične
dokumentacije, izdelavo, dobavo in montažo hidromehanske opreme elektrarne s pripadajočo opreme
in izvedbo zakonskih preizkusov. »Riko je zmagal na
tem razpisu v močni mednarodni konkurenci, investitorja pa smo očitno prepričali tako z dobro ceno, kot tudi naprednimi tehnološkimi rešitvami z
najmanjšim vplivom na okolje. Zagotovo tudi s tem,
da bomo vključili predvsem slovensko znanje tako
v dobavi, izdelavi in montaži. Naš namen je, da bomo tudi vnaprej to slovensko znanje znali prenesti
na tuje trge,« je ob podpisu povedal Janez Škrabec,
prvi mož podjetja Riko, za katerega tudi pravi, da danes predstavlja največje inženirsko podjetje v Sloveniji, ki si jih veliko referenc, tudi energetskih, nabralo v tujini. Med referenčnimi projekti so tako tudi izdelava na ključ hidroelektrarne Sv. Petka v Makedoniji, katere moč znaša 40 MW, postavili pa so
jo v sodelovanju z slovenskimi podjetji Litostroj,
Korona, Sipro in Iskra impuls.
»Ta trenutek v prestolnici Belorusije gradimo tudi
14 transformatorskih postaj v skupni vrednosti preko 200 milijonov evrov. Nekaj smo jih že dobavili,
preostale bomo v kratkem. Sodelujemo pa tudi pri
projektu za izgradnjo hidrocentrale v Makedoniji,
pa tudi v Ukrajini, Belorusiji in Rusiji, ki so tradicionalna Rikova tržišča. Prav tako za Energetiko
Ljubljana zamenjujemo kotle, zelo resno pa bomo
pristopili k projektu izgradnje hidromehanske opreme za HE Brežice,« je o Rikovih aktualnih projektih še povedal Škrabec.
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Slovenski dobavitelji opreme, ki bodo vključeni v projekt in so že podpisali pogodbo s podjetjem Riko, so Montavar Projekt, Metalna
Senovo, La&Co, Telem in Iskra impuls. Kot je povedal direktor Metalne
Senovo Dejan Marcola, bodo ob tej priložnosti primorani zaposliti tudi
dodaten kader s področja inženiringa, proizvodnje in logistike.
Na vprašanje, zakaj je to šele prvo vključevanje
družbe Riko v verigo HESS, Škrabec odgovarja, da
si je podjetje pridobivalo zahtevne reference v tujini, sedaj pa bi jih radi uporabili tudi doma. »V preteklosti je bila tukaj bistveno močnejša konkurenca, Riko je presegel to konkurenco in danes postaja najmočnejše inženiring podjetje v Sloveniji in
eno redkih, ki lahko kakovostno integrira slovensko
znanje.« Poudaril je tudi pomen ustrezne finančne
moči, ki jo preverjajo slovenske banke in pridobitev
raznih garancij, ki je danes bistveno bolj zahtevno
kot pred leti.
V teku je še nekaj razpisov in kot pravi Barbič, postopki tečejo skladno z zakonom o javnih naročilih,
objavili pa so že razpise za glavna gradbena dela in
za drugi del hidromehanske opreme. V kratkem
pričakujejo še razpis za električno opremo in transformatorje. S tem bodo pokrili 98 odstotkov celotne investicije.


ELEktrOEnErgEtika

težko leto za evropske elektrarne
Besedilo in fotografija: Ana Vučina Vršnak

Ne samo ob koncu, ampak že sredi lanskega leta so
se pojavljala opozorila, da bo leto 2014 precej »naporno« za evropske elektrarne. Letošnje leto tako
prednje postavlja polno izzivov. Nizko povpraševanje na stari celini, visoke cene zemeljskega plina in
nizke cene električne energije na debelo so tisti dejavniki, zaradi katerih se bodo morale elektrarne bodisi prilagoditi bodisi zapreti svoja vrata.
Klasične termoelektrarne ali jedrske elektrarne se
bodo morale prilagoditi že zaradi vse večjega deleža obnovljivih virov energije v energetski mešanici.
Postavljene so bile v drugačnih tržnih okvirih in z
drugačnimi poslovnimi modeli, vse večjo veljavo pa
pridobiva tudi nizkoogljično gospodarstvo, v katerem se ogljik (torej izpuste) plača.

Poraba električne energije v letu 2014 sicer ne bo
nič višja kot letos, napoveduje bonitetna agencija
Fitch in dodaja, da se bo znižala poraba plina – tudi zaradi vse več obnovljivih virov (OVE) in poceni
premoga. Poraba premoga se bo celo okrepila, saj
cena ogljiku še vedno ni postavljena dovolj visoko,
vendar bi se to lahko spremenilo z začasnim umikom določenega števila emisijskih kuponov.
Dodajmo, da je Nemčija lani zabeležila rekordno
porabo rjavega premoga, ki se je približala vrednostim iz leta 1990: lani so tako iz rjavega premoga
proizvedli 162 milijard kWh električne energije,
medtem ko je ta številka leta 1990 znašala 171 mi
lijard kWh.

† Priporočamo dodatno
branje na portalu
Energetika.NET

† SDE: Privatizacija bi
prinesla višje cene

† V ZDA se novih
pravil o varstvu okolja
bojijo predvsem
termoelektrarne

† RWE in E.On zapirata
termoelektrarne,
češki ČEZ odpira nove

EnergetikaNET



FOkUSni intErvjU: PEtEr dErMOL, tEŠ

Tanja Srnovršnik Volarič, foto: osebni arhiv J. Sterna

Simona Drevenšek,
Ana Vučina Vršnak,
foto: Ana Vučina Vršnak

tEŠ je črna ovca!
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Peter dermol je vodenje šoštanjske termoelektrarne (tEŠ),
največje v Sloveniji, prevzel aprila 2013. Ob prevzemu
funkcije je zahteval presek stanja projekta izgradnje šestega
bloka (tEŠ 6), konec februarja letos pa je v pogovoru za
Energetiko.nEt priznal, da je sicer vedel, da je marsikaj
narobe, ni pa si mislil, da bodo odstopanja tako velika.
vztraja, da bo projekt šestega bloka dobičkonosen, čeprav
priznava, da je natančne dobičke težko napovedati, saj ni
jasno, kakšne cene bodo v prihodnosti veljale za električno
energijo in emisijske kupone. dermol trdi, da marsikdo želi
tEŠ škoditi in da je ta pravzaprav črna ovca v slovenski
energetiki. Že letos bo šesti blok sicer poskusno obratoval,
projekt pa naj bi bil zaključen 26. junija 2015. Objavljamo le
delček pogovora, celotnega pa preberite na portalu
Energetika.nEt.
Francoski alstom je ob koncu lanskega leta grozil s
suspenzom del na šestem bloku. dolg v višini 20 milijonov
evrov je poravnal Holding Slovenske elektrarne (HSE). Z
vodstvom tEŠ naj se ne bi hoteli več pogajati, ampak
izključno z vodstvom HSE. kdo dejansko odloča o tEŠ?
Vse odločitve sprejemamo skupaj s HSE. Tu ni nobene individualne igre, nobenega 'nategovanja', kot sem nekje prebral v teh
dneh. Imamo nekaj administrativnih oziroma birokratskih težav,
ki jih rešujemo, in v tem času nam je HSE priskočil na pomoč.
Dejstvo pa je, da je finančna konstrukcija postavljena in da se ve,
od kod morajo priti kateri finančni viri. Ob koncu projekta mora biti finančna konstrukcija realizirana na način, kot je bila zastavljena.
Ja, obveznosti je poravnal HSE. Se pa obveznosti ne poravnavajo v enkratnem znesku, temveč periodično.
Po naših informacijah je bil vedno na pogajanjih tudi direktor
HSE Blaž košorok. alstom naj se ne bi hotel pogajati brez njega.
Brez odgovora. Smeh.
rekli ste, da naj bi bil projekt tEŠ 6 dobičkonosen. tako naj
bi pokazal niP 6. O kakšnih dobičkih pa govorimo?
Ja, tako je, projekt bo profitabilen, to govorimo že od vsega začetka. Projekt sam je dobičkonosen, bodo pa posamezne težave v
prvem oziroma drugem letu obratovanja, torej v letu 2016, ko
začnemo vračati kredite. Največ pa je odvisno od cene elektrike.
Glede na pretekle cene je po projekcijah ta cena nizka, ampak
projekt TEŠ 6 vseskozi, razen v letu 2016, ustvarja dobiček. Že
leta 2015 okoli 10 milijonov evrov, po letu 2017 pa se številke –
razen v letih remonta – gibljejo tudi po 20 ali 30 ali več milijonov evrov.
ampak minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je v
državnem zboru dejal, da bo izguba kar nekaj let velika.
Ne vem, s katerimi podatki je razpolagal.
jamčite torej, da dobiček bo?
Ja.
kaj pa, če ga v letu 2015 vendarle ne bo 10 milijonov in po
letu 2017 od 20 do 30 milijonov?
Kakšen bo dobiček, nihče ne ve natančno. Gre za projekcije na
osnovi predvidenih cen električne energije, za katere pa danes
nihče ne ve točno, kakšne bodo.

kako pa boste plavali v vmesnem obdobju, ko bo tEŠ
prideloval izgubo? Zdi se, da bosta leti 2015 in 2016 precej
kritični.
Naša strategija je, da blok 6 začne čim prej obratovati. To je najbolj optimalna različica in tudi najbolj logična rešitev, saj ima ta
blok novo tehnologijo, boljši izkoristek in bolj ugodne emisije v
primerjavi z obstoječimi zastarelimi bloki.
Izguba sicer ni gromozanska. Pri celotnem TEŠ govorimo o približno 18 milijonih evrov v treh letih od 2014 do 2016, kar je posledica obratovanja obstoječih zastarelih blokov. Prej kot bo blok
6 pričel z obratovanjem, boljše bo.
ali to pomeni, da boste izklopili vse ostale bloke?
Blok 3 gre letos v trajno zaustavitev, naslednje leto tudi blok 4,
medtem ko naj bi blok 5 do leta 2027 proizvedel do približno
1000 GWh letno. Vse pa je odvisno od razmer na trgu, denimo
tudi od gospodarske rasti ter povpraševanja po električni energiji.
Projekcije poslovanja torej očitno imate. Od kod pa so se v
javnosti pojavile informacije, da v niP 6 niste predložili
projekcij poslovanja in tveganj?
Ne vem, od kod. Nihče od novinarjev ne pride neposredno v TEŠ
po informacije. Kakšne informacije odhajajo od drugod, ne vem.
Informacije, ki se pojavljajo v javnosti, so večinoma neresnične
ali izkrivljene.
Želi po vašem kdo škoditi tEŠ?
Seveda, saj že tri leta to počnejo.
ampak javnost je dejansko pričakovala drugačne številke.
Strošek projekta se nenehno zvišuje.
Že leta 2009 smo govorili o milijardi in 424.000 evrih. O tem
je govoril NIP 2 marca 2009. Potem pa je dejansko prišlo do raznih političnih in drugačnih igric in cena se je začela umetno
nižati. Ko prideš pred zid ob koncu projekta, pa moraš vse obveznosti poravnati. Nisem si mogel privoščiti, da bi skrivali
težave, jih potiskali pod preprogo in lagali celotni slovenski javnosti.
Sicer tudi v drugih članicah skupine HSE nad tEŠ 6 niso
navdušeni. Slišati je očitke, da je bil to stran vržen denar in
da zaradi tEŠ 6 ni drugih vlaganj, denimo v HE. kako gledate
na te očitke?
To je posledica tega, da imajo tudi oni svoje projekte, ki jih še niso uresničili ali pa so v postopkih realizacije.(...) Hidroelektrarne
obratujejo in tudi določeni drugi projekti se bodo nadaljevali. Ko
bo začel TEŠ 6 prinašati dobiček, bo ta šel za omenjene projekte.
Bi rekli, da je tEŠ črna ovca v HSE? kako vi ocenjujete stvar?
Trenutno je TEŠ res črna ovca! To sem že večkrat rekel. Razlogi
za to pa izhajajo iz preteklosti in ne od danes. Najbolj žalostno
je, da so v preteklosti ljudje, ki so bili zaposleni v TEŠ, dajali v javnost informacije, ki so škodile TEŠ – in povrhu vsega celo neresnične informacije. Potem se je vse skupaj potenciralo in
razčiščevalo v javnosti. In če vemo, da imamo v Sloveniji dva konkurenčna stebra, HSE in GEN energijo, pri tem konkurenca
uživa in še priliva olja na ogenj.
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Vedel sem,
da je
marsikaj
narobe.
Lani ste dejali, da bo tEŠ 6 končan pet mesecev prej, kot je
bilo predvideno. kdaj bo začel obratovati?
Aneks k pogodbi, da se projekt TEŠ 6 zaključi 26. junija 2015, je
že podpisan. (...) Blok 6 bo letos tako že začel z obratovanjem,
vendar v sklopu zagonskih preizkusov. Zaključeni bodo 26. junija
2015, ko bomo začeli s poskusnim obratovanjem. To je tudi datum, ko bo TEŠ prevzel projekt od Alstoma.

Zakaj?
Vedeti morate, da se po svetu gradijo termoelektrarne z večjimi
močmi, kot je 600-MW blok 6. Te elektrarne so tipske in najcenejše. Blokov manjših moči se praktično ne gradi, zaradi tega je
vrednost teh elektrarn višja. V primeru gradnje bloka 6 z nižjo
instalirano močjo tako ne bi veliko prihranili, bi pa izgubili velik del proizvodnje električne energije.

Predsednica vlade alenka Bratušek je napovedala razprodajo
določenega državnega premoženja. govorilo se je, da bi bilo
morda smotrno prodati kakšen neekonomičen projekt, morda
tEŠ 6. Za nakup oziroma strateško naj bi se zanimali tujci,
omenjali so rWE. je to res ali gre le za natolcevanja?
Do nas ti interesenti niso prišli. Ampak če res obstajajo, potem
to pomeni, da se nekomu splača kupiti investicijo in proizvajati
električno energijo. Potem je malo nelogično, da se ta naložba ne
bi splačala Sloveniji. Zaradi pomanjkanja električne energije bi
morala Slovenija to energijo kupovati od tujca, verjetno po veliko višji ceni. Projekt blok 6 ni neekonomičen in bo služil za proizvodnjo tretjine potrebne električne energije, za zanesljivost in stabilnost elektroenergetskega sistema ter konec koncev za nacionalno energetsko varnost.

tEŠ 6 bo moral imeti tudi vgrajeno tehnologijo shranjevanja
in skladiščenja ogljikovega dioksida (CCS). Ste razmišljali,
da bi kot inovativno podjetje tehnologijo CCS razvijali skupaj
s fakultetami, univerzami? Prostor imate, lahko bi se lotili
kakšnega pilotskega ali demonstracijskega projekta.
Dvigujete vrednost investicije bloka 6 ... (smeh) Moja želja je, da
bi v TEŠ imeli poseben razvojni oddelek, ki bi se ukvarjal z inovativnimi tehnologijami in dejavnostmi. Žal imamo trenutno preveč dela z blokom 6 in ni časa za obstranske dejavnosti. Po zaključeni investiciji se bomo z veseljem lotili tudi tega področja.

kaj pa porečete na mnenja, da bi bilo bolje zgraditi manjši
blok, ki bi bil cenejši in zgrajen hitreje, pa tudi premoga bi
bilo na dolgi rok več.
Veste, kolikšna bi bila cena investicije, če bi bil objekt manjši?
kolikšna?
Približno enaka investiciji v TEŠ 6, če ne še višja.

kaj pa odpadki, pepel, sadra?
Ne gre za odpadke, ampak za stranske produkte, ki so uporabni
in neškodljivi. Del teh produktov uporabljamo za sanacijo odlagalnih površin, preostanek pa prodamo na trgu.
Sedaj pa imamo željo, da bi na tej lokaciji z uporabo teh produktov delali tudi mavčne plošče.
da, pred časom ste dejali, da boste v tEŠ začeli tudi z novim
proizvodom – mavčnimi ploščami. kdaj pa boste začeli s
projektom?
Želimo začeti nekje v letu 2017 ali 2018, vse pa je odvisno od razgovorov s potencialnimi partnerji.
Ste razmišljali tudi o uporabi pepela, ki ga ponekod
uporabljajo za asfaltiranje cest?
Smo. Veliko pepela prodamo v te namene in nekaj prihodkov na
ta način ustvarimo.



EnergetikaNET

FOkUSni intErvjU

Kakšen bo
dobiček,
nihče ne ve
natančno.
Okoljevarstveniki opozarjajo na izpuste ogljikovega dioksida.
kolikšni bodo izpusti CO2 pri tEŠ 6? Bi lahko tudi s tem projektom presedlali na nizkoogljično družbo, za kar si
prizadeva EU?
Izpusti CO2 bodo za skoraj 30 odstotkov nižji kot iz obstoječih
proizvodnih enot in bodo pod 0,9 kg CO2/kWh. Ta projekt je
eden izmed korakov prehoda v nizkoogljično družbo.
koliko kuponov bo Slovenija porabila zaradi tEŠ 6?
Nedvomno 30 odstotkov manj kot danes, ko jih na letnem nivoju potrebujemo od 4 do 4,5 milijona.
Se bodo višje cene emisijskih kuponov, ki jih lahko
pričakujemo v okviru evropske sheme trgovanja z izpusti
(EtS), poznale v donosnosti investicije tEŠ 6?
Cena emisijskih kuponov vpliva na samo poslovanje termoelektrarne. Zdaj potrebujemo okoli štiri milijone emisijskih kuponov,
z novim blokom jih bomo 30 odstotkov manj. Ne vemo pa, kaj
se bo dogajalo s trgom ETS. Lani je bila cena emisijskih kuponov
od 20 do 30 evrov, zdaj pa znaša dobrih pet evrov.
kakšno ceno kuponov pa ste upoštevali v niP 6?
Uporabili smo ceno, ki je določena z dolgoročno tripartitno pogodbo med HSE, PV in TEŠ in ki je bila tudi zahtevana s strani
države in evropskih bank posojilodajalk. Ta je 2,25 EUR/GJ v izhodiščnem letu 2015.
kakšne pa so projekcije za ceno električne energije? kakšno
je tveganje, če se cene električne energije spremenijo?
Naročili smo dve študiji, ki sta po osnovnih scenarijih sprejemljivi za pozitivno poslovanje TEŠ, predvsem po začetku obratovanja bloka 6. Je pa dejstvo, da je napovedovanje cen električne
energije na trgu zelo nepredvidljivo in negotovo. Veliko je odvisno tudi od gospodarske stabilnosti in gospodarskega razvoja.

Projekt je že tako daleč, da se ga ne bo več ustavilo. Pa
vendar, se strinjate, čeprav je bilo to pred vašim časom, da je
bil izsiljen? da se je začelo graditi brez ustrezne papirologije,
študije? Zakaj se je tEŠ tako otepal prenove blokov 4 in 5?
Tudi jaz bi se otepal prenove blokov 4 in 5, ker vem, v kakšnem
stanju sta. To bi bila le kratkoročna rešitev, morda za nekaj let. Bilo bi neekonomično in iz poslovnega vidika bi bila to zelo slaba
odločitev. Ali je projekt izsiljen ali ne, težko komentiram, ker tedaj nisem sodeloval pri tem. Tudi če je bil izsiljen, pa smo lahko zadovoljni, da bomo imeli ta projekt.
tEŠ 6 so si podajale vse vlade, ki so tudi mižale na eno oko
pri njegovi realizaciji. vsaka politična opcija si je kaj
obetala. tudi vi ste član Sd.
Ja, ampak v Šaleški dolini je strankarska pripadnost nepomembna.
Očitno res. nekateri pravijo, da stranke v tej dolini tako dobro
sodelujejo, da bi lahko bile vzor celi Sloveniji.
No, mi smo lahko vzor glede delavnosti. Smo industrijska dolina, imamo Premogovnik, Gorenje, TEŠ in od nekdaj veljamo za
delovne ter pripadne ljudi.
govori se tudi, da ste rotnikov človek.
Z njim se nisva slišala že skoraj pol leta. Srečujeva se na raznih
prireditvah, ki jih je tukaj kar nekaj. Ampak na moje odločitve
nihče ne vpliva in nisem pod vplivom nikogar, ne Rotnika ne kogarkoli drugega, čeprav bi si nekateri želeli drugače.
na vrh tEŠ ste prišli aprila lani, ko se je že na veliko govorilo
o nepravilnostih in visokih stroških. glede na to, da ste
poznali svoje predhodnike in da ste bili zaposleni v podjetju,
vas je kaj sploh še presenetilo?
Vedel sem, da je marsikaj narobe. Ko smo delali pregled stanja,
sem vedel, da bom tudi marsikaj ugotovil in odkril, nisem si pa

mislil, da bodo odstopanja tako velika.
EnergetikaNET
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Evropska komisija je za leto 2013 industrijskim podjetjem
odobrila količine emisijskih kuponov, s katerimi evropskim
gospodarskim družbam na nek način omogoča konkurenčnost
v svetovnem merilu. največ jih je dobila nemčija, ki je sicer
največja onesnaževalka ozračja z izpusti ogljikovega
dioksida (CO2) v Evropi – podjetjem bo država razdelila 172,8
milijona brezplačnih emisijskih kuponov iz trgovalne sheme
(EtS) za leto 2013 oziroma kar petino od 887 milijonov
dovoljenj, ki jih je EU izdala lani.
Slovenija v kvoti 71 milijonov kuponov
Evropska komisija je brezplačne emisijske kupone odobrila tudi
Belgiji, Estoniji, Finski, Luksemburgu in Sloveniji. Omenjenim
državam je skupaj na voljo 71 milijonov emisijskih kuponov. Koliko od teh bo dobila Slovenija, še ni znano, smo pa v prvem obdobju trgovanja (2005–2007) dobili 26.275.969 ton CO2 (1 kupon = 1 tona CO2).
Sodeč po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) ima dovoljenje
za izpuščanje toplogrednih plinov za novo obdobje pri nas 76
podjetij. Ta lahko nabavljajo gorivo z oprostitvijo plačila okoljske
dajatve oziroma so upravičena do njenega vračila. Med njimi so
tudi Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), Termoelektrarna-toplarna
Ljubljana (TE-TOL), Salonit Anhovo, Lafarge Cement, Termoelektrarna Brestanica in Nafta Petrochem.
Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Italija, Poljska, Romunija in Španija na
določitev količine kuponov še čakajo.
Bolgariji, romuniji in češki do leta 2019 brezplačni kuponi
Je pa Bruselj že lani odobril prošnje Bolgarije, Romunije in
Češke ter jim obdobje neplačevanja emisijskih kuponov podaljšal do leta 2019.
več v članku
Bolgarija pri Evropski komisiji dosegla brezplačne
emisijske kupone do leta 2019
na portalu Energetika.nEt!
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Odločitev je utemeljena na direktivah, ki v primeru določenih
držav članic omogočajo izjeme pri upoštevanju skupnega predpisa o tem, da je treba od lani vse potrebne emisijske kupone kupovati na dražbi ali na trgu. V obdobju 2013–2019 bo elektrarnam
omenjenih držav razdeljenih 268 milijonov brezplačnih emisijskih kuponov. Obseg se bo postopno zmanjševal, leta 2020 pa bo
dosegel ničelno raven.

Certifikat mora podjetje dobiti do konca aprila
EU s podeljevanjem emisijskih kuponov od podjetij zahteva
prevzem obveznosti proizvodnje CO2 v sorazmerju z dodeljenimi kuponi. To pomeni, da morajo države oziroma podjetja zagotoviti točno tolikšno količino kuponov, kolikor bodo znašale njihove emisije. Če je količina proizvedenih emisij večja od količine
kuponov, morajo podjetja razliko poiskati na trgu (torej kupiti dodatne kupone).
Po sedanjem sistemu trgovanja ETS mora več kot 12.000 podjetij
do konca aprila dobiti dovoljenje za vsako proizvedeno tono
CO2. Če podjetje do 30. aprila ne bo dobilo certifikata, bo moralo kupiti emisijske kupone. EU ob tem obljublja tudi višje kazni

za kršitelje.
Brezplačni emisijski kuponi lahko podjetju prihranijo
veliko denarja. Nemškemu koncernu RWE, ki se je po 60
letih poslovanja prvič znašel v rdečih številkah, je bilo na
tak način lani prihranjenih 1,2 milijarde evrov.

več v članku
rWE v rdečih številkah: 2,8 milijarde evrov izgube
na portalu Energetika.nEt!
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novo za trgovce z energijo!
Srbska vlada dala zeleno luč ustanovitvi borze
električne energije
Dragan Obradović, Beograd
Srbska vlada je odobrila ustanovitev domače borze za električno
energijo, ki se bo imenovala SEEPEX. V njej bo partner tudi francoska družba Epex spot, ki bo imela 25-odstotni lastniški delež,
domača Elektromreža Srbije (EMS) pa bo imela 75-odstotni lastniški delež.
»Borzo bomo ustanovili skupaj s francoskim partnerjem, ker ima
pomembne izkušnje na področju trgovanja z električno energijo. Epex sicer pokriva francoski in nemški trg,« je ob tem povedal direktor EMS-a Nikola Petrović.
Borzo za električno energijo naj bi v Srbiji ustanovili v letošnjem
tretjem četrtletju, njeno polno funkcionalnost pa je pričakovati v
prvem četrtletju leta 2015, medtem ko naj bi v tretjem četrtletju
2015 sledilo že povezovanje z drugimi državami v regiji, je še povedal Petrović.

družba EPS trgovanje ustanovljena v Sloveniji zaradi
zakonskih omejitev v Srbiji
Dragan Obradović, Beograd
Družba Elektroprivrede Srbije – EPS Trgovanje v Sloveniji pred
nedavnim ni bila ustanovljena samo zaradi trgovanja z električno energijo znotraj EU, ampak tudi zaradi drugih razlogov, in
sicer zato, da bi se izognili nekaterim zakonskim postopkom, ki
se jih morajo držati javna podjetja v Srbiji. Med najpomembnejšimi in pogosto najtežjimi obveznostmi so javna naročila.
»Družba, ki je ustanovljena v določeni državi, mora spoštovati zakone te države. Novoustanovljeno podjetje EPS Trgovanje v
Sloveniji ni javno podjetje in mu ni treba spoštovati srbskega zakona o javnih naročilih. Dolgotrajni procesi v poslovanju, padci
razpisov in ponavljanje postopkov imajo pogosto za posledico izpuščanje dobrih ponudb glede na to, da je potem težje konkurirati na trgu. Pa vendar država ni zaman sprejela takšne zakonodaje. Njen namen je omejiti zlorabe v srbskih državnih podjetjih,« je za časnik Novosti dejal Slobodan Ružić iz svetovalnega
podjetja Energy Saving Group.

V EPS navajajo, da v Sloveniji sicer ne bodo zaposlovali, ker bodo lahko zaradi narave posla in sodobnega elektronskega trgovanja z električno energijo podjetje EPS Trgovanje upravljali s sedeža EPS v Beogradu.
Na februarski konferenci z naslovom »Naproti trgu z električno
energijo«, ki je potekala v Beogradu, je v. d. direktorja EPS Oskrbe (original: EPS Snabdevanje) Željko Marković dejal, da je
težava javnih naročil električne energije v tem, da državni sektor
ni načrtoval preskrbe električne energije, tako da lani niso mogli
razpisati za to potrebnih razpisov. Direktor Direkcije za trgovanje
z električno energijo pri Elektromreži Srbije (EMS) Vladimir
Janković pa je poudaril, da je omenjena državna družba za prenos električne energije prek javnih naročil nabavljala električno
energijo za nadomestitev izgub in da je bil to večmesečni proces.
Kot je dodal, to ni skladno z odpiranjem trga in je tudi nezdružljivo z zakonom o energetiki.
Delež novega podjetja pri trgovanju z električno energijo je po besedah članov EPS odvisen od količine razpoložljive energije iz
proizvodnih zmogljivosti, dodajajo pa še, da tu ne gre za poslovanje z drugimi elektrogospodarstvi, ampak s trgovci z električno energijo na velikoprodajnem trgu v Evropi. Neposredno
trgovanje bo sicer EPS najprej začel na madžarski borzi.

v sodelovanju z norveškim Montelom pripravlja
Energetika.nEt v letošnjem letu novosti tudi za
trgovce z energijo. tako ne zamudite naslednjih
datumov:
• 28. maj 2014: En.trading 014 Conference, Beograd, Srbija
• 19. junij 2014: En.trading seminar, Zagreb, Hrvaška
• 25. september 2014: En.trading seminar, Bukarešta,
romunija
• 13. november 2014: En.trading seminar, Skopje,
Makedonija
Letos pa na regionalni Energetiki.NET (www.energetika.net/see)
uvajamo tudi posebno En.trading rubriko, ki bo prinašala sveže
informacije o razvoju in delovanju regionalnega trga JV Evrope
z energijo prav za trgovce z energijo.
Bodite na tekočem! Z Energetiko.nEt.

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

Za več informacij nam pišite ali nas pokličite!
prodaja@energetika.net, telefon: +386 1 40 12 872
www.energetika.net

EnergetikaNET



intErvjU: dr. gian CarLO SCarSi, Ernst&Young

izvoz plina iz skrilavcev bi ustvaril dodaten
pritisk na proizvajalce plina, ki prihaja po
plinovodih, naj prilagodijo dolgoročne pogodbe
Ana Vučina Vršnak, foto: Brane Janjić, Naš stik

dr. gian Carlo Scarsi je pomočnik direktorja oddelka za
ekonomsko svetovanje na področju električne energije in
elektroenergetskih zmogljivosti pri londonski podružnici
revizorske hiše Ernst&Young (EY). Pred tem je delal na
agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (aCEr) v
Ljubljani, in sicer na področju spremljanja plinskih trgov.
njegova glavna ugotovitev na podlagi izsledkov spremljanja
trgov pri aCEr je, da evropski plinski trg zaostaja za trgom
električne energije z vidika vzpostavitve notranjega
energetskega trga do konca leta 2014. v pogovoru za
Energetiko.nEt je veliko pozornosti namenil dolgoročnim
pogodbam in dejal, da je rusija spoznala, da si Evropa ne
more več privoščiti visokih cen. a namesto da bi gazprom
spremenil svoje pogodbene formule, je za zdaj preprosto
ponudil le enkratne popuste. Povpraševanje po plinu je v
Evropski uniji v zadnjih treh do štirih letih upadlo, med
drugim kot posledica recesije. Po njegovem mnenju bodo Zda
nekoč vsaj manjši del plina iz skrilavcev izvažale, kar bi
moralo povzročiti znižanje cen utekočinjenega zemeljskega
plina v vzhodni aziji, posledično pa tudi v Evropi. do leta
2018 bi moralo postati jasno, ali bodo evropske cene plina
dovolj nizke, da bodo temu sektorju zagotovile zanesljivo
prihodnost, poudarja Scarsi. Objavljamo le del pogovora.
Celotni intervju preberite na portalu Energetika.nEt.
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kateri so glavni zaključki analize evropskih trgov plina in
elektrike, ki jo je opravila agencija aCEr?
Glavni zaključki analize agencije ACER se nanašajo na tri vidike: veleprodajne trge, dostop do omrežja in prenosne storitve ter
maloprodajo. Pri veleprodaji se zaključki precej razlikujejo glede
na to ali gre za električno energijo ali plin. Ustroj trga je pri električni energiji bolj izpopolnjen, saj so države članice že deloma
uvedle medregionalno spajanje trgov, da bi tako do konca leta
2014 dokončno vzpostavile notranji (veleprodajni) trg. Električna
energija je na pravi poti, številne države se pridružujejo projektu spajanja trgov, ki večinoma pomeni koordinacijo za dan vnaprej in znotraj dneva. Kadar ni prenosnih omejitev, ali te učinkovito obvladujemo prek mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti na podlagi tržne metode in odpravo zastojev, bi morala na
obeh straneh meje veljati enotna cena električne energije za
trgovanje za dan vnaprej, mogoče nekoč tudi za trgovanje znotraj
dneva, pri čemer bi hkrati z energijo v implicitnem procesu dodeljevanja zakupili tudi zmogljivosti. Z implicitnim dodeljevanjem imamo v mislih mehanizme na podlagi avkcij, pri katerih
operaterji prenosnega omrežja hkrati določijo neko količino zmogljivosti na vodu ter količino elektrike, ki naj po njem potuje. To
naj bi bilo – če so vsi drugi parametri enaki – učinkoviteje kot
ločeno določanje elektrike in zmogljivosti, kjer lahko pride do
neusklajenosti med tokovi in cenovnimi signali.
V sektorju plina spajanja trgov še ni, se pa zdaj počasi pojavlja koordiniran proces dodeljevanja zmogljivosti z uporabo na trgu temelječih mehanizmov.

En.trading: intErvjU

Zakaj na področju plina še ne?
Implicitnega (hkratnega) dodeljevanja zmogljivosti in blaga pri
plinu ni, kjer je sektor obtičal v drugačnem modelu, ki izvira iz
preteklosti. Velik del plina, ki ga porabi EU, se proizvede zunaj
njenih meja in se večinoma uvaža. (...) Če vprašate mene, smo
v situaciji, ko EU ne zmore s polnimi koordiniranimi pooblastili omogočiti uveljavitve svojega (veleprodajnega) »ciljnega modela« na področju plina, saj je ta deloma odvisen tudi od neevropskih stališč.
kakšne so možne rešitve?
EU na nek način nadzira en konec palice, pri čemer se lahko s
tretjimi, neevropskimi stranmi pogaja bodisi kot skupina posameznih držav bodisi – po možnosti – kot Unija. V praksi pogajanja ovira ali otežuje (vsaj na kratek rok) dejstvo, da so pogodbe
za veleprodajo plina večinoma dolgoročne, predvsem to velja za
dolgoletne pogodbe z Rusijo, Norveško, Alžirijo, Libijo in celo Nizozemsko, ki je članica Unije in je v 60. letih 20. stoletja uspešno
izumila model vezave cen na nafto. Dolgoročne pogodbe pomenijo, da plin ne pride nujno na trge, kjer ima največjo vrednost,
torej tja, kjer je veleprodajna cena največja. Včasih do tega pride
zaradi nefleksibilnosti pogodb, ki povzročajo odtekanje plina iz
držav, kjer je dražji, v države, kjer je cena nižja, običajno z Vzhoda proti Zahodu.

Če vprašate mene, smo v situaciji,
ko EU ne zmore s polnimi
koordiniranimi pooblastili
omogočiti uveljavitve svojega
(veleprodajnega) »ciljnega modela«
na področju plina, saj je ta deloma
odvisen tudi od neevropskih stališč.
kako se konkretno razvijajo odnosi med vzhodom in Zahodom?
Severozahodna Evropa je blizu Atlantskega oceana, ali ima do
njega neposreden dostop, kar povečuje konkurenco v veleprodaji. Zahodne države lahko plin uvažajo prek terminalov za UZP,
iz sosednjih držav, kot je Norveška (poleg preostanka evropskega plina iz Nizozemske in Velike Britanije), zato so njihova vozlišča bolj likvidna. To pomeni – ob predpostavki, da so drugi parametri enaki – da je plin v zahodni Evropi cenejši kot na vzhodu, ne glede na to, da je Rusija bliže Vzhodu in so njeni proizvodni stroški bržkone nižji kot pri proizvajalcih v Severnem
morju ali severnem Atlantiku. V praksi nižji stroški črpanja in
proizvodnje še ne pomenijo nujno tudi cenejšega plina. V
splošnem je plin cenejši tam, kjer je na trgu več konkurence.
So v tem kontekstu predvideni kakšni novi ukrepi?
Nekaj sprememb bi morali povzročiti omrežni (in tržni) kodeksi, ki jih ACER pripravlja zadnjih nekaj let. Govorimo o prehodu od dolgoročnih pogodb, ki so nefleksibilne in se običajno ne
odzivajo na gospodarske signale, h kratkoročnemu trgovanju –
promptnemu in terminskemu – v vozliščih in na borzah, ki bo
sledilo modelu trga električne energije. Ključni problem pri tem
je, kaj storiti z dolgoročnimi pogodbami. Preoblikovati bi jih
morali v nekaj, s čimer bi se lahko nato v vozliščih in na borzah
ponovno trgovalo, a to je precej lažje reči, kot zares izpeljati. EU
nima stroge pravne podlage za to, da bi druge držav, ki niso del
Unije, prisilila v skrajšanje rokov, ki gredo pri nekaterih tovrstnih

pogodbah do leta 2020 ali 2025, in v preoblikovanje teh pogodb
v produkte, s katerimi je mogoče trgovati. Pogajanja o pogodbah
so doslej potekala na bilateralni ravni, in sicer po nekakšni različici načela »deli in vladaj«.

Lahko EU vendarle kaj ukrene? komisar günther Oettinger se
je denimo nedolgo tega sestal z ruskim energetskim ministrom
aleksandrom novakom, potekal je tudi vrh EU in rusije.
Edino, kar Unija po mojem mnenju lahko stori, je, da neevropske
proizvajalke prepriča, naj določijo razumnejše cene plina. Na nek
način k doseganju tega cilja pomaga recesija, saj se povpraševanje po plinu zmanjšuje in se evropski trgovci na drobno soočajo
s čedalje manjšo razliko med veleprodajno in maloprodajno ceno.
Elektrarne prehajajo spet na (cenejši) premog, gospodinjstva pa
povečujejo energetsko učinkovitost, ali za ogrevanje in kuhanje
preprosto v manjši meri uporabljajo plin (ki ga je mogoče nadomestiti z elektriko). Pri proizvodnji električne energije se je poraba
premoga spet povečala, ker je cena ogljikovih izpustov v evropski
shemi za trgovanje z emisijskimi kuponi že nekaj časa zelo nizka in ker iz ZDA za zdaj namesto plina iz skrilavcev dobivamo velike količine poceni premoga. Vse to je pripomoglo k precejšnjemu upadu povpraševanja po plinu v EU v zadnjih letih.
to bi moralo Evropi pomagati pri pogajanjih z rusijo.
Rusija je spoznala, da si Evropa ne more več privoščiti vrtoglavih
cen. Razlog za to je preprost: pritisk na zmanjševanje razkoraka
med cenami v veleprodaji in maloprodaji. Maloprodaja je zdaj pripravljena plačevati cene, ki niso združljive z veleprodajnimi cenami, kakršne proizvajalci pri začetku verige, predvsem tisti zunaj EU, zaračunavajo evropskim dobaviteljem. Maloprodajne cene padajo, saj končni porabniki preprosto niso več pripravljeni
preplačevati, ali pa končne cene včasih zaradi političnih posegov
na maloprodajnih trgih padejo pod raven stroškov pridobivanja.
Tako pride do zmanjševanja razkoraka med cenami in dobavitelji se v takšni situaciji lahko znajdejo na robu propada – v Španiji in na Portugalskem temu pravijo »tarifni primanjkljaj«. Če
povem drugače, nekateri dobavitelji skoraj ne zmorejo več kriti
stroškov nabave.
Predvidevate, da bo prišlo do sprememb pri obliki dolgoročnih
pogodb ali preprosto do znižanja veleprodajnih cen?
Mislim, da dolgoročne pogodbe ne bodo izginile. Potrebne so kot
garancija za naložbe in v tem pogledu igrajo pozitivno vlogo. Narobe je le to, da jih je preveč, saj zato ni pravega ravnovesja v portfeljih. Poleg tega so zgrešeni tudi mehanizmi indeksacije in določanja cen, ki jih uporabljajo te pogodbe. Cene plina so zaradi
neke stare določbe, ki so si jo izmislili Nizozemci, večinoma vezane na cene naftnih derivatov, kot so težka goriva. V zadnjih letih se to spreminja zaradi recesije pa tudi zaradi večje konkurence
na trgih, na katerih alternativni plin (večinoma zunaj plinovodnega omrežja) lahko vstopa v EU.
Zaradi takšnega in podobnega »pozitivnega« razvoja dogodkov
je pri nekaterih določbah v teh razmeroma skrivnostnih dolgoročnih pogodbah prišlo do sprememb. Nihče natančno ne ve,
kakšnih, saj pogodbe po definiciji vsebujejo zaupne podatke. A
če pogledate cene uvoza, na primer v Nemčijo, se nakazuje, da
se Rusija pogaja in številnim partnerjem ponuja znižanja v obliki popustov (Gazprom je to potrdil). Običajno uporabljajo pristop
»deli in vladaj« in se raje kot z Unijo kot celoto pogajajo s posameznimi partnerji. V pogodbah se formul niso niti dotaknili –
uveljavili so le naknadne enkratne rabate v znak dobre volje. Ta
poteza jih ne zavezuje k temu, da bi popust obveljal za vselej, saj
so formule usklajevanja s cenami nafte ostale nedotaknjene. 
Celoten intervju preberite na portalu Energetika.nEt!
EnergetikaNET



intErvjU: BOjan HOrvat, Energija plus

v tujini smo naleteli na veliko
bolj razumevajoče partnerje
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

je bil sicer odliv odjemalcev pričakovan?
Pričakovali smo celo, da bo večji.
Medtem ste ponudili nove proizvode in storitve, denimo lesne
pelete in nakup toplote, vendar vse to ponuja tudi
konkurenca. kaj novega ponujate samo vi?
Zemeljski plin smo ponudili takoj za GEN-I, poleti 2013.
Opažamo, da imajo stari dobavitelji pri ceni še vedno določeno
prednost. V Sloveniji je bila takrat razlika v ceni občutna.
V Energiji plus smo se sicer odločili, da bomo proizvode in storitve ponudili v paketih. Denimo, kupec elektrike in plina ima določene dodatne ugodnosti. Tudi novi kupci so upravičeni do določenih ugodnosti, denimo do začetnega popusta. Načrtovali pa
smo predvsem investicije v učinkovito rabo energije (URE). Z realnimi projekti želimo omogočiti zainteresiranim, da prihranijo pri
stroških. Tovrstni projekt je tudi obnova dotrajane kotlovnice, ki
ogreva 580 stanovanj na Pobrežju v Mariboru, kjer nam je uspelo stroške ogrevanja znižati za 30 odstotkov. Učinki se že vidijo:
izkoristek celotnega sistema se je povečal za približno 15 odstotkov.

Slovenski trg je za tujce zanimiv
bolj kot nek eksotični trg.

Bojan Horvat, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
vodi Energijo plus, hčerinsko podjetje Elektra Maribor, že od
ustanovitve, torej dobri dve leti. Podjetje je v začetku marca v
središču Maribora odprlo novo prodajno mesto s svetovalno
informacijsko pisarno, ob robu otvoritve pa je Horvat za
Energetiko.nEt spregovoril o razvoju podjetja, o energetski
revščini, ki pesti marsikaterega posameznika v vzhodnem
delu Slovenije, ter tudi o sodelovanju z nemškim podjetjem
E.On, s katerim se jim je v primerjavi s slovenskimi ponudnik
uspelo zelo hitro dogovoriti o pogojih sodelovanja. Horvat je
poudaril tudi, da je v tujino mogoče prodreti največkrat z
izgubo v prvih letih poslovanja. Objavljamo del intervjuja,
celotnega pa lahko preberete na portalu Energetika.nEt.
kako ste v Energiji plus zadovoljni s položajem na
slovenskem trgu?
Severovzhodni del Slovenije v glavnem še vedno obvladujemo na
področju gospodinjstev in manjših poslovnih odjemalcev. Pri poslovnih kupcih smo sicer prisotni v celotnem slovenskem prostoru; pri javnih razpisih denimo imamo veliko kupcev zunaj severovzhodne Slovenije. Oskrbovali smo denimo trgovca Tuš, potem ne več, pridobili pa smo Holding Slovenske železnice.
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ali na področju UrE načrtujete kakšne druge večje projekte?
Da, in sicer v mestnem jedru Maribora, kjer še vedno rabijo kurilno olje. Obstajajo še dodatne možnosti na področju soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). Po drugi strani se lotevamo projekta na področju biomase. Zapletalo se je sicer s stečajem podjetja v občini Slovenska Bistrica, ki je imelo v lasti kotel na lesne
sekance, vendar dogovor velja. Zanimajo pa nas tudi trajnostni
razvoj in viri, ki so na voljo, konkretno proizvodnja lesnih peletov.
Iščemo primerno lokacijo. Menimo namreč, da je v našem okolju, kjer je logistika s cenovnega vidika še sprejemljiva, dovolj potenciala za proizvodnjo okoli 20.000 ton peletov na leto.
Omenili ste stisko ljudi pri plačevanju računov za energijo.
v severovzhodnem delu Slovenije se to verjetno še posebej
občuti. koliko je dolga in koliko odpisov?
Odpis dolga je skrajni ukrep, ko so izčrpane vse druge možnosti. Težko je ocenjevati, ali je dolga več ali manj. Poslovati smo
začeli decembra 2011, zato lahko k dolgu prištejemo še kakšne
starejše zadeve. Odpisov je kar nekaj, ni pa to glavna težava.
Glavna težava je, kako sanirati dolg, da odjemalec na koncu ne
ostane brez elektrike ali brez zemeljskega plina.
kolikšni delež odjemalcev pa ima težave s plačevanjem
računov?
Ocenjujemo, da okrog 3000 do 5000. Največ težav se pojavi ob
poračunih pri pavšalnem plačevanju. Resnih primerov pa na leto ni več kot 1000. Vrednosti dolga se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov. Prav pri teh velikih zneskih so težave velike.

intErvjU

nov energetski zakon (EZ-1) predvideva možnost menjave
dobavitelja tudi v primerih, ko odjemalci ne poravnajo svojih
obveznosti.
To počnejo že danes. Nekateri, tudi tisti, ki niso v socialni stiski,
to izkoriščajo. Proces dokazovanja, ali je odjemalec upravičen do
nujne ali zasilne oskrbe, je zapleten, zato lahko pride do neljubih posledic. Te pa ne bi bile potrebne, če bi imeli poenostavljene postopke in bi težave lahko rešili s sistemskim operaterjem.
Ne nazadnje, pri socialnih pomočeh je država našla načine za poplačilo tistega, kar financira – če ne prej, po zapuščinski razpravi. Pa na tem mestu ne želim svetovati rešitve.
je po vašem energetska revščina v Sloveniji prisotna?
V nekaterih slojih prebivalstva vsekakor. Če ima nekdo 300 ali 400
evrov prihodkov, strošek za elektriko pa znaša 30 evrov – kje so seveda še drugi stroški, sploh ogrevanje pozimi, potem bi lahko ne samo z vidika elektrike, temveč tudi z vidika drugih energentov trdili, da je marsikdo energetski revež. Menim, da bi bilo treba oblikovati pametno energetsko politiko, ki bi reševala tudi tovrstne težave.
Energija plus je denimo 1. februarja znižala ceno električne
energije. Lahko pričakujemo še kakšna znižanja?
V Sloveniji imamo specifično situacijo. Kljub temu da so cene na
nemškem trgu z električno energijo upadale, pa se je pri nas pocenitev v nekem trenutku ustavila. In sicer zaradi preprostega razloga: vedno se k ceni zaračunavajo potencialni stroški za prenos
električne energije, t. i. prenosne zmogljivosti, ki so v zadnjem letu na letni ravni znašale slabih šest evrov. Temu primerno je nabavna cena za standardne produkte električne nergije v Sloveniji
višja kot nekaj kilometrov severneje v Avstriji. Pribitki za prihodnja leta, denimo za leti 2015 in 2016, so še višji, gibljejo se okoli
sedem evrov/MWh. Kljub temu da je na leipziški borzi (EEX) cena okrog 35 do 36 evrov/MWh, bo pri nas zaradi pribitka energija dražja. Ni pa Slovenija osamljena, tu so še Madžarska,
Hrvaška, ves del jugovzhodne Evrope. V preteklosti so bila obdobja brez pribitkov; verjetno jih tudi zdaj ne bi bilo, če bi se cene gibale med 45 in 50 evrov/MWh – vsaj logika tako kaže.
Predvidevate, da bi se lahko na slovenskem trgu ponudniki
konsolidirali?
Slovenski trg je glede na svojo velikost res razdrobljen, če se
smem tako izraziti. Različni načrti oziroma poskusi, da bi se konsolidacija izvedla, so bili že narejeni. Tudi mi smo sodelovali v eni
taki zgodbi, in sicer v povezavi s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), kjer je prišlo do znanega zapleta, ko je Agencija za varstvo konkurence (AVK) izdala odločbo, preden bi jo sploh smela. Vlogo za preverjanje skladnosti z zakonodajo na področju konkurence smo namreč umaknili prej, preden je AVK sprejela
odločitev, ali je ta dovoljena ali ne. Seveda pa moramo sami v razvojnih načrtih razmisliti, kako naprej. Ekonomija obsega je ena
ključnih dejavnikov uspeha pri dejavnostih, kot je trgovanje z
električno energijo ali zemeljskim plinom.
vidite morda priložnost v povezovanju z Elektro Celje Energijo
(ECE) ali s kom drugim?
Možnosti so različne, pri čemer velja enak postopek kot v primeru povezovanja s HSE. V perspektivi je možno omenjeno povezovanje, saj bi prišli do nekaterih pozitivnih učinkov.

Omenili ste že Hrvaško in druge države. kakšne načrte imate
glede širitve v tujino?
Lani smo se ukvarjali z možnostjo vstopa na srbski trg. Neposredno
smo poiskali informacije pri tistih, ki tam delujejo. Trg v Srbiji se
bo nedvomno razvijal drugače kot pri nas. Tisti, ki so doslej dobavljali, se bodo ukvarjali bolj z distribucijo in omrežjem, medtem
ko se bo dobava končnim kupcem centralizirala. S tem bo nastal
prostor za druge ponudnike. Težava, ki smo jo zaznali in ki so jo
tudi sami priznali, je plačilna nedisciplina. Elektrika je namreč še
vedno ena izmed socialnih kategorij. Zato sedaj tehtamo, ali se
nam splača na ta trg sploh vstopiti in koliko bi nas to stalo.
Resnih načrtov za vstop v Hrvaško v tem trenutku nimamo. V
preteklosti smo o tem resno razmišljali, vendar smo ugotovili, da
so vstopne ovire tako visoke, da je možno nastopiti samo tako, da
v prvih dveh ali treh letih ustvarjaš izgubo.

Energetska revščina je vsekakor
prisotna v nekaterih slojih.
Pri tem pa določeni, ki niso
v stiski, sistem izkoriščajo.
Očitno se nekaterim slovenskim trgovcem to splača.
To je vprašanje. Njihove nadzornike bi bilo treba vprašati, ali so
preverili vse okoliščine, koliko dobička bodo dejansko imeli.
kako pa poteka sodelovanje s tujimi partnerji? vi že imate
izkušnje z nemškim podjetjem E.on Energy Sales.
Ko smo se lotevali nastopa na slovenskem trgu z zemeljskim plinom, smo najprej poiskali potencialnega dobavitelja oziroma
partnerja v Sloveniji. Žal smo naletelil na gluha ušesa. Prisiljeni
smo se bili ozreti v tujino. Koristilo nam je, da je bila objavljena
novica, da se E.On loteva posla v Sloveniji, zato smo z njim
vzpostavili kontakt. V dveh ali treh mesecih nam je uspelo doreči
okvire poslovnega sodelovanja, medtem ko se pri nas doma v letu in pol nismo dogovorili ničesar. Glede hitrosti in odkritosti pri
definiranju pogojev medsebojnega poslovanja in tudi razumevanja situacije na slovenskem trgu smo v tujini naleteli na veliko bolj razumevajoče partnerje. Imamo odprto pogodbo, ki ne zavezuje niti njih niti nas glede ekskluzive nakupov.
Pričakujete še kakšne druge stike s tujci? kako vidite njihov
pogled na slovenski trg?
Slovenski trg je za njih zanimiv bolj kot nek eksotični trg, saj gre
za majhen trg z ogromno ponudnikov elektrike in plina. Zanimivo, čeprav ne širimo »insajderskih« informacij, sami zaznavajo, da je marsikatero početje marsikaterega igralca na slovenskem trgu vse prej kot ekonomsko motivirano. Druga zanimivost
je ta, da sami ne načrtujejo vstopiti na trg zaradi majhnosti. Mogoče je podobno tudi v drugih panogah, ko denimo francoski
koncerni prek hrvaških podjetij, ki jih že imajo, vstopajo na slovenski trg.
Zanimivo je tudi, da so v primerjavi z elektriko denimo pri plinu, sploh kar se tiče stroškov transporta ipd., veliko bolj transparentni, saj so prenosne zmogljivosti glede na točko, od katere pripelješ plin do slovenske meje in potem naprej, precej bolj
predvidljive. Določena tveganja lahko potem tudi lažje vkalkuliraš kot pri elektriki. Večina pomembnejših dobaviteljev ima tudi lastna skladišča plina, ki lahko pomagajo v kriznih trenutkih.
Tako tudi lažje uravnavajo tržno ceno plina in svojo konkurenčno

sposobnost.
EnergetikaNET



EvrOPSka POdnEBna POLitika

višji podnebni cilji bi dodatno
obremenili slovenska podjetja
Andreja Šalamun

Evropski parlament je od Evropske komisije zahteval, naj se v
predlogu novega energetskega in podnebnega paketa zaveže k temu, da bo EU izpuste ogljikovega dioksida do leta 2030 znižala
za 40 odstotkov. Komisija je nato v svojem predlogu to tudi storila, sedaj pa se med vsemi 28 državami članicami EU začenjajo trda pogajanja. Pri največjih slovenskih porabnikih energije
smo preverili, kaj bi tako ambiciozni cilji pomenili za slovensko
gospodarstvo.
Visoke okoljske cilje podpirajo tudi štiri največja gospodarstva EU
– Nemčija Francija, Velika Britanija in Italija, saj so prepričana,
da bi takšni cilji pomembno vplivali na dogovor o novi podnebni zavezi, hkrati pa spodbudili številne naložbe v obnovljive vire
energije in nizkoogljično tehnologijo.

novković: dokumente pripravljajo ljudje brez stika z
realnostjo
»Morebitno zvišanje podnebnih ciljev glede na dosedanje izkušnje za slovensko gospodarstvo ne bi pomenilo nič dobrega,«
je prepričan Dušan Novković, svetovalec za energetiko v Acroniju, skupina SIJ – Slovenska industrija jekla. »Po stari navadi bomo v Sloveniji tako ali tako sprejeli vse zahteve in še kakšno zraven. Problem je, da dokumente pripravijo in o njih odločajo ljudje, ki so izgubili stik z realnostjo. Breme zbiranja dodatnih
sredstev za podnebne ukrepe pa v končni fazi pade na primarno
proizvodnjo,« je kritičen Novković.
Dodaja, da bi zvišanje evropskih ciljev družbi SIJ – Slovenska industrija jekla prineslo dodatne stroške. »Teh ne moremo pokriti z dvigom cen kot na primer dobavitelji energije,« pravi Novković. »Poslujemo namreč na globalnem trgu, kjer nam teh dodatnih stroškov ne priznajo predvsem zato, ker se tam pojavljajo tudi proizvajalci, ki teh stroškov nimajo,« pojasni.
Slovensko gospodarstvo preobremenjeno z okoljskimi
dajatvami
»Slovensko gospodarstvo je v primerjavi z drugimi državami
članicami EU, posebej pa z državami zunaj nje, prekomerno
obremenjeno z raznimi okoljskimi dajatvami. To pomeni, da je
nekonkurenčno,« se strinja direktor družbe Talum Inštitut Marko Homšak, sicer odgovoren za okolje v Talumu. Zlasti to velja
za energetsko intenzivno industrijo in za tiste izdelke, katerih cene določa svetovni trg ali vrednost na borzi, doda.
Prepričan je, da bi največjo stroškovno obremenitev pri energetsko intenzivnih podjetjih, kamor spada tudi Talum, pomenil
dvig cen emisijskih kuponov na področju posrednih emisij – to
je preko dviga cene električne energije. Od začetka prejšnjega leta morajo namreč proizvajalci električne energije vse emisijske
kupone kupiti na trgu, kar pomeni, da bi njihovo višjo ceno skoraj zagotovo prenesli v končno ceno električne energije.
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dodatni stroški podjetja silijo k selitvi
Dodatni stroški, ki bi jih prineslo 40-odstotno znižanje izpustov,
bi lahko podjetja prisilili k selitvi proizvodnje v države, kjer industrija takšnih obremenitev nima (t. i. carbon leakage). »Fizična
selitev proizvodnje v našem primeru ni mogoča, lahko pride le
do ustavitve proizvodnje,« pravi Homšak. »A poraba aluminija v
svetu raste, kar pomeni, da proizvodnja ne bo ugasnila. Z zaustavitvami proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji in Evropi bi pripomogli k večjemu uvozu izdelkov z bistveno višjim ogljičnim
odtisom iz drugih delov sveta, sami pa bi govorili, da ščitimo naš
planet,« razmišlja Homšak.
Za nove poslovne priložnosti potrebujemo državno strategijo
Lahko podjetje v zvišanih podnebnih ciljih Evrope vendarle najde tudi poslovno priložnost? »V vsaki stvari je možno najti poslovno priložnost, vendar je za to potrebno imeti strategijo na
državni ravni,« pravi Novković. »Štiri največja evropska gospodarstva zvišanje podpirajo, a najbrž ne le zaradi visoke okoljske
zavesti, pač pa zato, ker že imajo strategijo in v tem vidijo ekonomski interes. Tega bodo uresničili na širšem trgu, za druge pa
bodo ostale le drobtinice,« razmišlja Novković.

GZS: Podjetja bodo še bolj obremenjena
»Slovenskemu gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivni predelovalni industriji, bi morebitno zvišanje
podnebnih ciljev še dodatno poslabšalo konkurenčnost –
tako globalno kot tudi znotraj EU,« ocenjuje Romana
Benčina z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). »Ker
so bila energetsko intenzivna podjetja že od začetka
vključena v trgovalno shemo z emisijskimi kuponi (ETS),
so morala izboljšati energetsko učinkovitost in posodobiti
proizvodne procese. A kljub temu so še vedno veliki porabniki energije. Stroški zanjo pa se bodo, če bo prišlo
do zvišanja ciljev, povišali,« pojasni sogovornica. Zato so
na GZS kritični do višjih ciljev in »všečne politike za
zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, ki sama kot taka
še ne more v zadostni meri spodbuditi novih naložb v
OVE in nizkoogljične tehnologije«. Predvsem je pomembno, da se na evropski in državni ravni sprejme jasne
usmeritve oziroma politike, ki bodo omogočale predvidljivo dolgoročno poslovno okolje, ohranitev delovnih mest
ter v večji meri samozadostno evropsko gospodarstvo,
njegov obstoj in razvoj, meni Benčinova.

EvrOPSka POLitika

Evropski denar za energetike
Andreja Šalamun

v novem okvirnem evropskem programu Obzorje 2020
(Horizon 2020) bo v naslednjih sedmih letih na voljo 80
milijard evrov. Preverili smo, koliko od tega lahko dobijo
energetiki in na katerih področjih so primerni razpisi zanje.
Program Obzorje 2020 poudarja predvsem trajnostno konkurenčnost, inovacije, rast, spodbujanje industrije, zmanjševanje
razkoraka med raziskavami in inovacijami ter sodelovanje med
državami članicami EU, pravi Maša Korenčan s Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije. Vse to tudi na energetskem področju. Prvi razpisi so bili objavljeni 11. decembra lani, in medtem ko imajo nekateri dokaj dolg rok za prijavo (segajo celo v letošnjo jesen), se spet drugi končajo že marca letos. Vse razpise
lahko poiščete na spletnih straneh Evropske komisije
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/enhttp://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area), za lažje
iskanje pa v nadaljevanju preberite, kje in kako iskati.

Prvi razpisi že objavljeni
Prvi razpisi s področja energetike so že objavljeni. Tako lahko na
primer do 1. aprila letos prijavite svoj projekt na razpis za konkurenčno nizkoogljično tehnologijo . Na voljo je 113 milijonov
evrov.
Dobrih 92,3 milijona evrov je na razpolago za pametna mesta in
skupnosti. Čas za prijavo je do 7. maja.
Do 5. junija se lahko potegujete za sredstva na razpisu za tržno
uvajanje novih energetskih tehnologij in storitev. Tu je na voljo
42,5 milijonov evrov.
Do 9. decembra letos imate čas, da svoje projekte prijavite na razpis za energetsko učinkovite stavbe in se potegujete za del od
skupno 64 milijonov evrov. Podrobnosti najdete na.
Kar 145 milijonov evrov je na voljo za tako imenovane tovarne prihodnosti. Čas za prijavo projektov je do konca leta. Možnosti je
veliko.
Spremljajte vse razpise
Obzorje 2020 se deli na tri stebre: Odlična znanost, Vodilni položaj
industrije in Družbeni izzivi. Energetiki lahko razpise, ki ustrezajo njihovim projektom, najdejo praktično v vseh treh stebrih, zato poznavalci svetujejo, da pozorno spremljate vse razpise.
V okviru prvega stebra – Odlična znanost – bo Komisija financirala projekte iz programov Evropskega raziskovalnega sveta
(European Research Council – ERC), tehnologije prihodnosti in
nove tehnologije (Future and Emerging Technologies – FET), štipendije Marie Curie ter programe raziskovalne infrastrukture.
Tudi v okviru drugega stebra – Vodilni položaj industrije – lahko energetiki dobijo nekaj denarja. Ta steber je namreč namenjen
financiranju novih tehnologij. Gre za tako imenovane ključne
omogočujoče tehnologije (key enabling technologies) oziroma
tehnologije, ki bodo vlečni konji razvoja v prihodnjih letih. Te so:
mikro- in nanoelektronika, fotonika, nanotehnologije, napredni
materiali, biotehnologija, napredna proizvodnja in procesi.
»Vsi razpisi so narejeni tako, da spodbujajo kombiniranje več področij,« poudarja Maša Korenčan in doda, da bodo razpisi pomembni zlasti za tiste raziskovalne oddelke in skupine, ki bodo
zmogli najti partnerje za medsektorsko povezovanje.
Poleg tega bo Bruselj v okviru sklopa »Vodilni položaj industrije« zagotavljal tudi dostop do tveganega kapitala ter podporo

malim in srednjim podjetjem. Za celoten drugi steber je do konca programa Obzorje predvidenih 17 milijard evrov.

Pozor na tretji steber!
Za tretji steber – Družbeni izzivi – bo namenjenih 29,7 milijarde evrov. Podprte bodo dejavnosti na področjih, ki predstavljajo
ključne izzive za razvoj družbe: zdravje, demografske spremembe
in blaginja; prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in
pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo; zanesljiva, čista in učinkovita energija; pameten, do okolja prijazen in integriran promet; podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine; vključujoče in inovativne družbe, ki
kritično razmišljajo, ter varne družbe. Razpisi vedno združujejo
več stvari, zato se energetski projekti lahko potegujejo tudi za denar iz razpisa, ki na prvi pogled nima nikakršne povezave z
energetiko, opozarjajo poznavalci.
Za čisto energijo na voljo 613 milijonov evrov
»Tudi tretji steber je torej zelo pomemben za energetski sektor,
še zlasti zanesljiva, čista in učinkovita energija, pa tudi pameten,
do okolja prijazen in integriran promet, podnebni ukrepi, okolje,
učinkovita raba virov in surovine,« opozarja Korenčanova. Na področju zanesljive, čiste in učinkovite energije bo v prihodnjih letih na voljo okoli 613 milijonov evrov. Pridobijo jih lahko projekti, ki se nanašajo na stavbe, ogrevanje, hlajenje, trajnostno energijo in podobno, za nizkoogljično tehnologijo pa bo letos in prihodnje leto v tem programu na voljo še dodatnih 400 milijonov
evrov, je nedavno povedal Erik Potočar z Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Denar je namenjen tudi projektom za razvoj pametnih mest in skupnosti.
Pričakujejo veliko prijav
Teme za Obzorje 2020 so postavljene veliko bolj fleksibilno kot
v sedmem operativnem programu. Poznavalci zato pričakujejo
močno konkurenco in veliko prijav. Delovni programi za leti
2014 in 2015 so že objavljeni, na spletni strani Evropske komisije
najdete vsebino razpisov, podatke o razpoložljivih finančnih sredstvih in druge informacije. »Razpisi so sestavljeni iz treh delov,«
je povedal Luka Živić z Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. »Zlasti bodite pozorni na tretji del – predviden učinek – s
katerim boste morali pridobiti prednost pred ostalimi prijavlje
nimi projekti,« je še opozoril.
Kaj je Obzorje 2020?
Obzorje 2020 je program Evropske unije za raziskave in
inovacije za obdobje 2014–2020. Nadomestil je 7.
okvirni program. Cilj Obzorja je povečati konkurenčnost
EU do leta 2020. Denar je namenjen raziskovanju in inovacijam, ki so predvsem tržno naravnane. Tako skuša EU
pospešiti gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta. Od 7. okvirnega programa se razlikuje predvsem v
tem, da ponuja številne poenostavitve in enotna pravila
za udeležence. Poznavalci opozarjajo, da je zastavljen veliko širše in da pušča več prostora za domišljijo prijaviteljev, kar pomeni, da so razpisi bolj splošni.
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PLin iZ PEŠčEnjaka

v Petišovcih bi plin najraje
dobavljali tovarni metanola
Simona Drevenšek in Tanja Srnovršnik Volarič, foto: Petrol, Geoenergo

Plin iz Prekmurja bi prišel prav tamkajšnji
industriji. a neznank je v tem trenutku glede
plina iz peščenjaka še veliko. Preden bodo
lahko vpleteni v projekt podali točne podatke o
zalogah plina iz peščenjakov, morajo šest
mesecev izvajati testno proizvodnjo. a tega še
niso storili, niti še ni jasno, kdaj bodo, je za
Energetiko.nEt pojasnil vodja strateškega
razvoja v Petrolu Miha valentinčič, ki je tudi
direktor Petrolove hčerinske družbe geoenergo.
je pa že zdaj znano, da bi lahko dve vrtini (Pg10 in Pg-11) proizvedli okoli 55 milijonov
kubičnih metrov plina na leto. Ugodno bi bilo,
če bi lahko plin – na Petišovskem polju sicer
proizvodnja plina in nafte poteka že od leta
1943 – porabila bližnja tovarna metanola.
Največja proizvodnja plina, 35 milijonov kubičnih
metrov, je bila leta 1988, proizvodnja nafte pa je bila na začetku, v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja
zelo velika, potem pa je začela upadati in je bila leta 1988 že veliko manjša od proizvodnje plina. Zdaj
na tem polju načrpajo tri milijone kubičnih metrov
plina na leto. Kot je za Energetiko.NET pojasnil
Valentinčič, že od začetka pridobivajo plin iz
peščenjakov, vendar ne vedno s postopkom mehanske obdelave geoloških slojev vrtine (hidravličnega lomljenja).
»Postopek mehanske obdelave geoloških slojev vrtine ni nič novega. Prvič so ga v svetu izvedli leta 1953
v ZDA, leta 1959 pa v Sloveniji. Nafta Lendava je bila takrat ena najbolj naprednih podjetij,« je v pogovoru za Energetiko.NET povedal Valentinčič.
Ugotovili so, da so na Petišovskem polju nahajališča
plina, ki ga takrat niso mogli črpati, saj je bil ujet v
peskih, ki so zelo zbiti skupaj. Tako so leta 1959 na
28 globokih vrtinah izvedli postopek mehanske obdelave geoloških slojev vrtine.
Ker plin v manjših količinah še zmeraj proizvajajo,
so v 90. letih naredili študijo o morebitnih neizkoriščenih zalogah, ki bi jih bilo smiselno črpati. »In
izkazalo se je, da je črpanje smiselno,« je dejal Valentinčič. Pojasnil je, da se družbenika (Petrol in
Nafta Lendava) zaradi prevelikega tveganja nista
želela sama podati v to zgodbo, zato sta poiskala tujega investitorja Ascent Resources, s katerim so
pogodbo podpisali leta 2001 in ki je v projekt do
zdaj vložil 40 milijonov evrov. Istega leta je bilo
ustanovljeno podjetje Geoenergo, v katerem sta
družbenika Petrol in Nafta Lendava. Geoterm je nosilec rudarske koncesije za izkoriščanje ogljikovodikov na Petišovskem polju.
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v zadnjih 60 letih je na
severovzhodu Slovenije
zraslo že več kot 160 vrtin.

Leta 2008 se je nato s pomočjo nove tehnologije –
seizmične 3D-raziskave – naredila interpretacija Petišovskega polja, da bi ugotovili dejanski potencial novih nahajališč plina. Družba Ascent je v letih 2008 in
2009 sočasno izvajala seizmično raziskavo na slovenski in madžarski strani, kjer je pogodbo podpisala z madžarsko naftno družbo MOL. Na podlagi sondiranja so določili »sladke točke«, kjer je obstajala povečana verjetnost za večje količine plina. Kot je pojasnil Valentinčič, so leta 2011 s pomočjo hidravličnega
lomljenja izvrtali dve vrtini: Pg-10 in Pg-11.

goreče vode pri nas ne bo
Zgodbe iz ZDA so zaradi metode hidravličnega
lomljenja (fracking) razdelile tudi Evropo. Civilna
družba in okoljevarstvene organizacije svarijo pred
morebitnimi nezaželenimi posledicami, kot je tudi
onesnaženje pitne vode. Strahovi so prišli tudi do
Prekmurcev. Vendar, kot pojasnjuje Valentinčič,
med Slovenijo in ZDA obstajajo znatne razlike.
Postopek pridobivanja plina iz peščenjakov in skrilavcev je sicer res enak – skozi vrtino pod pritiskom 300 barov injicirajo mešanico vode (92 odstotkov), kalcijevega karbonata (7 odstotkov) in atoksičnih spojin (0,3 odstotka; gre predvsem za biocide, ki preprečujejo rast bakterij). Z metodo pod
pritiskom razbijejo sloje peščenjakov. Granulat
omogoči, da postanejo prej zaprte poti propustne.
Med razlikami pa Valentinčič navaja, da ima v ZDA
plinsko polje od 3000 do 10.000 vrtin, pri nas bi za
eno tako polje potrebovali od 15 do 20 vrtin. V ZDA
eno vrtino injicirajo od 30- do 50-krat, pri nas pa so
na eni vrtini granulat injicirali na Pg-10 dvakrat, na
Pg-11 pa trikrat. Za to so potrebovali 250 kubičnih

metrov vode, medtem ko v ZDA pri enakem postopku porabijo med 5000 in 20.000 kubičnih
metrov vode. Poleg tega so v Sloveniji tudi dolžine
razpok krajše kot v ZDA: med 70 in 100 metri, v
ZDA med 300 in 500 metri.
Dodaja še, da je tudi vrtina pri nas veliko globlja kot
v ZDA in da so vodonosniki s pitno vodo pri nas na
globini 20 metrov, v ZDA pa med 150 in 400 metri.
Valentinčič je omenil še analizo Geološkega zavoda
Slovenije, ki je nekonvencionalno izkoriščanje zemeljskega plina z uporabo hidravličnega lomljenja na
vrtinah v Petišovcih in ostalo ocenil kot sprejemljivo.

tovarna metanola bo
potrebovala okoli 150
milijonov kubičnih metrov
plina, v tem trenutku pa bi
lahko z dvema vrtinama
proizvedli okoli 55
milijonov kubičnih metrov
na leto.

Plin za tovarno metanola?
Po ocenah, starih nekaj let, naj bi bilo plina v Petišovcih za 10 let. »Točnih zalog ni mogoče oceniti,« je dejal Valentinčič, saj je potrebno šest mesecev testirati proizvodnjo, česar pa še niso naredili.
Tudi ne ve, kdaj bodo. Imajo pa dva scenarija.
Po prvem bi se priključili na prenosno omrežje (trenutno nimajo odjemalca in plin prodajajo samo Leku, Nafti Strojna in še nekaj manjšim uporabnikom).
A da bi plin prodajali v omrežje, morajo zgraditi dodatno infrastrukturo (povezovalne vode) ter nadgraditi obstoječo plinsko postajo, da bo plin ustrezne kakovosti. To bi se lahko zgodilo v letu do letu in pol.
Drugi scenarij pa je, da dobijo odjemalca na lokaciji, kar bi bilo po Valentinčičevem mnenju najbolj
optimalno, saj jim ne bi bilo treba graditi nove infrastrukture, ampak bi se povezali z obstoječo tovarno metanola, ki že tri leta ne deluje. Zdaj tečejo
pogovori za njeno oživitev.
»Če bi bili uspešni, bi lahko proizvodnjo plina zagnali že do poletja.« Tovarna bo potrebovala okoli
150 milijonov kubičnih metrov plina, v tem trenutku pa bi lahko z dvema vrtinama letno proizvedli
okoli 55 milijonov kubičnih metrov.
Kaj pa bi od tega imelo Pomurje, ki se spopada z
najvišjo brezposelnostjo v regiji? Valentinčič zagotavlja, da bi se s tem odprla nova delovna mesta, že
zaradi ponovnega odprtja tovarne metanola, kjer je
potencial za 35 delovnih mest. S tem bi tudi Nafta
Petrochem postala bolj konkurenčna, saj je metanol
njena glavna surovina. Ne nazadnje 70 ljudi dela v
Nafti Geoterm, vsa dela izvajajo lokalna podjetja,
dodatna delovna mesta pa bi lahko zagotovila tudi
čistilna naprava.
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tEdEn En-LitE

Za razumne razprave
o energetski prihodnosti
Valerija Hozjan Kovač, foto: Marko Samec
Med 11. in 14. februarjem 2014 je raZiskovalno, raZvojno
in UMetniško središče Univerze v Mariboru (raZ:UM) v okviru
projekta En-LitE organiziralo teden energetskega
opismenjevanja. Zvrstilo se je 20 predavanj domačih in tujih
predavateljev, ki so z udeleženci delili svoja znanja in
izkušnje o fizikalnih in bioloških osnovah o energiji, virih
energije in oskrbi z energijo, energetskem sistemu, pristopih
k oblikovanju energetskih strategij in načrtovanju energetske
prihodnosti kot tudi izobraževanju in komuniciranju o energiji
in energetiki. delavnic, na katerih je sodelovala tudi
Energetika.nEt, se je udeležilo skoraj 90 udeležencev iz
Slovenije, Hrvaške, avstrije, češke in Bolgarije, ki so lahko
poleg predavanj in razprav spoznavali in preizkušali
fizikalno/energijske eksperimente, udeležili pa so se tudi
tehnične ekskurzije v multimedijsko interaktivno središče
o energiji in energetiki Svet energije.
Potrebo po krepitvi energetske pismenosti je še posebej občutiti med strokovno javnostjo, odločevalci, mladimi, učitelji in profesorji, nevladnimi organizacijami in mediji, je izpostavil nosilec
projekta EN-LITE in direktor zavoda RAZ:UM prof. dr. Dean
Korošak.
Teden EN-LITE je bil pomemben za razmišljanje o energetski prihodnosti Slovenije in ostalih držav, od koder so prišli udeležnci.
»V javnih in medijskih razpravah nas še vedno pogosto zanese
v poenostavljene ali napačne izračune ali, kar je še huje, v razprave, ki izračunov sploh ne zajamejo. Namesto tega temeljijo na
čustvih, neutemeljenih predpostavkah ali osebnih preferencah
govorcev, ki bodisi so ali pa tudi ne energetski strokovnjaki,« je
ob robu dogodka za Energetiko.NET poudaril direktor Agencije
za radioaktivne odpadke (ARAO) in docent na mariborski univerzi dr. Tomaž Žagar.
Vprašanje, kako danes razmišljamo in se pogovarjamo o energetiki, je bilo rdeča nit otvoritvenega dne EN-LITE tedna. »Nas v
energetskih debatah vodi izključno razum, morebitno tehnološko znanje ali pa celo emocije?« se je vprašala Mojca Drevenšek iz komunikacijske hiše Consensus. Da se splošna javnost
z energijo kot materijo srečuje in pogovarja predvsem z vidika porabe energije in stroškov, medtem ko je »energija« v znanstvenem
svetu povsem drugačen pojem, je v odgovor menil prof. dr. Marko Marhl z mariborske fakultete za matematiko in fiziko.
dr. vlasta krmelj, Energap, predava udeležencem.

dr. tomaž Žagar, araO

»Kot naravoslovec bi si seveda v večji meri želel razprav o energiji in energetski prihodnosti, ki bi temeljile na številkah in dejstvih iz sveta fizike. Vendar se tudi zavedam, da smo kljub želji
po racionalnosti vendarle ljudje, in da zato za zaupanje in
odločitve potrebujemo tudi notranjo gotovost in čustveno oporo.
Le to lahko pridobimo skozi znanje in izkušnje,« je ob tem poudaril Žagar.
V okviru projekta EN-LITE je medijsko-založniška
hiša Energetika.NET izdala knjigo glavnega svetovalca
britanske vlade za energijo in podnebne spremembe
Davida MacKaya Trajnostna energija – brez razgretega
ozračja.
Udeleženci EN-LITE tedna so sicer izpostavili pomen krepitve
glasu energetskih strokovnjakov v razpravah o oblikovanju energetske prihodnosti na realističnih, strokovnih osnovah. Po besedah prorektorice za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze
v Mariboru prof. dr. Karin Stana Kleinschek pa je dandanes
ključno to, da vzpostavimo karseda ustvarjalno okolje – tudi na
področju energetike.

Energetika in mediji
Vlogo energetskega medija pri usmerjanju energetskih
razprav je na otvoritvi EN-LITE tedna prikazala
Energetika.NET. Nišni medij se, za razliko od
splošnega, drugače loteva obravnavanja tem in
predstavljanja določenih (energetskih) problemov.
Nadalje lahko mediji tudi sami ustvarijo (energetske)
novice, med drugim z organizacijo lastnih dogodkov in
seveda z načrtovanjem novih tem, ki se jih drugi mediji
po možnosti (še) niso lotili, je povedala direktorica in
urednica Energetike.NET Alenka Žumbar Klopčič.
Mediji nam nakažejo, o čem naj razmišljamo in kako
naj o tem razmišljamo, je o vlogi medijev povedal
Janko Hočevar iz agencije Aragon. Dr. Žagar je dodal,
da je slovenski medijski prostor sorazmerno dobro
energetsko odprt in pregleden, še posebej, če se
primerjamo s sosednjima državama, Hrvaško in Italijo.

EnergetikaNET
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Pri Eko skladu za učinkovito rabo
energije na voljo 21 milijonov evrov
Tanja Srnovršnik Volarič
Eko sklad je konec februarja razpisal 21 milijonov evrov za
nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Od tega
7,5 milijona evrov prihaja iz podnebnega sklada – ta sredstva
so namenjena za naložbe v stanovanjskih stavbah na
degradiranih območjih oziroma na območjih občin, ki so
sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka zaradi prekomerne
obremenjenosti s prašnimi delci PM10.
Za naložbe v stanovanjske stavbe je na voljo 15 milijonov evrov,
od tega pet milijonov evrov za degradirana območja, za večstanovanjske stavbe pa šest milijonov evrov, od tega 2,5 milijona
evrov za degradirana območja. Višina spodbude je pri večini
ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, za določene naložbe na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka (gre za občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo
mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje), pa so nepovratne finančne spodbude višje in znašajo do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Hkrati je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine
spodbude v absolutnem znesku. Za gradnjo ali nakup novih pasivnih oziroma skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter za
nakup stanovanj v večstanovanjskih stavbah, zgrajenih v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu, je višina sredstev
omejena na 700.000 evrov.
Spodbude Eko sklada so namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje
na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo
energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva,
toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo
starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj
ničenergijskem razredu, ter za vgradnjo termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje večstanovanjske stavbe.
Občani (za pravne osebe so sredstva že pošla) lahko dobijo tudi nepovratne finančne spodbude v višini 200.000
evrov za nakup okolju prijaznejših električnih vozil, ki
vključujejo nova (serijsko proizvedena) električna vozila in
nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni
pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem
prometu. Višina nepovratne spodbude znaša med 2000 in
5000 evrov, odvisno od tega, za kakšno vozilo gre.
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Ilustracija: Roman Peklaj

Občani lahko tudi letos pri Eko skladu pridobijo ugoden
kredit in nepovratna sredstva. Eko sklad je sicer konec
februarja povišal sredstva za kreditiranje okoljskih naložb
občanov za dva milijona evrov – na osem milijonov evrov.
Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5
odstotka.

nekaj sprememb
Novi javni pozivi sicer prinašajo nekaj sprememb pri tehničnih
zahtevah posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih stavbah. Te so v primerjavi z lanskim javnim pozivom
spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe na lesno biomaso. Tako je v skladu s trenutno
veljavno uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav za vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s
poleni) zahtevana obvezna vgradnja lambda sonde. Poleg tega bodo za kurilne naprave, ki omogočajo uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti) – gre za kurilne naprave s kombinirano kurjavo –, preverjali skladnost z zahtevami javnega poziva
glede toplotno-tehničnih karakteristik za vse vrste goriv, ki jih lahko ta naprava uporablja, pojasnjujejo v Eko skladu.
Dodajajo, da so letos – z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb – višje spodbude za
ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa so na voljo samo za stavbe, grajene v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem standardu. Poleg tega so letos v primerjavi z lani nižje spodbude za vgradnjo centralnega
sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z
vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo pa tudi za nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu. 
vse o razpisih na portalih Energetika.nEt in Energija doma.
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Eko-energetske novičke Energije doma

Tanja Srnovršnik
Volarič, urednica
Energije doma

Vrtci so upodabljali plin. Komu je to uspelo
najbolje?
Energetika.NET je novembra lani v sodelovanju s
Skupnostjo vrtcev Slovenije in družbo Geoplin organizirala likovni natečaj na temo zemeljskega
plina, ki je trajal vse do začetka februarja. Prijavilo
se je 36 vrtcev s svojimi podružnicami in oddelki.
Prvo nagrado – igrače v vrednosti 500 evrov po izboru vrtcev – je prejel Vrtec pri OŠ Muta za skupinsko risbo velikega formata, ki v celoti prikazuje
Plinkovo zgodbo, ki je prikazana zelo podrobno, narisale pa so jo izključno otroške roke.

Foto: Ana Vučina Vršnak

Ljudje se kljub krizi vse več odločajo za
leseno montažno gradnjo
Čeprav tržni delež lesene montažne gradnje raste –
znaša že okoli osem do devet odstotkov –, je slovenska lesno-predelovalna industrija v krizi. A priložnosti vsekakor so, med drugim na področju energetske sanacije, meni dr. Miha Humar z ljubljanske
biotehniške fakultete. »Pri energetski sanaciji bi
lahko imela lesno-predelovalna industrija ogromno
priložnosti, če jo bodo podjetja znala izkoristiti. Vsi
stavbni ovoji so lahko leseni, vsa izolacija bi lahko bila
celulozna in tako dalje,« je pojasnil na predstavitvi
promocije rabe slovenskega lesa. Iztok Šušteršič iz
inženirskega podjetja CBD pa je poudaril, da je v
Sloveniji več kot polovica stavbnega fonda potresno
ogroženega in da bi bilo treba pri energetski sanaciji

poskrbeti tudi za to. Pri tem se lahko uporabljajo
križno lepljene lesene masivne plošče. Montažna
gradnja in les sta bila tudi v ospredju letošnjega
sejma Dom (na sliki Lumar IG).

Matjaž Valenčič: Neprimerno varčevanje z
energijo vpliva na zdravje
»Pomembna je kakovost bivanja, seveda ob učinkoviti rabi energije in majhnem obremenjevanju
okolja. Če stavimo vse na energetske prihranke,
stavimo na napačnega konja,« opozarja Matjaž
Valenčič, energetski svetovalec, ki vam je ob četrtkih na voljo tudi v Centru energetskih rešitev.
Valenčič sicer meni, da se ljudje ne zavedajo pomena energetske sanacije objektov in kako jim ta
omogoči boljšo kakovost bivanja. V Sloveniji se
vedno pogosteje srečujemo z energetsko revščino,
ko so stroški primernega ogrevanja stanovanjskih
prostorov tako veliki, da uporabnikom povzročajo
težavo. »Da ne zabredemo še globlje, je treba
zmanjšati rabo energije in izboljšati energetsko
učinkovitost stavb. To lahko dosežemo s spremembo bivalnih navad in z ukrepi za povečanje
energetske učinkovitosti. Potrebno je pregledati
stavbo, pripraviti načrt celovite energetske prenove
in izbrati ukrepe, ki jih je potrebno izvesti najprej.
Največkrat ni dovolj sredstev za celovito prenovo v
eni potezi,« pojasnjuje Valenčič.
Energetska gverila kot odziv na
energetsko revščino
»Pred kratkim sem izvedela za izraz 'energetska gverila', ki naj bi označeval akcije ljudi, ki želijo na bolj
ali manj legalen način privarčevati z energijo in
zmanjšati znesek na položnici. Nekateri preprosto
odmontirajo radiator z delilnikom ali pa delilnik
premestijo nekoliko nižje, na bolj hladen del radiatorja. Bolj fleksibilni zaprejo vse radiatorje in dan
preživijo v ogrevanih nakupovalnih centrih ali knjižnicah. Iznajdljivejši iz kupov odpadlega papirja proizvajajo brikete za kurjenje, nekoliko bolj potratni pa
uporabljajo električne grelce, ki so še vedno cenejši,
če jih prižgejo npr. ob tuširanju, kot če so radiatorji
odprti cel dan. Dejstvo je, da zaradi slabih gospodarskih razmer gledamo na vsak cent in da postanemo v takih primerih iznajdljivejši,« v blogu na
Energiji doma piše Marjeta Benčina iz Focusa. 
razmišljanja blogerjev najdete na:
www.energijadoma.si/enblog

EnergetikaNET
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Samo s sanacijo fasad bi lahko
dobili okoli 3600 delovnih mest
Besedilo in foto: Špela Bandelj

v Centru energetskih rešitev (CEr) so v zadnjih
dveh mesecih svoj izobraževalni program
usmerili na področje financiranja energetskih
projektov iz naslova učinkovite rabe energije.
na dveh dogodkih v organizaciji Energetike.nEt
smo slišali vse o priložnostih financiranja
projektov energijske učinkovitosti. gostje so
kljub potencialu, ki ga prinaša energetska
sanacija opozorili predvsem na ovire, na katere
naletimo pri financiranju sanacij v
večstanovanjskih stavbah.
Možnosti sofinanciranja energetskih projektov
Da je letos zadnje leto, ko lahko končni odjemalci
pridobijo nepovratna sredstva velikih zavezancev iz
programa za zagotavljanja prihrankov energije, so
na januarskem dogodku izpostavili predstavniki
slovenskih podjetij, velikih zavezancev v letu 2014.
Prihodnje leto financiranje ne bo več potekalo na ta
način, vendar veliki zavezanci zagotavljajo, da je v
tekočem letu precejšnji del nepovratnih sredstev še
na voljo.
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V družbi Petrol bo letos na voljo 307.922 evrov nepovratnih sredstev. »V programu je deset ukrepov,
ki jih bomo spodbujali. Med njimi tudi toplotne
črpalke, sončne elektrarne, učinkoviti sistemi razsvetljave, sistem za izkoriščanje odpadne toplote v
industriji in stanovanjskih enotah,« je dejal Tomislav Vargec.
Elektro energija v skladu ponuja več kot milijon
evrov. Opažajo pa razkorak med vlogami in popisanimi pogodbami. »Potencialni prijavitelji ne preberejo navodil, vloge niso popolne, tiste izven okvirov se izločijo,« pojasnjuje Borut Kurmanšek.
Denar za posodobitve, ki se nanašajo na ogrevanje
starih stavb, letos namenja tudi Energetika Ljubljana, in sicer 885.000 evrov.
»Za naš gospodarski razvoj so izziv tudi energetsko
učinkoviti projekti,« je dejala predstavnica direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo in
prostor mag. Milena Černilogar Radež. Predstavila
je evropski program Obzorje 2020, kjer bo zajeten
delež denarja namenjen tudi področju energetike.
Vse o tem na strani 51.

CEntEr EnErgEtSkiH rEŠitEv

Ovire
Kar 81 odstotkov vsega stanovanjskega fonda v Sloveniji je zrelega za energetsko sanacijo, od tega pa
približno četrtino predstavljajo večstanovanjski objekti. »Trenutno letno saniramo približno 1,8 odstotka stavnega fonda, a če bi hoteli dosegati cilje
20-20-20, bi morali ta delež povečati na sedem odstotkov letno. Tako bi samo s sanacijo fasad dobili
okoli 3600 delovnih mest, približno toliko pa še v
kakšnih drugih branžah,« pravi predsednik Gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij (GIZ PFSTI)
Darko Bevk.
V energetski sanaciji se tako skriva ogromno potenciala, vendar pri tem naletimo na številne ovire.
Ena od teh je, da je edini način za plačevanje sanacije v večstanovanjskih stavbah zdaj iz rezervnega
sklada, za posojilo sklada pa je potrebno 100-odstotno soglasje lastnikov.

Omenjena omejitev v stanovanjskem zakonu je bila osrednja tema februarske okrogle mize v CER-u.
»Če tega ne bi bilo, bi se stvari intenzivirale za dvakrat, trikrat,« je prepričan Bevk. Vodja sektorja za
graditev in stanovanja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Saša Galonja pa nasprotno
meni, da se tudi, če te alineje ne bi bilo v stanovanjskem zakonu, zadeva ne bi bistveno spremenila. Po njegovem bo treba sprostiti poseganje v rezervni sklad. » Če bi bila vplačila v rezervni sklad
višja, ne bi bilo treba jemati kreditov,« pa je dejal direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami

pri GZS Dejan Papež.

SREDIŠČE
ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
svetovanje I rešitve I dogodki
Center energetskih rešitev

www.cer-slo.si

info@cer-slo.si

031 757 910

MAREC,

MAREC,

APRIL

MAJ,

14. 3. 2014
Energetsko karierno
srečanje

20. 3. 2014
Strokovni posvet
za izvajalce gradnje
individualnih hiš

17. 4. 2014

22. 5. 2014

URE v javnih ustanovah;
energetske izkaznice,
pogodbeništvo,
knjigovodstvo, pregledi

Energetske sanacije
po (naravnih) nesrečah
skladno z zavarovalniškimi
zahtevami

JUNIJ,

JULIJ,

AVGUST,

Organizator dogodkov:

12. 6. 2014

1. 7. 2014

26. 8. 2014

Trajnostna energija
včeraj, danes, jutri
s primeri iz prakse

Učinkovite rešitve
za ohranjanje
temperature doma
in na delovnem mestu

Alternativna mobilnost
v praksi

Energetika.NET d.o.o.
www.energetika.net,
www.energijadoma.si,
urednistvo@energetika.net
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EnErgEtSka LitEratUra
Za MaLE in vELikE EnErgEtikE

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

Pri Energetiki.NET sta izšli tudi
prva poslovna knjiga o energetski
učinkovitosti in prva knjiga, ki vas
bo popeljala od teorije do prakse
o pametnih omrežij!

SE BEREMO!

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

OkOLjE

Okoljski neuspeh v Sočiju

Ilustracija: Roman Peklaj

Tanja Srnovršnik Volarič

Zimske olimpijske igre v ruskem mestu
Soči si bomo Slovenci zapomnili zlasti
po osmih odličjih, ki so jih osvojili naši
športniki. Prebivalcem tega mesta in
širšega območja pa bodo ostale v
grenkem spominu, kajti njihovi naravi
so povzročile hude posledice.
Zimske olimpijske igre v Sočiju so bile
najdražje doslej, so pa bile tudi igre z največjim vplivom na okolje, ugotavljajo svetovni mediji. Okoljevarstveniki so več let
opozarjali na škodo, ki jo organizatorji iger
z gradnjo športnih objektov, stanovanj,
predorov, cest in železnic povzročajo v naravnih rezervatih na tem območju. A njihova opozorila so naletela večinoma na
gluha ušesa, nekateri aktivisti pa so celo
pristali v zaporu.
V Imeretinski dolini, nižini med Kavkazom in Črnim morjem, kjer so bile včasih
kmetijske površine in mokrišča, pomembna za ptice in redke rastline, je danes le velik ribnik z racami in drugimi
vodnimi pticami ter redko, pred kratkim

zasajeno rastlinje. Velik znak blizu olimpijskega parka z napisom »Ornitološki
park« opozarja, da gre za zavarovano območje, kjer je prepovedano motiti divje
živali. To območje je bilo do pred kratkim
neprimerno za večjo gradnjo, piše Deutsche Welle. Human Rights Watch pa opozarja, da sta nezakonito odlaganje gradbenih odpadkov in gradnja daljnovodov
povzročila plazove ter pogrezanje in deloma propadanje hiš. Zaradi gradnje za
olimpijado so v neki vasi presahnili vodnjaki in vaščani bodo več let brez zanesljivega vira pitne vode.
Zaradi olimpijskih iger pa ni prizadeta
samo Imeretinska dolina. Gorska vasica
Krasnaja Poljana, ki je bila v časih Sovjetske zveze skromno smučišče, je postala veliko športno središče. Organizatorji so
jo želeli spremeniti v »evropsko letovišče«
s hoteli, trgovskimi centri in z objekti za
zimske športe. Da bi vasico povezali z
drugimi olimpijskimi lokacijami, so zgradili najdražjo novo cesto v Rusiji in hitro
železniško progo v strugi reke Mzimta,

poleg tega so posekali gozdove, da bi lahko zgradili skakalnice in uredili prostor za
rezervne količine snega. Vaščane je zdaj
strah plazov.
Oblasti sicer zanikajo, da bi kaj storile narobe, in poudarjajo, da so storile vse, kar
je bilo mogoče, da bi preprečile škodo
okolju. Ruski minister za naravne vire in
okolje Rinat Gizatulin pravi, da bo neto
učinek zimskih olimpijskih iger v Sočiju
pozitiven in da bodo izgube minimalne.
Dodaja še, da je območje na splošno postalo bolj zeleno. A biolog Aleksej Jablokov, ki je v ospredju ruskega okoljskega
gibanja od leta 1980, s to trditvijo ne
soglaša. »Priprave na olimpijske igre lahko imenujemo samo 'nevzdržno barbarstvo'. V Imeretinski dolini so uničili mokrišča mednarodnega pomena, poškodovali so ozemlje državnega rezervata na
Kavkazu, ki je včasih veljalo za nedotakljivo, opustošili so reko Mzimto. In to je
le majhen del vsega, kar se je dogajalo
tam,« je Jablokov opozoril v pogovoru za
Deutsche Welle. 
EnergetikaNET
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kako so v trentu izvedli
univerzijado brez izpustov
Tanja Srnovršnik Volarič
ker je zimska univerzijada povzročila 17 tisoč
ton izpustov ogljikovega dioksida, so prireditelji
ljudi pozvali, naj s preprostimi ukrepi, kot je na
primer zmanjšanje ogrevanja za stopinjo,
pomagajo izničiti te emisije z dobrimi praksami.
Prireditelji zimske univerzijade v italijanski avtonomni pokrajini Trento, ki je potekala konec lanskega leta, so se odločili, da bodo ta športni dogodek izpeljali ničemisijsko. Projekta so se lotili v nekakšni obliki »crowdfundinga«, torej množičnega
financiranja, le da so od ljudi namesto denarja
pričakovali energetsko učinkovite ukrepe. Ti naj bi
izničili izpuste ogljikovega dioksida, povzročene
zaradi univerzijade. Marsikdo, ki je sodeloval, je
ugotovil, da lahko z na videz majhnimi ukrepi kar
nekaj prihrani.
»Ker smo že vnaprej vedeli, da bo univerzijada povzročila 17.000 ton izpustov ogljikovega dioksida
(od tega 65 odstotkov iz prometa, op. avt.), smo
ljudi v regiji – pri tem sicer lahko sodeluje ves svet
– prosili, da nam pomagajo izničiti te izpuste z dobrimi praksami. Lahko je tudi nekaj preprostega,
kot je zmanjšanje ogrevanja za stopinjo,« je ob novinarskem ogledu dogodka, ki ga je organiziralo
združenje PEFC Italija, za Energetiko.NET povedal
Paolo Bouquet, profesor računalniških znanosti in
prorektor za razvoj športa na Univerzi v Trentu.
Sredi februarja so tako dosegli več kot 8,3 tone pri-
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»Eden od ciljev projekta
je, da bi ljudje začeli
razmišljati o tem, kaj
počnejo. da bodo v
prihodnje vedeli, da lahko
hkrati prihranijo emisije
ogljikovega dioksida in
denar. tako morda ne bodo
prevzeli dobre prakse
zaradi etičnih razlogov,
ampak jih bodo k temu
spodbudili finančni
prihranki,« je pojasnil
Paolo Bouquet z Univerze v
trentu.

»Prvič lahko ljudje prihranijo denar in so hkrati sponzorji
dogodka. Običajno je ravno nasprotno,« pravi Maurizio
Fauri. Sodelujoči pri projektu izničevanja emisij dobijo
tudi certifikat.

hrankov emisij ogljikovega dioksida, ki jih spremljajo na spletni strani (http://zeroemission.universiadetrentino.org/). Tu obiskovalci najdejo tudi ideje, kaj vse lahko naredijo, da povečajo svojo energetsko učinkovitost. Spletna stran bo odprta, dokler
ne bodo izničene vse emisije.
V projektu sodelujejo tudi podjetja. Skupina supermarketov je tako z energetsko učinkovitimi
ukrepi prihranila 2000 ton emisij ogljikovega diok-
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sida, občina Trento pa je s skrajšanjem petkovega
časa ogrevanja stavb za dve uri – ob petkih gredo
namreč zaposleni domov ob 13. uri, stavbe pa so
ogrevali do 16. ure – prihranila kar 6.000 evrov, je
pojasnil izredni profesor elektroenergetskih sistemov na Fakulteti za strojništvo Univerze v Trentu
Maurizio Fauri.

»Zmagovalna situacija za vse«
Paolo Bouquet je prepričan, da bi lahko to postala
dobra praksa tudi za prihodnje dogodke, »saj ni dobra le za okolje, ampak tudi za tiste, ki sodelujejo.
Ti namreč prihranijo denar, zato je to zmagovalna
situacija za vse,« je prepričan Bouquet.
So si pa organizatorji prizadevali zmanjšati tudi
emisije in porabo energije same univerzijade. Medalje so naredili iz recikliranega materiala, skušali
so porabiti čim manj papirja in namesto njega uporabljali elektronsko pošto, promovirali in uporabljali so trajnostne oblike prevoza in podobno. Novinarje so tako vozili z vozilom na vodik, ki stane
kar milijon evrov. Zaenkrat imajo organizatorji na
voljo dve takšni vozili in eno polnilnico. Ob tem
spomnimo, da je prvo vodikovo polnilnico septembra lani dobila tudi Slovenija.

takole inovativno so v dolini izrabili lesene palete. v hiški iz lesenih palet si lahko malo
odpočijete ter s pomočjo sončne energije napolnite elektronske naprave.

val di Fiemme na poti do samozadostnosti
Ena od takšnih voženj nas je popeljala tudi do po
smučanju znane doline Val di Fiemme, pravijo ji tudi »živa dolina«, v kateri že dolgo časa veliko stavijo na trajnostni razvoj. Ob jezeru Tesero so iz lokalnega lesa – v Italiji sicer, tako kot v Sloveniji,
večino lesa izvozijo v Avstrijo, nato pa uvažajo
končne izdelke – postavili stavbo za televizijske ekipe iz petih kontinentov, ki so prišle poročat o dogodku. Zanjo so odšteli 1,5 milijona evrov, zdaj pa
je postala hostel.

Direktor Turistične zbornice Val di Fiemme Bruno
Felicetti je za Energetiko.NET poudaril, da je za dolino turizem sicer zelo pomemben, da pa so prvi
ljudje in pravilen odnos do okolja. V dolini si tako
prizadevajo doseči energetsko samozadostnost in
neodvisnost od fosilnih goriv. Da bi to dosegli, so
uvedli tudi financiranje namestitve in uporabe obnovljivih virov energije, kot so biomasa, fotovoltaika in hidroelektrarne.
»Ljudi je mogoče v takšne ukrepe prepričati, če jim
pokažeš, da lahko prihranijo – to bodo videli tudi z
univerzijado, za katero so uporabili 100-odstotno
obnovljivo energijo –, in seveda s spodbudami,« je
dejal Bruno Felicetti. V dolini Val di Fiemme je 11
občin, polovica pa jih je že dosegla samozadostnost.
»Dolina bi rada samozadostnost dosegla v dveh letih, zdaj pa smo na 80 odstotkih. Tako bomo privarčevali veliko denarja, na koncu milijon evrov,
kar bomo vložili v družbo,« poudarja Felicetti. 

Leseno zgradbo, ki so jo v
val di Fiemme zgradili za
novinarje, ki so prišli
poročat o univerzijadi,
bodo spremenili v hostel.

EnergetikaNET



Zadnja BESEda

En.debate:
Energetika.nEt tudi na televiziji
Simona Drevenšek
Energetika.NET širi svoje delovanje tudi na televizijo. Konec januarja smo skupaj z GEA TV posneli prvo En.debato. Z gosti v studiu smo razpravljali
o pametnih omrežjih (več o pametnih omrežjih
preberite v prispevku En.grids 014 na strani 4 in 5)
in njihovem razvoju v Sloveniji. V drugi, februarski
oddaji, pa smo razpravljali o strateških vlaganjih v
energetiko pri nas (več o tem ste lahko prebrali v
prejšnji številki revije). V kratkem bo sledila še tretja oddaja, kjer bo na »tnalu« izkoriščanje domačih
energetskih virov (več v Fokusu na strani 33 in 36).

»tehnologija čaka, da eksplodira«
Predsednik Tehnološke platforme za pametna
omrežja (TP) prof. dr. Igor Papič je v TV oddaji denimo predstavil inovacijo iz Gorenja, ko pralni stroji čakajo na signale iz elektroenergetskega omrežja in lahko v času pranja perila tudi prekinejo delovanje. Predsednik uprave Elektra Gorenjska mag.
Bojan Luskovec je dejal, da je vsa tehnologija že
znana. »Čaka na policah, v predalih razvojnih oddelkov, je uporabljena v nekih demonstracijskih
projektih in komaj čaka, da eksplodira.«
A, kot je dodal pomočnik predsednika uprave za
razvoj družbe Elektro Maribor Silvo Ropoša, je zelo velik izziv uporaba pametnih omrežij pri odjemalcih. »Elektro Maribor je že v letu 2007 izvedel
nekaj pilotnih projektov, da bi videl, kakšen je odziv
odjemalcev na vse to, kar jim ponujajo pametni
števci. Po petih, šestih letih samo še ena oseba pregleduje na naši spletni strani, kaj kaže njen števec.«

En.debate si
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Ponovna združitev gEn energije in HSE?
Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor (MzIP) mag. Bojan Kumer je v drugi oddaji
povedal, da bo energetski koncept Slovenije (EKS)
sprejet bodisi letos jeseni ali pa spomladi prihodnje
leto, njegov namen pa je povezati slovensko energetiko. Na vprašanje, ali je želja združiti GEN energijo in Holding Slovenske elektrarne (HSE), je odvrnil: »Če bo združitev obeh stebrov najboljša možna rešitev, ki jo premore slovenska energetika, potem bomo to tudi zasledovali. Če pa številke tega
koncepta ne bodo podprle, takšne rešitve ne bomo
predlagali.«
O združitvi GEN energije in HSE se je govorilo
predvsem v luči finančnih težav zaradi šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Profesorica z
Ekonomske fakultete v Ljubljani dr. Nevenka Hrovatin je ocenila, da bo TEŠ 6 velik zalogaj, meni pa
tudi, da bo dobičke Holdinga potrebno porabiti za
to investicijo in kriti morebitno izgubo.
Zaradi težav s TEŠ 6 naj bi bile po mnenju nekaterih ogrožene tudi investicije v druge projekte,
vendar se s tako oceno direktor HSE Blaž Košorok
ne strinja. Kaj je povedal, preverite na spletni strani Energetika.NET TV!
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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

