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O Energetiki.NET so povedali …
Portal Energetika.NET je zelo aktualen in zgoščen
informacijski vir, kjer izvem vse, kaj se je in se še bo
dogajalo na področju energetike. Tu so dobili svoje mesto
tudi obnovljivi viri energije in učinkovita raba, ki zaradi
svoje dejanske razpršenosti in pomanjkanja skupne
organizacijske povezanosti sicer težje najdejo mesto
pod soncem. Zainteresirani bralci tako tudi za ta
področja pridobivajo ustrezne informacije ter strokovne
predstavitve projektov in dosežkov. Na pregled portala
ob torkih in četrtkih sem se navadil tako kot na jutranjo
kavo in bi izostanek informacij s področja celotne
energetike zagotovo zelo pogrešal.
Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike

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

Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET, so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi

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

Energetika.NET povzema energetsko sedanjost Slovenije,
Evrope in sveta na strokoven, a hkrati preprost način.
O smislu energetske prihodnosti ozavešča vse, od
najmlajših bralcev pa do energetskih odločevalcev,
v sliki in besedi literature En.založba. Kot osrednji
energetski medij sooča argumente domačih in tujih
energetskih strokovnjakov na En.dogodkih. Z mislijo
na boljši jutri pa v svojih družbeno odgovornih projektih
veliko prostora namenja tudi mladim. Energetika.NET
je polna dobre energije!and I look forward to further
reading and new insights.
Tina Drolc, novinarka Gea TV in urednica EF news

Energetika.NET
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Ne z glavo v vodo!
Marsikdo se je že odpravil proti morju in marsikoga bo na tej poti bolela
glava. Vročina, gneča, ob strani pa kak vetrič od ene ali dveh slovenskih
vetrnic ob avtocesti. Če se boste na pot podali z električnim avtomobilom
ali pa razmišljate o njegovem nakupu, potem se takoj lotite branja Fokusa.
Simona Drevenšek se je pogovarjala s pionirjem električnih baterij in
raziskala, kdo je zaviral razvoj električnih avtomobilov.
V ozadju vsega videnega in dosegljivega se namreč običajno dogaja
kup reči, o katerih ne vemo ničesar. Kaj se denimo zares dogaja v Ukrajini,
Rusiji, Bolgariji? Kdo stoji za določenimi dogodki? Kdo uveljavlja svoje
interese? In kakšni natančno so ti interesi? Ko je sredi junija odjeknila
eksplozija na plinovodu v Ukrajini, verjetno nihče ni niti pomislil, da bi
to lahko bilo naključje.
Kot tudi ni naključje to, na katerih položajih se pojavljajo določeni
posamezniki. Sin ameriškega podpredsednika Joeja Bidna je po novem
svetovalec v zasebni ukrajinski plinski družbi. Brat predsednika uprave
ameriške korporacije General Electric – ta si prizadeva za nakup
francoskega Alstoma – svetuje taistemu francoskemu podjetju glede
združitev.
O nekaterih zadnjih kadrovskih spremembah na domačem terenu
preberite v rubriki Aktualno doma, sicer pa pokukajte tudi v Aktualno
po svetu, kjer pišemo o zadnjih dogodkih v Bruslju, povezanih s plinskimi
stresnimi testi, Obamovem načrtu za čisto elektriko ter o tem, koliko
milijard bo treba investirati v energetsko infrastrukturo v prihodnjih letih.
Za vse občine, ki se boste letos prijavile na natečaj En.občina 014,
smo pripravili nekaj prispevkov o dobrih občinskih energetskih praksah.
Vsekakor pa ne zamudite roka za oddajo vloge, to je 30. junij!
Energetika.NET je sicer – kot vedno – aktivna v JV Evropi. Na naslednji
strani preberite vse z dogodka En.trading 014 v Beogradu, dodali smo tudi
komentar in intervju, ob tem pa ne spreglejte pomembnih datumov za
trading seminarje, ki jih organiziramo jeseni. Z veseljem vas vabim tudi
na portal Energetika.NET, kjer smo pripravili novo rubriko
TRGOVANJE/TRADING, in sicer kar na prvi strani portala!
Ko boste prisurfali na našo stran, ne dvomim, da vas bodo premamili
zanimivi naslovi številnih člankov, komentarjev, intervjujev, reportaž in
posebej poglobljenih fokusnih zgodb. Tudi poleti – ne glede na to, ali boste
»ujeti« v avtomobilu na soncu na poti proti morju ali pa boste uživali v
senci na plaži – ne pozabite na številne aktualne prispevke Energetike.NET.
Marsikdo že kar oguljeno pravi, da je poletje čas, ko se nič ne dogaja. Kar
pa ni res. Letos poleti bo zagotovo pestro, saj se pogajanja med Kijevom in
Moskvo nadaljujejo. Če boste v naslednjih tednih daleč od doma ali pa se
boste preprosto hladili na vrtu, si najnovejše novičke z domače in svetovne
energetske scene enostavno privoščite z aplikacijo Energetika.NET na
svojem pametnem telefonu!
Ana Vučina Vršnak

@Energetika_SLO
@Energetika_SEE
Energetika.NET
Energetika.NET
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EN.TRADING 014

Na Balkanu je pričakovati nove borze
z energijo, ne pa tudi nižjih cen
Alenka Žumbar Klopčič in Barbara Škrinjar, Beograd, Srbija
Foto: Rade Prelić

bo potrebnih, da se bo lahko srbski trg
zares vključil v regionalni trg,« pravi
Kopač in dodaja, da je sicer Srbija vendarle na dobri poti.
David Žarković iz EPS je na to odgovoril, da je srbski trg odprt in da so proces
liberalizacije v Srbiji začeli v letu 2008,
v začetku leta 2013 pa je začel delovati
tudi izravnalni trg. Srdjan Rešavac iz
družbe GEN-I je ob tem spomnil, da trg
še ni odprt za gospodinjstva, kar se bo
sicer zgodilo z začetkom prihodnjega
leta, Žarković pa pri tem dodaja, da je težava prav ta, saj se bo cena zaradi odprtja trga za gospodinjstva zvišala, kar je po
njegovem nesprejemljivo za končne
odjemalce.
Srbski trg je odprt, a deluje pomanjkljivo
Direktor Centralne alokacijske pisarDirektor Energetske skupnosti mag. Ja - ne (CAO) Martin Apko je na konferennez Kopač meni, da v primerjavi z drugi - ci poudaril, da ljudi v regiji niti še ne
mi članicami Energetske skupnosti srb- zanimajo možnosti, da bi lahko izbirali
ski trg vendarle deluje, a da ima po drugi in menjali dobavitelja energije, Kopač
strani v primerjavi z zahodnimi trgi še pa dodaja, da je na koncu koncev na
vedno veliko pomanjkljivosti. »Treba bo vseh razvitih energetskih trgih cena enersprejeti še tretji zakonodajni sveženj. Je gije padla, res pa je kratkoročni učinek
pa EPS še vedno skoraj edini dobavitelj lahko tudi nasproten in gredo cene
električne energije in še veliko korakov lahko tudi navzgor.
Hrvaška bo že do konca letošnjega
leta dobila delujočo borzo z električno
energijo, je v uvodnem omizju
mednarodne konference o trgovanju
z električno energijo En.trading 014,
ki je v organizaciji Energetike.NET in
Montela potekala v Beogradu konec
maja, napovedal direktor hrvaškega
operaterja trga za energijo (HROTE)
Ivor Županić. Svojo borzo naj bi dobila
tudi Srbija, napovedali pa so jo tudi v
Makedoniji. Hkrati bodo države začele
povezovati trge. A David Žarković iz
Elektroprivrede Srbije (EPS) opozarja,
da ta korak za Srbijo žal ne prinaša
tudi nižjih cen za končne odjemalce.
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Na Balkanu vznikajo nove borze
Sandrine Wachon iz borze Epex Spot je
zbrane pomirila, češ da je liberalizacija
povsod zahtevala svoj čas in da so v Srbiji
prve korake že naredili. »Regulator
deluje, Srbija je članica Energetske skupnosti, izravnalni trg prav tako deluje, vse
to pa je nujno, da bo trg zaživel,« pravi
Wachonova. Meni pa, da je treba dati
trgu transparenten in jasen cenovni signal,
in to z borzo. »To od dobaviteljev prinaša
več transparentnosti na trg in več pred nosti za končne porabnike,« argumentira.
In ravno transparentnost je tista, ki,
sodeč po vprašanjih, najbolj bega udeležence konference in nasploh udeležence
srbskega trga. Tudi Žarković je poudaril,
da na srbskem trgu manjka še borza, ki
jo v Elektromreži (EMS) napovedujejo
že kar nekaj časa. Rešavac sicer vlogo
borz vidi predvsem pri zamašitvah,
preveč majhnih borz pa se mu ne zdi dobra ideja: »Bolje bi bilo, da bi bila za celo regijo le ena borza.«
A Županič je tudi napovedal, da je
Hrvaška vzpostavila borzo z električno
energijo minuli teden, do konca leta bo
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En.traDing 014
Levo: En.trading 014 je postregel z dvema
sočnima omizjema.
Spodaj: Borut rajer z Borzena je predstavil
vpliv OVE na delovanje trgov z energijo.
Desno zgoraj: tudi tomaž Orešič je spregovoril
o razvoju regionalnega trga.
Desno spodaj: gost uvodnega omizja na
En.trading 014 je bil tudi Janez kopač.

Energetika.NET in norveški
partner Montel sta v Srbiji ob
robu konference En.trading 014
napovedala donacijo 1000 evrov
za namen dezinfekcije poplavnih območij v Srbiji. Tisoč evrov
bosta darovala Fundaciji Trag,
ki je vsakodnevno v stiku z
lokalnimi skupnostmi in denar
usmerja na območja, ki imajo
največje potrebe. To je zaenkrat
Obrenovac, sredstva pa se v
glavnem porabijo za sanacijo
in dezinfekcijo.

ta tudi zaživela, začeli pa bodo tudi procese povezovanja trgov s sosedami. Sam
pričakuje, da bo zaradi tega cena na trgu
bolj pregledna.
»Potrebujemo prave cenovne signale,
kar nam lahko pomaga pri odpravljanju
tržnih izgub, koristi pa imamo potem
lahko tudi od povezovanja trgov, k vsemu
temu pa lahko v državah doprinesejo tudi lastne borze z energijo,« je na konferenci dejala mag. Barbara Dekleva Jenčič
iz slovenskega sistemskega operaterja
ELES, Vojkan Tomašević iz EFT Group
pa je menil, da si trgovci obetajo koristi
predvsem od nadaljnjega povezovanja
trgov. Marko Čurčić iz Rudnapa je pri
tem dodal, da je za delovanje trgov z energijo ključna volatilnost, ki pa po mnenju
mag. Nikole Krečarja iz družbe Elektro
energija ne bo poskočila čez noč. Tudi po
njegovem mnenju je sicer najbolj
pomembno, da imajo tržni igralci prave
cenovne signale in določeno stabilnost,
ki jo pogojujejo tudi politični temelji.

regijski trgi so razdrobljeni
Kopač je povedal, da so trgi v jugovzhod ni Evropi res majhni in da se bodo borze
morale v končni fazi začeti povezovati.
»V Sloveniji denimo danes borza BSP
SouthPool zelo dobro deluje, a že en
večji udeleženec na trgu lahko to spremeni. Upam pa, da tudi Črna gora ne bo
vzpostavila svoje borze,« je dejal v šali in
izkazal zadovoljstvo, da je Srbija napovedala vzpostavitev dnevnega trga in
takojšnje združevanje trga z Madžarsko
in drugimi državami.
»Zavedati se moramo, da sooblikujemo notranji evropski trg z energijo,« je
sicer na En.tradingu opozoril Miha
Pregl iz borze BSP SouthPool, pri čemer je Miloš Mladenović iz EMS menil, da je za regijo jugovzhodne Evrope
učinkovito povezovanje med trgi še toliko bolj pomembno, »saj si morajo
medsosedski trgi ponuditi pomoč v
primeru anomalij.« S tem se je navezal
na nedavne poplave, ki so konkretno v
Srbiji povzročile precej energetske
škode.

Energetika.NET
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Nova rubrika
na portalu :
T
Energetika.NE

TRGOVANJE!

GEN-I začel uporabljati trgovalno platformo podjetja Trayport
ružba GEN-I je – kot že pred časom Holding Slovenske elektrarne (HSE) – pri trgovanju
z električno energijo v srednji in vzhodni Evropi začela uporabljati platformo
GlobalVision Trading Gateway podjetja Trayport. Gre za elektronsko trgovalno platformo,
ki trgovcem omogoča dostop do več trgov oziroma ponudnikov, s katerimi lahko tudi trguje,
in sicer prek enotnega vmesnika, pojasnjujejo v Trayportu. Trading Gateway bo sicer družbi
GEN-I ponudil centralni sistem upravljanja in izvrševanja poslov v sicer vse bolj globalnem
in zapletenem energetskem trgu, pravijo ponudniki te storitve. Vodja trgovanja na GEN-I Matej
Wagner je ob tem dejal, da jim platforma Trading Gateway daje možnost hitrih odzivov na spremembe na trgu in jim omogoča, da izkoristijo priložnosti, ki izhajajo iz nestanovitnosti trga.

D

Hrvaška dobila borzo, ki bo zaživela do konca leta
rvaški minister za gospodarstvo Ivan Vrdoljak je pred prvomajskimi prazniki javno
napovedal vzpostavitev borze z električno energijo na Hrvaškem že za letošnje poletje. Nato
je konec maja na konferenci En.trading 014 v Beogradu direktor hrvaškega operaterja trga za
energijo (HROTE) Ivor Županić naznanil, da je Hrvaška borzo z električno energijo že vzpostavila, do konca leta bo ta tudi zaživela, začeli pa bodo tudi procese povezovanja trgov
s sosedami. Sam pričakuje, da bo zaradi tega cena na trgu bolj pregledna. Še vedno pa
ostaja skrivnost, kdo bo pri projektu ustanavljanja borze partner domačemu HOPSu in HROTE-ju (Hrvatski operator tržišta energije). Med najverjetnejšimi kandidati se omenjata slovenska borza BSP SouthPool ali madžarski HUPX.

H

Borzen bo sodeloval s črnogorskim COTEE;
v Črni gori vzpostavljajo izravnalni trg
orzen, slovenski operater trga z elektriko, in COTEE, črnogorski operater trga z elektriko, sta konec maja
v Podgorici podpisala memorandum o sodelovanju. Memorandum med drugim temelji na vzpostavitvi prenosa znanj, dobrih praks in izkušenj na področju energetskih trgov, tako v smislu tehničnih,
pravnih kot tudi specifičnih strokovnih rešitev, so sporočili iz Borzena.
COTEE, črnogorski upravljavec prenosnega sistema (CGES) in predstavniki nemške Deütsche Börse
so sicer maja v Podgorici podpisali sporazum za vzpostavitev izravnalnega trga z električno energijo
v Črni gori. CGES je ob tem poudaril, da je izravnalni trg prvi korak k vzpostavljanju borznega trgovanja z električno energijo v Črni gori. To pa bi naj prineslo večjo preglednost, konkurenčnost
in v končni fazi tudi možnost nastajanja regionalnega trga, kar si želi tudi EU.

B

Napovedi o gibanju cen elektrike
a vprašanje, kako se bodo cene elektrike gibale v prihodnje, so poskušali odgovoriti udeleženci okrogle mize na sejmu
Energetika v Celju. Cene elektrike na evropskih borzah so trenutno v Evropi zaradi subvencioniranih obnovljivih virov
energije (OVE) nerealno nizke, je povedal dr. Dejan Paravan iz družbe GEN-I. Na nemški borzi EEX je zdaj cena okoli 30 evrov
za MWh in realnih možnosti za njen padec je malo, je pojasnil. »Sprememba ponudbe in povpraševanje na borzi bi morala
biti ekstremna, da bi cena padla pod ta znesek,« je dodal. Direktor družbe ELES Aleksander Mervar pa do leta 2020
konkretno napoveduje 20 odstotkov višjo ceno električne energije. Paravan meni, da so pocenitve tudi pri omrežninskem delu zelo malo verjetne, to pa zaradi nujnih investicij v elektroenergetski sistem, sploh po žledu. Pri
dajatvah pa se Paravanu, kot tudi drugim udeležencem okrogle mize, zdijo najbolj žgoči prispevki za subvencio niranje OVE, ki bodo v prihodnje le še naraščali. Mervar ob tem poudarja,
da nas bodo spodbude za OVE, o katerih se že dalj časa
kritično govori v javnosti, letos stale že
152 milijonov evrov.

N

Energetika.NET
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gOStUJOČi kOMEntar

Se bodo pobude v JV Evropi
uresničile in spremenile trg?
Tomaž Oštir

edavne spremembe na evropskih trgih električne energije
so se pomaknile v smer, v
kateri se vsi iščejo in revidirajo
svoje poslovne modele. Proizvajalci, trgovci in dobavitelji so zaradi teh razmeroma pomembnih novosti primorani prestrukturirati podjetja, poiskati nove
priložnosti in se spopasti z neznanim.
Glede na to, da so cene električne energije v Nemčiji padle na najnižjo raven v
zadnjih devetih letih, in to po tem, ko
smo se navadili na čedalje pogostejše
negativne cene pri povečani proizvodnji
energije iz obnovljivih virov, je jasno, da
se je trg temeljito spremenil in da ne gre
samo za kratkoročno anomalijo. Po drugi
strani regulatorji z Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
kot vodilno na čelu težijo k spajanju trgov
in vzpostavitvi enotnega evropskega trga
električne energije, k temu pa dodajte še
novi algoritem dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov moči in dodatno neznanko pri razpoložljivih čezmejnih prenosnih zmogljivostih. Politični vpliv na dovoljenja za
izpuste in re-regulacija trga s subvencijami za obnovljive vire in trgom zmogljivosti kompleksnost teh sprememb le še
povečajo.
Jugovzhodna Evropa na spremembe ni
imuna. Bolgarija in predvsem Romunija
že čutita velik vpliv obnovljivih virov. Romunija je po podatkih agencije ANRE že
januarja letos dosegla cilj, da 24 odstotkov energije proizvede iz obnovljivih vi rov, kar naj bi sicer po načrtu storila do leta
2020. Obseg in nestanovitnost vetrne
energije v Romuniji že povzročata težave
z izravnavanjem.
Spremembe na sosednjih trgih, ki vplivajo na regijo, pa še niso vse, temveč bo
regija tudi sama morala po isti poti. Energetska skupnost notranjo energetsko politiko Evropske unije širi na Jugovzhodno
Evropo, da bi tam ustvarila stabilen zakonodajni in tržni okvir. V teku je zadnje dejanje uveljavljanja tretjega energetskega
svežnja in v zadnjem času smo videli
pospešeno delovanje in regulatorne spremembe v smeri izpolnjevanja ureditve nega načrta. V Bolgariji so prenosne storitve prešle od podjetja NEK k ESO kot

N

Če se napovedane pobude za ustanovitev borz
z električno energijo v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, na Hrvaškem in v Bolgariji realizirajo, bo
regija morebiti končno prišla do transparentne
cene in upravljanja zmogljivosti omrežja.
neodvisnemu sistemskemu operaterju, v
Srbiji in Makedoniji spremljamo obsežno
liberalizacijo trga industrijskih porabnikov. Liberalizacija se v Srbiji in Makedoniji nadaljuje tudi na ravni malih porabnikov in gospodinjstev, ki naj bi
možnost zamenjave dobavitelja dobili do
začetka leta 2015.
Sredi novembra naj bi tako prišlo tudi
do spajanja romunskega trga s češkim,
slovaškim in madžarskim na segmentu
trgovanja za dan vnaprej. Skupaj z novim
trgom OTC, ki ga je letos uvedel romunski OPCOM, bo to na trg pripeljalo nove
akterje in povečalo likvidnost.
Pomembna pridobitev za Jugovzhodno
Evropo bo napovedani začetek skupne
avkcijske pisarne v Črni gori. S predvideno uvedbo v zadnjem četrtletju letošnjega leta bodo tik pred letno dražbo prišla
enotna avkcijska pravila za več meja, kar
bo poenostavilo sodelovanje in zmanjša-

lo zapletenost avkcijskega postopka pri
trgovcih.
Če se napovedane pobude za ustanovitev borz z električno energijo v Srbiji, Črni
gori, Makedoniji, na Hrvaškem in v Bolgariji realizirajo, bo regija morebiti končno prišla do transparentne cene in upravljanja zmogljivosti omrežja.
Ne glede na pozitiven razvoj bodo dodatna tveganja še nekaj časa prisotna, zato bodo morali akterji za uspešno delovanje ostati dejavni in pripravljeni na
spremembe. A dejstvo je, da prihajajoče
spremembe v regiji trg v še večji meri
odpirajo za nove udeležence in ga približujejo (ne nujno v cenovnem smislu)
evropskim trgom. Ali bodo vse pobude
uresničene – in kar je še pomembnejše,
kdaj bodo uresničene –, bomo videli v
prihodnjih mesecih. Vsekakor pa je regija zdaj na hitri poti k spremembam.
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intErVJU: gOrazD SkUBin, PEtrOL

Slovenija leži na stičišču
transparentnega in
netransparentnega trga z energijo
Alenka Žumbar
Foto: arhiv Petrola

Petrolov sektor za prodajo električne energije, ki ga vodi
gorazd Skubin, beleži znatno rast, in to tako v količinah
prodane energije kot v ustvarjenih prihodkih. Letos bo tako
primaknil kar 10-odstotni delež v strukturi prihodkov te
največje energetske družbe v Sloveniji. S sogovornikom
smo se pogovarjali tudi o izkušnjah in nadaljnjih ambicijah
na regionalnem trgu z električno energijo. tam je družba že
danes eden najaktivnejših trgovcev, že letos pa naj bi glede
na lansko leto prodajo kar podvojila.
koliko električne energije ste na Petrolu prodali lani?
u Končnim odjemalcem je Petrol d.d. lani prodal 600 GWh
električne energije, vključno s Petrolom Energetiko pa 1,3 TWh,
kar predstavlja skoraj 10 odstotkov trga, medtem ko smo s trgovanjem vred prodali približno 3,8 TWh električne energije, in to
vse od Nemčije do Grčije. Letos dodajamo še Bolgarijo, Romunijo, Češko in Slovaško, s čimer bomo prodajo elektrike kar po dvojili. Kljub krizi nam tako uspeva skozi vsa leta dosegati rast
prodaje energije in tudi prihodkov, ki so sicer močno odvisni tudi od pribitkov na samo ceno energije. V naslednjih letih pa nameravamo v Sloveniji doseči do 15-odstotni tržni delež. To nam
bo uspelo tudi na račun tradicionalne razširjenosti po državi in
podobno načrtujemo tudi v regiji jugovzhodne Evrope, zlasti v
Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem.

kakšne so vaše izkušnje na regionalnem trgu z energijo?
u Na Hrvaškem še lani cenovna politika, ki je vladala na
tamkajšnjem trgu, ni opravičevala vstopa na trg. Kljub temu
imamo tam enega večjega odjemalca in opazujemo razvoj trga.
Podobno tudi v Srbiji, kjer je dejansko odprtje trga še nekoliko
oddaljeno. Žal marže na teh trgih, ki so že tako regulirani, še
upadajo.
na nedavni konferenci En.trading 014, ki jo je Energetika.nEt
skupaj z norveškim Montelom organizirala v Beogradu, je
bilo slišati predvsem klice po večji transparentnosti na trgu.
to si verjetno želite tudi sami, kajne?
u Ja, dejstvo je, da se Slovenija dejansko nahaja na stičišču med
transparentnim zahodnim in netransparentnim jugovzhodnim
trgom. Normalno je, da si trgovci želimo več transparentnosti in
preglednosti, predvsem iz razloga obvladovanja tveganj. Kajti nepreglednost cen in dodeljevanje prenosnih kapacitet, taks in tako naprej vnašajo obilo negotovosti in tveganj, ki pa se na koncu
vselej prenesejo na končnega porabnika, kar pa spet ni dobro. Trgovci na balkanskem trgu tako vselej prevzamejo nase večja tveganja kot pa denimo na nekem nemškem trgu.
Petrol ima kljub temu na regionalnem trgu rasti podobno
intenzivno ambicijo kot na domačem. Smo pa že danes eden najaktivnejših akterjev na veleprodajnem trgu. Da bi tega presegli,
pa potrebujemo seveda tudi ustrezne zakonodajne okvire v
državah jugovzhodne Evrope, pa še po tem bomo seveda preučevali zanimivost in potenciale vsake države posebej, preden
bomo vstopili na njen drobnoprodajni trg.
Pa bi tveganja zmanjšala na primer tudi lastna proizvodnja
energije?
u No, pri trgovanju so vedno prisotna tveganja in trgovci jih
lahko zmanjšujemo bodisi z lastnim odjemom bodisi z lastno
proizvodnjo energije. Neprimerno boljše je seveda drugo kot prvo, imamo pa kljub temu v Petrolu vsaj prvo, torej lasten odjem.
Je pa treba premisliti tudi, kakšna proizvodnja energije je na
drugi strani, kajti proizvodnja iz termoelektrarn je denimo
lahko zelo problematična z vidika trenutnih tržnih razmer.
So pa nasploh vsa elektrogospodarstva zaščitniška do svojih
trgov, kar je normalno in se je v preteklosti dogajalo tudi v
Sloveniji. Vsaka država tako skrbi tudi za določeno politiko cen
energije za industrijo in še bolj za gospodinjstva, to pa seveda vpliva tudi na sistemsko ceno energije. Hrvaška, denimo,
ima razmeroma ugodno strukturo proizvodnih virov, zato
lahko ponudi svojim odjemalcem sorazmerno ugodno ceno,
ki je lahko tudi nižja od trenutne tržne cene. Zato je potrebno dobro preučiti, ali se v takih pogojih splača vstop na trg
končnih odjemalcev. Petrol se prav zato recimo lani ni odločil
za sodelovanje na tem trgu.
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Bi dejali, da je slovenski trg z električno energijo dokončno
liberaliziran? Se na njem odvija trd boj?
u Trgovanje v Sloveniji bi lahko razdelili na dva dela, in sicer na
trgovanje na debelo ali tako imenovani »wholesale market« in trg
končnih odjemalcev. Trgovanja na wholesale trgu je precej, tako
tudi igralcev. Imamo tudi likvidno borzo, kar je dobro. Na trgu
končnih odjemalcev pa imamo problem same strukture cene, ki
trg pravzaprav duši. Imamo namreč neustrezno razmerje med
reguliranim in nereguliranim delom cene električne energije, to
pa se seveda pozna tudi na sami tržni dinamiki. Povedano po
domače: vsa prizadevanja ponudnikov električne energije končnim odjemalcem za znižanje cene izniči na primer dvig trošarine ali kakšnega drugega elementa omrežnine.
V kakšnem položaju so glede na to po vaših izkušnjah
danes veliki odjemalci energije v Sloveniji, ki so po večini
industrijska podjetja?
u Mislim, da so zaradi navedenega prav veliki odjemalci danes
zmagovalci trga. S sistemom, kot ga imamo, namreč celoten trg
deluje domala brez marž. Morda bo nekdo rekel, da drago plačuje
za energijo, ampak treba je vedeti, da to zelo obremenjuje fiksni
del z omrežnino, medtem ko cena same energije z maržami vred
predstavlja 40 ali manj odstotkov celotne cene.
Je za sektor, ki ga vodite, koristno, da deluje znotraj hiše, ki
ponuja celovite energetske rešitve, ali pa morda to celo kdaj
škodi, saj vaši odjemalci zaradi ukrepov učinkovite rabe
energije porabijo celo manj energije kot bi jo sicer?
u V takšnih razmerah je treba iskati rešitve, ki so povezane tudi z drugimi segmenti in ne le strogo s prodajo elektrike. Z
mešano ponudbo energentov tako uspevamo dosegati optimum
tudi v prihodkih. Če se torej nekdo odloči za prehod s kurilnega
olja na plin, nam je seveda v interesu, da ga ohranimo kot odjemalca novega energenta, torej da ga ne izgubimo. Namreč, če se
je odločil za spremembo, bo to spremembo tudi izvedel. Odjemalci se vse bolj zavedajo tudi pomena zniževanja rabe energije
in s tem povezanih stroškov, zato je za našo družbo prav tako dobro, da jih tudi tu lahko oskrbi z energetskimi rešitvami.
Vam trgovanje z električno energijo zagotavlja dobiček?
u Trgovanje je vsekakor dejavnost, pri kateri se je potrebno
aktivno ukvarjati z upravljanjem s tveganji, in to velja tudi za
trgovanje z električno energijo. Še posebej je to težavno v času
padanja cen elektrike. Vse večja preglednost trgov znatno znižuje marže, ki so bile prisotne v preteklosti, vendar pa to dobro vpliva na samo obvladovanje tveganj. Na Petrolu smo v sklopu
postavitve sistema trgovanja vzpostavili precej inovativnih rešitev,
ki nam omogočajo, da lahko svoje poslovanje povečujemo in pri
tem ustvarjamo pozitiven poslovni rezultat.
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EnErgEtika.nEt na CELJSkEM SEJMU EnErgEtika

Energetika je strateško pomembna
industrija, in tega se moramo zavedati
tudi kot posamezniki. to je ob odprtju
sejma Energetika sredi maja izpostavila
Breda Obrez Preskar, direktorica
Celjskega sejma, kjer je na letošnji
Energetiki medijsko-založniška hiša
Energetika.nEt organizirala Plinski
en.forum in v sodelovanju z
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
(MziP) tudi razpravo o Energetskem
konceptu Slovenije (EkS). V nadstropju
največje hale je bila ves čas na ogled
tudi razstava otroških risbic in maket o
Plinku – projektu, ki ga Energetika.nEt
izvaja skupaj z geoplinom. – na sejmu
je bilo sicer tokrat veliko manj
ponudnikov fotovoltaike kot na zadnjem
sejmu pred dvema letoma, so pa v
ospredje stopili biomasni sistemi,
toplotne črpalke in električna vozila.

na sejmu Energetika je bilo odprtih precej strateških energetskih tem, prvič pa je bila – v
soorganizaciji Energetike.nEt – v širši javnosti odprta tudi razprava o Energetskem konceptu
Slovenije. na fotografiji predstavitev z ministrom Samom Omerzelom in direktorjem direktorata
za energijo Danijelom Levičarjem.

O tem, kako bo slovenska energetika prišla
do potrebnih milijard
Alenka Žumbar Klopčič
Foto: Nataša Müller in Alenka Žumbar Klopčič

nergetika je v Sloveniji kakor
tudi v Evropi pred velikimi
izzivi, pa čeprav je utrpela najmanjše posledice še vedno
trajajoče gospodarske krize,« je ob odprtju
sejma dejal minister za infrastrukturo in
prostor v odhodu Samo Omerzel, ki se
zaveda, da ima prav energetika izjemen vpliv
na celotno gospodarstvo. »In zato je še
posebej pomembno, da odločitve sprejemamo na osnovi številk in ne parcialnih interesov, vprašati pa se moramo tudi, kje smo
lahko Slovenci najboljši. Z Energetskim
konceptom Slovenije smo slovenski energetiki pripoznali, da je naša majhnost
pravzaprav velika prednost v Evropi, to pa sta
nam potrdila tudi nemški in francoski minister za energetiko,« je nadaljeval Omerzel in
dodal, da lahko energetika pritegne v investicijski cikel milijarde evrov, s tem pa zažene celotno gospodarstvo, ki nato seveda
polni tudi socialne transferje. Prav zato mora
biti politika v pomoč podjetjem in ne
obratno, je sklenil v uvodu.

strstvu s konceptom le odpira razvojne
možnosti za domačo energetiko. Koncept
tako prinaša splošne cilje, kot je denimo,
da je treba dve milijardi evrov tujih energetskih virov, med katerimi prednjači nafta, nadomestiti z domačimi, ob tem pa je
treba upoštevati tudi okoljske cilje, kot je
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
za 80 odstotkov do leta 2050. V vsem tem
pa Omerzel vidi priložnost za razvoj
pametne infrastrukture, in to skupaj z japonskimi partnerji, pri čemer se je navezal
na aprilsko investicijsko konferenco v Tokiu,
o čemer smo z ministrom na Energetiki.NET
govorili že na marčevskem poslovnem zaj trku v Grand hotelu Union v Ljubljani.
Omerzel in Levičar sta bila konkretnejša
le glede hidroenergije, kjer se strinjata, da
bi morala Slovenija bolje izkoristiti svoj
potencial, ki jo uvršča celo v vrh evropskih držav s to danostjo. Glede projekta
gradnje šestega bloka šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6) pa sta soglašala, da energijo iz tega objekta država potrebuje, le da
je bilo samo vodenje projekta takšno, da je
spravilo v velike težave sam Holding SloSlovenija do svežih milijard z novim
venske elektrarne (HSE).
energetskim konceptom?
»Slovenija sicer v splošnem sploh nima
Kot se je nadalje izkazalo na predstavitvi
Energetskega koncepta Slovenije, ki jo je z slabih energetskih temeljev in z objekti,
ministrstvom soorganizirala Energe - kot so hidroelektrarne pa tudi nuklearka,
tika.NET, pa se tako minister kot direktor ostaja naša energetika konkurenčna,« je
direktorata za energijo na ministrstvu menil minister, ki je na predstavitvi EKS izDanijel Levičar ne želita zavzemati za po - postavil predvsem potrebno konkurenčnost
samezne projekte, pač pa ekipa na mini - te panoge. Pri tem se je navezal tudi na

»E
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subvencijske sheme, ki bodo za določene
obnovljive vire seveda ostale tudi v bodoče,
ni pa po njegovem smotrno preveč staviti
na tovrstne podpore, ki lahko hitro izkrivijo energetski trg.

Minister Omerzel meni, da je
treba slovensko energetiko
predvsem prečistiti. Trenutno
stanje je po njegovem
zaskrbljujoče, saj prevladujejo
parcialni interesi, manjka celostni
pristop, ki bi obsegal vse energetske sektorje, nimamo zastavljenih ciljev in uporabnih strategij,
izvajajo pa se projekti, za katere
ni jasno, ali so ekonomsko in
strateško upravičeni.

Tako Levičar kot Omerzel pa računata,
da bosta tako gospodarstvo kot sam energetski sektor prepoznala v EKS dobro stra tegijo, ki ji bo težko nasprotovala tudi
bodoča vladna ekipa. Po podatkih ministrstva lahko sicer energetika ponudi
projekte z neposrednimi finančnimi koristmi, konkretno pet milijard evrov v infrastrukturo in proizvodne objekte v petih
letih, od tega naj bi bilo vsaj polovico tujega kapitala. Dodatnih 4,2 milijarde evrov
naj bi bilo multiplikativnih učinkov na
produkcijo domačega gospodarstva, do-
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V primerjavi z zadnjim sejmom Energetika pred dvema letoma se je
Celjski sejem letos veliko manj bleščal od solarnih plošč, med več kot
580 razstavljavci iz šestih držav pa so prednjačili ponudniki ogrevalnih
sistemov, predvsem toplotnih črpalk in kotlov na lesno biomaso.

na letošnjem sejmu je tudi Energetika.nEt sodelovala med razstavljavci
v največji sejemski hali, kjer je pripravila prikupno razstavo izdelkov z otroškega natečaja Plinko, ki ga je organizirala z družbo geoplin. Energetika.nEt
je na sejmu organizirala tudi vsebinsko plodovit Plinski en.forum.

– zadolžen za področje energetike, je denimo povedal, da so pred dvema letoma
prvič zamenjali dobavitelja zemeljskega
plina in tako od Geoplina prešli h GEN-I,
a sedaj zopet preučujejo ponudbe za izbor
novega dobavitelja. V tem času so strošek
Na 17. sejmu Energetika je bilo
zemeljskega plina – tudi z ukrepi učinkosicer letos videti precej manj
vite rabe energije – zmanjšali za kar 40 odponudnikov solarnih sistemov,
stotkov, je povedal in dodal, da jih je sicer
zato pa so v ospredje stopili
pri prvi menjavi bolj kot cena skrbelo to,
ponudniki toplotnih črpalk in
kako bodo plin pripeljali do slovenske meje.
biomasnih sistemov pa tudi –
Trg zemeljskega plina je sicer – kot se je
v luči sporočilnosti MzIP, ki
tudi izkazalo na en.forumu – v primerjavi
izpostavlja predvsem elektromos stanjem pred nekaj leti, ko GEN-I še ni
bilnost in je na to temo sredi
ponujal plina, bolj dinamičen, saj so po maja razpisal tudi posvetovalni
godbe o dobavi tudi le enoletne, po drugi
dokument – električna vozila.
strani pa tudi dobavitelji danes bolj preverNa sejmu je Energetika.NET
jajo boniteto svojih strank in zahtevajo zavapripravila tudi prikupno razstavo
rovanja za svoje dobave. So pa, kot je poizdelkov z otroškega natečaja
vedal dr. Dejan Paravan iz družbe GEN-I,
Plinko, ki ga je organizirala
pri njih na trg plina vstopili z bogatimi izz družbo Geoplin.
kušnjami s področja trgovanja z električno
energijo. Kljub temu jih je na plinskem
segli naj bi dvig bruto domačega proizvo- trgu čakalo veliko izzivov, na primer
da (BDP) za poldrugo milijardo evrov in rigoroznejša zakonodaja, ki se je začela
dobro polovico milijarde evrov javno- spreminjati šele sčasoma in dolgo po uradnem odprtju trga. »Kar se pri električni enfinančnih prihodkov.
ergiji lahko zgodi v petnajstih minutah, je
pri plinu trajalo mesec in pol, in to je bilo
Plinski en.forum: od Južnega toka do
za nas nesprejemljivo. Pri slovenskih odjerazgibanosti domačega plinskega trga
In če pristojno ministrstvo stavi na elektro- malcih in tudi tujih dobaviteljih je celo
mobilnost Po drugi strani ponudniki elektri - veljalo, da naš trg ni odprt in da vse niti drži
čne energije aktivno posegajo tudi na podro - v rokah politika,« je spomnil na pretekla lečje zemeljskega plina. Se je pa na Plinskem ta in dodal, da je danes stanje sicer že poven.forumu, ki ga je na sejmu Energetika sem drugačno, »plin je tudi veliko cenejši,
organizirala Energetika.NET, izkazalo, da je celo pod evropskih povprečjem, zgodilo pa
na domačem trgu z zemeljskim plinom se je tudi veliko menjav dobavitelja«.
Spremenjenim razmeram pa se skuša
kljub dolgoletni formalni odprtosti še precej
cokel, ki jih najbolj občutijo veliki odjemalci. prilagajati tudi največji dobavitelj Geoplin,
Mirko Horvat, ki je v Palomi – ta porabi ki je bil vajen dolgoročnih pogodb, danes pa
16 milijonov kubičnih metrov zemeljskega je kakšna pogodba celo krajša od leta dni.
plina letno, energija pa predstavlja od 10 Kljub nižjim cenam – v zadnjih mesecih je
do 15 odstotkov celotnega stroška produkta cena plina padla za kar 30 odstotkov –
S fovoltaike na učinkovite
biomasne sisteme in napredne
toplotne črpalke

družbi še vedno uspeva ustvarjati dobiček,
je povedal Milan Lampret iz Geoplina. Na
vprašanje, ali bo tudi Geoplin vstopil na trg
z električno energijo, torej na področje,
od koder v osnovi prihajajo novodobni ponudniki plina, kot sta na primer GEN-I in
Elektro Celje Energija (ECE), pa Lampret
ni želel odgovoriti. Dejal je le – kot je za
Energetiko.NET povedal že prvi mož Geoplina Boštjan Napast – da svoje poslovanje krepijo tudi na avstrijskem trgu. Tam
ima odjemalce plina sicer tudi že GEN-I,
ki pa ostaja previden pri ponujanju plina
na hrvaškem trgu, saj da ta še ni dovolj
razvit. V povezavi s Hrvaško je na vprašanje, ali je v projektu gradnje plinskega terminala na Krku Geoplin še vedno prisoten
z enoodstotnim deležem, Lampret odgovoril nikalno.
Sogovorniki so se sicer strinjali še, da
morajo biti dandanes tudi sami odjemalci
veliko bolj informirani, da lahko prepoznajo prednosti, ki jim jih ponujajo posamezni dobavitelji. In medtem ko denimo v
družbi ECE sledijo konceptu paketnih
ponudb za posamezne odjemalce, pri če mer lažje obdelujejo že obstoječe, v GEN-I
stavijo na rast prihodkov na račun novih
odjemalcev na tujih trgih. Na Geoplinu, po
drugi strani, spodbujajo rabo plina z energetskim pogodbeništvom, torej tako, da
pomagajo svojim odjemalcem pri večjih
investicijah, sami pa ostajajo njihov dobavitelj. Ni pa to uporabno za vse odjemalce,
saj si nekateri želijo le ponudbe za vsak
segment posebej – bodisi za elektriko bodisi za plin ali pa celo za energetske rešitve
– konkretno v Palomi pa imajo nadzor
nad zadnjim celo raje sami, torej v lastni
ekipi, je povedal Horvat, ob tem pa dodal
še, da v Palomi trenutno s Petrolom postavljajo tudi 7 MW kogeneracijo v vrednosti
sedem milijonov evrov.
Energetika.NET
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Lokalne energetske novice
Pripravila: Mateja Kegel Kozlevčar

Izteka se rok za prijavo na natečaj
En.občina – 30. 6. 2014!

Energetsko sanacijo javnih stavb bodo
financirali zasebniki

Energetika.NET že peto leto zapored izbira energetsko najučinkovitejše občine v Sloveniji. Letos lahko občine svoje dosedanje dosežke,
predvsem pa akcijske načrte za prihodnost prijavijo na natečaj še do
30. junija 2014! Energetsko učinkovite občine so namreč eden od
ključnih dejavnikov pri doseganju ciljev ne le na ravni države, ampak
tudi Evrope in širše. Natečaj letos nadaljuje lani začeto uspešno
mednarodno pot, saj bodo zmagovalne občine slovenskega natečaja
tudi tokrat tekmovale na mednarodni ravni. Natečaj prinaša tudi
nekaj pomembnih sprememb. Projekt En.občina je v preteklosti že
pomembno pripomogel k spodbujanju, informiranju in ozaveščanju
lokalnih skupnosti o pomenu učinkovite rabe energije ter energetske
učinkovitosti za doseganje skupnih nacionalnih in evropskih ciljev
na področju zmanjševanja rabe energije.

»V Sloveniji imamo deset milijonov kvadratnih metrov javnih
stavb, od tega bi jih morali do leta 2020 obnoviti 2,2 milijona,«
je na strokovnem seminarju v Centru energetskih rešitev z naslovom Učinkovita raba energije v javnih stavbah izpostavila
Polona Lah s Centra za energetsko učinkovitost na Institutu
Jožef Stefan. Priložnosti za gospodarstvo je veliko, država pa še
posebej računa na realizacijo projektov s pomočjo energetskega
pogodbeništva. Od desetih milijonov kvadratnih metrov javnih
stavb jih je v lasti države približno polovica. S pomočjo kohezijskih sredstev smo jih doslej vsako leto obnovili okoli 230.000. Če
bomo hoteli doseči cilj, ki ga za energijsko učinkovitost stavb
postavlja evropska direktiva o energetski učinkovitosti, pa bomo
morali v novem kohezijskem obdobju (torej med letoma 2014 in
2020) vsako leto obnoviti okrog 300.000 kvadratnih metrov (tri
odstotke) stavb v ožji javni upravi.

Zlato priznanje za ciljno spremljanje rabe energije
Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) je na začetku junija
na Mostu na Soči iz rok predsednice vlade Alenke Bratušek prejela
zlato priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije – Ob močne zbornice za Severno Primorsko za projekt Vzpostavljanje energetskega informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v primorskih občinah ter za vzpostavitev virtualnega laboratorija javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo – VILAGO.
Projekt, ki so ga kot inovacijo prijavili skupaj z družbo Enekom,
agenciji GOLEA omogoča učinkovito izvajanje energetskega menedžmenta v primorskih občinah. Bistvo sistema je v informacijski integraciji, kakovostni določitvi kazalnikov energetske učinkovitosti. Poleg tega omogoča še vrsto nadgradenj; ena od teh je inovativno razvojno poslovno okolje VILAGO, ki povečuje energetsko učinkovitost
in omogoča energetsko prenovo javnih stavb po sistemu ESCO.
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SID banka podaljšala rok za sofinanciranje
projektov občin
V začetku aprila je SID banka objavila informacijo o podaljšanju datuma za oddajo vlog za financiranje infrastrukturnih in
okoljevarstvenih projektov občin v obliki kredita SID banke. Financiranje tovrstnih projektov podpira cilje za izboljšanje življenjskih pogojev v urbanih in ruralnih področjih, izboljšanje ekonomske in socialne kohezije v Republiki Sloveniji ter varovanje okolja,
pri čemer morajo projekti izpolnjevati posebne kriterije EIB,
CEB ter SID banke. Vloge za financiranje infrastrukturnih in
okoljevarstvenih projektov občin iz vira EIB, CEB in SID banke
bo slednja sprejemala vse do 30. 6. 2015 oziroma do porabe
sredstev za ta namen.
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Visitor center

Murskosoboški geotermalni vrtini med
desetimi najboljšimi na svetu
Besedilo in foto:
Mateja Kegel Kozlevčar

ri milijone evrov vredno investicijo, za katero je mestna
občina Murska Sobota prispevala tretjino sredstev, preostalo so pridobili iz evropskega sklada za regionalni
razvoj, predstavljata murskosoboški vrtini SOB-3g in
SOB-4g, katerih dejanski namen bodo opredelili v petih letih.
Vrtini sta zaradi svojega izjemnega potenciala uvrščeni med deset najboljših na svetu.
»Geotermalno energijo izkoriščamo že 25 let in imamo velik
potencial, vendar pa moramo z naravnimi viri ravnati pravilno.
Naredili smo novi vrtini, raziskali situacijo in ugotavljamo, da je
pred nami lepa prihodnost,« pravi župan Murske Sobote Anton
Štihec. Za spoznavanje geotermalne energije so v občini postavili
center za obiskovalce (»Visitor center«), ki se nahaja neposredno
ob geotermalni vrtini SOB-3g (slika 1).
Omenjeni vrtini sta kakovostni tudi zaradi svoje nekorozivnosti,
razlog za to je ustrezna sestava peščenjaka, posledica pa bodo
manjši stroški vzdrževanja. »Na lokaciji, kjer se vrta, se najprej
postavijo vrtalna miza, stolp in stroji, ki obračajo drogovje. Ko s
kotalnim dletom (slika 2) izvrtajo ustrezno globino, se dleto izvleče. Da dleto funkcionira, ga je potrebno mazati s specialno formuliranim blatom, ki vsebuje določene silikate. Ko se kotalno
dleto izvleče, ga zamenja proizvodna cev, katere posebnost so zareze, skozi katere v cev prodira voda. Na vrhu cevi, nad zemljo,
pa je erupcijski križ, sklop ventilov za kontroliranje pretoka
tekočin, ki iz globine prihajajo na površje,« je za Energetiko.NET

T

potek priprave vrtine predstavil Grega Flisar, strokovni sodelavec
Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
Čeprav imajo v Murski Soboti kar pet let časa, da opravijo vse
študije o uporabi geotermalne energije iz omenjenih vrtin, pa je
že danes jasno, da jo lahko koristijo za številne namene; od ogrevanja in hlajenja do balneologije, agrikulture, direktnega pogona, industrije, turizma in akvakulture. Neekonomična pa bi bila uporaba tovrstne energije za pridobivanje elektrike. Kot
opozarjajo v Slovenskem društvu za daljinsko energetiko, kjer so
vključeni v projekt GeoDH, bi nekateri prodajalci opreme
proizvajali električno energijo že pri 80 °C. »Trenutno v Pomurju
lahko izkoriščamo samo toploto za namen ogrevanja in hlajenja,« pravi prof. dr. Andrej Kitanovski. Večina vrtin v Pomurju se
namreč nahaja v območju med 80 do 100 °C, in če bi v tem segmentu proizvajali elektriko, bi bil izkoristek manjši od sedmih
odstotkov. Pridobivanje električne energije pri tako nizki temperaturi je ekonomsko najmanj sprejemljiv način pridobivanja obnovljive energije.
Tudi omenjeni geotermalni vrtini se gibljeta v tem območju.
Samoizlivnost vrtine SOB-3g namreč znaša 28,71 litra na sekundo, temperatura vode na globini dobrih 1500 metrov znaša 82,9 °C,
na ustju vrtine pa 53 °C. Na vrtini SOB-4g (slika 3) je samoizlivnost še boljša, 43 litrov na sekundo, temperatura vode na ustju
vrtine je 56,2 °C, na globini 1200 metrov pa že 74,58 °C, še dodaja Grega Flisar.
Levo: Vrtina SOB 4g
Spodaj: Dleto
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Občina Divača
zavrača vetrni
park v
Senožeških brdih
Besedilo in foto: Andreja Šalamun
Energetska sanacija osnovne šole v Divači je že končana (na fotografiji zelena stavba), zgrajen je tudi nizkoenergijski vrtec (na fotografiji skrajno desno).

aleš Musić: Postavili bomo le tiste
vetrnice, ki ne bodo škodile ljudem in
okolju
Da bodo postavili le tiste vetrnice, ki ne bodo
imele škodljivega vpliva na ljudi in okolje,
nam je zatrdil tudi direktor družbe Vepa Aleš
Musić. »Referendum je pokazal, da večina
ljudi ni proti vetrnicam, da jih je še veliko
neopredeljenih. To pomeni, da se bomo morali z njimi še veliko pogovarjati, jim pokazati
razvojne priložnosti in to, da vetrnice ne bodo
škodile njihovemu zdravju niti poslabšale
kakovosti bivanja,« je dejal Musić. Obljubil je,
da bodo temeljito preučili vsa možna stojišča
vetrnic in za vsako posebej ugotavljali, ali je
primerno in ali ne škoduje ljudem in okolju.
»Postavili bomo le tiste, ki bodo dokazano
neškodljive,« je zatrdil za Energetiko.NET.
Spomnimo, družba Vepa je dobila energetsko dovoljenje za do 40 vetrnih elektrarn s
skupno močjo do 120 MW.

rabo energije za 66 odstotkov oziroma za
368 MWh, izpuste ogljikovega dioksida pa
za 206 ton. »Prihranke si bomo z Javno
razsvetljavo 20 let delili na polovico, po tem
obdobju pa bodo vsi ostali v občini,« je
povedal župan in poudaril, da s svojim
deležem še naprej podpirajo izboljšave na
javni razsvetljavi.
Zgradili so tudi nov lesen nizkoenergijski
vrtec v Divači. Naložba je bila vredna dobra
dva milijona evrov, od tega so 1,1 milijona
evrov dobili iz nepovratnih sredstev. »Ravno
lokalni energetski koncept je pokazal, da
vrtec, ki smo ga mi načrtovali, ne bo dovolj
energetsko učinkovit, zato smo se odločili
za nizkoenergijskega,« je povedal župan.
Nov vrtec porabi za polovico manj energije
kot stari, za prav toliko pa so se zmanjšali
tudi izpusti ogljikovega dioksida. Energijsko
so sanirali tudi Osnovno šolo dr. Bogomirja
Magajne Divača, dela pa so začeli tudi v
Osnovni šoli Senožeče. Tudi v šolah bo
poraba energije po prenovi občutno manjša,
Občina Divača med energetsko najbolj
in sicer za več kot 60 odstotkov.
učinkovitimi
Ob prenovi javnih objektov navadno preBolj kot na vetrnice v občini Divača stavijo
na energetsko učinkovitost in na čim manj- novijo tudi ogrevalni sistem in iz fosilnih
šo rabo energije. Na lanskem natečaju goriv preidejo na lesno biomaso. Poleg tega
Energetike.NET En.občina, v katerem na - imajo v občini šest sončnih elektrarn (skupgrajujemo energetsko najbolj učinkovite na inštalirana moč je 402 kW) in dve vetrni
slovenske občine, je tako Divača dobila elektrarni (moč prve, ki stoji v Dolnjih
prvo nagrado med malimi občinami. Ležečah, znaša 2,6 kW, leta 2012 pa so v
Država je nad občino
A župan se zaveda, da so odločitve države nad »Imeli smo srečo, da smo pred leti, ko je Dolenji vasi zgradili prvo veliko vetrno elekodločitvami občine in ljudi. In projekt vetrne- bilo treba pripraviti lokalni energetski kon- trarno v Sloveniji z nazivno močjo 2,3 MW).
V javnih objektih so uvedli ciljno spremga parka v krajevni skupnosti Senožeče uživa cept, naleteli na Goriško lokalno agencijo
podporo države, saj je vlada zanj že potrdila GOLEA, ki jo vodi Rajko Leban,« je v inter- ljanje rabe energije – CSRE z namenom sizačetek postopka za pripravo državnega pro - vjuju povedal divaški župan. Večino pro- stematičnega izboljševanja energetske učinstorskega načrta (o tem in o vetrnem parku jektov, ki so jim prinesli zmago, so namreč kovitosti javnih objektov. Hkrati so na občini
smo podrobneje pisali v članku Vlada potr - izvedli v sodelovanju s to agencijo. Ta je v sodelovanju z Eko skladom organizirali
dila začetek postopka DPN za vetrni park pravzaprav postala nekakšen občinski ener- energetsko svetovanje za občane, v večjih
Senožeška brda). Občina ima torej tu bolj ali getski menedžer, ki nadzoruje porabo energije krajih pa so pripravili tudi predavanja o energetski učinkovitosti.
manj zvezane roke, saj nima orodja, s katerim v javnih stavbah.
bi lahko preprečila gradnjo vetrnic. Če bo prišlo do uresničitve projekta, si bo občina kaj vse so že naredili?
Več o aktivnostih občine in njenih načrtih
prizadevala, da bo umeščanje vetrnic v prostor Že leta 2012 so se povezali z ljubljanskim je v intervjuju za Energetiko.nEt povedal
čim manj boleče za ljudi in da bodo te čim podjetjem Javna razsvetljava in prenovili večji župan Drago Božac.
bolj oddaljene od naselij, je obljubil župan. del razsvetljave v občini. Tako so zmanjšali
otem ko je slabih 60 odstotkov kra janov Senožeč na posvetovalnem
referendumu konec maja zavrnilo
postavitev vetrnega parka na območju svoje krajevne skupnosti, Aleš Musić,
direktor družbe Vepa, ki je investitor, obljublja, da projekta ne bodo opustili. »Ogromno
naporov bomo v prihodnosti posvetili izobraževanju in informiranju ljudi,« je dejal za
Energetiko.NET.
Od 888 volilnih upravičencev v krajevni
skupnosti Senožeče, kolikor jih je smelo na
voliščih izraziti svoje mnenje o postavitvi
vetrnega parka, jih je glasovalo 569 oziroma
64 odstotkov. Za postavitev vetrnic jih je bilo
229 (40,2 odstotka), proti 331 (58,2 odstotka),
devet glasovnic pa je bilo neveljavnih. »To ne
pomeni, da so ljudje proti vetrni energiji,
nasprotujejo le načinu umeščanja vetrnic v
prostor,« je v intervju za Energetiko.NET povedal župan občine Divača Drago Božac. »A
čeprav je bil referendum posvetovalne narave,
je za nas, župana in svetnike, ki smo ga
izglasovali, zavezujoč. Zavezani smo spoštovati voljo ljudi,« je poudaril. Dodal je, da v
občinski prostorski načrt tako razen dveh ali
treh manjših vetrnic in že delujoče vetrnice,
ki jo je postavila družba AAE, novih in
močnejših vetrnih elektrarn ne bodo vključili.

P
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intErVJU: DragO BOŽaC, župan Divače
Župan občine Divača Drago Božac je prepričan,
da bodo z državo glede vetrnega parka v
Senožeških brdih uspeli najti kompromis,
ki bo sprejemljiv za vse.

ne
potrebujemo
vetrnic,
treba je le
zmanjšati
rabo
energije

Občina Divača je v zadnjem mesecu pozornost medijev pritegnila predvsem
zaradi novega vetrnega parka, ki naj
bi zrasel na Senožeških brdih. krajani
mu nasprotujejo, država pa je zanj že
potrdila začetek postopka za pripravo
državnega prostorskega načrta (o tem
in o vetrnem parku smo podrobneje
pisali na našem portalu, in sicer v članku Vlada potrdila začetek postopka DPn
za vetrni park Senožeška brda). Le malokateri medij pa je poročal o velikih
uspehih, ki jih občina dosega na področju učinkovite rabe energije. Lani je
bila celo izbrana za energetsko najbolj
učinkovito med malimi občinami. O vetrnicah
in drugih energetskih temah smo se
pogovarjali z županom Dragom Božcem.
na majskem posvetovalnem referendumu
ste se prebivalci občine Divača odločili,
da nočete vetrnic. ker v občini podpirate
uporabo obnovljivih virov in se trudite
zmanjšati porabo energije, je to nekoliko
nenavadna odločitev. zakaj nasprotujete
vetrnim elektrarnam?
u Ljudje niso proti vetrni energiji, izid referenduma pomeni le to, da se ne strinjajo z
načinom umeščanja vetrnic v prostor (na
referendumu je proti postavitvi vetrnega
parka v Senožeških brdih glasovalo slabih
60 odstotkov krajanov, op. a.). Občani imajo veliko pomislekov, ki so lahko zelo tehtni, saj bodo vetrnice vplivale na njihovo
življenje. Občina se je zato zavezala k razpisu referenduma in spoštovanju njegovih
izidov. V občinskem prostorskem načrtu
imamo poleg vetrnice, ki že stoji v Dolenji
vasi, predvidene še tri, novih vetrnic in
vetrnih polj pa vanj ne bomo umeščali.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
smo že obvestili, da nasprotujemo, da se
vetrni park v Senožečah umesti v državni
prostorski načrt.

toda vlada ima pri tem proste roke …
u Drži. Država je nad nami, torej se lahko
odloči tako, kot želi. Pričakujem pa, da
bomo skupaj našli kompromis, ki bo sprejemljiv za vse.
Nisem prepričan, da nas drugi Slovenci
razumejo, a za nas je to zelo pomembno
vprašanje, naša stališča pa so trdna in bodo taka ostala tudi v pogovorih z državo. Prepričani smo, da je prava pot čim manjša ra ba energije, njena učinkovita raba ter
uporaba tistih obnovljivih virov, ki ne škodujejo okolju in ne motijo življenja okoliških prebivalcev. Vetrnice trenutno še niso
takšne, zato ne želimo prehitevati časa.
Pravite, da je treba zmanjšati predvsem
rabo energije in povečati energetsko
učinkovitost. Lani ste ravno zaradi
tovrstnih projektov dobili nagrado
Energetike.nEt kot energetsko najbolj
učinkovita občina v kategoriji mali
občin. Je majhnost v tem primeru
prednost? ali zato, ker ste majhna
občina, lažje izvajate projekte?
u Dokler obstajajo različni razpisi in
možnost pridobivanja nepovratnih sredstev, je majhnost verjetno res prednost. V
manjši občini je namreč manj projektov,
zato je lažje izbrati prave. Poznamo na
primer skorajda vsak objekt in dobro vemo,
kateri res potrebuje prenovo, zato lažje
določimo pravilen vrstni red projektov.
Če pa Evropa ne bi spodbujala energetske učinkovitosti in tovrstnih projektov ne
bi financirala, potem kot majhna občina
tega zagotovo ne bi zmogli. Gre namreč za
precej velike naložbe.
Objavljen je le del pogovora, celotnega preberite kmalu na portalu Energetika.nEt.
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V čigavi mreži bo pristal
francoski alstom?
Ana Vučina Vršnak

K

onec aprila je svetovno energetsko sceno dodobra pretresla novica o načrtovanem prevzemu francoskega infrastrukturnega giganta Alstom s strani ameriške
multinacionalke General Electric (GE), v igro pa se je
takoj vključil nemški gigant Siemens. Po skorajda dveh mesecih
dogovarjanj in pregovarjanj so svoj »piskrček« pristavili še Japonci.

Sedem milijard Siemensa in Mitsubishija
Siemens in Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sta 16. junija
v Parizu predstavila svojo ponudbo. Ponudila sta sedem milijard
evrov: 3,9 milijarde bi dal sam Siemens za Alstomov sektor
plinskih turbin, 3,1 milijarde evrov pa Mitsubishi za 40-odstotni delež Alstomov del jedrskih in parnih turbin, 20-odstotni
delež za njegove omrežne tehnike in hidroenergijo, hkrati pa bi
dobil tudi 10-odstotni delež v podjetju, poročajo nemški mediji.
Predtem je Siemens, ki se podobno kot Alstom ukvarja z energetiko in vlaki, nastopal sam. Kot je dal vedeti, bi se pri
prevzemu osredotočil prav na energetiko, medtem ko bi se Alstom ukvarjal predvsem s prometom. V Franciji namreč vozijo
njegovi vlaki TGV, po Nemčiji pa Siemensovi ICE.
in več kot 12 milijard general Electric
Na drugi strani (igre in Atlantika) b(e)di korporacija General
Electric, po lestvici Forbes četrta največja na svetu. Američani
ponujajo 12,4 milijarde evrov za vse štiri dele Alstoma, vključno
s področjem obnovljivih virov energije (OVE) in sistemom
prenosnega omrežja. Ponudba je na mizi do 23. junija – torej do
dneva izida te revije.

Boj za Ukrajino
po novem
vključuje tudi
Bolgarijo
Simona Drevenšek in Ana Vučina Vršnak
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Alstom je pomemben proizvajalec opreme za
infrastrukturo: okoli tri četrtine njegovega portfelja je
vezanega na energetiko – opremo dobavlja tudi za
šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), ukvarja pa
se tudi z železnicami, saj proizvaja hitre vlake TGV.
Francoski gigant po vsem svetu zaposluje okoli
65.000 ljudi, zato francoski vladi ni vseeno, kdo bo
podjetje vodil v prihodnosti. V ospredju naj bi bila skrb
za delovna mesta ter neodvisnost francoske jedrske
industrije. Seveda vsi »prevzemniki« Parizu obljubljajo
na tisoče novih delovnih mest.

Vpleten vrh francoske politike
Ravno v času, ko smo pripravljali prispevek, so pogajanja v Parizu
dosegla vrhunec. Da je prevzem Alstoma pomemben, dokazujejo
pogovori poslovnežev s samim vrhom francoske politike. Francoski
predsednik Francois Hollande se je takoj po najavi prevzema srečal
tako s prvim možem GE Jeffreyjem Immeltom kot s prvim možem
Siemensa Joejem Kaeserjem. Poročali smo že, da je francoska
vlada sprejela uredbo, po kateri lahko blokira prodajo strateško
pomembnih družb tujim družbam, francoski mediji pa so poročali
o tem, kako Alstomu pri združitvah svetuje Steve Immelt, brat
predsednika uprave GE Jeffreyja Immelta. Francoski gospodarski
minister Arnaud Montebourg je bil tudi kritičen do izvršnega direktorja Alstoma Patricka Krona, saj ta ni obvestil vlade o prevzemnih pogovorih z ameriškim konkurentom.

B

olgarski premier Plamen Orešarski je sredi junija javno
obelodanil, da je Bolgarija ustavila dela na plinovodu
Južni tok. Zamrznitev del naj bi trajala, dokler Bruselj ne
bo dal zelene luči za nadaljevanje projekta. Se je pa premier za takšen korak odločil po sestanku s predstavniki ameriške
diplomacije, ki se zavzema za strožje sankcije proti Rusiji zaradi
rusko-ukrajinske krize. Južni tok, če bi ga zgradili, bi plin v Evropo
prenašal mimo Ukrajine, s katero ima Rusija napete odnose. Ker
država še vedno ni poravnala dolga za dobavo plina lansko in
letošnje leto, je Rusija v ponedeljek, 16. junija, zmanjšala količine
plina, ki gredo do Evrope preko Ukrajine. Tristranska pogajanja,
ki so trajala nekaj dni in jih je vodil evropski komisar za energetiko
Günther Oettinger, niso bila uspešna. Ukrajina pa je celo zavrnila
ponudbo Gazproma, da bi za tisoč kubičnih metrov plina plačevala
285 evrov. Meni namreč, da je to le politična manipulacija. Prvi dan
prekinjene dobave so v Plinovodih sicer za Energetiko.NET zatrdili,
da ne zaznavajo nobenih sprememb v razpoložljivosti količin
zemeljskega plina na mejnih primopredajnih točkah. Ocenjujejo,
da tudi ob motnjah prenosa zemeljskega plina preko Ukrajine ne
bila ogrožena zanesljivost dobave za slovenske uporabnike v
naslednjem kratkoročnem obdobju.
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V javnosti francoska politika ni bila najbolj naklonjena GE. Po
tem, ko je ta obljubil celo tisoč novih delovnih mest v Franciji, je
Kaeser po mnenju komentatorjev izkoristil zgodovinsko priložnost
in taktično pristopil k stvari. Ne bi prevzel celotnega Alstoma, ki
je za Francoze ogromnega pomena, ampak le del, ki ga najbolj
zanima. S tem bi se otresel vrste tveganj, ne bi pa bil odgovoren
za razna odpuščanja, če bi do njih prišlo. A manj kot francoska
politika so, vsaj tako so poročali vsi tuji mediji v zadnjih dveh mesecih, nad nemškim gigantom navdušeni v samem Alstomu.
Boj za Alstom, ki, kot je znano, dobavlja opremo za šesti blok šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6), je razburkal medijsko in poslovno

sceno tudi zato, ker je eden največjih zaposlovalcev v francoskem
zasebnem sektorju. Samo v Franciji zaposluje 18.000 delavcev, po
svetu pa skupaj 65.000. Francoska vlada ga je rešila leta 2004,
potem pa leta 2006 svoj delež v njem prodala. Sedaj je ponovno v
težavah. Kot opozarjajo strokovnjaki, se bo morala prestrukturirati
tudi energetika na področju turbin – podobno, kot so se že nekatera
področja obnovljivih virov, denimo sončna energija, kjer ima Alstom veliko prednost.
S prevzemom bi ameriški GE nedvomno okrepil prisotnost na Stari
celini, medtem ko gre potezo Siemensa razumeti bolj v luči obrambe.
Ponudbe za prevzem naj ne bi podal, če v igro ne bi stopil GE.

gazprom zmanjšal dobavo
Oettinger je dejal, da je Moskva zavrnila predlog, po katerem bi
Kijev nemudoma plačal 739.000 evrov, preostali dolg pa bi
odplačeval mesečno. Ukrajina bi za plin pozimi plačevala 285
evrov za tisoč kubičnih metrov, polet pa 222 evrov, je poročal
EurActiv. »Od danes, od 10. ure zjutraj po moskovskem času (v
ponedeljek, 16. junija), bo Ukrajina dobila le količino plina, ki ga
je plačala,« so sporočili iz Gazproma. Ob tem so v Gazpromu zatrdili, da bo Evropa dobivala polne količine plina. »Naftogaz je
plin dolžan poslati v Evropo,« je dejal tiskovni predstavnik družbe
Sergej Kuprijanov.
Ukrajina bi morala plačati najmanj 1,44 milijarde evrov dolga,
čeprav po oceni Gazproma dolguje več kot tri milijarde. Gazprom
je zato vložil tudi tožbo na stockholmskem arbitražnem sodišču,
preko katerega bo skušal izterjati dolg, hkrati pa bo na to isto
sodišče vložil tožbo še ukrajinski Naftogaz, in sicer za 4,4 milijarde evrov, ki naj bi jih preplačal za ruski plin.

darske sankcije, na koncu pa so zahodne sile pritisk začele vršiti
s pomočjo energetske politike, je slišati neuradno. Evropska
komisija je Bolgariji v začetku junija poslala pismo z zahtevo po
prekinitvi del na Južnem toku. Kot smo na portalu Energeti ka.NET že poročali, je suspenz del le nekaj dni kasneje napovedala tudi Srbija. Sofija trdi, da je tarča Bruslja, ki je proti Rusiji
naravnan zaradi Ukrajine.
Medtem je ameriška diplomacija sporočila, da bi manko plina
iz Rusije lahko nadomestili z ameriškim utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP). Republikanski senator John McCain je
po srečanju z Orešarskim dejal, da bi »Bolgarija morala zaplete
pri Južnem toku rešiti v sodelovanju z evropskimi kolegi«. Dodal je, da bi si pri projektu v trenutni situaciji »želeli manj
ruskega vmešavanja«. Poziva tudi, da v projekt gradnje plinovoda ne bi bilo vpleteno nobeno podjetje, ki so ga ZDA sankcionirale.
Kot pravijo dobro obveščeni, je Južni tok le projekt v primežu
številnih geostrateških interesov. Če želi Evropa Ukrajino bližje
sebi, bo logično naklonjena tudi prenovi njenega plinskega omrežja in manj gradnji novih plinovodov. Že danes polne izkoriščenosti
obstoječih prenosnih poti ni, poraba plina tudi ne bo naraščala, je
pa zaenkrat plin, ki pride po ceveh, cenejši od UZP.

zDa nočejo Južnega toka
Z Južnim tokom se zapleta od začetka nemirov v Ukrajini.
ZDA so pritiskale na EU, naj proti Rusiji uvede strožje gospo-
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zDa in EU razmišljajo o nakupu ukrajinskega prenosnega
plinskega omrežja
ZDA po navedbah nekaterih tujih poznavalcev želijo zmešnjavo
okoli Južnega toka ne toliko iz političnih razlogov, ampak predvsem ekonomskih, je zapisal ruski časnik Kommersant. Sodeč
po informacijah časnika, naj bi se Ukrajina dogovarjala, da bi s
plinovodnimi tranzitnimi potmi upravljala pod budnim očesom
ZDA in EU, Južni tok pa bi takšno prizadevanje izničil. ZDA naj
bi celo razmišljale, da bi ukrajinski prenosni plinski sistem
kupil konzorcij ameriških in evropskih investitorjev.
Junija je ukrajinski premier Arsenij Jacenjuk napovedal prestrukturiranje Naftogaza – podjetje naj bi bilo po novem
razdeljeno na več delov, od samega plinovoda, prenosa in
shrambe plina. Poznavalci trdijo, da naj bi se za nekatere dele
zelo zanimale ZDA. Kommersantovi viri pravijo, da naj bi se
ukrajinska vlada o tem že pogovarjala s Shellom, ExxonMobilom
in Chevronom. Vprašljive so le še tranzitne garancije Gazproma, saj brez njih takšen korak nima vrednosti. Ob tem dodajmo
zanimivost: Hunter Biden, sin ameriškega podpredsednika
Josepha Bidena, se je nedavno zaposlil v največji ukrajinski zasebni družbi, ki se ukvarja s prodajo zemeljskega plina, v Burisma Holdings. Kot pravi, bo tam med drugim skrbel za transparentnost.
16
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Ukrajina bi morala plačati
najmanj 1,44 milijarde evrov
dolga, čeprav po oceni Gazproma
dolguje več kot tri milijarde.
Gazprom je zato vložil tudi tožbo
na stockholmskem arbitražnem
sodišču, preko katerega bo skušal
izterjati dolg, hkrati pa bo na
to isto sodišče vložil tožbo še
ukrajinski Naftogaz, in sicer
za 4,4 milijarde evrov, ki naj
bi jih preplačal za ruski plin.

Ilustracija: Roman Peklaj

Druga težava z Južnim tokom je njegova ekonomska upravičenost, pravijo poznavalci. Pomembno vprašanje je, kdo bo projekt financiral. Urednik ruskega portala Business New Europe
Ben Aris je za rusko televizijo Russia Today denimo izjavil:
»Amerika se je odločila postaviti v položaj, v katerem izključi kogarkoli, ki ga ne mara. V tem primeru ni gospodarske racionalnosti. Evropejci so zelo pragmatični – iščejo poceni energente, ki
jih lahko dobavi Rusija.«
Južni tok naj bi sicer tekel skozi Slovenijo. A nedavno je v igro
(ponovno) vstopila Avstrija. Gazprom je namreč konec aprila sklenil sporazum z avstrijskim OMV o Južnem toku, v katerem sta
strani potrdili, da se bo ta končal v avstrijskem plinskem vozlišču
Baumgarten. Neuradno je slišati, da bi lahko argumentacija, da
bi ruski plin na ta način pristal na že obstoječem vozlišču in da
ne bo novih podobnih gradenj, predstavljala manjše regulatorne
probleme za Gazprom v Bruslju. Znano je tudi, da je OMV
izgubil Nabucco.
Minister Samo Omerzel je sicer prepričan, da je projekt Južni
tok strateško pomemben za EU in Slovenijo, zato Slovenija ocenjuje, da njegov nadaljnji obstoj zaradi zadnjih dogovarjanj med
ruskim Gazpromom in avstrijskim OMV ni ogrožen. Prav nasprotno, trdijo na ministrstvu: »Glede na dejstvo, da je Slovenija izpolnila vse obveznosti iz meddržavnega sporazuma in da v celoti podpira sodelovanje v tem projektu z vidika diverzifikacije poti oskrbe
s plinom tudi v evropskih okvirih ter zlasti zaradi pospešenega
umeščanja v prostor na slovenski strani, ocenjujemo, da smo v
primerjavi z avstrijsko stranjo na projektu Južni tok v pomembni
prednosti.« Podobno je za Energetiko.NET poudaril Eberlinc. Po
njegovem vseh zavez ni mogoče kar tako prekiniti. Avstrija je
sicer prav tako članica EU kot Slovenija in Eberlinc ne vidi kakšnih
posebnih prednosti te države pred našo. Dodaja, da je bil med
OMV in Gazpromom sklenjen le dogovor in ne sporazum, tako
da gre korak po njegovem razumeti kot ohlapnejšo zavezo. Sicer
pa, pojasnjuje prvi mož Plinovodov, je bila ta odločitev in vsa pojasnila, ki jih je pošiljal v javnost Gazprom, v prvi vrsti politična.
V ospredju je torej politika, medtem ko Plinovodi ali Gazprom
nista glavna kreatorja, je prepričan Eberlinc.
Odločitev bolgarskega premiera Orešarskega bi sicer lahko
povzročila tudi politično nestabilnost, meni Matthias Dornfeldt,
strokovnjak za energetsko politiko na berlinski Svobodni
univerzi. Kot smo že poročali na portalu, se je vlada Orešarskega
maja za las ognila nezaupnici.
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Inovativna Energija plus

S postopnim odpiranjem trga z energijo, ki se je začelo
v času pridruževanja Evropski uniji že daljnega leta 2001, so
se pojavile mnoge nove priložnosti razvoja storitev, ki
se navezujejo na oskrbo z energijo. Za Energijo plus, hčerinsko podjetje Elektra Maribor, postane osrednja točka vseh
poslovnih aktivnosti kupec – porabnik energije.
Direktor podjetja Bojan Horvat pravi, da je bilo zato treba prilagoditi poslovne procese, organiziranost in poslovno naravnanost. »Tega smo se v Energiji plus zavedali že od vsega začetka
in s prilagajanjem trženjskega nastopa sledili vsem prelomnim
trenutkom odpiranja trga od trenutka, ko so v letu 2001 največji
poslovni uporabniki začeli svobodno izbirati dobavitelja pa vse
do trenutka popolnega odprtja trga v letu 2007, ko je svobodna
izbira bila omogočena še gospodinjstvom,« pravi Horvat.
Ob koncu leta 2011 so v Energiji plus začeli s pripravami
za vstop na trg zemeljskega plina, toplote in lesne biomase,
kar so udejanili v preteklem letu, in s tem postali eden izmed
redkih celovitih ponudnikov pestre palete energentov in
storitev na področju oskrbe z energijo.
Med mejniki v razvoju podjetja Horvat izpostavlja
lanski projekt prenove 40 let stare kotlovnice in dela
sistema daljinskega ogrevanja, na katerega je priključenih 580
stanovanj v Mariboru. »Sistem bomo upravljali naslednjih
deset let. S prehodom na zemeljski plin, novimi kotli in soproizvodnjo toplote in elektrike smo občutno znižali stroške
ogrevanja, zmanjšali emisije CO2 in povečali učinkovitost ter
udobje celotnega sistema ogrevanja. Da je projekt uspešen in

KRATEK POGOVOR Z
DIREKTORJEM ENERGIJE
PLUS BOJANOM
HORVATOM: O KONKURENCI
IN DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Električno energijo prodajate, a
hkrati strankam natančno svetujete,
kako lahko varčujejo pri porabi
električne energije. Kako komentirate to navidezno neskladje?
Prav ta nenavadnost predstavlja izziv
vsakemu, ki se ukvarja z iskanjem novih
oblik trženja energije. Ker je v večini
primerov energija pri kupcih obravnavana kot generično blago, jo je potrebno
obleči, pobarvati in odišaviti. Poleg cene,
ki je seveda pomemben dejavnik, je le na

OgLaSnO SPOrOČiLO

učinkovit, priča tudi prva nagrada za energetsko učinkovit
projekt 2014, ki smo jo nedavno prejeli,« ne skriva zadovoljstva prvi mož podjetja.
Priključitev EU je sicer prinesla kar nekaj poenostavitev
pri poslovanju s partnerji iz drugih držav članic, ocenjuje Horvat. To se najbolj pozna na področju nabave zemeljskega plina,
pozitivna pa je tudi večja stopnja zaupanja, ki se je pojavila po
vstopu Slovenije v EU in je prisotna tudi danes, ko ekonomski
kazalci in mednarodni rating niso ravno briljantni. Med slabosti, ki jih zaznavamo predvsem v zadnjem času in ki so v
povezavi z EU, pa je velika odvisnost nekaterih slovenskih
podjetij od izvoza v članice EU, ki je marsikatero podjetje v času
ekonomske recesije prizadelo ali celo pokopalo.

tak način možno dodatno zagotoviti
uspešno prodajo. Svetovanje o učinkoviti
rabi energije, ugodna ponudba
energetsko varčnih naprav skupaj z energentom in projekti, kot je že zgoraj
omenjeni, prinašajo dodatne prihodke,
ki zagotavljajo razvoj podjetja, in to kljub
manjšemu fizičnemu obsegu prodaje
energentov. V učinkovito rabo energije je
potrebno investirati in na tem področju
vidimo naše dodatne tržne priložnosti v
obliki svetovanja, prodaje in različnih
storitev s področja oskrbe z energenti.
Ni skrivnost, da je v Sloveniji na tem
področju precejšnja konkurenca.
Prepričajte nas, zakaj bi se odločili
prav za vas tako na področju
električne energije kot zemeljskega
plina in peletov. Zakaj ste najboljši?
Imamo odličen servis, ki omogoča
neposreden kontakt na različne
načine: osebno, preko klicnega centra,
elektronske pošte in podobno. Zagotavljamo celovito oskrbo z energenti:
elektrika, zemeljski plin, toplota in
lesna biomasa, kar v večini primerov
za kupce pomeni nižje stroške.
Ponudbo vedno bolj individualiziramo,
jo prilagajamo konkretnim potrebam

naših kupcev oziroma skupinam
kupcev. Ne nazadnje pa je Energija
plus stabilna, finančno močna družba,
s kompetentnimi sodelavci, ki
odjemalcev ne bodo razočarali.
Eden od pokazateljev vrednot
je družbena odgovornost. Kako
uspešni ste pri tem?
Poleg iskanja takšnih virov energije in
načinov oskrbe z njo, ki zmanjšujejo
negativne vplive na okolje in prispevajo k trajnostnemu razvoju se v okviru
možnosti trudimo, da s podporo humanitarnih, kulturnih in športnih organizacij ter dogodkov izpolnimo tisti
del našega poslanstva, ki se nanaša na
družbeno odgovornost.
Kje vidite družbo čez pet ali deset let?
Razvoj tehnologije in infrastrukture, ki jo
potrebujemo za realizacijo naših poslovnih aktivnosti, bo v prihodnosti omogočil,
da bo Energija plus še vedno eno izmed
vodilnih podjetij na področju skrbe z
energijo v širši regiji, ne le v Sloveniji.
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aktUaLnO PO SVEtU

nova evropska strategija
za energetsko varnost
s stresnimi testi za plin

u VEČ o tej temi na portalu
Energetika.NET!

Ana Vučina Vršnak

lede na trenutne geopolitične ra zmere in odvisnost Evropske unije
od uvoza je Evropska komisija
konec maja predlagala novo evropsko strategijo za energetsko varnost. Med njenimi
glavnimi poudarki so raznolikost zunanjih
virov energije, nadgradnja energetske infrastrukture, dokončanje notranjega trga z
energijo EU in varčevanje z energijo. Predlagani so tudi stresni testi za plin pred
pričetkom zime. V kriznih razmerah bi
lahko rešitev iskali v večjem skladiščenju
plina, manjšem povpraševanju po plinu z
menjavo goriva (zlasti za ogrevanje) ter
razvoju infrastrukture za izredne razmere,
kot sta na primer dokončanje zmogljivosti
za povratni tok in združitev delov obstoječih zalog za zanesljivo oskrbo.
Če so vsi enotnega mnenja, da EU tako
strategijo potrebuje, pa je v zraku precej
skepse, ali bodo cilji tudi doseženi. Tudi na
ministrstvu za infrastrukturo in prostor
(MzIP), kjer se strinjajo, da je odgovor na
visoko uvozno odvisnost najprej treba iskati v spodbujanju rabe domačih nizkoogljičnih virov ter v energetsko bolj učinkoviti izrabi virov nasploh, je po njihovem
mnenju »v okviru predlogov za diverzifikacijo virov, poti in partnerjev v strategiji
opaziti določeno pomanjkljivost«. Projekt
Južni tok je po njihovem mnenju treba
prepoznati kot projekt evropskih razsežnosti, so za Energetiko.NET jasno povedali
na ministrstvu, ki ga vodi Samo Omerzel.
Tudi dosedanja evropska poslanka Romana Jordan poudarja, da bo prav odločitev o prihodnosti Južnega toka pokazala,
ali bo evropska energetska politika krenila
k več ali manj Evrope. Po njenem mnenju
je vrednost strategije predvsem v napove danih kratkoročnih ukrepih, ki naj bi zagotovili nemoteno napajanje evropskih odjemalcev z energijo v hladnejših mesecih, a
hkrati je kritična, saj so predlagani srednjeročni in dolgoročni ukrepi prešibki, da bi
lahko govorili o pravi strategiji: »Ne lotevajo se strateškega premisleka in določitve,
ki bi odpravili težave sedanjega energetske ga sistema in polovično izpeljanih tržnih
načel na področju elektrike in plina.«
Tanja Fajon, ki je bila na nedavnih volitvah v Evropski parlament ponovno izvoljena za poslanko, pa pravi, da »ne moremo
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Oettinger in Miller v začetku junija v Bruslju.

mimo dejstva, da je strategija tudi signal
Rusiji proti uporabi energije kot političnega orožja«. Kot je dejala za Energetiko.NET,
je sedaj nova strategija za Slovenijo prilož nost, da se vključi v aktivnosti razvoja
Južnega plinskega koridorja in morebitnih
dodatnih povezav.
Zelo kritični so, pričakovano, tudi v organizaciji Greenpeace. Po njihovem mnenju bo strategija le še poglobila odvisnost

Svetovno povpraševanje navzgor,
evropska proizvodnja navzdol
Po eni strani svetovno
povpraševanje po energiji narašča
in pričakovano je, da se bo do
leta 2030 zvišalo za 27 odstotkov,
po drugi strani pa je proizvodnja
energije v EU med letoma 1995
in 2012 padla za skoraj petino.
Danes več kot polovico potreb po
energiji v EU zadovoljijo zunanji
dobavitelji: leta 2012 je bilo v
EU uvoženih skoraj 90 odstotkov
nafte, 66 odstotkov plina in
42 odstotkov fosilnih goriv, za
kar vsak dan plačamo več kot
milijardo evrov.

od tujih energentov, saj ne navaja konkretnih ukrepov, kako bi koristili energetsko
učinkovitost in obnovljive vire. Franziska
Achterberg iz Greenpeacea je opozorila, da
metanje denarja za novo plinsko infrastrukturo z namenom manjše odvisnosti
od Rusije ne bo rešilo problema odvisnosti Evrope od fosilnih goriv. »Evropa bo še
vedno odvisnica, ki bo potrebovala dozo,«
je bila slikovita.

Od koga je EU najbolj odvisna?
Ključni dobavitelji nafte (podatki
so za leto 2013): tretjina Rusija,
11 odstotkov Norveška, 8 odstotkov
Savdska Arabija. Za uvoz nafte je
EU odštela 300 milijard evrov.
Ključni dobavitelji plina (podatki
so za leto 2013): 39 odstotkov
Rusija, 34 odstotkov Norveška,
14 odstotkov Alžirija. Za uvoz plina
je EU odštela 85 milijard evrov.
Ključni dobavitelji trdnih goriv
(podatki so za leto 2012): 26
odstotkov Rusija, 24 odstotkov
Kolumbija, 23 odstotkov ZDA.
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EU za enotno ceno
ruskega plina za vse
evropske države
Simona Drevenšek
Sedež gazproma

por med Ukrajino in Rusijo še ni
končan. EU, ki je v veliki meri odvisna od ruskega plina, skrbi predvsem
oskrba. Evropski komisar za energetiko
Günther Oettinger na pogajanjih med Ukrajino in Rusijo v Varšavi ni bil uspešen.
Rusija je napovedala, da bo Ukrajini dobavljala le količine plina, ki jih bo država
plačala vnaprej. Se pa EU zavzema za enotno ceno ruskega plina za vse evropske države, infrastruktura pa bi morala vključevati tudi Ukrajino, Gruzijo in jugovzhodno
Evropo, je dejal Oettinger po sestanku s
poljskim premierjem Donaldom Tuskom.
EU sedaj ruski plin kupuje na osnovi bilateralnih dogovorov z Moskvo in države

S

članice plačajo različne cene. Komisar je
prepričan, da bi skupni nastop držav izboljšal pogajalsko izhodišče in prispeval k
nižjim cenam plina, je poročal portal EurActiv. »Države EU ne morejo in ne bodo pri stale na igro 'deli in vladaj' oziroma v
podobnem stilu, kot želi Moskva,« je dejal
Oettinger. »Imamo izredno raznolike cene.
Večji kot je delež ruskega plina in večji
kot je ruski monopol, višje so cene.«
Evropa želi z enotno ceno plina po
besedah Oettingerja pokazati solidarnost z
Ukrajino. Tudi sicer EU preučuje različne
scenarije, kako se otresti odvisnosti od
ruskega plina. Kijev se je med tem uspel
dogovoriti o dobavi plina iz Slovaške,

nemški RWE pa je že sredi aprila začel
plin Ukrajini dobavljati preko Poljske.

Letošnji ukrajinski dolg gazpromu znaša
1,6 milijarde evrov
Ruski gigant Gazprom zatrjuje, da mu
Ukrajina dolguje 8,2 milijarde evrov za
leto 2013, od januarja letos pa še 1,6 milijarde evrov.
Ukrajinski Naftogaz pa je dejal, da računa ne bo sprejel, saj ni zmožen plačati za
količine plina, ki jih še ni kupil. V podjetju
zatrjujejo tudi, da so lani plačali 13 milijard
kubičnih metrov plina, medtem ko Gazprom vztraja pri prenosu celotne dogovorjene količine – 41,6 milijarde kubikov.

Energetika.NET
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A kot je opozoril ruski minister za energetiko Aleksander Novak, Ukrajina ni plačala za plin – niti za lanskoletni uvoz niti
za prve tri mesece letošnjega.
Oettinger pa je na novinarski konferenci
po pogovorih obljubil tudi, da bo Evropska
komisija stabilizirala Naftogaz, s čimer bo
Ukrajina deležna poštenih cen, je poročal
EUobserver.

Češka proti inštituciji, ki bi za EU
kupovala plin
Politiki o enotni ceni plina, ki jo je predlagala Poljska in na podlagi katere bi se oblikovala inštitucija za kupovanje plina,
nasprotujejo Čehi.
Po predlogu poljske bi plin kupovala

EU, države članice pa bi ga kupovale od
pristojne inštitucije. Bi pa s tem lahko
spodbujali zasebna podjetja, o dokumentu
poroča tiskovna agencija Reuters.
V dokumentu, ki je bil sprejet 21. maja,
je zapisano tudi, da Češka »ne podpira ustanovitve inštitucije, ki bi kupovala plin
in nafto v EU«. Čehi namreč glasno poudarjajo, da se mora Evropa osvoboditi odvisnosti od ruskih energentov. Ob tem opozarjajo tudi na prekinitev dobave plina iz
Rusije leta 2006 in 2009.
Sicer Praga po navadi podpre večino
poljskih predlogov, predvsem infrastrukturnih projektov sever-jug, kar je tudi prioriteta osrednje Evrope. Pri predlogu o eni
inštituciji, pristojni za nakup plina in naf-

zeleni teden: na poti do
družbe brez odpadkov

te, pa se želi Praga prepričati, da bo imela
pozitivne učinke, še piše EurActiv.

Vrh za energijo junija
Več o tem, kako bi lahko Evropa okrepila energetsko neodvisnost, naj bi bilo znanega na
vrhu za energijo, ki bo potekal konec junija.
Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je dejal, da je pri tem ključno
povečati lastno proizvodnjo energentov
kot tudi diverzificirati dobavo plina (poseči
tudi po utekočinjenem zemeljskem plinu
- UZP, op. a.). Države članice pa je pozval
tudi k okrepitvi povezovalnih plinovodov.
»EU bi se morala na naslednjo zimo pripraviti z več skladišči, obratnim tokom plina
in UZP,« je še dejal Barroso.

u Več o Zelenem tednu preberite na portalu
Energetika.NET:

• Zeleni teden: Ozaveščanje o pomembnosti
odpadkov
• Janez Potočnik: Zeleni teden je dokaz,
da so spremembe mogoče

Foto: Evropska komisija

Simona Drevenšek

Evropska komisija
razpisala 750 milijonov evrov za projekte
skupnega interesa
Odpadki na antarktiki

dpadki so preveč dragoceni, da bi jih odvrgli.« S temi
besedami so v Bruslju pospremili letošnji Zeleni
teden. Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je
napovedal tudi paket ukrepov glede politike odpadkov, ki ga je
Komisija predstavila konec junija. Cilji bodo bolj ambiciozni, do
leta 2030 pa bi po besedah Potočnika morala vsa EU slediti danes
najboljšim državam v recikliranju.
Največ težav imamo z recikliranjem elektronskih in električnih
odpadkov. Ti iz leta v leto porastejo za 3–5 odstotkov. Po ocenah European Electronic Recyclers Association (EERA) v Evropi letno
proizvedemo od 10 do 11 milijonov ton elektronskih in električnih odpadkov. »Vemo, koliko se proda, žal pa nimamo natančnih številk, koliko od tega potem recikliramo,« je za Energetiko.NET povedal izvršni
sekretar pri EERA Norbert Zonneveld.
V povprečju vsak Evropejec porabi 16 ton materialov letno,
vsak izmed 500 milijonov Evropejcev pa vsako leto odvrže za
okoli pol tone gospodinjskih odpadkov.
Sodeč po študiji, bi lahko EU s strožjo zakonodajo o recikliranju
prihranila kar 72 milijard evrov letno, sočasno pa bi se povečali tudi
dobički v sektorju upravljanja z odpadki za 42 milijard evrov letno.
To bi vodilo tudi do 400.000 novih delovnih mest.

»

O
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Tanja Srnovršnik Volarič

eneralni direktorat za energetiko Evropske komisije
je v začetku maja objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom
skupnega interesa (PCI) v energetskem sektorju, natančneje na področju električne energije in plina. Okvirno je
razpisanih 750 milijonov evrov, rok za oddajo predlogov pa
je 19. avgust. Razpis je del instrumenta za povezovanje Evrope, katerega cilj je pospešiti investicije na področju
vseevropskih omrežij in spodbuditi javne in zasebne investicije. Med kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni
projekti, največjo težo igrata »prioriteta in nujnost ukrepa,
da bo projekt odpravil ozka grla in energetsko izolacijo ter
prispeval k vzpostavljanju energetskega trga« in »zrelost
ukrepa v zvezi z razvojno fazo projekta«. EU bo sicer
financirala največ 50 odstotkov upravičenih stroškov izbranih projektov oziroma največ 75 odstotkov za projekte,
ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti oskrbe v regiji
oziroma v EU, krepijo solidarnost Unije ali vključujejo zelo
inovativne rešitve.

G
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iEa: Do leta 2035
za naložbe potrebnih
neverjetnih 35
bilijonov evrov
Špela Zakotnik

Danilo Duraković

gazprom in Comita
oblikovala skupno
podjetje za porabo
zemeljskega plina
v transportu
ruskem Sankt Peterburgu sta ob robu Mednarodnega
gospodarskega foruma konec maja predsednik
skupine Comita Danilo Duraković ter predsednik
uprave Gazproma Aleksej Miller podpisala sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja. Aljoša Ivančič iz Comite je za
Energetiko.NET pojasnil, da se bo novoustanovljeno podjetje
ukvarjalo s porabo zemeljskega plina v transportu.
Ivančič je na naše vprašanje, kaj pomeni novo podjetje
za slovensko gospodarstvo, odvrnil: »Obetajo se nova delovna mesta, če bo Južni tok v Sloveniji.«
Kot so sporočili iz Gazproma, sta se podjetji pogovarjali o možnostih sodelovanja v okviru projekta Južni tok. Poudarek je bil
na razvoju motornih goriv v različnih državah. Poleg tega sta
Gazprom in Comita razpravljali o možnosti zagotavljanja storitev slovenskega podjetja na področju tehnoloških komunikacij
in avtomatizacije za sibirski prenosni plinski sistem Power of
Sibiria. Slednji bo plin prenašal iz osrednje Sibirije (Irkutsk in
Jakutija) do Vladivostoka na Daljnem vzhodu in do Kitajske.
To je sedaj že drugo podjetje, ki sta ga skupaj ustanovila slovenska Comita in ruski Gazprom. Prvo podjetje – Gazprom Te lecom – že deluje, tudi v povezavi z Južnim tokom, v njem pa
ima Gazprom 50 odstotkov in eno delnico, Comita pa delnico
manj kot 50 odstotkov. Glavna naloga skupnega podjetja je upravljanje in zagotavljanje celovitih telekomunikacijskih storitev
na glavnih progah komunikacije vzdolž plinovoda Južni tok.

Foto: Tanja Srnovršnik Volarič

Simona Drevenšek in Ana Vučina Vršnak

V

Duraković postal častni konzul ruske federacije
Omenimo, da je bil Danilo Duraković aprila letos imenovan
za častnega konzula Ruske federacije s sedežem v Kranju.
Duraković že vrsto let svoje delo posveča krepitvi vsestranskega rusko-slovenskega sodelovanja in spodbujanju prijateljstva med narodoma, pravijo v Comiti. Kot predsednik
skupine Comita sodeluje z najpomembnejšimi ruskimi
podjetji na področju sodobnih telekomunikacijskih, informacijskih, energetskih in varnostnih rešitev.

Maria van der Hoeven

e želimo do leta 2035 pokriti potrebe po energiji, moramo
v energetski sektor vložiti več kot 35 bilijonov evrov, je
jasna Mednarodna agencija za energijo (IEA), ki je junija
predstavila najnovejše poročilo World Energy Outlook. Potrebe
so namreč večje iz dneva v dan, proizvodnja pa ponekod tudi
upada zaradi stare opreme in opuščenih nahajališč.

Č

Prva dama IEA Maria van der Hoeven je vlade
opozorila, v katera področja bi bilo treba nujno vložiti
milijone. Intervju z njo preberite v majski številki
revije Energetika.NET!

Več kot polovica omenjenih neverjetnih 35 bilijonov (bilijon je
tisoč milijard) investicij je, kot opozarja IEA, potrebna, da države
ohranijo proizvodnjo vsaj na današnji ravni (upoštevati je treba
kompenzacijo opuščenih naftnih in plinskih polj ter menjavo
elektrarn in druge opreme). Več kot 80 odstotkov teh sredstev bi
morale države investirati v oskrbo z energijo (levji delež za pridobivanje in transport fosilnih goriv ter naftne rafinerije),
preostanek pa v energetsko učinkovitost.
In čeprav so se investicije v obnovljive vire energije (OVE) od
leta 2000 povečale za štirikrat, je še vedno največji znesek namenjen fosilnim gorivom. »Za doseganje zastavljenih okoljskih
ciljev torej še nismo na pravi poti,« je državam položila na srce
nekdanja nizozemska ministrica za energetiko. Na konferenci
Združenih narodov v Parizu naslednje leto bo tako po njenem
potreben še dodaten razmislek o prihodnjih investicijah.
Energetika.NET
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Obama s »čistim
električnim načrtom«

u Dodatno branje na portalu Energetika.NET:
• Bo Ameriki uspelo omejiti izpuste?
• Obamov akcijski podnebni načrt
opozorilo »zaspani« Evropi
• Obama vidi priložnost v algah
in avtomobilih na plin

Ana Vučina Vršnak

meriška agencija za varstvo okolja
(EPA) je v začetku junija na osnovi
podnebnega akcijskega načrta
ameriškega predsednika Baracka Obame
predlagala nov zakonodajni okvir za znižanje emisij toplogrednih plinov iz obstoječih ter novih elektrarn. Gre za prvi tovrstni
načrt, ki se nanaša na že postavljene in
delujoče elektrarne, ki so tudi največji vir
onesnaženja.

A

Načrt priznava, da je stanje po državah
in sektorju raznoliko, cilj pa je med drugim znižati izpuste iz proizvodnje električne energije za 30 odstotkov na zvezni
ravni in jih spraviti na raven pred letom
2005. Gre za količino izpustov, do kakršne pride pri zagotavljanju elektrike za
več kot polovico ameriških gospodinjstev.
Hkrati s tem bi znižali onesnaženje s trdnimi delci, dušikovimi oksidi in žveplovim dioksidom za 25 odstotkov, poleg
tega pa bi tudi račune za električno energijo znižali za osem odstotkov zaradi
boljše energetske učinkovitosti in manjšega povpraševanja v elektroenergetskem sistemu.
Obama je bil ob predstavitvi načrta jasen, da »gre za vse nas« in da naj ljudje
enostavne nasprotnike in dezinformacije
ignorirajo. Skeptikov in kritikov namreč v
energetsko potratnih ZDA ni malo. Vidni
politiki iz premogovno bogatih držav so
govorili celo o »nožu v hrbet«, medtem ko

Foto: arhiv Bela hiša

ZDA imajo okoli 1600 elektrarn,
ki prispevajo skorajda 40 odstotkov vseh toplogrednih plinov
v državi.

mnogi v predlogu vendarle vidijo zgodo vinski dogodek.
Nova pravila naj bi dosegla, da bodo
ZDA do leta 2020 resnično zmanjšale izpuste za 17 odstotkov, kot je napovedoval
Obama, s čimer bi pritisnili tudi na druge
velike onesnaževalce – Indijo in Kitajsko,
da ukrepajo. »To predstavlja pravo vodstvo,« je komentiral podnebni ekonomist
lord Stern. Al Gore, nekdanji podpredsednik ZDA, pa je dejal, da so nova pravila
»najpomembnejši korak v boju proti podnebni krizi v ameriški zgodovini«. Michael
Brune, direktor Sierra Cluba – gre za eno
najstarejših okoljskih organizacij v ZDA in
nasploh na svetu – je za britanski Guardian ocenil, da bi novi načrt lahko pospešil

David J. C. MacKay

trajnostna energija brez razgretega ozračja
Cena izvoda 25,00 EUr

razvoj OVE precej bolj, kot menijo v EPA.
Po drugi strani pa je predsednik Prijateljev Zemlje (Friends of the Earth ) Erich
Pica menil, da čeprav gre za zgodovinski
premik, ta še vedno ni zadosten. »Problem
je v tem, so bile pretekle ambicije resnično
nizke. Predsednikove ukrepe bi morali soditi glede na dognanja znanosti – tako njegovi ukrepi niti približno niso dovolj
močni niti dovolj agresivni.«
Ker naj bi bil najbolj prizadet sektor premoga, ta že opozarja, da bi lahko prišlo do
električnih mrkov. Ameriška koalicija za
elektriko iz čistega premoga je ocenila, da
lahko administracija – ne glede na dober
namen Obame – pravzaprav povzroči naslednjo energetsko krizo.

Naročite si
svoj tiskani
izvod knjige.

www.energijadoma.si/en-zalozba/poslovna-literatura
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kitajska in zDa pripravljeni
zmanjšati izpuste
Simona Drevenšek

Foto: Evropska komisija

zDa in kitajska sta se dolgo časa
otepali ukrepov zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov. Vendar podnebne
spremembe niso prizanesle nobeni.
V luči tega in dejstva, da je na
kitajskem zaradi industrije zrak v
nekaterih mestih in provincah tako
onesnažen, da veljajo izredni ukrepi,
so se kitajci odločili ukrepati. Ukrepe
je na drugi strani napovedal tudi
ameriški predsednik Barack Obama.
industrija nad njegovim manevrom ni
navdušena, vrhovno sodišče pa je
podprlo njegovo namero, da omeji
izpuste iz termoelektrarn, saj so te
odgovorne za kar 40 odstotkov vseh
izpustov zDa. Uredba neposredno
sicer ne naslavlja podnebnih
sprememb, bo pa po poročanju
ameriških medijev nedvomno
pripomogla k zaprtju najbolj
onesnažujočih termoelektrarn.
Obisk Evropske komisarke za podnebne ukrepe Connie Hedegaard na kitajskem.

Dobra popotnica za pogajanja v
Parizu
Da so pogovori korak v pravo smer, se
strinja tudi Dejan Savić, zastopnik za
energetsko politiko za Greenpeace v
Sloveniji. »Obe državi veliko vlagata tudi
v obnovljive vire energije (OVE),« je za
Energetiko.NET dejal Savić.
»Nadaljevanje podnebnih sprememb
brez globalnega sporazuma za zmanjšanje izpustov vodi v hudo podnebno
nestabilnost, ki lahko povzroči ogromno škodo tudi prebivalcem ZDA in Kitajske, enako tudi njunemu gospodar stvu. Zato je v interesu obeh držav, da
obrzdata podnebne spremembe in prevzameta vsaka svoj del odgovornosti,«
opozarja Savić.
Sedenje velesil za isto mizo je po po ročanju tujih medijev znamenje, da
podnebna pogajanja v Parizu prihodnje leto morda ne bodo doživela hladnega tuša, kot se je zgodilo v Kopenhagnu
leta 2009.
Glavni kitajski pogajalec Šje Čenhua
je za Financial Times dejal, da so resni
pogovori z Washingtonom korak v sme ri novega odnosa med državama. Navedbe kitajskega sogovornika je potrdil tudi
Todd Stern iz ameriške pogajalske
skupine: »Lahko smo prepričani, da
Pariz ne bo Kopenhagen.«

Kitajska se je za zmanjševanje izpustov
odločila tudi zato, ker je zrak v določenih
provincah in mestih na Kitajskem tako
onesnažen, da veljajo izredni ukrepi, koncentracija prašnih delcev pa naj bi za več kot
20-krat presegala dovoljene vrednosti.
Ozračje najbolj onesnažujejo termoelektrarne, ki
proizvedejo 70 odstotkov električne energije.
kitajska in zDa največ vlagata v OVE
Kitajska se je za zmanjševanje izpustov
odločila tudi zato, ker je zrak v določenih
provincah in mestih na Kitajskem tako
onesnažen, da veljajo izredni ukrepi, koncentracija prašnih delcev pa naj bi za več
kot 20-krat presegala dovoljene vrednosti.
Ozračje najbolj onesnažujejo termoelektrarne, ki proizvedejo 70 odstotkov električne
energije. Sodeč po signalih zadnjih let, pa
jim (vsaj starim) bije zadnja ura: Kitajska
je namreč ena vodilnih držav po vlaganjih
v obnovljive vire energije (OVE).
»Obe državi (ZDA in Kitajska, op. a.)
sodita med vodilne po investicijah v OVE,
saj zasedata prvi dve mesti na svetovni lestvici držav, ki največ investirajo v ta sektor.

Znake, da se državi dogovarjata o novem
podnebnem sporazumu, lahko samo pozdravimo, kajti jasno je, da globalnih rezultatov na področju zmanjšanja izpustov
toplogrednih plinov brez ZDA in Kitajske
ne bo,« je dogovor med državama za
Energetiko.NET pokomentiral Savić.
Ob tem je opozoril, da velik del izpustov v
ZDA, še bolj pa na Kitajskem, nastaja v industriji, ki izdelke prodaja v EU: »Zato je
pomembno, da EU prevzame svoj del odgovornosti v globalnih prizadevanjih, tako
da sprejme podnebno energetsko politiko
do leta 2030, ki bo pomenila zavezujoče zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, povečanje deleža OVE in zagotavljanje energijskih prihrankov.«
Energetika.NET
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izbira dobaviteljev kompresorskih
postaj za taP
Simona Drevenšek

na plinskem področju je zadnje mesece
precej pestro. zdi se, da je z Južnim
tokom konec, v vodo je že zdavnaj
padel nabucco, neuradno je slišati,
da se investitorji umikajo tudi iz
investicije transjadranskega plinovoda
(taP). Pa vendar, kot smo poročali
že na portalu Energetika.nEt, v zvezi
z gradnjo nadaljujejo izbor dobaviteljev
za gradnjo taP.

V začetku junija so objavili tretje naročilo v Uradnem listu Evropske unije za
gradnjo dveh kompresorskih postaj v
Grčiji in Albaniji. Zainteresirana podjetja so imela priložnost vlogo za sodelovanje pri javnem naročilu oddati do 16.
junija.
V kratkem bo TAP objavil tudi razpis
za dobavitelje turbokompresorjev in ventilov velikega premera.

Energetska revščina še posebej
huda na Balkanu
Tanja Srnovršnik Volarič

V

Univerze v Manchestru. Med razlogi za to
je omenil ceno energije, ki se je v nekaterih državah od leta 1991 zvišala za več
kot 500 odstotkov, neučinkovit stavbni
fond, pomanjkanje sistemskih programov, ki bi urejali to problematiko, in premalo razvite mreže socialne varnosti.
Potem so tukaj še strukturni dejavniki,
kot so, da ni merjenja porabe in da ni
mogoče zamenjati sistemov ogrevanja in
dobavitelja. Med ovirami je omenil tudi

številne zakonodajne izzive v tej regiji.
Na Balkanu tako energetska revščina
prizadeva skoraj vsakega in je vsakdanji
pojav, pravi Bouzarovski. Tako ima na
primer skoraj 80 odstotkov prebivalcev
Makedonije vsaj eno težavo, povezano z
energetsko revščino, podatki pa so podobni tudi za druge države v regiji. Ker
ljudje za ogrevanje veliko uporabljajo
električno energijo – plinski sistemi so
namreč zelo slabo razviti –, višanje cen
električne energije postaja tudi zelo vroča
politična tema. »Vse več je protestov zaradi tega. Težava pa je, da politiki iščejo
samo kratkoročne rešitve, namesto da bi
iskali dolgoročne,« je opozoril Bouzarovski.

Foto: arhiv Evropska komisija

Evropski uniji se z energetsko
revščino sooča med 50 in 125 milijoni oziroma med 10 in 25 odstotki
prebivalcev EU. V celotni Evropi pa se z
najhujšo energetsko revščino spopada
njen jugovzhodni del, še posebej Balkan,
je konec aprila na mednarodni konferenci
Energetska revščina v Evropi: stanje in
rešitve, ki jo je v Ljubljani organiziralo društ vo Focus, poudaril Stefan Bouzarovski iz
Centra za urbano prilagajanje in energijo

Direktor za javna naročila na TAP Knut
Steinar Kvindesland je dejal, da mora potencialni izvajalec dokazati poglobljeno strokovno znanje pri izgradnji kompresorske
postaje za zemeljski plin, multidisciplinarne izkušnje pri izgradnji energetske infra strukture in izrazite veščine pri projektnem vodenju.
Po postajah bo moralo vsako leto teči 10
milijard kubičnih metrov zemeljskega
plina vzdolž celotne plinovodne poti od
vzhoda proti zahodu.
TAP, katerega gradnja kompresorske
postaje je načrtovana za začetek leta 2016,
je 870 kilometrov dolg visokotlačni plinovod za zemeljski plin. Zgradili naj bi ga do
leta 2018.

Obrenovac pod vodo.
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Černobil: gradnja
zaščitne zgradbe
napreduje,
Ukrajina zanjo
še povečuje
donacije

u Na portalu Energetika.NET preberite še:
• Reportaža: Černobil – kraj, kjer je šlo
vse narobe
• V Černobilu postavili prvi del nove
jeklene zaščitne zgradbe
• Jedrske nesreče: Statistično nemogoči
dejavniki so zadnje čase vse bolj pogosti

Špela Zakotnik
Foto: Alenka Žumbar Klopčič
radnja jeklene zaščitne zgradbe v
jedrski elektrarni Černobil napreduje dobro in brez motenj,«
je ob obisku Černobila v začetku junija
poudaril direktor jedrske varnosti pri
Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD)
Vince Novak. Ukrajina kot donatorka kljub
krizi redno plačuje dogovorjena sredstva in
je pred kratkim znesek celo povečala.
»Trenutna kriza v Ukrajini je očitno
samo še okrepila odločenost države, da
dokonča gradnjo zaščitne zgradbe okoli
jedrskega reaktorja štiri. Ukrajinski parlament je tako pred kratkim potrdil povečanje donacij države na 167,6 milijona
evrov,« je poudaril Novak.
Največja premična struktura na svetu,
ki bo prekrila uničeni reaktor štiri, bo
predvidoma dokončana leta 2017. Strošek
gradnje je ocenjen na 1,4 milijarde evrov,
sredstva pa v sklad za zaščitno zgradbo
černobilskega reaktorja zbira EBRD.

»

G

gradi tudi Belorusija
Napreduje tudi gradnja jedrske elektrarne
Ostrovets v Belorusiji. Pred dnevi so začeli
polagati temelje drugega bloka, nuklearka
pa naj bi začela obratovati leta 2020.

Blok 4 v simbolnem objemu.
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FOkUSni intErVJU: güntHEr OEttingEr, evropski komisar za energetiko

T

renutni mandat Evropske komisije 2010–2014 se
počasi izteka. Evropski komisar iz največje in
najvplivnejše države članice Günther Oettinger
končuje svoj prvi mandat v vlogi evropskega
komisarja za energetiko. Z njim smo govorili po
tem, ko je moral zaradi pogajanj med Ukrajino in
Rusijo odpovedati obisk v Sloveniji. Pravi, da je energetska
varnost že leta splošni cilj evropske energetske politike in da je
napredek brez dvoma veliko laže doseči, če se tega lotijo države
skupaj na evropski ravni. Občutek ima, da se države vse bolj
zavedajo, da je tesno povezan in fleksibilen evropski trg veliko
bolje pripravljen na morebitne motnje dobave, kot bi bil kateri
koli od nacionalnih trgov sam zase. Ko ga vprašamo glede podpornih shem za obnovljive vire energije – OVE (OVE so visoko
v vrhu prioritet energetske politike EU), odvrne, da je ključen pravilen pristop. Kar zadeva izkoriščanje plina iz skrilavcev, pa bi po
njegovem mnenju morali v EU vsaj pustiti vrata odprta.

Pravi pristop do
OVE ter odprta vrata
za plin iz skrilavcev
Tanja Srnovršnik Volarič in Ana Vučina Vršnak
Foto: Evropska komisija
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trenutni mandat Evropske komisije se počasi izteka. kako bi
ocenili evropsko energetsko politiko z vidika liberaliziranega
skupnega trga na eni strani in energetske varnosti (zunanje
dimenzije) na drugi strani?
u Evropski voditelji držav in vlad so leto 2014 določili za rok do končne vzpostavitve skupnega evropskega energetskega trga.
Komisija bo v prihodnjih mesecih objavila celovito oceno napredka na poti proti temu cilju. Že zdaj beležimo vidne dosežke, na
primer projekt cenovnega spajanja na področju električne energije, v katerem je 17 držav članic povezalo svoje trge za dan vnaprej in tako ustvarilo največja območja trgovanja z električno
energijo na svetu. Poleg tega so se v zadnjih letih bistveno znižale veleprodajne cene električne energije. To je še ena posledica
povečane konkurence na trgu.
Ne moremo pa mimo pomanjkljivosti, ki so še ostale. Nekatere
države članice še vedno niso povezane, ali pa zelo slabo, z elektroenergetskim in plinskim omrežjem preostalega dela Evropske
unije. Brez fizičnih povezav – visokonapetostnih vodov in plinovodov – te države članice ne bodo mogle koristiti vseh prednosti skupnega energetskega trga niti v gospodarskem smislu niti v smislu varnosti oskrbe. Večji napredek moramo doseči tudi pri usklajevanju
pravil delovanja trga in pri razvoju čezmejnih trgov znotraj dneva
in izravnalnih trgov. Na področju plina moramo vzpostaviti regionalna
plinska vozlišča, kjer mora konkurirati plin iz različnih virov.
Viden napredek smo dosegli pri krepitvi zunanje dimenzije
evropske energetske politike. Naj navedem nekaj primerov:
medsebojno obveščanje o sporazumih držav članic o uvozu energije s tretjimi državami je postalo obvezno, Evropska energetska
skupnost skupni energetski trg širi na Jugovzhodno Evropo,
vzpostavljamo pa tudi južni plinski koridor. Poleg tega želimo zunanjo dimenzijo naše energetske politike še okrepiti z evropsko
strategijo za energetsko varnost, ki smo jo predstavili 28. maja.
Unija je bila leta 2007/2008, ko so bili sprejeti cilji
20-20-20, zelo ambiciozna. Pozornost je bila usmerjena v
obnovljive vire energije. zdaj pa Samo Omerzel, slovenski
minister, pristojen za energetiko, pravi, da v Evropi vlada
enotno mnenje, da je fotovoltaika »največja napaka energetike v Evropi v zadnjih 20 letih«. V zvezi z obnovljivimi
viri so velike težave med drugim tudi v nemčiji in Španiji.
kaj je po vašem mnenju šlo narobe, glede na to da Evropa
zdaj porabi še več premoga kot včasih? kako bi Evropejcu
pojasnili ta paradoks, da si prizadevamo za obnovljive vire
in čisto energijo, hkrati pa uvažamo čedalje več premoga?
u Evropa je na dobri poti, da doseže cilje, ki si jih je zadala do
leta 2020 pri povečanju energetske učinkovitosti, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in krepitvi deleža energije iz obnovljivih virov. Že zdaj 14 odstotkov energije pridobimo iz obnovljivih virov, pri električni energiji pa je delež še večji in znaša
približno 24 odstotkov.
Ko pa govorimo o podpornih shemah za obnovljive vire, je
pomemben pravi pristop. V Nemčiji se je denimo dogajalo, da so
v nekaterih primerih namenili spodbude gradnji vetrnic ali
fotovoltaičnih naprav na območjih, ki niso bila rentabilna, saj ni
bilo dovolj vetra in sonca. Poleg tega Nemčija mora ubrati pravo zaporedje: najprej je treba podpreti gradnjo omrežij in razvoj
skladiščnih zmogljivosti. Šele tedaj imajo smisel nadaljnje
spodbude za nameščanje novih proizvodnih zmogljivosti.
Cena fotovoltaike je res bliskovito padla: z več kot 500 evrov na
MWh pred manj kot desetletjem na manj kot 150 evrov na MWh,
kolikor znaša zdaj. Če razmišljamo skozi prizmo naših energetskih in podnebnih ciljev, je to dobro, saj je tehnologija postala dostopna vsemu svetu. Brez dvoma pa se nekatere državne
podporne sheme hitro padajočim stroškom fotovoltaike niso

Nekatere države članice še
vedno niso povezane, ali pa
zelo slabo, z elektroenergetskim
in plinskim omrežjem preostalega dela Evropske unije.
Brez fizičnih povezav – visokonapetostnih vodov in plinovodov –
te države članice ne bodo
mogle koristiti vseh prednosti
skupnega energetskega trga
niti v gospodarskem smislu
niti v smislu varnosti oskrbe.
dovolj hitro prilagodile. Evropske in nacionalne politike se morajo spremeniti na način, da bodo podporne tarife samodejno sledile prihodnjemu zniževanju stroškov tehnologij. Evropska komisija zato zagovarja tržne podporne sheme in javne razpise za
novouveljavljene tehnologije in tehnologije velikih razsežnosti.
Mislim, da v prihodnje potrebujemo gospodarno evropeizacijo
podpornih shem, da bodo te ustrezno odražale spremembe na
skupnem energetskem trgu.
Razcvet plina iz skrilavcev v ZDA je znižal cene premoga na globalni ravni. Ker je bil premog bistveno cenejši od plina, nizke pa
so bile tudi cene v evropski shemi trgovanja z emisijami, se je za
proizvodnjo elektrike čedalje pogosteje uporabljal premog, visoko
učinkovite elektrarne na plin pa je bilo treba zaustaviti. To dokazuje, kako tesno so globalni energetski trgi medsebojno povezani.
Komisija je v odgovor na ta skrb vzbujajoč trend predlagala reformo sheme trgovanja z emisijami, pri čemer bi namenila večje spodbude prehodu na okolju prijaznejšo proizvodnjo električne energije. Poleg tega spodbuja tudi obsežne predstavitvene projekte z
uporabo tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS) ter zajemanja in uporabe ogljika (CCU), ki imata velik potencial za
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji električne
energije in v industriji.

Omenili ste nekaj težav iz preteklosti. katere ukrepe bi morali uvesti, da bi stanje izboljšali? Bi ga lahko popravili z odpravo subvencij
tako za obnovljive vire energije kot tudi za fosilna goriva?
u Komisija izvaja celovito študijo vseh subvencij, ki jih po Evropi
namenjamo virom energije. Glavno načelo pri tem je, da bi morale proizvodnjo energije in investicijske odločitve usmerjati tr žne sile. Vendar pa nekatere nove tehnologije še niso dovolj razvite, da bi bile lahko izpostavljene vsem tržnim tveganjem ali pa
trgi ne morejo zagotoviti potrebnih naložb in je zato potrebna
pomoč vlade. A ta pomoč bi morala biti omejena na najnujnejše,
usmerjena pa bi morala biti k tehnološkim inovacijam in zago tavljanju konkurenčnosti novih tehnologij.
Evropska komisija je pred kratkim sprejela nova pravila o javni
pomoči na področju energetike. Smernice gredo v podporo držav
članic pri doseganju njihovih podnebnih ciljev do leta 2020,
hkrati pa rešujejo težavo izkrivljanja trga, ki jo utegnejo povzročiti
subvencije, namenjene obnovljivim virom energije. Smernice zato spodbujajo postopen prehod na podporo obnovljivi energiji po
nareku trga. Poleg tega določajo kriterije, po katerih lahko države
Energetika.NET
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Prepričan sem, da bi proizvodnja
nafte in plina iz nekonvencionalnih virov v Evropi, predvsem
plina iz skrilavcev, lahko povečala
varnost oskrbe in konkurenčnost
Unije. Lahko bi vsaj deloma
odtehtala upad proizvodnje
konvencionalnega plina.

članice energetsko intenzivna podjetja, ki so posebej izpostavljena mednarodni konkurenci, razbremenijo posebnih taks, ki so
sicer uvedene za podporo obnovljivim virom energije.

Energetska politika je še vedno v rokah vsake posamezne
države članice. V teh razmerah si Unija prizadeva povečati
svojo energetsko varnost. Ali kot komisar – v tej vlogi ste
preživeli zadnjih pet let – in državljan največje in
najvplivnejše države članice menite, da je ta cilj sploh
dosegljiv? Je Unija v razmerju do tujih partnerjev, predvsem
Rusije in ZDA, sposobna nastopiti z enotnim glasom?
u Kar zadeva energetsko varnost, danes v primerjavi z obdobjem
pred petimi leti vlada širše soglasje o tem, da med državami članicami potrebujemo več sodelovanja in solidarnosti. To se je
pokazalo tudi v kontekstu krize v Ukrajini. Jasno je, da se vsaka
vlada sama zase čuti odgovorno za zagotavljanje nemotene dobave energije po dostopni ceni svojim državljanom, vendar nam
lahko sodelovanje vsem koristi. Energetska varnost je že leta splošni cilj evropske energetske politike in napredek je brez dvoma
veliko laže doseči, če se tega lotimo na evropski ravni. Tesno
povezan in fleksibilen evropski trg je veliko bolje pripravljen na
morebitne motnje dobave, kot bi bil kateri koli od nacionalnih
trgov sam zase. Občutek imam, da se države članice tega vedno
bolj zavedajo. Način, kako se je Unija odzvala na energetske
izzive, pred katerimi se je znašla zaradi krize v Ukrajini, je denimo pokazal, da smo se sposobni povezati in nastopiti enotno.
Če govorimo o Rusiji in diverzifikaciji energetskih virov in poti,
Južni tok za Bruselj nikoli ni bil prioriteta, vendar pa je Rusija
z nekaterimi državami članicami, tudi Slovenijo, podpisala
medvladne sporazume o gradnji tega plinovoda. Tudi Severni
tok že obratuje. Zdi se, da Rusija odločno hiti s svojimi energetskimi projekti, Evropa pa kar gleda in čaka. Na terenu se
ne izvajajo nobeni vidni evropski energetski projekti. Kako
bo Unija s takšnim pristopom dosegla svoje energetske cilje?
u Mislim, da vaša izjava o tem, da Evropa samo stoji in čaka, ne
odraža realnega stanja projektov in politik, ki smo jih uvedli v
zadnjih petih do osmih letih. Od zaporednih plinskih kriz v letih 2006 in 2009 je Unija vložila veliko truda v povečanje var nosti oskrbe s plinom. Medomrežne povezave med državami čla nicami so se izboljšale in danes je dvosmerna zmogljivost veliko
pogostejša, kot je bila pred letom 2009.
Komisija je z namenom, da bi pospešila dograditev plinskega
in elektroenergetskega omrežja, oktobra lani predstavila seznam prednostnih energetskih projektov. Približno 250 projektov,
kolikor jih seznam zajema, uživa ugodnosti, kot so hitrejši
postopki izdajanja dovoljenj, boljši regulativni pogoji in dostop
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do finančnih virov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. V
sklopu slednjega je za vseevropsko energetsko infrastrukturo v obdobju med letoma 2014 in 2020 namenjenih 5,85 milijarde evrov.
Prvi razpis v okviru tega instrumenta je bil objavljen pred kratkim.
Komisija je nedolgo tega predstavila novo evropsko strategijo
za energetsko varnost, ki temelji na učinkovitejši rabi energije,
dokončni vzpostavitvi skupnega trga, spodbujanju domače proizvodnje energije, tudi iz obnovljivih virov, večji odpornosti plinskega omrežja na motnje, krepitvi mehanizmov za preprečevanje
kriz in ukrepanje v krizi ter, kot že rečeno, nadaljnji diverzifikaciji zunanje oskrbe. V tem pogledu je vzpostavitev južnega plinskega koridorja, po katerem bo v Unijo v prvi fazi po letu 2020 prišlo
približno 10 milijard kubičnih metrov plina, ključnega pomena.
Voditelji držav in vlad bodo o evropski strategiji za energetsko
varnost razpravljali ob koncu junija in pri tem računam na
njihovo odločno podporo.

Maria van der Hoeven je v zadnjem pogovoru z nami dejala,
da bi morala Unija, če želi zmanjšati odvisnost od uvoza
plina, uporabljati nekonvencionalne vire plina in nafte.
Evropska komisija je januarja letos predlagala osnovna
vodila za rabo plina iz skrilavcev, ni pa jasno, kakšno je
njeno stališče. Če je mogoče sklepati po vaših preteklih
izjavah, vi osebno proizvodnjo plina iz skrilavcev podpirate.
Mnenja po državah članicah so, kot rečeno, deljena, prav
tako javno mnenje, ministri, pristojni za energetiko, pa so
nedavno razpravljali o vplivu rastočih stroškov in cen
energije na evropske potrošnike in konkurenčnost evropske
industrije. Kaj bi morala Unija ukreniti na področju plina iz
skrilavcev v prihodnjem letu ali dveh? So nižje cene energije
za evropske potrošnike in industrijo sploh realen obet?
u V strategiji za energetsko varnost poudarjamo potrebo po
povečanju uporabe naših domačih virov energije. To pomeni obnovljive vire, pa tudi fosilna goriva, a pod pogojem, da je njihova proizvodnja ekonomsko vzdržna in da se ustrezno spopade s
težavami javnega mnenja in vpliva na okolje. Prepričan sem, da
bi proizvodnja nafte in plina iz nekonvencionalnih virov v Evropi,
predvsem plina iz skrilavcev, lahko povečala varnost oskrbe in
konkurenčnost Unije. Lahko bi vsaj deloma odtehtala upad proi zvodnje konvencionalnega plina. Kar zadeva izkoriščanje plina
iz skrilavcev, bi po mojem mnenju morali vsaj pustiti vrata odprta in omogočiti predstavitvene projekte. Ne moremo in nočemo
se odločati namesto držav članic. S priporočilom, ki smo ga
sprejeli januarja, pa državo članico, ki bi se odločila omogočiti
raziskave in proizvodnjo plina in skrilavcev, podpiramo pri uravnavanju in zmanjševanju vplivov in tveganj, ki jih prinaša
obrežno hidravlično drobljenje.
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Burja v HSE
Simona Drevenšek in Andreja Šalamun

olding Slovenske elektrarne (HSE) je na prepihu. Še
vedno mu ni uspelo prodati Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki je v hladni rezervi, sooča se s finančnimi težavami zaradi šestega bloka Termoelektrarne
Šoštanj (TEŠ 6), v Premogovniku Velenje (PV) pa ima odslej nadzorni svet le tri nadzornike. Da bi poplačali del dolga za TEŠ 6,
so v HSE pripravljeni odprodati tudi projekte na srednji Savi, je
maja na novinarski konferenci povedal direktor HSE Blaž
Košorok. Napovedal je tudi spremembe v organizaciji holdinga.
Ukinitev nadzornih svetov v Dravskih elektrarnah Maribor
(DEM), Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in Soških elektrarnah
Nova Gorica (SENG) je razburila sindikate, ki so zagrozili s
stavko. Sindikate skrbi tudi prodaja slovenske energetike. Čeprav
odgovorni zagotavljajo, da ne bodo prodajali energetskih podjetij,
smo preko svojih mednarodnih povezav izvedeli, da takšni dogovori že potekajo, je na okrogli mizi sredi junija v Novi Gorici dejal prvi mož Sindikata delavcev energetike (SDE) Branko
Sevčnikar. »Predsednica vlade v odhajanju Alenka Bratušek se je
o tem pogovarjala s predstavniki vlad ob obisku Nemčije in
Francije,« je povedal za Energetiko.NET.
Da gre za resno zadevo, priča dejstvo, da so se na nujni seji
odbora za infrastrukturo in prostor v Državnem zboru pogovarjali o trenutnem stanju v slovenski energetiki, čeprav je bila seja namenjena razpravi o Energetskem konceptu Slovenije (EKS).

Sindikat: Prodaja dobičkonosnih energetskih podjetij je nesmisel
Medtem ko predsednik uprave družbe Elektro Primorska Uroš
Blažica opozarja, da je bolj kot lastništvo za uspešnost družbe
pomembna prava strategija, predstavniki sindikata odločno
nasprotujejo prodaji slovenskih energetskih podjetij. Zakaj bi
prodajali podjetja, ki so in bodo na dolgi rok uspešna, so se
spraševali na okrogli mizi z naslovom Energetike NE proDAMO,
ki jo je organiziral SDE. »Preden se odločimo za radikalne
ukrepe, bi se radi usedli z odgovornimi in skupaj določili, kam
bo šla slovenska energetika,« je dejal Sevčnikar. Znova je
opozoril, da v državah, kjer so privatizirali energetska podjetja
– na primer na Madžarskem, v Veliki Britaniji in Španiji –
popravljajo napako in jih odkupujejo nazaj.
Prodaja bi zagotovo zmanjšala število delovnih mest v energetskih podjetjih pa tudi v podjetjih, ki so odvisna od njih, je razmišljal Gorazd Leban, predsednik sindikata v SENG. Prepričan je,
da pameten gospodar nikoli ne bi prodal podjetja, ki prinaša
dobiček in zagotavlja energetsko varnost.
Bolj prizanesljiva sta predstavnika gospodarstva – Uroš Blažica
in direktor SENG Vladimir Gabrijelčič. »Če se odločimo za privatizacijo, si moramo postaviti jasna načela, kaj in kako privatizirati ter pod kakšnimi pogoji prodati,« je poudaril Gabrijelčič.
Priznal je, da zanimanje za nakup slovenskih energetskih podjetij res obstaja, saj da so se nekateri potencialni kupci obrnili tudi nanje. Po njegovem si je treba postaviti jasno strategijo in
določiti cilje v energetiki, potem pa se bo morda pokazalo, da je
za hitrejšo dosego cilja smiselno tudi kakšno energetsko podjetje prodati ali pa katero kupiti.
Košorok: Kupnina za TET mora biti čim višja
Najbolj pereča situacija v energetiki je v Zasavju. V SD, ki je sklicala nujno sejo odbora, so prepričani, da tam vlada status quo

Foto: Ana Vučina Vršnak

H

oziroma stanje brez odločitev. Strinja se tudi Košorok, ki pa
hkrati poudarja: »To ni le TET, ampak tudi Rudnik TrbovljeHrastnik (RTH). Stvari peljemo naprej, se pa vlečejo, ker smo od
ministrstva za finance dobili zahtevo, da pri odprodaji TET upoštevamo tudi socialno komponento in da kupec zadrži 150
delavcev.« Opomnil je, da mora biti kupnina za TET čim višja:
»Naša vloga pri prodaji deleža v TET ni takšna, kot se morda zdi
na prvi pogled.«

HSE kljub težavam z dobičkom
Kljub burni situaciji pa je HSE lani posloval z dobičkom. Po
besedah Košoroka so ustvarili 1,6 milijarde evrov čistih prihodkov
od prodaje in 75 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Dodal je,
da bodo revizije poslovanja TEŠ, PV in TET dokončane junija.

Aktivnosti v HSE
• Holding Slovenske elektrarne (HSE) se z GEN

energijo pogovarja o prodaji hidroelektrarn (HE)
na spodnji Savi. »Kar zadeva spodnjo Savo, je
investicija pod velikim vprašajem. Stopnje donosa
v tem času ne bi dosegli,« je dejal Košorok. Upa,
da bo pogodba sklenjena do junija, s prodajo pa
bodo zagotavljali likvidnost TEŠ 6.
• V HSE se še vedno trudijo prodati tudi Termoelek-

trarno Trbovlje (TET), za katero naj bi se po Košorokovih
besedah še vedno zanimal Rus Oleg Burlakov.
• Pri poslovanju Premogovnika Velenje (PV) so naleteli

na odprta vprašanja pri izdelavi šestega noveliranega
investicijskega načrta (NIP 6) za šesti blok
šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6).
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MziP: Slovenija in Srednja
Evropa novo perspektivno
območje za Japonsko

u Več na portalu Energetika.NET:
• Omerzel za Energetiko.NET: Slovenska
energetika zelo zanimiva za Japonce
• Japonce zanima napredek pri slovenskojaponskem projektu gradnje pametnih omrežij
• Gospodarstveniki in znanstveni pripravljeni
na slovensko-japonski projekt pametnih
skupnosti

Besedilo in foto: Simona Drevenšek

K

ar nekaj časa je moralo preteči,
preden so predstavniki slovenske javne agencije SPIRIT in
japonske Agencije za napredne
energetske in industrijske tehnologije
(NEDO) podpisali pismo o nameri za
možno izvedbo skupnega demonstracijskega projekta na področju pametnih
omrežij. Kot je po podpisu maja pojasnil
državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Janko Burgar,
bo razpis za konzorcij za izvedbo študije
izvedljivosti v Sloveniji objavljen najkasneje do konca junija.

Sporazum o sodelovanju med
Japonsko in Slovenijo je bil
podpisan že leta 2012, tedaj
med Javno agencijo za
tehnološki razvoj (TIA), ki od
leta 2013 skupaj s Slovensko
turistično organizacijo (STO)
in Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)
spada pod okrilje SPIRIT, in
japonsko Agencijo za nove
energetske in industrijske
tehnologije (NEDO).
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Japonski partnerji so aprila na investicijski konferenci v Tokiu izkazali izjemen
interes za vlaganja v pametne tehnologije v Sloveniji, je za Energetiko.NET povedal minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel. Japonci si namreč želijo
z evropskim partnerjem, kot je Slovenija,
vstopiti na trg EU.
Sicer pa so za Energetiko.NET na ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP)
pojasnili, da je minister z delegacijo Japoncem predstavil infrastrukturne projekte. Japonce namreč zanimajo vsi projekti – od energetike do vlaganj v pristanišče in železnice.

energetske projekte. Kot pojasnjujejo na
MzIP, jih od tega še posebej zanima
»sodelovanje pri izgradnji hidroelektrarn,
črpalne hidroelektrarne ter jedrske. Poleg
tega pa so izrazili tudi velik interes za
področje e-mobilnosti v navezavi z infrastrukturo. Na tem področju so se že odzvali tudi predstavniki japonskih podjetij
v Sloveniji«.

Denar za projekt že zagotovljen
V projekt pametnih omrežij bo vsaka država prispevala 25 milijonov evrov. Na
vprašanje Energetike.NET, od kod bo država zagotovila denar, je Burgar odvrnil:
»Denar je že predviden v novi finančni
perspektivi. V pripravi je tudi strategija
končno podpisan skupni projekt
razvoja pametnih omrežij
pametne specializacije.« Ob tem je dodal,
Podpis pisma o nameri je po mnenju da je projekt vsebinsko popolnoma umešvršilca dolžnosti direktorja SPIRIT-a To - čen v projekte, ki se bodo izvajali v obmaža Klemenca »korak naprej«, s tem dobju od 2015 do 2020.
Del denarja bo prišel tudi iz vložka podpa se strinja tudi izvršni direktor NEDO
Hiroši Kunijoši. Japonski veleposlanik v jetij, ki bodo sodelovala v projektu, so pa
Sloveniji Šigemi Jomori pa se nadeja, da na MzIP pojasnili, da je sodelovanje
zaradi prihajajočih volitev in posledično slovenskih podjetij na Japonskem odvisoblikovanja nove vlade ne bo prišlo do no predvsem od »interesa naših podjetij«.
novega zastoja. Opozoril je, da je do po- Po njihovem sta sicer Slovenija in Sreddobne situacije pri nas že prišlo, zato je nja Evropa za Japonsko novo perspektivsodelujoče pozval, naj naslednje korake no območje. »Glede na pozitivne gospodarske kazalce ni več velike gospodarske
dobro začrtajo.
Vendar Japonce zanima še kaj več kot negotovosti, zato lahko pričakujemo še
le pametne skupnosti, omenili so tudi več interesa,« so optimistični na MzIP.

EnergetikaNET 15 2_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 19.6.2014 8:50 Page 31

aktUaLnO DOMa

zadnje kadrovske spremembe
Zbrala Ana Vučina Vršnak

Predsednik nadzornega sveta Borzena
postal ažman
Kot smo že poročali, je vlada sredi aprila za prihodnjih pet let za Borzenove nadzornike imenovala izvršnega direktorja za prodajo v GEN-I dr.
Dejana Paravana, Gorazda Ažmana iz Geoplina
in Janeza Černeta. Zadnji je v javnosti najmanj
poznan, šlo pa naj bi za podjetnika, direktorja
družbe Ekovat. Nadzorniki so nato v začetku
maja za predsednika izvolili Ažmana, vlogo podpredsednika pa je prevzel Paravan.
Borzen je zaradi zamika uveljavitve nove zakonodaje, ki naj bi zagotovila dodatne vire za izplačevanje podpor za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov (OVE), moral najeti
7,5 milijona evrov kratkoročnega posojila in je
tudi že omejil izplačila podpor za proizvedeno
električno energijo v letu 2014, ki presega dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin proizvodnje.
Stritar bo UrSJV vodil še pet let
Vlada je dr. Andreja Stritarja konec aprila imenovala za direktorja Uprave Republike Slovenije
za jedrsko varnost (URSJV), organa v sestavi v
ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), mandat pa je nastopil 1. maja. Stritar upravo vodi že
več let. Kot je njegovo imenovanje utemeljila
vlada, ima ustrezne delovne izkušnje, je doktor
znanosti s področja jedrske tehnike in odlično
pozna delovno področje URSJV. Organiziral je
okoli dvajset mednarodnih konferenc z več kot
100 udeleženci. Lani je predsedoval veliki evropski konferenci jedrskih regulatorjev v Bruslju
(Nuclear Safety in Europe), oktobra lani pa kot
vabljeni predavatelj predstavljal delo evropskih jedrskih regulatorjev na konferenci o jedrskih
raziskavah EU v litovski Vilni.
Kot strokovnjak je sodeloval v več mednarodnih misijah pri pregledovanju urejenosti področja jedrske varnosti v različnih državah. Bil je
član misij na Kitajskem in v Abu Dabiju, leta
2012 je vodil dvotedensko misijo s 15 strokovnjaki, ki je pregledovala stanje na Slovaškem,
letos jeseni pa naj bi vodil tovrstno misijo na Nizozemskem. V letih 2006 in 2007 je vodil slo vensko delegacijo v svetu guvernerjev Medna rodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Premogovnik Velenje bo prihodnjih
pet let vodil ivan Pohorec,
nadziral pa Jože kaligaro
Nadzorniki Premogovnika Velenje so za predsednika uprave družbe s polnim mandatom soglasno imenovali dosedanjega začasnega pred sednika uprave Ivana Pohorca. Petletni mandat
mu je začel teči 7. junija.
Nadzorni svet Premogovnika Velenje se je
seznanil tudi z ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki jih izvajajo v Premogovniku Velenje in
v sklopu katerih si je uprava družbe znižala plače za 10 odstotkov. Pohorec pa je po seji povedal,
da se zaveda, da je pred družbo izjemno zahtevno obdobje. »Pri izvajanju sanacijskih ukre pov zato računam tako na podporo in sodelovanje socialnih partnerjev in zaposlenih kot na
večinskega lastnika,« je poudaril.
Dodajmo še, da se je v začetku junija na konstitutivni seji sešel nadzorni svet Premogovnika.
Za predsednika je bil imenovan Jože Kaligaro,
za njegovega namestnika mag. Klemen Potisek
in za predstavnika zaposlenih v Premogovniku
Velenje Bojan Brcar. Vsi trije člani so v nadzorni svet imenovani za štiriletno mandatno obdobje, torej do 3. junija 2018.
Vodniku in Živku nadzorniki Petrola
potrdili nov mandat
Nadzorni svet družbe Petrol je v začetku maja
soglasno potrdil nov petletni mandat mag.
Roku Vodniku in Janezu Živku. Oba sta sicer
že zdaj člana uprave, nov mandat pa jim začne
teči 30. avgusta. Člana uprave Petrola sta poleg
Vodnika in Živka tudi predsednik uprave mag.
Tomaž Berločnik in delavski direktor Samo
Gerdin.
Poleg potrditve novega mandata je nadzorni
svet ocenil tudi delo uprave. Ocenjujejo, da uprava in nadzorni svet sledita poslovnim ciljem,
viziji in pričakovanjem družbe, je v sporočilu za
javnost zapisal predsednik nadzornega sveta
Tomaž Kuntarič.
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Prispevki za obnovljive vire trn v peti
Ana Vučina Vršnak

K

Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci
električne energije, je različna in odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije
odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna
kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečni
ravni. Končnemu odjemalcu se zaračuna kot posebna
postavka na računu za uporabo omrežja. Za dobavljena
fosilna goriva in daljinsko toploto se prispevek obračuna
končnim odjemalcem na MWh dobavljene energije in se
zaračuna kot posebna postavka na računu za dobavo goriva,
pojasnjuje ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP).

gzS napadla vlado zaradi uredbe OVE
Takoj po tem, ko je vlada soglašala z aktom, je
doživela hladen tuš iz gospodarstva. Namreč, kot
je Energetika.NET že poročala, je vlada že 22. maja
sprejela in dan pozneje v Uradnem listu tudi že
objavila uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
»Milijonski prispevki za obnovljive vire energije so novo breme za industrijo, zlasti za energetsko intenzivna podjetja. Kdo še verjame oblju bam politikov?« so se odzvali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Poudarili so, da se je vlada zavezala, da dodatnih
obremenitev za industrijo ne bo, zdaj pa je podjetja vnovič obremenila – in to, poleg drugih, predvsem energetsko intenzivno, izvozno usmerjeno industrijo. GZS je spomnila, da je ta industrija
po sestanku s predsednico vlade februarja pričakovala rešitve v
smeri razbremenitve stroškov energentov zaradi doseganje boljše oziroma primerljive konkurenčnosti, kot jo imajo proizvajalci v istih de javnostih v drugih državah članicah. Poudarili so tudi, da je vlada v koalicijski pogodbi zapisala, da ne bo novih obremenitev za gospodarstvo.
Skupino energetsko intenzivnih podjetij, ki vključuje steklarje,
jeklarje, papirničarje, opekarje, proizvodnjo aluminija in del kemijske industrije, linearno obdavčevanje energentov v Sloveniji spravlja
– po oceni gospodarstvenikov – na kolena. Medtem konkurente iz
drugih držav članic EU njihove vlade razbremenjujejo. Sprejemajo
takšne in drugačne variante za degresivno obdavčevanje, oprostitev
plačil ali vračila dela davščin v primeru, če podjetja dosegajo določene
okoljske cilje, povečujejo energetsko učinkovitost, če so vključena v
shemo ETS ali že zgolj, če so energetsko intenzivni izvozniki.
Ilustracija: Roman Peklaj

onec maja se je glede podpore obnov ljivim virom pri nas odvijala prava mala
drama. Vlada je 28. maja dala soglasje
k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je pred tem (26. maja)
sprejela Agencija za energijo. S tem so se določile vrednosti prispevkov za zagotavljanje omenjenih podpor, ki jih plačujejo končni odjemalci
električne energije in končni odjemalci trdnih
in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote.
Povedano drugače: uredba je začela veljati 1. junija in s tem dnem
je uvedla obveznost dodatnega plačila prispevka za OVE pri fosilnih gorivih (zemeljski plin, ELKO, premog, daljinska toplota,
dizel, bencin itd.) za vse porabnike, industrijo in gospodinjstva.

Skupino energetsko intenzivnih podjetij linearno obdavčevanje
energentov v Sloveniji spravlja – po oceni gospodarstvenikov – na kolena.

Premogovnik Velenje razpisal kadrovske štipendije
Špela Zakotnik
za šolsko leto 2014/2015 Premogovnik Velenje razpisuje
deset štipendij za program geostrojnik rudar in osem
štipendij za program geotehnik. rok za prijave je 30. junij.

Prijave je treba poslati na naslov: Premogovnik Velenje, d. d.,
Služba izobraževanja, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
Rezultati razpisa bodo znani po 20. avgustu.
32
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Kandidati morajo prijavi priložiti prošnjo za štipendijo, potrdilo
o vpisu v izobraževalni program, fotokopijo zadnjega šolskega
spričevala ter kratek življenjepis. Pri izboru kandidatov bodo
upoštevali predvsem učni uspeh in druge dosežke v šolanju,
nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter druga merila, dolo čena v aktih družbe, pravijo v Premogovniku Velenje.
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nEk je varna elektrarna in lahko obratuje naprej

Foto: NEK

Špela Zakotnik
V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) je zagotovljena jedrska varnost in lahko obratuje naprej, je v začetku junija potrdila Uprava
Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Rezultat pregleda varnosti je tudi izvedbeni načrt z obsežnim seznamom dodatnih preverjanj, analiz in izboljšav, ki jih mora NEK opraviti v naslednjih petih letih.
Intenzivni varnostni pregled nuklearke, ki je pogoj za obratovalno dovoljenje ter obvezen na vsakih deset let, je trajal tri leta.
Opravili so ga strokovnjaki nuklearke in njeni podizvajalci, rezultate pa so pregledali neodvisni mednarodni izvedenci.
Varnostni pregled, ki je sicer drugi po vrsti, je sovpadel z dogajanjem po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011. Po tej so, tako kot
v drugih jedrskih državah, v NEK opravili stresne teste. Ti so zelo
podobni rednemu občasnemu pregledu, a s poudarkom na zmožnosti obvladovanja morebitne težke nesreče. Rezultat stresnih
testov je bil program nadgradnje varnosti, ki je po navedbah
URSJV delno že izveden, dokončan pa bo v nekaj letih. Tretji
občasni varnostni pregled bo morala NEK opraviti pred iztekom
naslednjega desetletnega obdobja.

tEŠ 6: konec julija prvi vroči zagonski preizkusi
Ana Vučina Vršnak

ključni prihodnji mejniki:
• konec julija: prvi vroči zagonski preizkusi (prvo kurjenje
v kotlu, najprej s kurilnim oljem, nato s premogom);
• oktober: prva sinhronizacija z elektroenergetskim
omrežjem Slovenije;
• najkasneje 26. 6. 2015: TEŠ naj bi prevzel objekt
od francoskega Alstoma.

Foto: Ana Vučina Vršnak

Na gradbišču bloka 6 šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6) potekajo vsa dela skladno s terminskim načrtom. Končanih je 95
odstotkov vseh del, so za Energetiko.NET povedali v TEŠ. Konec
julija v elektrarni načrtujejo prve vroče zagonske preizkuse.
Glavnina del na glavnem tehnološkem sistemu je povezana z
izvajanjem hladnih zagonskih preizkusov in skrbno pripravo objekta na prvo kurjenje v kotlu ob koncu julija, pravijo v TEŠ. Prvo vrtenje turbine je bilo sicer izvedeno že aprila in maja. Poskusno vrtenje turbine je bilo opravljeno s pomočjo vrtilne naprave,
in sicer do hitrosti 250 obratov na minuto.
Dela na pomožnih objektih – pri transportu premoga in
drugih produktov, pri pripravi vode ipd. – se izvajajo nemoteno
in po predvidenem terminskem načrtu, pravijo v TEŠ.
tEŠ 6 med gradnjo.

u Intervju z direktorjem TEŠ Petrom
Dermolom »TEŠ je črna ovca!«
preberite v 13. številki revije
Energetika.NET
(marec-april 2014).
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Bo daljnovod Beričevo–krško
pocenil elektriko?
Besedilo in foto: Andreja Šalamun

DaLJnOVOD BEriČEVO–krŠkO V ŠtEViLkaH:

Dolžina:

80 km

Napetost:

Višina naložbe:

400 kV 63,5 milijona eur

aradi visoke izkoriščenosti sistema, ki jo omogoča nov
daljnovod Beričevo–Krško, bo lahko električna energija
cenejša,« je zbrane na nedavnem odprtju daljnovoda
Beričevo–Krško opozorila predsednica vlade v odhajanju Alenka
Bratušek. Prvi mož družbe ELES Aleksander Mervar pa je
prepričan, da bo končna cena elektrike leta 2020 za 20 odstotkov
višja kot danes.
Končna cena električne energije bo v prihodnosti zagotovo naraščala, in sicer zaradi uvajanja mehanizma CRM (gre za upravlja nje odnosa s strankami, op. a.), ki bo nujno potreben, če bomo
hoteli omiliti vplive uvajanja obnovljivih virov na sistem, je pojasnil Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, ki letos praznuje že
90 let obstoja. Zatrdil je, da bo končna cena elektrike do leta 2020
za 20 odstotkov višja kot danes in da je to predvsem posledica
zgrešene politike spodbujanja obnovljivih virov energije v EU.
»Trenutne cene elektrike na borzi so nerealne in so posledica
nepremišljene politike na področju obnovljivih virov,« je prepričan.

»

Z

Število stebrov:

227

Najdaljša razpetina
med stebroma:

764,24 m

Poudaril je, da bomo imeli kmalu velike težave z zanesljivo dobavo elektrike »tudi takrat, ko ne bo sijalo sonce in pihal veter«.

Poskrbel bo za zanesljivo oskrbo z elektriko
Prav 2 x 400 kV daljnovod Beričevo–Krško, ki so ga v sistem vključili
novembra lani, naj bi zagotovil zanesljivost oskrbe osrednje, južne,
jugovzhodne in jugozahodne Slovenije ter Gorenjske, sta poudarila
tako Bratuškova kot Mervar. Njegov pomen se je že pokazal med le tošnjim žledolomom. »Če daljnovoda ne bi bilo, bi bili februarja osrednja Slovenija in Gorenjska brez električne energije,« je poudaril
Mervar. Obnove v februarski ujmi poškodovanih daljnovodov so pri
koncu. Daljnovod 220 kV Kleče–Divača spet redno obratuje. Z njegovim vklopom so končali sanacijo 400 in 220 kV prenosnega
elektroenergetskega omrežja, 110 kV daljnovod Cerkno–Idrija pa naj
bi v elektroenergetski sistem vklopili v drugi polovici junija.
Z izgradnjo daljnovoda Beričevo–Krško je sklenjena 400 kV zanka v Sloveniji. Daljnovod namreč predstavlja najkrajšo in najbolj

HE Brežice: končali izkop obtočnega kanala
Ana Vučina Vršnak
Reka Sava je konec maja ob gradbišču HE Brežice dobila nov
preusmerjen tok. Prekopan je bil namreč obtočni kanal, ki bo
v naslednjih treh letih prevajal vodo reke Save ob gradbeni jami
bodoče elektrarne, so sporočili iz družbe Hidroelektrarne na
Spodnji Savi (HESS). V teh dneh bodo končali pregrajevanja
obstoječe struge in nadaljevali s formiranjem gradbene jame
bodoče jezovne zgradbe.
Izkop obtočnega kanala je potekal dobra dva meseca in v tem
času je bilo izkopanih preko 500.000 m3 od skupno 650.000 m3
materiala (obtočni kanal in gradbena jama). Večji del izkopanega materiala se bo po preusmeritvi reke Save preko prelivnih polj
uporabilo za zasutje sedanjega obtočnega kanala, pravijo v HESS.
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Najkrajša razpetina
med stebroma:

Najvišji daljnovodni
steber:

Najnižji daljnovodni
steber:

98,66 m

63,7 m

42 m

optimalno prenosno pot električne energije iz Posavja, kjer je
največja proizvodnja elektrike, v osrednjo Slovenijo, kjer je
največja poraba, je povedal Mervar, ki je za Energetiko.NET
priznal, da mu je daljnovod povzročil kar nekaj sivih las in da je
zadovoljen, da je 63,5 milijona evrov vreden projekt pod streho.
Gre namreč za največjo naložbo v zgodovini družbe ELES, ki so
jo delno financirali tudi z evropskimi sredstvi.

nanj čakali od osamosvojitve
»Ta daljnovod smo potrebovali že vse od osamosvojitve Slovenije;
predolgo smo čakali nanj,« je opozorila Alenka Bratušek. V
prostor so ga začeli umeščati že pred 16 leti, ideja o njem pa je
stara že več kot 30 let, sta povedala Aleksander Mervar in dekan
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani dr. prof. Igor Papič.
Gradnja se je začela leta 2006, vendar je ELES več kot pet let
porabil za umeščanje v prostor. In to kljub temu, da se, kot
trdijo na ELES-u, trasa daljnovoda izogiba naseljem in območjem

Prostornina najgloblje
gradbene jame temelja:
3

549 m

kulturne dediščine ter poskuša čim manj posegati v okolje.
Da bi čim bolj zmanjšali potrebne poseke, so ponekod namestili
višje stebre, zaradi varovanja ptic pa so daljnovod označili z zastavicami. Nanj so namestili tudi 49 kilometrov hidrofilnih vodnikov za
zmanjšanje hrupa in devet kilometrov obarvanih vodnikov.

Prenosno omrežje upihnilo 90. svečko
Na odprtju daljnovoda so počastili tudi 90-letnico slovenskih
prenosnih elektroenergetskih poti. Leta 1924 so namreč zgradili
prvi 77 kilometrov dolg 80 kV daljnovod od hidroelektrarne Fala
do razdelilne transformatorske postaje Laško in 35 kV daljnovod
od razdelilne transformatorske postaje Laško do termoelektrarne
Trbovlje. Zanj so skrbeli štirje zaposleni.
Današnje omrežje je dolgo 2.843 kilometrov (z njim bi
lahko naredili zanko iz Ljubljane do Londona in nazaj),
daljnovodi potekajo na treh napetostnih ravneh, zanje pa skrbi 538 zaposlenih.

HE Brežice – peta v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi
z nazivno močjo 45 MW – bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno odstotek trenutne letne proizvodnje
električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev.
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V Evropi naložbe
v čisto energijo
upadajo
Valerija Hozjan Kovač

N

aložbe v obnovljive vire energije, biogoriva, pametne
naprave in naprave za shranjevanje energije so v
državah članicah G-20 leta 2013 upadle za 16 odstot kov. Rast so doživele le v treh državah članicah – Kanadi, Združenem kraljestvu in na Japonskem. Na drugi strani se
je za 15 odstotkov povečal obseg naložb v čiste tehnologije v
državah nečlanicah G-20. Direktor Agencije za prestrukturiranje
energetike (ApE) Franko Nemac je za Energetiko.NET poudaril,
da se je obseg investiranja sicer zmanjšal, a se ne bo ustavil.
V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki je bilo leta 2013 za
55 milijard dolarjev (39,6 milijarde evrov) ali za 42 odstotkov
manj naložb v obnovljive vire energije (OVE), biogoriva, pametne
naprave in naprave za shranjevanje energije kot leta 2011, ko so
naložbe dosegle vrednost 115 milijard dolarjev (83 milijard evrov).
Na udaru so zlasti nekoč močni trgi. V Nemčiji se je tako v letu
2013 obseg naložb zmanjšal za 55 odstotkov, v Italiji pa za kar 75, je
pokazala raziskava Pew Charitable Trusts. Že drugo leto zapored
se je obseg naložb zaradi slabega napredovanja energetske politike zmanjšal tudi v ZDA, in sicer za devet odstotkov, na 36,7 milijarde dolarjev (26,5 milijarde evrov). Kljub temu ostajajo ZDA
drugi največji trg za naložbe v čiste tehnologije.
Na drugi strani pa vztrajno narašča obseg naložb v Aziji in
Oceaniji: lani so se povečale za desetino, na 102 milijardi dolarjev (73,5 milijarde evrov). Med vodilnimi trgi je kitajski, ki je v letu
2013 pritegnil za 54,2 milijarde dolarjev naložb (39 milijard
evrov). Največ denarja se je steklo v vetrno energijo (28 milijard
dolarjev ali 20 milijard evrov), v solarne tehnologije pa 22,6 milijarde dolarjev (16,3 milijarde evrov). V letu 2013 je Kitajska namestila za 35 GW proizvodnih zmogljivosti.

Japonska, kanada in Velika Britanija: svetle točke v državah
članicah g-20
Najhitrejšo rast investicij je v letu 2013 doživela Japonska, kjer
se je obseg naložb v čisto energijo povečal za 80 odstotkov, na
28,6 milijarde dolarjev (20 milijard evrov) – skorajda ves denar
je šel v solarni sektor. Kanada je bila lani drugi največji rastoči trg
v državah članicah G-20 s 45-odstotno rastjo (vrednost naložb v
letu 2013 je bila 6,5 milijarde dolarjev ali 4,7 milijarde evrov).
Samo naložbe v vetrno energijo so se v Kanadi povečale za 40 odstotkov, na 3,6 milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov).
V nasprotju z drugo Evropo je Združeno kraljestvo še naprej
vlagalo v čisto energijo. Medtem ko so naložbe v čisto energijo
v Nemčiji, Španiji, Italiji in Franciji upadle za 40 odstotkov ali
več, so naložbe v Veliki Britaniji doživele 13-odstotno rast. Največ
so k rasti prispevale naložbe v vetrno tehnologijo (povečanje za
50 odstotkov, na 5,9 milijarde dolarjev ali 4,2 milijarde evrov).
Upad naložb v sončno energijo
Naložbe v solarne tehnologije so imele že četrto leto zapored
največji delež med naložbami v čisto energijo v državah članicah
G-20 (52-odstotni delež), a so v letu 2013 upadle za 23 odstotkov,
36
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na 97,6 milijarde dolarjev (70,3 milijarde evrov). Relativno stabil ne so ostale naložbe v vetrno energijo in v letu 2013 upadle le za
odstotek, na 73,5 milijarde dolarjev (53,1 milijarde evrov), kar je
39-odstotni delež v G-20. Med naložbami v čisto energijo se je
povečal edino obseg naložb v energetsko učinkovite in nizkoogljične tehnologije, kot so pametni merilniki in naprave za
shranjevanje energije, in sicer za 15 odstotkov, na 3,9 milijarde
dolarjev (2,8 milijarde evrov). Naložbe v biogoriva so v G-20 upadle za 41 odstotkov, na manj kot tri milijarde dolarjev (2,2 milijarde evrov). Naložbe v druge obnovljive vire energije, vključno
z geotermalno energijo, biomaso in predelavo odpadkov v energetske namene, so se zmanjšale za 31 odstotkov, na 10,7 milijarde
ameriških dolarjev (7,7 milijarde evrov).

Franko Nemac, direktor Agencije za prestrukturiranje
energetike (ApE): »Slovenija je nepotrebno prehitro
gradila sončne elektrarne, kar bo zahtevalo neprimerno
velika sredstva za spodbude še nadaljnjih 15 let. Prav
tako ni dovolj izrabila priložnosti za vključitev v razvoj
tehnologij, proizvodnjo opreme in ustvarjanje delovnih
mest. Nadaljnji razvoj na področju sončnih elektrarn
bo šel v smeri integracije teh na zgradbe, proizvodnjo
za pokrivanje lastne porabe in ustrezne integracije v
elektroenergetsko omrežje v povezavi s pametnimi omrežji. Samo upati je, da bo tokrat Slovenija pristopila k
stvarem z ustreznim razmislekom, strategijo in razvojem znanj ter tehnološke opreme.«

Prepočasen odziv evropske birokracije
»Zaradi večanja konkurenčnosti so številna evropska in ameriška
podjetja selila fizično proizvodnjo opreme za sončno in vetrno
tehnologijo na Kitajsko. Ta je zgrabila priložnost in poleg tovarn
za proizvodnjo opreme, ki so jih postavila evropska in ameriška
podjetja, postavila še zelo veliko število lastnih tovarn. Evropa pa
je zaradi spodbujevalnih mehanizmov za naložbe vse bolj postajala trg za cenejšo opremo iz Kitajske. Povečanje konkurence na
strani ponudbe opreme je po letu 2010 vplivalo na nepričakovano
hitro upadanje cen opreme, predvsem sončnih celic in modulov.
Ker mnogi evropski proizvajalci niso bili sposobni zdržati tako
nizkih prodajnih cen opreme, je cela vrsta pomembnih proizvajalcev bankrotirala,« je za Energetiko.NET komentiral dogajanje
v Evropi na področju OVE direktor Agencije za prestrukturiranje
energetike Franko Nemac.
Sočasno z zniževanjem cen opreme so se zniževale tudi zagotovljene odkupne cene. Sogovornik dodaja, da v nekaterih državah, denimo v Španiji, Bolgariji, na Slovaškem, Češkem in tudi
v Sloveniji, državna birokracija ni pravočasno zaznala upadanja
cen opreme. Pogoji za investiranje v sončne elektrarne so postali
izjemno dobri, kar je pospešilo rast naložb na ravni nekaj 100 od -

stotkov na leto. »Seveda taka rast, ki so jo države podpirale s
prispevki iz cen električne energije, ni bila finančno vzdržna in
v vseh omenjenih državah so se drastično znižale zagotovljene
odkupne cene, ustavilo se je tudi novo investiranje.«
Določeno nasičenje trgov in prehod iz sistema subvencioniranja
v sistem neposredne konkurenčnosti (denimo v Nemčiji in Italiji) je seveda prineslo nekoliko zmanjšan obseg investiranja, ki pa
se zagotovo ne bo ustavil, še meni sogovornik. »Tehnologije vetrnih in sončnih elektrarn so tehnološko in konkurenčno dosegle
raven, ko so dozorele in ko je treba razmišljati o njihovi ustreznejši integraciji v prostor, stavbe in elektroenergetsko omrežje.«

Slovenija zapostavila OVE zaradi tEŠ 6
»Dogajanje v Evropi na področju obnovljivih virov energije (OVE)
je posledica preteklega uspeha teh tehnologij. V Evropi so se
deleži sončne in vetrne energije povečali do mere, da negativno
pritiskajo na vršno ceno elektrike, zato posledično upadajo
dobički energetskih družb, ki proizvajajo energijo iz tradicionalnih virov energije. Te družbe so udarile nazaj in povsod po
Evropi usmerjajo vlade k oteževanju razvoja obnovljivih virov.
Hkrati si močno prizadevajo, da si Evropska unija ne bi postavila
ambicioznih podnebno-energetskih ciljev za leto 2030, o čemer
se zdaj razpravlja,« je krčenje obsega naložb v čiste tehnologije
v Evropi komentiral zastopnik za energetsko politiko pri Greenpeaceu Slovenija Dejan Savić. Brez ambicioznejših podnebnoenergetskih ciljev za področje obnovljivih virov za leto 2030 in
pozneje imajo OVE v Evropi negativne obete, še meni.
Sogovornik je kritičen tudi do odnosa Slovenije v zvezi z OVE.
Meni, da je Slovenija zaradi pretekle osredotočenosti na dva za
državo prevelika projekta, TEŠ 6 in JEK 2, popolnoma zapostavila OVE kot resni steber slovenske energetike.

Najhitrejšo rast investicij je
v letu 2013 doživela Japonska,
kjer se je obseg naložb v čisto
energijo povečal za 80 odstotkov,
na 28,6 milijarde dolarjev
(20 milijard evrov) – skorajda
ves denar je šel v solarni sektor.
Energetika.NET
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Spodbujali smo najdražjo elektriko

Sončna elektrarna je lahko tudi dobrodelna

Andreja Šalamun in Tanja Srnovršnik Volarič

Andreja Šalamun

V Sloveniji je bil po zadnjih podatkih, ti so iz leta 2012, delež obnovljivih virov (OVE) v bruto končni rabi energije 20,1-odstoten
in za 4,9 odstotne točke večji kot v letu 2005. »Do cilja v letu 2020
pa bo treba delež OVE povečati še prav tako za 4,9 odstotne
točke,« je povedala Andreja Urbančič s Centra za energetsko
učinkovitost na Institutu Jožefa Stefana. Do leta 2016 moramo z
učinkovito rabo energije (URE) prihraniti za devet odstotkov več
kot v letu 2008. Zadnja ocena je bila narejena za leto 2010 in kaže,
da smo na dobri poti k uresničenju tega cilja, je povedala
Urbančičeva. Dodala je, da bomo, kot vse kaže, dosegli tudi 10odstotni delež OVE v prometu, čeprav je leta 2012 znašal komaj
2,9 odstotka. Urbančičeva je še opozorila, da se nekateri ukrepi
spodbujanja URE in OVE niso izvajali tako, kot bi se morali, oziroma da so se izvajali z bistveno višjimi stroški, kot so bili sprva
načrtovani. »Pri podporni shemi je bil okvir finančnih sredstev,
načrtovan v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije, presežen
že v letu 2011, pa se je kljub temu shema brez večjih popravkov
izvajala v nespremenjeni obliki še v letih 2012 in 2013. Preseženi
so bili tudi načrtovani letni stroški podpor, hkrati pa smo dosegli
le take učinke, kot smo jih načrtovali,« je povedala. In zakaj je prišlo do takšnega odklona? Zato, ker smo spodbujali hitro rast najdražje proizvodnje elektrike z najvišjimi podporami še dolgo po
tem, ko smo načrtovane finančne okvirje presegli, medtem ko se
tehnologije z najnižjimi stroški, torej hidroelektrarne in vetrne
elektrarne, praktično sploh niso gradile, je pojasnila Urbančičeva.
Opozorila je, da bi morala država veliko bolj aktivno pristopiti k
umeščanju vetrnih in malih hidroelektrarn v prostor.

Družba ApE, Agencija za prestrukturiranje energetike, želi s
pomočjo dobrodelnih prispevkov postaviti sončno elektrarno,
njeno lastništvo pa prenesti na Sonček – Zvezo za cerebralno
paralizo Slovenije. Sonček bo tako prihodnjih 25 let vsak mesec
prejemal plačilo za proizvedeno elektriko. »Tako jim bomo
zagotovili dolgoročna sredstva in, kar je še bolje, začetni dobrodelni prispevki se bodo prek prodaje elektrike v tem obdobju podvojili,« je povedal vodja projekta Sun 4 Children Dane
Nemac. Koncept inovativno zagotavlja sredstva za tiste, ki si
težko pomagajo sami, začetne prispevke oplemeniti, pozitivno
vpliva na okolje in tudi na sektor, v katerem je potencial za
številna delovna mesta, je dejal Dane Nemac. »Če nam bo
uspelo projekt uresničiti, nam bo zagotovil stalne mesečne
prihodke, ki bodo namenjeni izvajanju počitniškega programa
za otroke s cerebralno paralizo,« je za Energijo doma dodal
Tomi Špilak, podpredsednik Sončka. »Sončne elektrarne ne bo,
če ne bomo zbrali dovolj prispevkov, saj si takšne naložbe ne
moremo privoščiti,« je dodal. Zbrati morajo približno 37.400
evrov.

38

Energetika.NET

Kako prispevati?
Zbiranje sredstev za postavitev sončne elektrarne poteka prek
globalnega spletnega portala Indiegogo. Tukaj najdete vse podrobnosti o kampanji, ki bo trajala do 1. julija, in oddate svoje
prispevke. Podpora kampanji poteka tudi na Facebooku
(https://www.facebook.com/sun4children?ref=hl).
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OBnOVLJiVi Viri

za vzdrževanje elektrarn več milijonov evrov
Andreja Šalamun
Za vzdrževanje je najbolj zahtevna jedrska elektrarna, s sončno
pa skorajda nimamo dela, je za Energetiko.NET povedal Mihael
Sekavčnik z ljubljanske fakultete za strojništvo. Pri jedrski
elektrarni je treba namreč brezkompromisno zagotavljati varnost
in zanesljivost obratovanja ter obvladovati okoljska tveganja. Pri
sončni elektrarni pa zgolj »brišemo prah« in občasno izvedemo
elektrotehniške meritve na električni opremi, je pojasnil.
Zagotovo je osnovni pogoj za energetske objekte, da obratujejo varno, zanesljivo in prijazno do okolja. Šele ko je vse to zagotovljeno, lahko pričakujemo ugoden ekonomski izid, pravi
Sekavčnik. Njihova doba obratovanja je običajno več desetletij, v
tem času pa je oprema izpostavljena velikim mehaničnim in
termičnim obremenitvam. Tako mora na primer termoelektrarna zagotavljati zanesljivo obratovanje več kot 300.000 ur,
hidroelektrarna pa še veliko dlje.

Brez načrtovanja ne bo šlo
Razlike pri vzdrževanju in remontih v posameznih energetskih
objektih so zelo velike glede na vrsto in tip remonta, pojasni
Sekavčnik. Nekatera remontna dela lahko opravljamo med obratovanjem – na primer obnavljamo nevitalno ali redundantno
opremo. Manjša obnovitvena dela na vitalni opremi se opravljajo
v periodičnih remontih. Prav tako se v periodičnih remontih
opravljajo obsežnejša obnovitvena dela s posodobitvami vitalne
tehnološke in nadzorno-regulacijske opreme, pojasni sogovornik.
Za nekatera večja remontna dela pa je potrebno večletno
načrtovanje – na primer za zamenjavo gonilnikov turboagregata
ali električnega generatorja. Takrat namreč objekt nekaj časa ne
deluje in ne sme se zgoditi, da v Sloveniji na primer ne bi
delovala dva objekta sočasno, zato je remont treba načrtovati skupaj s celotnim elektroenergetskim sistemom, opozarja Sekavčnik.
Opuščanje rednih servisov nas lahko drago stane
Med remonti je treba pregledati stanje in odpraviti morebitne
poškodbe na tehnološki opremi ter posodobiti komponente sistemov, ki so povezani z zanesljivostjo, varnostjo in ekološkimi parametri obratovanja, našteje Sekavčnik. »Neposredna finančna škoda
zaradi izpada prodaje električne energije velikih energetskih
objektov je precej večja, kot znašajo stroški rednega in vestnega
vzdrževanja,« pravi. Treba pa je prišteti še posredne stroške zaradi
zagotavljanja že prodane energije tudi v času izpada, pa tudi
morebitne odškodninske zahtevke zaradi škode na ljudeh in
materialu. NEK na primer v povprečju v enem dnevu proizvede
15,36 GWh električne energije, z njeno prodajo pa ustvari okoli pol
milijona evrov prihodkov. Če pride do večje okvare, mora elektrarna stati od nekaj dni do več mesecev. Zanemarjanje vloge redno
načrtovanih remontov se torej ne splača, opozarja Sekavčnik.
NEK je tako po podatkih ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) v letu 2012 za stroške vzdrževanja porabil 26,5 mili jonov evrov. Za primerjavo – ti stroški so v Termoelektrarni Šoštanj znašali 7,8 milijona evrov, v Termoelektrarni Trbovlje okoli
3,8 milijona, v Termoelektrarni-toplarni Ljubljana 3,1 milijona,
v Soških elektrarnah Nova Gorica pa 1,7 milijona evrov.
Vrsta vzdrževanja odvisna od tipa opreme in njenega
varnostnega razreda
»Vzdrževanje nukleark je glede zanesljivega delovanja elektrarne in celotnega elektroenergetskega omrežja ter varnosti izvajalcev zelo odgovorno delo,« je poudaril Klemen Grozina iz
družbe Elmont. Treba je namreč zagotavljati strokovno in
izkušeno delovno silo ter specifična, kakovostna in preverjena
orodja za vse tipe opreme. »Način vzdrževanja predpiše proizva-

jalec opreme in je povezan z njeno starostjo,« je pojasnil Grozina.
Vrsta vzdrževanja je odvisna od tipa opreme in njenega varnostnega
razreda. Vsak tip opreme ima namreč predpisano vzdrževanje, periodiko in rezervne dele, ki jih lahko uporablja izvajalec.
V jedrskih elektrarnah najpogosteje prihaja do mehanskih poškodb, ki so povezane s starostjo in frekvenco delovanja opreme, je
povedal Grozina. »Napake se odpravljajo takoj po nastanku, še najboljša pa je preventiva z vzdrževanjem in zamenjavo dotrajane
opreme,« je dodal. Poudaril je, da je za izvajanje vzdrževanja v naši
jedrski elektrarni usposobljenih le malo podjetij, saj delo zahteva
spoštovanje številnih specialnih zakonov na področju jedrske varnosti in mednarodnih (predvsem ameriških) standardov na področju
jedrskih objektov. »V času remonta, ko se izvaja večje število nadgradenj in obsežnejša vzdrževalna dela, je treba izvesti vsa dela v
izredno kratkem času, zato potrebujemo zelo veliko ekipo dobro usposobljenih strokovnjakov,« je še povedal Grozina.

Hidroelektrarne manj obremenjene
Za vzdrževanje so hidroelektrarne, v primerjavi z jedrsko elektrarno
in velikimi termoelektrarnami, manj zahtevne. V njih namreč ne prihaja od povišanih temperatur, poleg tega jih med remonti ni treba
povsem ustaviti, saj imajo običajno po več vzporedno nameščenih
turbinskih agregatov, pojasni Sekavčnik. Med vzdrževanjem pozorno pregledajo predvsem vodni trakt na tlačni in sesalni strani hidroelektrarne, morebitne mehanske poškodbe na vodilnikih in gonilnikih turbin zaradi morebitnih vibracij in kavitacije, preverijo pa tudi
električno in merilno-regulacijsko opremo.
Vzdrževanje sončnih elektrarn je cenejše
Nekoliko drugače je pri sončnih elektrarnah. Njihovo vzdrževanje je
lažje, pa tudi cenejše. Pri manjših elektrarnah stane vzdrževanje od 150
do 250 evrov, pri večjih se ta številka lahko poveča tudi na 5000 evrov,
je povedal Marko Femc, direktor družbe Plan-net.
Če so moduli postavljeni pod dovolj velikim kotom (33 stopinj), za
njihovo čiščenje poskrbi kar dež. V nasprotnem primeru pa je treba umazanijo, ki se na njih nabere, redno odstranjevati, saj lahko ta
zmanjša učinkovitost elektrarne za od pet do 20 odstotkov. Poznavalci priporočajo, naj to počnejo inštalaterji ali za to usposobljene osebe, saj je lahko zaradi morebitnih poškodb modulov ali električne
napeljave to nevarno. Redni pregledi sončni elektrarn so potrebni
vsaj enkrat na leto, takrat pa izvedejo meritve modulov in pregledajo vso opremo – od modulov in nosilne podkonstrukcije do električnega tokokroga, števca, prenapetostne zaščite, razsmernikov, priključka na omrežje in strelovod. »Pri novih in kakovostnih sončnih
elektrarnah navadno ni poškodb, z leti pa se lahko stroški nekoliko
povišajo, saj pregorijo varovalke, popustijo vijaki, na opremi lahko
pride tudi do poškodb, ki jih povzročijo glodavci,« pravi Marko Femc.
Preprečite požar
Poskrbeti pa je treba tudi za požarno varnost, je pred časom na dogodku v Centru energetskih rešitev v ljubljanskem BTC-ju, ki ga
je organizirala Energetika.NET, opozoril predsednik upravnega
odbora prostovoljnega gasilskega društva Kamnik Jože Oblak.
Poudaril je, da gasilci velikokrat sploh ne vedo, na katerih hišah so
nameščene sončne elektrarne, da v večini primerov nimajo pripravljenega ustreznega požarnega načrta, poleg tega pa so bile
nekatere sončne elektrarne nameščene požarno nevarno (kabli
niso izolirani, ni razvodnikov, s katerimi bi prekinili električni
tok, povezani sončni moduli izničijo že prej postavljene požarne
zidove). Zato ni odveč, da vsak lastnik sončne elektrarne preveri in
zagotovi ustrezno požarno varnost objekta, na katerem ima
nameščeno elektrarno.
Energetika.NET
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Električni avtomobili
– vse bolj očiten naskok
na cesto prihodnosti

Ilustracija: Roman Peklaj

Besedilo: Simona Drevenšek
Foto: Simona Drevenšek in Miro Zorič
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u Dodatno branje v reviji Eko knjiga, št. 11,
maj/junij 2014:
Za razgradnjo starega avtomobila
ne boste plačali nič
http://www.energijadoma.si/revija

V

sak drugi avto v slovenski družini bo v bližnji
prihodnosti električni, je napovedal minister v
odhodu Samo Omerzel. Cilj, če ga pogledamo v
luči cenovne dostopnosti električnih avtomobilov na kratke razdalje (avto za do 30 kilometrov
stane na Poljskem okoli 8500 evrov), ni nerealističen. A četudi danes o električnih avtomobilih govorimo kot o
rešiteljih okolja in onesnaženega zraka, je premalo poznano dejstvo, da je svetovni industriji pri razvoju baterij za električne avtomobile veter v jadra pognal Slovenec Miro Zorič. Njegova pionirska vloga pri pogonih na izmenični tok je omogočala napredek
gigantom, kot so Bosch, Siemens, Think (Ford), General Motors,
Fiat, Mercedes, Toyota, Tesla in podobni, ki jim je prodajal tako
pogone kot znanje. Kot je pojasnil, so podjetja in njihovi razvojniki pri njem kupovali izmenične inverterje in motorje.
Na električne avtomobile najraje gledamo v luči zelenega gibanja. Napačno. Prvi električni avto je nastal že v 19. stoletju, a
ga je po letu 1920 izpodrinil avto na bencin. Revolucija, ki je po skrbela, da z avtom pridemo dlje, pa je terjala tudi davek. Najbolj
očitnega plačujemo z dihanjem onesnaženega zraka. »Promet
okolje obremenjuje s kar 43 odstotkov emisij in narašča. Če želimo rešiti podnebne težave, moramo imeti v prometu manj izpustov,« je za Energetiko.NET povedal glavni avtor poglavja o
transportu v poročilu Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) Felix Creutzig, sicer zaposlen na Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change
(MCC) v Berlinu.
Del težave bi lahko rešili z elektrifikacijo prometa, ki jo je
napovedal minister Omerzel. Kje so ovire? Predsednik Društva
za električna vozila Slovenije (DEVS) Simon Čretnik jih vidi
predvsem v pomanjkljivi infrastrukturi za hitro polnjenje,
inovator Miro Zorič, ki že od leta 1989 vozi svoj električni avto
s pogonom na izmenični tok, pa v pomanjkanju idej.

zorič: takrat smo nevede postavili standarde in rešitve
Razvoj električnih avtomobilov je počasen. Diktirale so ga želje
potrošnikov (ki jih danes producirajo predvsem množična občila
in marketing, op. a.), cena in praktičnost.
Če ste si ogledali dokumentarni film Kdo je ubil električni avto (Who killed electric car?), se vam je morda utrnilo ne le
vprašanje, zakaj bi nekdo namerno zavrl razvoj električnih avtomobilov, ki so navdušili testne voznike, ampak tudi, zakaj je bilo govora le o baterijah in njihovih izumiteljih, nič pa o samem
pogonu in inverterjih.
Zorič je začel pogone na izmenični tok za električne avtomobile razvijati že v 90-ih letih. »Prvi motor na vodik sem naredil
leta 1979. Takrat sem se zbudil v bolnišnici, ker mi ga je zabrisalo v glavo,« pove v smehu in doda, da ga je še vedno gnala želja,
da bi avtomobile poganjalo še kaj drugega kot bencin. Želja je leta
1984 rodila frekvenčni pretvornik za industrijo, šest mesecev kasneje pa se je pojavila ideja o frekvenčnem pretvorniku za avto.
Dušo in srce je vanj dal tudi Mariborčan dr. Branko Premzel. »Na

električni pogon sva pognala fiat uno, ampak nama še ni bilo
povsem jasno, kako narediti električni avto. Sheme, ki sva jih
razvila, so danes osnova elektroavtov.«
Pogone za električne avtomobile je snoval po principu Nikole
Tesle, danes pa je v vsakem sodobnem električnem vozilu pogon
gnan z inverterjem na izmenični tok.
Podjetje ProPuls, ki ga je ustanovil, je omenjeni izum predstavljalo na sejmu GENF v Ženevi. »Pokazali smo pogone,
ampak občutki pri proizvajalcih so bili mešani. Na srečo smo
imeli na razstavi renault 5 na električni pogon, ki je še danes enak
kot tisti, ki smo ga naredili v 90-ih. Takrat smo nevede postavili
standarde in rešitve.«
Iz Ženeve so se govorice o zmogljivem električnem avtomobilu
hitro razširile, v industriji pa so se odločili tudi, da električnih avtomobilov ne bodo delali, pripoveduje Zorič. Mercedes je nato
prelomil obljubo in se oglasil pri njem. »Kljuke naših vrat so si
neverjetno podajali – od Mercedesa, Siemensa, Boscha, tudi Kitajci so prišli, Singapurci ...« razlaga. »Dogovarjali smo se o
milijonih, a na koncu nismo imeli niti za avtobus,« pripoveduje o neslavnem zatišju, za kar je bil kriv predvsem lobi. »Prvi val
elektrifikacije je bil načrtno pokopan. To je bolelo.«

Miro Zorič: »Prvi val elektrifikacije je bil načrtno
pokopan. To je bolelo.«

resen posluh šele s cink-zrak baterijo
»Niso nas jemali povsem resno, dokler nismo objavili, da izdelujemo polnljive cink-zrak baterije. To je baterija, ki ne uporablja
redkih materialov, ni toksična, ni nevarna v primeru kratkega
stika in ima vrsto prednosti pred ostalimi. Je tudi bistveno cenejša od litijeve baterije. Takrat smo potrebovali kemike, saj je pri
prvih primerkih po 20 polnjenjih kapaciteta baterije pričela padati.« Na osnovi te tehnologije sedaj v ZDA, 20 let kasneje, govorijo o revoluciji, so pa, vsaj sodeč po do sedaj znanih podatkih,
pravzaprav tam, kjer se je ustavil Zorič z ekipo.
Najdražji element električnega avtomobila je prav baterija.
»Baterija je tank za gorivo, zato je najdražji del avtomobila, žal
pa jih v Sloveniji nihče ne dela.« Odlične so sicer razvili na
ljubljanskem Kemijskem inštitutu, a vendar naj ne bi bila temu
naklonjena politika.
»Če bi želeli spremeniti prometno mrežo in s tem tudi navade
ljudi, bi bilo to drago. Finančni faktor je visok predvsem zaradi
drage baterije. Zavedamo se, da si povprečen človek ne more
privoščiti električnega avtomobila, a če znižamo ceno baterij, bi
bilo povpraševanje veliko večje, saj bi avto stal podobno kot
bencinec ali dizel,« pa je prepričan Creutzig.
Ker je do napredka, ko lahko z enim polnjenjem prevoziš
tudi več kot 400 kilometrov (Tesla S, op. a.), prišlo počasi, se
mnogi sprva niso zanimali za električne avtomobile. Skrbelo jih
je tudi, kje ga bodo lahko napolnili.
Energetika.NET
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Prvi električni avto z baterijami na polnjenje
Pisalo se je leto 1884. Z gotovostjo sicer ne
moremo trditi, da je Angleža Thomasa Parkerja,
ki mu pripisujejo razvoj električnega avtomobila z
baterijami na ponovno polnjenje, k izumu spodbudilo
spoznanje o naraščanju onesnaženosti in smoga v
Londonu, torej »zeleno« razmišljanje.
Prvi električni avto je imel kar nekaj prednosti pred
»bencinarjem«, ki ga je bilo treba ročno navijati, da
se je premaknil z mesta. Električni avto pa je bil tih,
zanesljiv in lahko ga je bilo zagnati.
Sicer pa je Zorič prvi električni avto registriral
že v rajnki Jugoslaviji: »Pisalo se je leto 1991.
Registrirali pa smo električni renault 5.«
Miro zorič

Danes je drugače, pravi Čretnik, ki tudi sam vozi električni
avto: »Slovenec povprečno prevozi manj kot 15.000 kilometrov
letno. V povprečju pa dnevno prevozimo 30 kilometrov.« Električni avto za tako majhne razdalje predvsem po zaslugi razvoja
tudi ne stane več celotno premoženje. Majhen avto za vožnjo po
mestu stane okoli 10.000 evrov, takšen z omejitvijo 45 km/h pa
okoli 5000 evrov. Za normalno velikost električnega avtomobila
pri serijskih proizvajalcih je cena 20.000 evrov. V Sloveniji pa
mnogi celo predelujejo avtomobile v električne.« Dodal je še, da
je mogoče dobiti nepovratna sredstva Eko sklada v višini 5000
evrov. Cena je morda visoka, vendar se, tako Čretnik, v petih letih
investicija povrne. Tudi zato, ker je električna energija precej
cenejša od bencina in ker je cenejši tudi servis.

Čretnik: za sto kilometrov le dva evra
»Za 100 kilometrov je treba odšteti evro do dva za polnjenje,« je
pojasnil Čretnik. Za zdaj se pri nas polnjenja električnega avta
ne računa, ker mreža še ni razvita, v tujini pa hitro polnjenje že
zaračunavajo. »V sosednji Avstriji za 20 kilovatnih ur plačaš pet
evrov. S tem lahko prevoziš do okoli 120 kilometrov,« pravi
Čretnik. Je pa razdalja odvisna od hitrosti: »Če voziš hitro po avtocesti, se razdalja zmanjša za okoli polovico.«
Čretnik meni, da je sicer lepo, če je polnjenje zastonj, vendar bi bilo
bolje, da bi imeli več polnilnih mest (tudi pred trgovskimi centri) in
bi obračunavali porabo električne energije. »Če podjetje ni
registrirano za prodajo električne energije, je rešitev lahko zaračunavanje polnjenja kot storitve,« ima rešitev na dlani sogovornik.
Zaplete pa se pri dejstvu, da lahko polnjenje zaračunaš le kot storitev,
ne pa glede na dejansko porabo električne energije, je pojasnil.
Spomnimo, da je mag. Djordje Žebeljan, izvršni direktor raziskav in razvoja v družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE),
že pred časom za Energetiko.NET povedal, da mora iti razvoj
elektromobilnosti z roko v roki z našo prometno politiko. Pou daril je tudi, da se mora spremeniti sam koncept vozila – ta ne
sme biti več statusni simbol, ampak mora postati javno dobro
v ekološko sprejemljivem smislu. Elektrifikaciji prometa so
naklonjeni tudi okoljevarstveniki, vendar opozarjajo, da je
pomemben tudi vir napajanja električnega avtomobila. V Kaliforniji imajo solarni koridor, kjer lahko vozniki polnijo svoje
avtomobile s sončno energijo. »Če bi z danes na jutri vsi
presedlali na električne avtomobile, bi imeli manko 20 odstotkov
električne energije. Energetska poraba Slovenije pa bi bila kljub
temu veliko manjša,« je prepričan Čretnik.
Bi lahko z obnovljivimi viri (OVE) napajali električne avte ali
pa bo potrebnih še več jedrskih elektrarn in termoelektrarn?
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Polnilnica za električni avto pred Siemensom BtC.

u VEČ o tem na portalu Energetika.NET:
Slovenija naj postane testni poligon
za e-mobilnost.
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V Nemčiji hitre polnilne postaje med
Münchnom in Leipzigom
Nemčija je elektromobilnost pognala s hitrimi
polnilnimi postajami. Na avtocesti A9 lahko
vozniki električnih avtomobilov že danes napolnijo
svojega jeklenega konjička, prvi mesec je bila
polnitev celo brezplačna. Na poti med omenjenima
mestoma, ki je dolga 430 kilometrov, lahko
avto napolnijo v pol ure. Projekt, vreden tri
milijone evrov, so izpeljali Siemens, E.On,
BMW in nemško ministrstvo za promet.

Simon Čretnik, predsednik DEVS

Podatki
• V Sloveniji imamo 300 električnih avtomobilov.
• Na voljo je okoli 130 polnilnic.
• Trenutno ima Petrol šest polnilnih točk z
zmogljivostjo polnjenja za 12 vozil.
• V hitri polnilnici lahko električni avto napolnite
v 20 minutah.
• Za nakup električnega avtomobila so na voljo tudi
subvencije Eko sklada v višini do 5000 evrov.
• Mali mestni električni avto, ki z enim polnjenjem
premaga okoli 150-kilometrsko razdaljo, je v
Sloveniji danes mogoče kupiti za 7500 evrov.
Polnjenje avtomobila.

»Vprašanje je na mestu. Električne avte bi sicer lahko polnili z
OVE, je pa zelo zanimiva tudi kombinacija OVE in električnih
avtov, ker električni avti dejansko delujejo kot hranilnik energije. To pomeni, da bi bila to odlična kombinacija. Ali bi potrebovali dodatne jedrske elektrarne za elektrifikacijo prometa, je težko napovedati, saj je razvoj odvisen od razpoložljivih tehnologij.
Če bi na primer razvili tehnologije za shrambo energije – solarne
in vetrne – bi lahko promet elektrificirali brez novih jedrskih
elektrarn. V vsakem primeru se splača poskusiti,« je za Energetiko.NET povedal Creutzig.

SODO napoveduje hitre polnilnice
Največja skrb voznikov električnih avtomobilov pa je pogostost
električnih polnilnih mest, ki so javno dosegljiva. V Sloveniji jih
je okoli 130, so pa po navadi eno- ali trifazna. »Na javnih mestih
je možnost polnjenja povsod, je pa pomembna hitrost polnjenja.
Slednje je omejeno tudi z opremo avtomobila – večino lahko
napolniš v štirih urah, na primer novega nissana, medtem ko bi
s hitrim polnjenjem s priklopom na enosmerno napetost – na
hitri polnilnici – avto napolnil v 20 minutah,« je pojasnil Čretnik.
Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) napoveduje postavljanje hitrih polnilnic za
električne avtomobile. Slednje mu nalaga novi energetski zakon.
Postavili naj bi okoli 25 hitrih polnilnic z 20 do 50 kilovatov
enosmerne moči, stale pa naj bi na vsakih 50 kilometrov.
Prav polnilnice ob prometnem križu bi po mnenju Čretnika
lahko prispevale k razmahu elektromobilnosti. »Nekdo, ki rad
hodi na morje, z obstoječo infrastrukturo za polnjenje ne more

priti hitro na cilj. Sicer lahko prideš kamorkoli in res je, da lahko avto polniš kjer koli, je pa pomemben faktor čas, saj običajna
domača vtičnica ni primerna za hitro polnjenje.«

znanost proti baterijam
Poleg prednosti električnih avtomobilov pa vse več študij opozarja
tudi na pomanjkljivosti oziroma pasti. Ozzie Zehner, raziskovalec
na ameriški univerzi Berkeley, je s knjigo Iluzije zelene revolucije (The Green Illusions) dvignil precej prahu, ko je ošvrknil tako
sektor solarne kot tudi vetrne industrije ter električnih avtomobilov. Opozarja, da so pri varstvu okolja pomembne tudi sestavine
baterij, ki so srce električnega avtomobila, magneti pa so iz redkih elementov zemlje.
»Litijeva baterija vsebuje od en do dva odstotka litija, kar ni
škodljivo, ker jo bodo reciklirali. V bateriji cink-zrak pa ni nič
škodljivega, ker se cinkov oksid uporablja tudi v kozmetiki,« je
pojasnil Zorič. Čretnik pa je dodal, da so podatki o »strupenosti«
odvisni od tega, kdo je naročnik študije: »Če se osredotočiš na en
aspekt, lahko dokažeš vse. Industrija ne bo nikoli nedolžna, pa
naj gre za plastiko, baterije, tehnologijo ... Posebnost pri baterijah je litij, kjer smo omejeni s količino rude, ki je ni povsod. Litij
je sicer strup, ki je tudi v mobilnih telefonih in računalnikih.«
A kot opozarja Zorič, obstaja rešitev: »Asinhroni motor ne vsebuje drugega kot železo in baker, česar je dovolj na voljo. Če bi,
kot je bil takrat načrt, želeli elektrificirati svet, bi to lahko storili
le z asinhronskimi pogoni in baterijami cink-zrak. Je pa izkoristek pri »asinhroncu« sicer do tri odstotke manjši kot pri pogonu
s permanentnimi magneti. V praksi še to ne. Navsezadnje je
Energetika.NET
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Pečjak v Monaku (Andrej Pečjak, prvi mož Inštituta za diagnostiko in vzdrževanje motornih vozil Metron, je na 14. reliju Monte
Carlo des Energies Nouvelles dosegel izjemen uspeh, op. a.) z
mojim pogonom premagal vso konkurenco, ki je imela pogone
s permanentnimi magneti«.

Lobi ustavil razvoj, da bi rešil delovna mesta
Zorič priznava tudi, da je električni avto lahko problematičen:
»Odžira delovna mesta. Svetovna industrija sloni na nafti. Od avtomobilizma živi posredno ali neposredno okoli 40 odstotkov
ljudi. Pri tem ne smemo pozabiti, da so med njimi tudi ljudje,
ki na primer testirajo barve.« Prepričan je, da električni avto ne
bo zaprl vseh delovnih mest, jih pa bo nekaj, »ker je električni
motor za razliko od bencinskega neuničljiv. Se pa na dolgi rok
razvijejo novi poslovni modeli.«
Tudi zato se je v nedavni preteklosti, ki jo je ponazoril že prej
omenjeni dokumentarec Kdo je ubil električni avto, na nek način
zaviralo razvoj. Vendar, narava nas sili k spremembam. Ne
nazadnje se je razvoj električnih avtomobilov ustavil tudi zaradi
negotovosti, ali bodo proizvajalci sploh še imeli dobičke.
Električni avto namreč ne potrebuje pogostega servisa, velikega
števila sestavnih delov in podobnega.
Po nekaterih ocenah se avtomobilska industrija še vedno nahaja v zahtevnih gospodarskih razmerah, tudi zaradi vse strožjih
okoljskih predpisov. Kljub temu pa se zaveda pomembnosti elektrifikacije prometa.

Vse se začne z idejo ...
Od česa je torej odvisen razvoj električnih avtomobilov? »Od
idej,« izstreli Zorič kot iz topa. »Zdrave ideje bodo pripeljale do
bolj učinkovitih pogonov. Sicer so pogoni že sedaj zmogljivi,
ampak na področju baterij se da še veliko narediti – z manjšo
baterijo in večjo gostoto. Je pa avtomobil že sedaj zadosti
uporaben.«
Sodeč po statističnih podatkih naj bi do leta 2020 električni avtomobili predstavljali sedem odstotkov celotne prodaje avtomobilov. Nekateri so bolj optimistični in menijo, da bo delež večji.
Bomo videli.

u VEČ o tem na portalu Energetika.NET:

Trajnostni razvoj avtomobilske industrije
temelji na elektromobilnosti.

Zorič priznava tudi, da je električni avto lahko problematičen: »Odžira
delovna mesta. Svetovna industrija sloni na nafti. Od avtomobilizma živi
posredno ali neposredno okoli 40 odstotkov ljudi. Pri tem ne smemo
pozabiti, da so med njimi tudi ljudje, ki na primer testirajo barve.«

Registracija 30 evrov,
polnilnica 2000
V črnuški Avtoelektroniki že
dobavljajo mestna elektro-vozila
po cenah od 7500 evrov dalje,
za 11.000 evrov pa so na voljo
izvedenke s klimo, litijevo baterijo,
sistemom GPS z zaslonom na
dotik in vsemi elektrificiranimi pomagali, za katera letno zavarovanje
in registracija staneta zgolj 30
evrov, poraba elektrike pa pri
nočnem polnjenju znaša zgolj
0,6 evra na 100 kilometrov, so
nam pojasnili v Avtoelektroniki.
Ker vsak električni avto potrebuje
tudi polnilnico, so v podjetju začeli
tudi s prodajo lastnih javnih polnilnic po cenah od 1000 do 2000
evrov. Ker bodo električni avtomobili po napovedih nekoč pogostejši
na naših cestah, pa pri omenjenem podjetju vzpostavljajo tudi
»car sharing« center.
izdelava električnega avtomobila
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10 držav z največ prodanimi električnimi
avtomobili leta 2013
Estonija

Norveška

5,75%

0,73%

Francija

0,79%

Nizozemska

0,83%
Japonska

0,51%

ZDA

0,28%

Islandija

Švedska

0,69%

0,30%

Danska

0,28%

Švica

0,39%

VIR: Zachary Shahan (2013-03-07). "Electric vehicle market share in 19 countries". ABB Conversations. Retrieved 2014-04-12. (Wikipedia)
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INTERVJU: Mag. DEJAN ŽIDAN, minister za kmetijstvo in okolje

Problem prašnih delcev je zgodba,
ki nikoli ne bo dokončana
Ana Vučina Vršnak
Foto: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Mag. Dejan Židan je že drugič minister za kmetijstvo in okolje.
Njegovo strokovno področje je veterina (bil je tudi urednik
strokovne revije »Reja prašičev«), pozna pa tudi gospodarstvo.
Bil je predsednik uprave Skupine Panvita, sodeloval je pri
izgradnji slovenske kmetijske in živilskopredelovalne verige,
ki obsega številne dejavnosti, tudi proizvodnjo »zelene«
energije. Z njim smo v turbulentnih političnih časih govorili o
podnebnem skladu in ukrepih, ki jih bo ta podprl v prihodnjih
letih – predvsem v povezavi s prašnimi delci v ozračju, pa o
Eko skladu, o okoljskih težavah v Celju (kmalu naj bi bilo
znano, ali bo kdo odgovarjal za zastrupljeno zemljo v Bukovžlaku) ter o odlagališču radioaktivnih odpadkov. Žal glede
tega minister ni mogel postreči z dobrimi novicami. Celotni
intervju preberite na portalu Energetika.NET.
Začniva pri obnovljivih virih v Sloveniji. Na hidroelektrarni (HE)
Brežice že potekajo pripravljalna dela, vendar denar iz podnebnega sklada ni zagotovljen. Infrastrukturni del investicije
je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in
zanima me, kako boste denar za projekt vendarle zagotovili.
u HE Brežice se gradi po zakonu o Spodnji Savi. Ta zakon govori o financiranju v razmerju med koncesionarji ter državnimi
skladi – kjer sta v ospredju predvsem dva, podnebni in vodni, ter
nazadnje nedefinirani del državnega proračuna. Od 1. januarja
2014 je po istem zakonu uporaba vodnega sklada omejena. Tre nutno stanje je naslednje. Računalo se je na 156 milijonov evrov
državnih sredstev. Realno pa je tako, da je denar iz vodnega sklada – okoli 40 milijonov evrov – zagotovljen. Ta del ni problematičen.
Podnebnega sklada pa realno ni. Prvotno je bilo mišljeno, da se bo
vanj steklo okoli 40, po optimističnih ocenah pa celo do 80 milijo nov evrov, vendar se zaradi gospodarskega stanja v EU in stanja pri
emisijskih kuponih sklad polni počasi. Računamo, da bo letos zbranih
okoli deset milijonov evrov, podobno tudi v prihodnjih letih.
Projekt torej ni ogrožen?
u Hidroelektrarna se gradi in ni ogrožena. Nobena racionalna
država projekta ne bo ustavila, ampak bo iskala alternativne rešitve. (…) Svoj predlog rešitve smo že poslali vladi, ki ji tudi
predlagamo, da se v bodoče pri sofinanciranju energetskih pro jektov ne opazuje več sektorja, ki je odgovoren za okolje. Letos
bomo poskušali najti dogovor z vlado, da se bo delo na projektu
lahko nadaljevalo. V prihodnje pa želimo, da se s tem ukvarja
ministrstvo, pristojno za energijo.
Za kaj se bodo v prihodnje porabila sredstva podnebnega sklada?
u Eko sklad je inštitucija z zaposlenimi in del njegovih ukrepov
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je vezan na energetiko. Podnebni sklad oziroma vodni sklad pa
je zgolj proračunska postavka.
Ta sklad se bo – kot je dogovor z občinami – kot možni vir koristil za boj proti malim prašnim delcem. To je težava, ki nas
spremlja že od leta 2003, ko se je ugotovilo, da presegamo dovoljene meje glede stopnje onesnaženja in ogrožamo zdravje ljudi. V dveh letih bi morali izdelati ustrezne načrte sanacije – imenujemo jih odloki, vendar država tega ni naredila. Nekaj let smo
se prepirali z Evropsko komisijo in na koncu smo seveda izgubili.
Če ne bi lani in letos sprejeli odlokov za šest mest in eno regijo,
Zasavje, bi bili pred tem, da se nam izreče kazen. In kazni v
tovrstnih primerih so lahko zelo velike: samo enkratna kazen
lahko znaša tri milijone evrov, dnevna pa 36.000 evrov od dneva, ko bi morali opraviti svojo domačo nalogo. Sedaj smo jo
naredili, odloke smo uskladili na ravni občin in države in jih sprejeli. Na osnovi teh odlokov je v pripravi poseben program, ki je
investicijsko zelo »težak«. Približna ocena za triletno obdobje
2014–2016 je 400 milijonov evrov. Od tega država zagotovi približno 85 milijonov evrov, približno toliko oziroma nekaj manj
lokalne skupnosti, ostalo pa investitorji – posamezniki, javne ustanove, podjetja.

Kako natanko pa se bodo ti milijoni porabili?
u Eden izmed ukrepov v okviru prve skupine ukrepov se nanaša
na termično izolacijo stanovanjske hiše, s čimer se privarčuje od
30 do 40 odstotkov energije. To je značilen ukrep za zmanjševanje prašnih delcev, saj se bo zaradi manjše porabe energije manj
prašilo. Tudi s stališča posameznika je to dober ukrep.
Približno 70–75 odstotkov sredstev bodo torej predstavljali
razpisi za zmanjšanje rabe energije, ki jih bo v imenu države
tokrat vodil Eko sklad. (…)
Preostala četrtina sredstev pa je predvidena za logistiko v smislu zmanjšanja njenega obsega oziroma njene večje prijaznosti do
okolja. V tem letu bo država sofinancirala zamenjavo ali nakupe
avtobusov, ki so do okolja bolj prijazni. Gre za avtobuse na plin
ali elektriko oziroma za najnovejše motorje z nizkimi izpusti.
Menite, da ne bo težko zagotoviti teh 400 milijonov evrov?
u Ne, ne.
Ali bo potem težava s prašnimi delci rešena?
u Ne. Problem prašnih delcev je zgodba, ki nikoli ne bo dokončana. Vedno se bomo borili proti temu, saj bodo onesnaževala
vedno obstajala. S ciljnimi ukrepi pa dosežemo raven, ko male
prašne delce obvladamo. Pogledati moramo, kako nastanejo. V
Sloveniji je stanje takšno, da jih okoli 60 odstotkov – kar je ze-
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Eko sklad je inštitucija z
zaposlenimi in del njegovih
ukrepov je vezan na energetiko.
Podnebni sklad oziroma
vodni sklad pa je zgolj
proračunska postavka.

mo vodili ukrepe za širše prilagajanje podnebnim spremembam
pa tudi za zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe. To pa
zato, ker so izkušnje z Eko skladom dobre. Vidimo namreč, da
relativno malo ljudi učinkovito izvaja svoje naloge.

Sedaj pa k odlagališču radioaktivnih odpadkov (nSraO). kaj
se trenutno dogaja?
u V tem trenutku nimam dobrih novic. Vlagajo se napori, celo
renta se plačuje, ampak med vpletenimi inštitucijami se odgovornosti kar naprej prelagajo. Tudi roki se prelagajo. Nedolgo tega
smo imeli sestanek, kako stvari pospešiti. Težava je v tem, da je
preveč inštitucij, ki zadeve zavirajo. Ko se zdi, da je že vse dogovorjeno, se pojavi kakšna ost, ki zmanjša hitrost odločanja.
lo velik delež – nastaja v individualnih kuriščih. Ljudje kurijo na
drva, in to pogosto v neustreznih pečeh. Izkoristek je majhen,
dimnih saj je več. To so v praksi mali prašni delci. Nadaljnjih
20–30 odstotkov je promet.

kakšni pa so dolgoročnejši načrti za Eko sklad? Sklad je
nedavno sporočil, da je denar za pasivne hiše za letošnje
leto že pošel. Lumar denimo ocenjuje, da nekonsistentna
politika ministrstva in posledično Eko sklada vnaša veliko
nestabilnosti, v primeru pasivnih hiš na trg novogradenj, in
bo imela za posledico manjše davčne prihodke.
u Pri gradnji hiše gre za relativno majhne vložke, le nekaj tisoč
evrov, ki pomenijo točko preloma, da se neka družina odloči za
gradnjo lesene hiše, kar je nam v interesu. Pogovarjal sem se z
direktorjem Eko sklada (Milenkom Ziherlom, op. a.), naj znotraj
rezerv poskuša poiskati še kakšna sredstva, da bi se ta ukrep
lahko izvajal celo leto. Dejstvo pa je, da lahko Eko sklad izvaja le
toliko ukrepov, kolikor denarja zanje ima na voljo. Ob sedanjem
finančnem stanju v državi, ko so na vseh koncih potrebe bistveno
večje od realno razpoložljivega denarja, pa je pričakovanje, da bo
država iz integralnega proračuna zagotovila dodatni denar za svoje sklade, malce nerealno.
Drugo vprašanje pa je, ali se bo na tem področju šlo po kakšne
nove kreditne linije v tujino. Vendar so to ponovno povratna sredstva. Eko sklad nam preko povratnih sredstev denimo pomaga pri
ukrepih, povezanih s škodo v gozdu zaradi žleda. Preko ugodnih
kreditov omogoča podporo tistim, ki želijo vlagati v žagarstvo ali
lesarstvo.
ali lahko že z gotovostjo trdimo, katere ukrepe OVE in UrE bo
Eko sklad podpiral v prihodnjih letih?
u Za to področje sem samo delno odgovoren kot okoljski minister. Eko sklad vidim kot poglavitno inštitucijo, preko katere bo-

Slaba birokracija?
u Tako zapleten sistem odločanja v Sloveniji omogoča, da
administracija deluje. Ves čas potekajo pogovori in novi dogovori,
rezultat pa je ves čas enak: v praksi se ne pokaže nič.
nekako takole, ja. Odlagališče naj bi namreč imeli že pred
časom. ampak na koncu je vlada tista, ki je odgovorna.
u Ja. Neučinkovito reševanje odlagališča je izredno pogosta tema, o kateri se pogovarjam z direktorjem uprave za jedrsko varnost (dr. Andrejem Stritarjem, op. a.) in iščeva rešitve. Ampak
očitno bo treba spremeniti strukturo odločevalcev. Takšna, kot je
sedaj, pomeni silno veliko naporov brez učinka.
kakšno rešitev vidite?
Združevanje inštitucij.
ali bo potem zgolj eno ministrstvo odgovorno za odlagališče?
u Ne, to ne. Za operativne stvari, ki so povezane z jedrsko
energijo, vključno z odlagališčem, ne more biti v nobenem
primeru odgovorno ministrstvo, pristojno za okolje. Mi smo
tisti, ki zadevo nadzorujemo in ki okolje varujemo. Ne moremo
biti tisti, ki imajo proaktivni interes pri sami energetiki. Stvari
bi bolj osredotočil na ministrstvo, pristojno za energetiko. Zelo bi pazil, da pri menjavi vlade ne prihaja ves čas do prenosov
področja energetike na eno ali drugo ministrstvo. V praksi se
potem uradništvo pol leta prilagaja, vlade se menjavajo in se
ponovno nič ne zgodi.
Se energetike pri nas sploh ne jemlje resno?
u Tega ne bi rekel. Rekel bi drugače: prehitre menjave vlad in
prepogoste menjave strukture ministrstev povzročajo, da je
učinka še manj, kot bi ga sicer bilo.
Energetika.NET
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Dotakniva se torej še enega vašega področja – onesnaženosti
zemlje. kot je znano, je Slovenija na zatožni klopi zaradi dveh
postopkov, in sicer zaradi dveh nezakonitih odlagališč, ki
vsebujeta nevarne odpadke – v središču Celja ter v Bukovžlaku.
u V primeru stare celjske cinkarne, kjer je v igri izgradnja Tehnopolisa, pristojna inšpekcija nadzira in kaznuje mestno občino
Celje, ker se kar naprej zamuja. Občasno imamo sestanke, kjer
povedo, kaj počnejo, vendar zadeva še ni rešena. Vemo, da mora
ukrepati občina, vendar to ni opravičilo za Evropsko komisijo, ki
vedno opazuje državo kot celoto.
Drugi primer – Bukovžlak – je drugačen. Pristojna inšpekcija
že od leta 2006 ugotavlja nepravilnosti. Vključila se je tudi že policija, kasneje je tožilstvo njene materiale zavrnilo. Sedanje stanje
pa je takšno, da bo kmetijska inšpekcija izvedla štiri sondaže.
Tokrat poskušamo stvar izvesti resnično v soglasju s civilno iniciativo, ki se je v problem zelo poglobila. Ko bodo sondaže izvedene
in bomo dobili klasifikacijo odpadkov, pričakujem tudi dokončno
oceno, ali gre za nekaj tisoč kubikov ali pa govorimo o precej večji
količini, saj so sedaj številke različne. Potem se bo stvar odvila
skladno z »lestvico odgovornosti«. Najprej se išče storilec, saj
mora odpadke počistiti tisti, ki jih je povzročil. Možni plačnik je
tudi lastnik zemljišča, na katerem so odpadki. V primeru, da to ne
bo ne prvi ne drugi, bo morala svojo vlogo odigrati država. Zna se
namreč zgoditi, da bomo ugotovili, da imamo težavo z veliko
razsežnostjo. In takrat se bomo morali odločiti za eno rešitev.
Če krivca za onesnaženje v Celju ne bomo našli, bo to še ena
od zgodb, ko bomo morali vsi državljani plačevati za napako
nekoga drugega.
ali mislite, da lahko dejansko do tega pride?
u V tej državi do tega zelo pogosto pride. Ko se najde kakšna
odpadna jama ali večje odlagališče, se namreč tudi ugotovi, da tistega, ki je to povzročil, enostavno ni več. Ali pa kaj drugega.
Država mora za to poiskati rešitev.

Distributerji imamo
zaradi poslovanja
s centralno družbo
SODO visoke
poslovne stroške
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

Dobiček Elektra gorenjska raste, družba pa se bo morala
kljub temu zadolžiti za potrebne investicije. Prvi mož podjetja mag. Bojan Luskovec je za Energetiko.nEt spregovoril
o trenutnem odpravljanju škode zaradi žleda ter srednjeročnih načrtih. Pravi, da so naložbe v državah jugovzhodne
Evrope mamljive, vendar povezane z določenimi tveganji.
Doma pa imajo, je poudaril Luskovec, distributerji zaradi
poslovanja s centralno družbo SODO visoke poslovne
stroške, tako da bi si želel določenih sprememb tudi tu.
komentiral je tudi napovedi ministra Sama Omerzela o
podvojeni porabi električne energije v kratkem obdobju.
Pravi, da so take napovedi nerealne.

zadnje vprašanje se nanaša na les. kako bolje izkoristiti
celotno lesno verigo, ne samo gozd?
u Gozdarstvo in lesarstvo sta bila pred 20, 30 leti relativno dobro urejena. Država je zlasti pozorna na gozd in ima relativno dobro urejeno gozdarsko službo. To nam priznavajo tudi v tujini.
V slovenskem gozdu se dela dobro, samo izkoriščenosti je premalo. Ob tem pa se pozornosti ni posvečalo drugemu delu
verige – žagarstva in lesarstva – in veriga je začela čez čas razpadati. V krizi, ko je udaril žled, se je izkazalo, da celotna veriga
neha delovati, ko en del deluje slabo. Žled sedaj predstavlja
priložnost za ponovni zagon.

Družba Elektro gorenjska je lansko poslovno leto
zaključila s 30,9 milijona evrov prihodkov in 3,1 milijona
evrov čistega dobička. Dobiček je višji kot leto pred tem.
koliko denarja vam bo, po izplačilu dividend, ostalo za
investicije? Se pogajanja z bankami premikajo?
u Takoj po katastrofalnih posledicah žleda smo distributerji preko gospodarskega interesnega združenja na Slovensko
odškodninsko družbo (SOD) in ministrstvo za finance
poslali pobudo, da bi se dobiček, ustvarjen v letu 2013, v
celoti namenil za investicije. Žal se z navedeno pobudo pristojni organi niso strinjali.
Na julijski redni skupščini družbe Elektro Gorenjska bodo
tako delničarji očitno odločali o razdelitvi bilančnega dobička
v višini 1.466.431 evrov. Pri tem naj bi se 1.384.165 evrov
izplačalo delničarjem v obliki dividend, preostanek v višini
82.265 evrov pa bi se razporedil v druge rezerve iz dobička.
Polovico ustvarjenega dobička, ki znaša 1.466.431 evrov, pa
smo že razporedili v druge rezerve iz dobička.
Trenutno si prizadevamo za pridobitev dodatnih kreditnih
sredstev, s katerimi bi še pospešili razvoj kabelskega omrežja na Gorenjskem. To se je že velikokrat v preteklosti pa tudi letos, med februarskim žledom, izkazalo za najbolj
optimalen in zanesljiv način.

Če krivca za onesnaženje v Celju
ne bomo našli, bo to še ena od
zgodb, ko bomo morali vsi
državljani plačevati za napako
nekoga drugega.

Dejali ste, da ste polovico trimilijonskega dobička
že namenili za investicijske projekte za odpravo posledic
žleda. za sanacijo bi Elektro gorenjska potreboval
tri milijone evrov, od tega bo pol milijona dobil od
zavarovalnic. razliko naj bi pokrila država, vendar
je ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MziP) že
sporočilo, da sredstev nima na razpolago. Ste zaskrbljeni?
kako bi lahko izpad denarja vplival na vaše poslovanje
oziroma razvoj?

ali bo potem do jeseni že znanega kaj več?
u Mislim, da že prej. Zelo pomembno je, da čim prej dobimo izvide
in analize, potem pa naprej. Vedeti je treba, da čeprav država zaznava
napako od leta 2006, so iste inšpekcijske službe ugotovile, da se je
odpad na isto lokacijo vozil že pred letom 2000. Osebno, kot človek,
pa se sprašujem, zakaj v času, ko so se dovozi začeli – pa ne mislim
samo na konkretni primer, temveč tudi na druge po Sloveniji – ni bil
glas sosedov in civilne pobude zelo zelo glasen. Takrat je bil problem
še majhen. Sedaj pa se je stvar dolgo tolerirala in glas javnosti postane
upravičeno glasen takrat, ko je problem že zelo velik.
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intErVJU: mag. BOJan LUSkOVEC, Elektro gorenjska

Zakaj se zavzemamo za
spremembo in pridobitev
koncesije? Zaradi smiselnosti,
praktičnosti in stroškovne
učinkovitosti, predvsem pa
zaradi večje zanesljivosti
dobave električne energije našim
odjemalcem, kar je naša zaveza.

u Odprave posledic škode smo se lotili sistematično in projektno,

predvsem pa s predpostavko, da bomo vse potrebne investicije izvajali v okviru danih finančnih zmožnosti. V letošnjem letu bo mo predvidoma povečali delež dolžniškega financiranja, vse oblike podpore, ki jih bomo prejeli, pa bodo seveda dobrodošle. Žal
na kakršnokoli državno pomoč ni računati. Z vso skrbnostjo in
odgovornostjo proučujemo trenutno stanje ter gospodarsko projekcijo v prihodnjih letih. Zaskrbljujoče je, da pristojna ministrstva
nimajo ustrezne vizije prihodnjega razvoja elektroenergetskega
področja.

Če ostaneva pri ministrstvu. Slednje bi moralo po vašem
izdati razpis za podelitev koncesij za opravljanje dejavnosti
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na regionalni ravni. znano je, da si koncesijo
želite. Se je tukaj že kaj premaknilo? kdaj bi se lahko?
u Dejstvo je, da imamo distributerji zaradi poslovanja s centralno
družbo SODO visoke poslovne stroške. V Elektru Gorenjska, ki je
najmanjši distributer, se letno nabere kar za dobrih 300.000 evrov
tovrstnih stroškov, obetajo pa se še celo višji stroški. Poleg tega pa
imamo v Elektru Gorenjska zaradi trenutne nujnosti poslovanja z
družbo SODO zaposlenih več ljudi, torej je zadeva nesmiselna tudi
po tej stroškovni plati. Neučinkovitost trenutne ureditve v svojem
zadnjem mnenju izpostavlja tudi Računsko sodišče.
Zakaj se zavzemamo za spremembo in pridobitev koncesije?
Zaradi smiselnosti, praktičnosti in stroškovne učinkovitosti,
predvsem pa zaradi večje zanesljivosti dobave električne energije našim odjemalcem, kar je naša zaveza. Z operativnega vidika
vsaka elektrodistribucija, ki je pokrajinsko organizirana, potrebuje svojega sistemskega operaterja. Trenutno so to neposredno
distribucijska podjetja, ki so močno vpeta v lokalna okolja in hitro
odzivna, še posebej pri večjih in tudi manjših izpadih električne
energije. Pa to niso edine koristi za lokalno skupnost. In tudi,
poglejmo samo primere dobre, evropske prakse. Ni nam treba
daleč, samo čez mejo se ozremo. Tako je v Avstriji, s katero se
tako radi primerjamo oz. kamor stremimo na vseh področjih. Organiziranost v distribuciji je takšna, da vključuje kar dvajset regionalnih »SODO-v«, in organiziranost poteka zelo dobro,
predvsem v prid odjemalcem električne energije, seveda pa tudi
v prid lokalnih skupnosti.
Zato sem še toliko bolj prepričan, da je podelitev lastne koncesije
za opravljanje tovrstne dejavnosti in ukinitev družbe SODO prava usmeritev, ki jo utemeljujejo tudi ekonomski in pravni strokovnjaki.

Srbijo v povezavi z vodno energijo. Ste že kaj investirali v
države JV Evrope oziroma kako daleč ste s temi »projekti«?
u Vsekakor so projekti za proizvodnjo električne energije v
državah jugovzhodne Evrope mamljivi, vendar so povezani tudi
z določenimi tveganji. Recimo v Srbiji, kjer smo na nekaj lokacijah pridobili možnost za gradnjo hidroelektrarne, se je kot ena
večjih težav, poleg neurejenega katastra, izkazala tudi vključitev
proizvodnih objektov v elektroenergetsko omrežje, kjer so prve
možne točke priklopa oddaljene tudi 20 km. Po naravi smo bolj
»konservativno« podjetje in nismo nagnjeni k velikim tveganjem, zato zaenkrat še nismo vložili investicijskih sredstev v
tovrstne projekte. Interes širitve proizvodne dejavnosti na trge jugovzhodne Evrope ostaja, vendar le ob pogojih, ki bodo z veliko
mero zanesljivosti zagotavljali primeren donos.
katere bodo po vašem ključne prioritete novega
Energetskega koncepta Slovenije (EkS)?
u Glede novega Energetskega koncepta je bila do danes s strani
ministrstva za infrastrukturo in prostor na več dogodkih izpostavljena le elektromobilnost, zato na to vprašanje težko odgovorim. Elektrodistributerji smo sicer pristojnim na ministrstvu pri
pripravi energetskega koncepta ponudili sodelovanje.
in še: Se strinjate z napovedmi ministra Omerzela, da se
bo v Sloveniji povpraševanje po električni energiji v kratkem
obdobju podvojilo? Marsikdo se namreč s takšno oceno
ne strinja.
u Menimo, da so napovedi o podvojeni porabi električne energije v kratkem obdobju nerealne. Trenutno sledimo stagnaciji
porabe električne energije in še nismo dosegli porabe iz časov
hitre gospodarske rasti izpred nekaj let. Pristojno ministrstvo po
našem mnenju preveč stavi na porabo v zvezi z elektromobilnostjo: ko smo pred štirimi leti začeli postavljati polnilnice za
električna vozila, smo razpolagali s podatkom, da bi v primeru
zamenjave celotnega klasičnega transportnega parka z vozili na
električni pogon poraba električne energije porasla za približno
20 odstotkov. Določen porast porabe gre na račun toplotnih
črpalk, ostali potrošniki električne energije pa težijo k njeni še
večji učinkovitosti.
Celotni intervju preberite kmalu na portalu Energetika.nEt!

V zadnjem intervjuju pred dobrim letom ste dejali, da se ozirate
čez mejo – na Hrvaško v povezavi s sončnimi elektrarnami, v
Energetika.NET
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gOStUJOČi kOMEntar

V zDa je
energija
v zraku
Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica
AmCham Slovenija

V

ZDA je energija v zraku –
tista pozitivna energija, ki jo
lahko generira le optimizem.
Ta pa ni le stvar odprte miselnosti, ki je tako značilna za Američane,
ampak posledica t. i. energetske revolucije,
ki se odvija v ZDA, predvsem v zveznih
državah Teksas, Ohio in Pensilvanija. Prav
tam so poleg Kalifornije največja in najbogatejša nahajališča plina in nafte iz skrilavcev in peščenjakov. Ljudje pravijo, da se dogaja nova »zlata mrzlica«, saj tisti, ki imajo zemljo in rudarske pravice na področjih,
ki so bogata s temi na novo odkritimi viri,
čez noč postajajo bogataši. Pa v resnici ne
gre za nikakršna nova odkritja, gre le za
nove tehnologije, ki omogočajo, da se vrtanje nadaljuje horizontalno oziroma v vodoravni smeri tudi več kilometrov, ko vrtina enkrat doseže želeno globino. Zaloge
pa so ogromne. Izkoriščanje teh nahajališč
s pomočjo hidravličnega frakturiranja oz.
lomljenja, ki ga v ZDA skrajšano imenujejo »fracking«, je ekonomsko izjemno
donosno. Se pa tehnologija neprestano spreminja in dopolnjuje, zato so poenostavitve
v očeh širše javnosti včasih prevelike. Pri sotni so številni strahovi, ki so tudi posledica znanega filma Gasland, za katerega strokovnjaki pravijo, da je popolna manipulacija.
In tukaj pridemo do tako pogostega problema, ko poskušajo strokovnjaki na ču stvena vprašanja ljudi, ki jih upravičeno
skrbi prihodnost njihovih otrok, odgovarjati z argumenti. Američani, ki so mojstri
odnosov z javnostmi, so ugotovili, da z
aroganco in s postavljanjem v smislu »mi
vemo, vi ne« ne bo šlo. Tako je malo za šalo, veliko zares zaradi energetske v porastu tudi komunikacijska industrija. Vodo z
dodatki, kot so škrob in druga sredstva, ki
so že prisotna v gospodinjstvu, spuščajo v
vrtino, da se sprosti plin ali nafta, in »obogatena« voda postaja dobrina, o kateri go vorijo vsi. Če je treba, jo predsednik podje tja spije pred lokalno skupnostjo, da dokaže, da ni nevarna.
Zanimivo pa je, da izkoriščanja in razi skav niso začele velike multinacionalke,
ampak manjša podjetja, pravzaprav posa 50
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mezniki, ki so si upali prevzeti tveganje in
ujeli regulatorje nepripravljene. Danes
seveda vsi veliki igralci vstopajo v igro in
prav v tem vidijo »game changer« ne le za
Ameriko in njeno popolno energetsko
neodvisnost, ki naj bi jo dosegli do leta
2020, ampak tudi za svet. Veliko namreč
investirajo tudi v izvozne terminale, cilj je
Evropa. Prav tako sta v porastu kemična industrija, logistika … Število prebivalcev
Dallasa, Fort Wortha in Arlingtona, treh
mest v Teksasu, združenih v gospodarski
grozd, je v treh letih s štirih milijonov zraslo na sedem. Tolikšen porast je posledica
povečane potrebe po delovni sili, ki je nastala zaradi industrije, povezane s hidravličnim lomljenjem, in zaradi nižje cene
energije, ki Ameriko ponovno dela industrijsko konkurenčno. V Teksasu, ki se de finira kot »one star state« (država ene
zvezde, o. p.), težko najdeš človeka, ki ne
bi bil navdušen nad novimi priložnostmi
– ne glede na to, ali se pogovarjaš z geologi, predstavniki gospodarske zbornice,
manjšimi podjetniki ali pa velikimi igralci
na energetskem področju, vsi vedo in verjamejo, da je ravno globoko pod njimi
naslednja velika stvar. Filmček o pozitivnih
rezultatih hidravličnega lomljenja lahko
vidiš na vsakem koraku.
Če v Teksasu vlada popolno navdušenje,
pa so v Ohiu in Pensilvaniji, ki sta pravzaprav še bolj bogati s skrilavci, bolj previdni,
četudi številni strokovnjaki zagotavljajo,
da posledic za okolje ni in da so ugibanja
o potresih zgolj insinuacije, pogojene z
neznanjem. Ko se pogovarjaš z njimi o
priložnostih, je pogosteje prisoten tisti veliki AMPAK. Strah jih je predvsem onesnaženja zajetij pitne vode z metanom, ki
se sprosti ob hidravličnem lomljenju. Uživanje v vodi raztopljenega metana za
človeški organizem sicer ni nevarno, vendar pa povišane koncentracije lahko povzročijo eksplozije. Okoljevarstveniki opo zarjajo tudi na nevarnost geološke spremembe tal in na možnost potresov.
V ZDA poudarjajo, da teh povezav stro kovno ni mogoče dokazati, prav tako v
zadnjih petih letih ni bilo nobene večje

Ljudje pravijo, da se
dogaja nova »zlata
mrzlica«, saj tisti,
ki imajo zemljo in
rudarske pravice na
področjih, ki so bogata
s temi na novo odkritimi viri, čez noč
postajajo bogataši.
Pa v resnici ne gre
za nikakršna nova
odkritja, gre le za
nove tehnologije,
ki omogočajo, da
se vrtanje nadaljuje
horizontalno oziroma
v vodoravni smeri tudi
več kilometrov, ko
vrtina enkrat doseže
želeno globino.

nesreče, AMPAK … Skratka, dogaja se veliko, nova stvar obstaja in treba jo je osvetliti z vseh strani. To je pomembno tudi za
Slovenijo, ki bi po ocenah neodvisnih
družb na območju Prekmurja lahko načrpala za več kot deset milijard kubičnih
metrov plina.
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ŽEnSkE V EnErgEtiki

V energetiki za denar skrbijo ženske
Andreja Šalamun

Številne ženske domače in tuje energetske sfere na dogodkih Energetike.nEt.

Č

eprav v slovenski energetiki izstopajo kravate in moški suknjiči, lahko v njej zasledimo kar
nekaj žensk, ki vedo, kaj početi in
kako to početi. A običajno vse to počnejo v
ozadju ali vsaj v globoki senci svojih moških kolegov. In čeprav jih ni ravno veliko, so
njihove naloge vse prej kot nepomembne.
Ker skupnih podatkov o številu in vlogi
žensk v energetiki pri nas nihče ne zbira,
smo o tem povprašali nekaj energetskih
družb in organizacij. Zanimalo nas je, kako
močni so pri zaposlovanju žensk in kaj te
pomenijo za podjetje. Rezultati so zanimivi.
Na Institutu Jožef Stefan se z energetiko
ukvarjajo predvsem v Centru za energetsko učinkovitost, ki ga vodi mag. Stane Merše. V tem centru se z energetiko ukvarjajo tri ženske, od tega mag. Andreja Urban čič vodi skupino za strateško načrtovanje
v energetiki. Stane Merše poudarja, da je
vloga žensk tako na inštitutu kot v njihovem centru zelo pomembna in da ključno
prispevajo h kakovostnemu delu v energetiki. »Ženske tako strokovno, torej na
tehničnem področju, kot v komunikaciji
prav nič ne zaostajajo za svojimi sodelavci, zato lahko veliko doprinesejo na vseh
področjih,« pravi Merše.
Na Kemijskem inštitutu je med zaposle nimi 53 odstotkov žensk, koliko od njih se
dejansko ukvarja z energetiko, pa je težko
določiti. Z energetiko se namreč nepo sredno ali posredno ukvarja več laboratorijev, zlasti Laboratorij za okoljske vede
in inženirstvo, Laboratorij za polimerno
kemijo in tehnologijo, Laboratorij za kemijo materialov, Laboratorij za analizno ke mijo in tehnologijo ter Laboratorij za katalizo in reakcijsko inženirstvo. »Laboratorij
za analizno kemijo in tehnologijo vodi

prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo
pa dr. Ema Žagar. Obe sta izjemni raziskovalki in s svojimi skupinami dosegata odlične raziskovalne rezultate,« pravijo na
Kemijskem inštitutu. Dodajajo, da je zastopanost spolov podobna ne glede na
raziskovalno področje.

na vodilnih mestih predvsem moški
»Opažamo, da se za raziskovalno delo po
zaključenem študiju odloča več deklet, na

vodstvenih položajih pa je več moških –
enak trend je očiten na raziskovalnih institucijah v vseh evropskih državah in mu
Evropska komisija namenja posebno pozornost,« pravijo na inštitutu. Prepričani
so, da je področje energetike za ženske raziskovalno dovolj privlačno in upajo, da
bodo z različnimi ukrepi, kot je na primer
pridobitev certifikata Družini prijazno
podjetje, na dolgi rok dosegli pozitivne
rezultate.« Z večjo udeležbo žensk tudi na
vodstvenih položajih bi preprečili izgublja-

Čas žensk šele prihaja!
Alenka Žumbar Klopčič
Nedavna konferenca o odličnosti menedžerk, ki je potekala na blejski
poslovni šoli IEDC, je pokazala, da napredek pri položaju žensk na vodilnih
mestih je, a je ta še vedno počasen. »Vse tehnološke inovacije ne bodo
dovolj za preživetje družbe, potrebujemo tudi nove sociološke modele, saj
naš svet kar kliče po spremembah paradigme vodenja,« je dejala
direktorica Planeta GV dr. Danijela Brečko. »Med drugim to pomeni več
žensk na vodilnih mestih tako v gospodarstvu kakor tudi v politiki.« Leta
2001 je bilo na vodilnih položajih le dva odstotka žensk, letos pa ta delež
znaša odstotkov. Kljub temu pa »… mladi danes ne verjamejo več v to,
da imajo enake možnosti za prevzem vodilnih položajev, četudi je med
diplomanti več žensk kot moških,« je poudarila Sonja Šmuc iz Združenja
manager. »Celo v podjetjih, kjer je večina žensk, so zelo ponosni, da imajo
na vodilnih mestih več žensk,« je ponazorila Šmuceva.
»Če želimo doseči cilj 40 odstotkov žensk na vodilnih položajih do leta
2020, se moramo zavedati tudi stanja, v katerem smo danes,« pa je opozorila dekanica poslovne šole Bled IEDC dr. Danica Purg in postregla s
podatki, da je danes na trgu dela le nekaj več kot 60 odstotkov žensk in
več kot 70 odstotkov moških. »Ženske ob izbiri izobraževanja izbirajo
tipično ženska področja, moški pa tipično moška, kar se potem pozna tudi
na poslovnih šolah,« je dejala in dodala, da imajo denimo tudi na IEDC na
izobraževanju o poslovnem vodenju le 30 odstotkov žensk. »Vprašati pa se
moramo, kaj delamo ženske, da bi ta položaj spremenile,« je še apelirala.
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Premalo žensk v tehničnih panogah
Zakaj torej na čelu energetskih podjetij v Sloveniji ne najdemo žensk? Predvsem zato,
Mojca Kert, direktorica Petrol Energetike
ker jih je malo z izobrazbo tehnične smeri,
se strinjajo vprašani. Tako so na primer
Z moškimi, na pretežno moškem energetskem področju, delujem že od samega
ženske v Nuklearni elektrarni Krško (NEK)
začetka poslovne poti. Med njimi sem se pravzaprav znašla že med študijem
zastopane v vseh službah in sektorjih, opravstrojništva in si do danes nabrala kar nekaj dragocenih izkušenj. Vesela
ljajo dela v administraciji, nabavi, financah,
sem, da s sodelavci izredno dobro in rada sodelujem. Bistvo dobrih odnosov
proizvodnji, kemiji, inženiringu, izjema pa
je prepoznavanje in predvsem sprejemanje razlik med spoloma. Rekla bi,
je tehnični sektor, kjer jih je le peščica.
da je želja po sodelovanju, reševanju konfliktov in iskanju pozitivnih poti pri
»Slovenska energetika se, tako kot tudi večiženskah mnogokrat bolj opazno prisotna. Strinjam se tudi, da smo ženske
na drugih naravoslovnih in tehničnih panog
na splošno bolj nagnjene k povezovanju. Potrebovala pa sem kar nekaj časa
v državi, sooča s posledicami dolgoletnega
in predvsem veliko vztrajnosti in poguma, da sem si pridobila priložnost
nizkega vpisa v naravoslovne in tehnične
soustvarjati slovensko energetiko. Ta pot je pri ženskah zagotovo daljša in
izobraževalne programe v primerjavi z družbolj naporna kot pri moških, sploh na področjih, ki si jih moški pogosto
boslovnimi. Analiza tega trenda po spolu pa
vzamejo nekako za svoje. Kljub temu, da trenutno v Sloveniji poteka kar
žal kaže še izrazitejše pomanjkanje žensk v
nekaj aktivnosti na temo enakopravne vključenosti žensk v gospodarstvo
tehniki,« pravi Novšak. Prepričan je, da je to
in uravnoteženosti spolov, pa menim, da smo v prvi vrsti ženske tiste, ki
pravo ozadje za manjšo zastopanost žensk
lahko kaj spremenimo. Spreminjamo lahko z aktivnostjo, vključenostjo, z
v panogi. »Zato v družbi GEN izvajamo
uspešnim delom, ozaveščanjem različnih deležnikov in dobrimi rezultati.
različne komunikacijske in izobraževalne
aktivnosti, s katerimi si prizadevamo dodatno spodbuditi zanimanje mladih, tudi
nje potenciala – kot rečeno, ženske pred- služba, administrativna dela) ter finančno deklet, za študij in kasneje za izbiro na stavljajo polovico naših zaposlenih in s tem računovodskem sektorju, ker opravljajo naloge ravoslovnega, tehničnega poklica,« je dodal.
polovico talentov,« so povedali na inštitutu. s področja financ in računovodstva. Enako tudi
Tudi v NEK si želijo, da bi bilo pri njih zapo v Savskih elektrarnah, v Geoplinu, v družbi slenih več žensk, saj so prepričani, da bi njihova
Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro večja vloga na nekaterih področjih prinesla večjo
Spretne v poslovnem okolju
dodano vrednost. »Večja zastopanost žensk
Kaj pa v gospodarstvu? Kako pomembne Gorenjska prodaja in v družbi Plinovodi.
»Struktura zaposlenih po spolu je pogoje- v slovenski energetiki bi prinesla večjo
so ženske v naših energetskih podjetjih
in kakšna je njihova vloga? Iz odgovorov je na tudi z naravo del, ki jih opravljajo uravnoteženost in sinergijo različnosti,« je
razvidno, da ženskam sicer pripadajo raz- zaposleni,« je poudaril Andrej Ribič, pred - prepričan direktor Stane Rožman.
nolika delovna mesta, a se jih največ uk- sednik uprave družbe Elektro Ljubljana.
Specifičnost panoge ni razlog za manjše
varja s financami, administracijo in naba- »Med 863 zaposlenimi v Elektru Ljubljana je število žensk v tej stroki, pa meni mag. Alojz
vo, le malo pa je takih, ki so se navdušile kar 486 takšnih, ki opravljajo terenska dela, ki Stana, direktor družbe Geoplin. »Glavni
so bolj primerna za moške – na primer de- razlog je v odločitvi pri izbiri študija, kjer
za tehnične poklice.
V družbi GEN predstavljajo ženske skoraj lovodje, elektromonterji, organizatorji del, se za energetsko stroko odloči manj bodopolovico zaposlenih. »Gre za visoko izobra- vodje nadzorništev, skladiščniki, mojstri obra- čih študentk kot študentov. Iz tega potem
žene in strokovno usposobljene delavke, ki se tovanja in podobno. V Elektru Ljubljana pa izhaja tudi poklicna pot študentov ter seve– tako kot po naših izkušnjah velja za ženske kljub temu zaposlujemo nekaj strokovnjakinj da nadalje delež moških in žensk v energev energetiki nasploh – zelo dobro znajdejo v s področja energetike, gradbeništva, varstva tiki. Drugega razloga pa po mojem mneposlovnem okolju in zasedajo raznolika, tu- pri delu,« je naštel Ribič.
nju ni,« razmišlja Stana.
di vodstvena delovna mesta,« pravi Martin
Novšak, direktor družbe GEN energija. V
njihovem podjetju dve od petih najvišjih vod- Ženske v slovenski energetiki
stvenih položajev pripadata ženski, največ
Podjetje oz. organizacija
Št. zaposlenih Število žensk Št. žensk na vodilnih mestih
pa jih dela v administraciji, nabavi, financah,
proizvodnji, kemiji in inženiringu. »Glede
Elektro Gorenjska
72
278
1
na izkušnje v naši družbi ocenjujem, da
Gorenjske elektrarne
1
31
0
lahko uravnotežena kadrovska struktura po
Elektro Gorenjska prodaja
22
32
1
spolu zelo pozitivno vpliva na uspešnost
Kemijski inštitut
147
279
n. p.
celotnega podjetja,« je poudaril Novšak.
Plinovodi
30
158
6
»Energetika bi naj pregovorno veljala za
Elektro Maribor
95
762
4
»moško področje« vendar je v skupini ElekElektro Ljubljana
128
863
12
tro energija struktura zaposlenih po spolu
Elektro energija
43
83
14
uravnotežena,« pravi mag. Igor Podbelšek,
Elektro Ljubljana OVE
1
7
1
zastopnik družbe Elektro energija.
Izkušnje iz prve roke

terenska dela primernejša za moške
V Termoelektrarni Brestanica ženske opravljajo predvsem dela v finančno komercialnem sektorju in splošnem sektorju, torej
so administratorke, tajnice, ekonomistke,
pravnice, referentke, knjigovodje, in čistil ke. Tudi na Elektro Primorska je večina žensk
zaposlenih v splošnem sektorju (pravna

Min. za infrastrukturo in prostor
Institut Jožefa Stefana
Savske elektrarne Ljubljana
Geoplin
Termoelektrarna Brestanica
GEN energija
NEK
Elektro Primorska
GEN-I
Vir: podjetja oz. organizacije
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343
960
109
37
112
53
636
473
200

216*
259**
20
13
20
24
89
74
111

1
1
4
1
2
2
8
2
13

*z energetiko se jih ukvarja 21;
**neposredno z energetiko se
ukvarjajo tri.
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ankEta

Uroš Blažica, direktor družbe
Elektro Primorska:
»Večina delovnih mest v distribucij in tudi v
energetiki je tehnične narave, zato tudi število
žensk, ki so zaposlene v energetiki, sledi odstotkom žensk, ki se odločajo za tovrstno šolanje.
Težko ocenjujem vlogo žensk v slovenski energetiki, lahko pa ocenjujem vlogo žensk v naši
družbi. Njihova vloga je enako pomembna kot
vloga moških. Sodelavce in sodelavke raje
ločujem na uspešne in manj uspešne. Bolj kot
med moškimi in ženskami razlikujem med
dobrimi in slabimi vodji, pri čemer je glavno
merilo pri ocenjevanju uspešnosti dosežen
rezultat in cilji. Zagotovo pa verjamem v to, da
lahko večja raznolikost oziroma uravnoteženost
ekipe pozitivno vpliva na njeno učinkovitost.«
Mag. alojz Stana, član uprave geoplina:
»Poznamo kar nekaj uspešnih žensk v slovenski
energetiki in njihovo delo ocenjujemo kot uspešno, konstruktivno in enakovredno. Bi si pa
seveda tudi sami želeli, da bi se več bodočih
študentk odločilo za študij energetskih znanosti
in stroke. V energetiki je prihodnost in verjamemo, da se bo počasi spremenilo tudi razmerje
med deležem moških in žensk. Zaposlovanje v
naši družbi poteka izključno na podlagi strokovnih kompetenc, a če se bo v prihodnje več
žensk odločalo za strokovno izobraževanje na
temo energetike, bi lahko bilo tudi pri nas zaposlenih več predstavnic žensk na visoko strokovnih delovnih mestih.«
andrej ribič, predsednik uprave družbe
Elektro Ljubljana:
»Če je nekdo strokovnjak za določeno področje,
ni pomembno, katerega spola je. A v energetski
panogi je zaposlenih manj žensk, ker se te
redkeje odločajo za tehnične poklice in ker tako
določa narava samega dela, ki je v veliki meri
opravljeno na terenu. Raznolika sestava zaposlenih je dobrodošla, vsekakor pa je potrebno
pri zaposlovanju najprej upoštevati potrebe v
podjetju in izobrazbo ter izkušnje kandidatov in
ne katerega spola je kandidat.«
Mag. igor Podbelšek, zastopnik družbe
Elektro energija:
»Dobrega vodjo odlikuje primeren stil vodenja,
ki ni odvisen od spola. Prepričan sem, da
menedžment sedanjosti in prihodnosti temelji
na timskem delu, medsebojnem zaupanju, visoki sposobnost komuniciranja in reševanja
problemov. Zagotovo sodelavke prinašajo v naše
podjetje specifične ženske lastnosti, kot so sodelovanje, skrb za pozitivne odnose, komuniciranje, informiranje in njihov prispevek prepoznavamo ter se ga trudimo pravilno ovrednotiti.«

Marjan Eberlinc, predsednik uprave
družbe Plinovodi:
»Zastopanost žensk v energetiki je bila v preteklosti premajhna, vendar se stanje izboljšuje. Vloga
žensk v energetiki je na splošno podobna kot v
znanosti, politiki, zdravstvu in sodstvu. Če imamo v vodstvu poleg moških tudi ženske, lažje
razširimo nabor aktivnosti, bolj celostno ocenimo tveganja, avtomatično dobimo več idej in
energije za naše aktivnosti. Ženski princip
vodenja pomeni tudi več sodelovanja, saj so
ženske bolj naklonjene povezovanju, ker jim je
to bližje že s stališča njihove naravne vloge in
vloge v družini. Tudi v poslovnem svetu se to
močno kaže. V družbi pri zaposlovanju ne delamo razlik glede na spol. Seveda si želimo zaposlovati tudi nove sodelavke, ki so pri nas sprejete
kot enakovredne članice timov na vseh poslovnih področjih. Nikoli zato, ker so ženske, niso
deležne drugačne ali posebne obravnave. Zastopanost žensk na vodilnih položajih razumemo
kot orodje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti. Raziskave namreč potrjujejo, da spolna raznolikost izboljšuje finančne rezultate podjetij. Z raznolikimi timi razširimo nabor aktivnosti,
lažje ocenimo tveganja v poslu, opremimo se z
bolj razvejanimi strategijami reševanja problemov. Moški in ženske namreč drugače doživljamo različne položaje in kadar obstaja priložnost
za sodelovanje obojih, lahko to pozitivno vpliva
tudi pri uvajanju učinkovitejše rabe energije in
obnovljivih virov v energetiki.«
Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe
Elektro Maribor:
»Med motiviranostjo in angažiranostjo sodelavk
in sodelavcev v našem podjetju ni razlik. Oboji
si prizadevajo po svojih najboljših močeh za
uresničevanje poslanstva družbe in realizacijo
poslovnih ciljev. Pri novem zaposlovanju pa
iščemo predvsem najboljše.«
Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave
družbe Elektro gorenjska:
»Sodelavke so v slovenski energetiki prisotne v
minimalnem številu, zato neke realne ocene,
kakšna je njihova vloga, ne morem podati. So pa
tako kot moški kolegi enako sprejete kot enakovredne članice. Dejstvo je, da smo si moški in
ženske različni – od osebnostnih značilnosti, pa
seveda vse do principov vodenja. Ravno ta različnost pa je lahko recept za odlične uspehe in so delovanja. Je pa nevarno ustvariti neke predpo stavke le na podlagi spola. Menim, da se moški
in ženske zelo lepo dopolnjujejo tudi na poslovnem področju. Bistvo vsega, sploh v kriznih
časih, ki jih še ni konec, je sodelovanje in iskanje sinergij ter najboljših možnih rešitev, tako
med moškimi kot ženskimi zaposlenimi.
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intErVJU: MOJCa kErt, Petrol Energetika

največ novih partnerjev
so koroški izvozniki
našli na trgih rusije
in Velike Britanije
Alenka Žumbar Klopčič in Ana Vučina Vršnak, foto: osebni arhiv
ojca Kert, univerzitetna diplomirana inženirka strojništva,
vodi družbo Petrol Energetika s
sedežem v Ravnah na Koroškem v petem štiriletnem mandatnem obdobju. Z energetiko se ukvarja že ves čas svoje poslovne poti, ki jo je sicer začela v
Železarni Ravne. Pravi, da je Koroška ena od
redkih regij, ki je po padcu v letu 2009 iz
krize izšla kot zmagovalka. Zasluga za to gre
prevladujoči predelovalni dejavnosti, usmerjeni v izvoz. Družba Petrol Energetika je lani
uspela ustvariti višji dobiček kot leto prej, kar
pa Kertova pripisuje tudi premišljenemu in
skrbnemu poslovanju, ki je v trenutnem poslovnem okolju po njenem nujno za preživetje in rast podjetja. A vendar: ne na račun
razvoja in tudi ne na račun potreb odjemalcev.

M

kot predsednica koroške območne zbornice
pri gospodarski zbornici Slovenije imate
pregled nad gospodarskim dogajanjem v
regiji. ali se je stanje v zadnjih letih na
področju energetike, lesarstva in kemije
kaj spremenilo?
u Koroška je evidentno ena od redkih regij, ki
je po padcu v letu 2009 iz krize izšla kot zmagovalka. Zasluga za to gre prevladujoči predelovalni dejavnosti, ki je bila vseskozi izvozno
orientirana. Lani se je Koroška po izvozni usmerjenosti povzpela na visoko tretje mesto
med 13 slovenskimi regijami. Dobro obvladovanje tujih trgov je nedvomno ena izmed konkurenčnih prednosti koroškega gospodarstva.
Slovenija je tudi letos v recesiji. A koroško go spodarstvo je zato, ker glavnino prihodkov ustvari na tujih trgih, odvisno predvsem od dogajanja na mednarodnih trgih. Zanimivo, kar vsak
tretji poslovni subjekt v regiji je izvoznik, svoje
produkte tržijo v 81 državah sveta. Odvisnost od
nemškega trga se konstantno zmanjšuje, a
regija še vedno četrtino izvoza in uvoza realizira
v Nemčiji. Največ novih partnerjev so koroški
izvozniki našli na trgu Rusije in Velike Britanije.
katera podjetja na koroškem naj bi v prihodnje
zaposlovala? ali imajo mladi kaj perspektive?
u Po napovedih gospodarske zbornice lahko
preobrat pri brezposelnosti pričakujemo šele
54
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leta 2015. Stopnja registrirane brezposelnosti na Koroškem v letu 2013 je 13,6 odstotka in
za 0,6 odstotne točke presega republiško povprečje. Zaskrbljujoč je porast treh kategorij
brezposelnih: žensk, mladih do 25 let in tistih, ki iščejo prvo zaposlitev.
Gibanje brezposelnosti v zadnjih letih
kaže, da je razlika med letom 2007, ko je bila regija na vrhuncu gospodarske moči, in
letom 2013 precejšnja, število brezposelnih je
bistveno večje. Zavedamo se, da bomo samo
z novimi programi in vlagatelji, ki bi omogočili večje investicije in z njimi povezano povečanje števila novih zaposlitev, število brezposelnih lahko opazno zmanjšali. Trenutna
situacija tudi v stabilnih podjetjih, ki sodijo
med najuspešnejša, ne dovoljuje večjega dodatnega zaposlovanja. Na mladih svet stoji, je
pa res, da žal v danem trenutku večini, ki
uspešno zaključi študij, zaposlitve ne moremo ponuditi. Na trgu dela sicer vseskozi ostaja dovolj priložnosti za zaposlitev proizvodnih
delavcev s specialističnimi znanji, a to ni dovolj. Koroška regija sodi med robne slovenske
regije in zanjo je še posebej značilna vedno
slabša prometna povezanost v regiji kot tudi
navzven, kar dodatno pospešuje odseljevanje
mladih, največ v sosednjo Avstrijo.

kot smo zapisali v lanskem intervjuju,
»Petrol Energetika zaradi težkega
obdobja, v katerem se je znašla Slovenija,
posluje še posebej premišljeno in
skrbno«, za leto 2013 pa ste načrtovali
tudi višji dobiček kot leto poprej. Vam
je uspelo in na čem temelji vaše
»premišljeno in skrbno« poslovanje?
u V letu 2013 nam je uspelo realizirati višji
dobiček kot leto prej in s tem tudi doseči
načrtovane številke. To nam je zagotovo uspelo tudi zaradi premišljenega in skrbnega
poslovanja, ki ga omenjate. Tovrstno poslova nje je nekaj čisto običajnega, v trenutnem
poslovnem okolju pa celo nujnost, če želimo
preživeti in sploh če se želimo razvijati in
rasti. Gre enostavno za to, da smo pri poslovanju in pri sprejemanju poslovnih odločitev
še posebej skrbni, bolj previdni in predvsem
bolj pozorni na tveganja in nevarnosti, ki bi

jih določena odločitev lahko prinesla. Mora mo pa biti pri svojih odločitvah in dejanjih
menedžerji zelo pozorni, da s tovrstnimi »premišljenimi« potezami ne vplivamo negativno
na kreativnost in zavzetost zaposlenih. Zaposleni morajo verjeti, da lahko še vedno, kljub
določenim spremembam v podjetju, s svojimi idejami in predlogi aktivno pripomorejo
k razvoju podjetja, da jim bomo prisluhnili in
da jih bomo podprli. Torej da: premišljeno in
skrbno, vendar ne na račun razvoja in tudi ne
na račun potreb naših odjemalcev.

Ponujate energetske rešitve in pri tem
niste edini. na trgu so številni ponudniki,
ki se osredotočajo na kupca. ali vas
konkurenca sili k še večji specializaciji
ali zaradi nje ponujate širše storitve?
u Konkurenca nas sili k vedno večji prilagodljivosti kupcu oziroma odjemalcu. Ampak
ne le konkurenca, čeprav je ponudnikov energetskih rešitev na slovenskem trgu resnično
veliko, bolj povpraševanje na strani odjema in
seveda tudi obstoječe stanje na energetskem
trgu, ki je velikokrat nepredvidljivo. Petrol
Energetika ima različne skupine odjemalcev
in naročnikov energetskih rešitev, od industrije, javnih ustanov do gospodinjstev, in vsi
imajo svoje specifike, svoje zahteve in priča kovanja. In vsi so pomembni. Zato smo se
naučili biti prilagodljivi. Odjemalcu prisluhnemo, razumemo problem in znamo ponuditi celostno rešitev, ki je v očeh odjemalca
prepoznana kot koristna in individualna.
Lani ste dejali tudi, da v domačem gospodarstvu še vsaj dve leti ne pričakujete
sprememb na bolje. kaj bi pa letos dejali
glede prihodnosti?
u Letošnje leto je za gospodarstvo nedvomno težko. Po napovedih analitikov je svetovno
gospodarstvo v pričakovanju rasti in tudi napovedi za našo regijo so solidne. Menimo, da
bo koroško gospodarstvo po zaslugi »paradnih konjev« spet v dovolj dobri kondiciji, da
lahko upravičeno pričakujemo uspešno poslovanje tudi v letu 2014.
Celotni intervju kmalu na portalu
Energetika.nEt.
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MODri SVEt za MLaDE

torbica z zgodbo in
dobrim namenom

tashkina čajanka na
koroškem mladim:
Postanite sami junaki
svojega življenja
Mateja Kegel Kozlevčar

Tashka ni navadna torbica. Je torbica z
zgodbo, ki hkrati izpostavlja prodornost
slovenskih ustvarjalk in slovensko zgodovino ter spodbuja k nadaljnjemu {irjenju
kulturno-dru`benih obzorij.
Tashka tudi ni le torbica z vseslovensko
zgodbo. Je izdelek z razvojnim poslanstvom, saj je 10 EUR od prodane torbice
namenjenih v sklad podjetja Eko knjiga. S
sredstvi iz tega sklada bo Eko knjiga pod
okriljem programa Modri svet za mlade, ki
ga je ustanovila skupaj z medijsko-zalo`ni{ko
hi{o Energetika.NET, nagrajevala dela izku{enj `eljnih mladih, ki jih bo Energetika.NET
opremila tudi s prakti~nimi znanji, poslovnimi izku{njami in seveda s priporo~ili za
nadaljnjo kariero.

www.tashka.si • info @tashka.si • T: 031 673 236

»tashkin koncept želimo preslikati v širše slovensko okolje, projekt namreč
združuje mlade ustvarjalce in poslovni svet, tashka pa je resnično torbica
z zgodbo in dobrim namenom,« je na tashkini čajanki, ki se je na povabilo
domače ustvarjalke kaje kos zgodila v petek, 30. maja, v kunštn'ci na
Prevaljah na koroškem, povedala pobudnica projekta alenka Žumbar klopčič.
Projekt, ki je nastal iz želje povezati lepo in praktično s koristnim, danes
že omogoča plačano delovno prakso dvema mladima, ki svoje znanje na
področju novinarstva pilita v medijsko-založniški hiši Energetika.nEt pod
mentorstvom izvršne urednice ane Vučina Vršnak. Od sredine decembra do
danes se je sicer v sklad Modri svet za mlade, iz katerega Energetika.nEt
sofinancira delo mladih, steklo 730 evrov.
»Danes je najti zaposlitev, kjer boš redno zaposlen vse do upokojitve, praktično iluzorno. Mladi se morajo osebno razviti, biti prodorni, ustvarjati, a treba je tudi
poskrbeti, da bodo finančno preskrbljeni,« dodaja Alenka Žumbar Klopčič, urednica
in direktorica medijsko-založniške hiše Energetika.NET, z njo pa so se strinjale tudi
ostale udeleženke čajanke na Prevaljah, med katerimi so poleg mladih prednjačile
lokalne podjetnice.
Na vprašanje, kaj je tisto, s čimer se ponaša Koroška, in v čem je edinstvena, je
Polona Štumpfl Erjavec, vodja oddelka za podporo strankam družbe Petrol Energetika, odgovorila, da je posebnost regije okolje s svojo naravo in ljudmi. »Pri ljudeh velja izpostaviti delavnost, vztrajnost in ponos – tri vrednote, ki so značilne za Korošce
in kot take pomembne za temelje, na katerih lahko gradimo, da postanemo uspešni
v poslu in tudi širše. Manjka pa nam kanček samozavesti, da naredimo končni preboj, da svojo pridnost in sposobnost tudi dokažemo. V življenju je treba biti drzen v
tistem, v kar verjameš in znaš,« je svoje misli delila z mladimi, medtem ko jih je direktorica invalidskega podjetja ZIP Centra, ki zaposluje 113 ljudi, Alenka Stres pozvala k projektnemu sodelovanju, saj prav zdaj v podjetju, ki ga vodi, iščejo projektnega
sodelavca na področju marketinga in trženja produktov. »Mladi lahko prinesete svež
veter in nov zagon, ki ga starejši nimamo več toliko. Bi pa morali biti pri tem tudi
nekoliko bolj prodorni. Postanite sami junaki svojega življenja in se sami oglasite v
podjetjih, saj so časi, ko bi podjetja prišla do vas, žal mimo,« jim je še položila na srce.

Energetika.NET se je v letu 2014 strateško lotila dela z mladimi in
vzpostavila program Modri svet za mlade, pod okriljem katerega mlade
že usposablja na področju novinarstva, marketinga in organizacije dogodkov v energetiki ter jih opremlja s priporočili za nadaljnjo kariero.
V petek, 13. junija, je tako na Ravnah na Koroškem organizirala tudi
Energetsko karierno srečanje, na katerem je povezala mlade in podjetnike, julija pa bo v Centru energetskih rešitev v ljubljanskem BTC-ju
za mlade, ki si želijo teorijo podkrepiti s prakso, organizirala tudi
poletni šoli novinarstva in marketinga v energetiki. Energetika.NET
je sicer aktivna tudi pri projektu Demola, kjer mladi iščejo projektne
rešitve za podjetja, s čimer prihaja do neposrednega povezovanja
podjetništva z univerzitetnim okoljem oz. študenti.
Več o aktivnostih Energetike.NET na področju spodbujanja
kariere mladih na www.modri-svet.si!
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Energija iz utekočinjenega lesa
Tanja Srnovršnik Volarič
Foto: Tanja Srnovršnik Volarič in dr. Alojz Anžlovar

Skrajno levo: Dr. Matjaž
kunaver (desno) s
kemijskega inštituta je
strokovnjak za tehnologijo
za utekočinjanje lesa,
dr. tomaž katrašnik iz
Laboratorija za toplotne
batne stroje na ljubljanski
Fakulteti za strojništvo pa
bdi nad zgorevanjem tega
alternativnega energenta.
Levo: : V gozdnem gospodarstvu Postojna imajo
pilotni reaktor za utekočinjanje lesa in druge biomase.

kemijski inštitut in Fakulteta za strojništvo Univerze
v Ljubljani sta leta 2009 združila znanje in začela
delati na uporabi tekočinjenega lesa kot goriva.
Dr. Matjaž kunaver s kemijskega inštituta je prispeval tehnologijo za tekočinjanje lesa, fakulteta
pa je poskrbela za pot do zgorevanja. nastala je
eksperimentalna turbina, s katero so na fakulteti
prvi pokazali »uspešno in – vsaj v laboratorijskem
okolju – trajno zgorevanje utekočinjenega lesa v
turbinskem motorju«, je za Energetiko.nEt pojasnil
dr. tomaž katrašnik iz Laboratorija za toplotne
batne stroje na ljubljanski Fakulteti za strojništvo.
zdaj iščejo partnerja, s katerim bi se lotili demonstracijskega projekta s komercialno turbino.

pa nameravamo tekoči les uporabiti za poliuretanske
pene in podobno, lahko posežemo tudi po slami,
ostankih od predelave konoplje, lana, sečnje gozdov,
zelenem odrezu, odpadnem pohištvu ... »Surovina so
lahko vsi materiali, ki vsebujejo naravno celulozo,«
pojasnjuje Kunaver. Kot zanimivost omenja, da želi
Zavod Otok pri Kostanjevici na Krki oživiti proizvodnjo naravnih vlaken, od lana do konoplje. Vse odpadke, ki bi nastali med proizvodnjo, pa želijo po postopku Kemijskega inštituta utekočiniti in uporabiti
za energijo ali za kemikalije za nadaljnjo proizvodnjo.

Pilotna faza uspešna
Testiranje utekočinjenega lesa kot goriva se je sicer
začelo že leta 2009, ko so na ljubljanski Fakulteti za
tekočinjanje lesa in druge biomase ni ne- strojništvo na pobudo Gozdnega gospodarstva Pokaj novega, saj so v svetu s tem začeli že stojna in Kemijskega inštituta postavili eksperimenv 70-ih oziroma 80-ih letih prejšnjega sto- talno turbino. »Obstajala so znamenja, da bi to lahko
letja. A Kemijski inštitut je ves »postopek bilo uspešno gorivo, a pred tem čistega utekočinjemaksimalno optimiral, preizkušali smo ga na različ- nega lesa še niso uspeli uspešno uporabiti kot gorivo
nih kombinacijah in materialih, tako da je res široko v motorjih z notranjim zgorevanjem. Obstajali so
uporaben,« pojasnjuje Kunaver. Tako je iz ute - sicer predlogi za uporabo hidrogeniranega lesa, a je
kočinjenega lesa in druge biomase mogoče narediti bistveno dražji,« je pojasnil Katrašnik in poudaril, da
poliuretansko peno, ki ima enake lastnosti kot komer- so v Laboratoriju za toplotne batne stroje ljubljanske
cialna trda pena za izolacijo, za lepila za iverne plošče, strojne fakultete prvi pokazali uspešno in – vsaj v lavezane plošče itd., s čimer se emisije formaldehida boratorijskem okolju – trajno zgorevanje utekočinjezmanjšajo za do 50 odstotkov. Z utekočinjenim lesom nega lesa v turbinskem motorju.
je mogoče pridobiti tudi nanokristalinično celulozo,
»Ključno je, da v okviru Strategije pametki je po besedah Kunaverja material prihodnosti.
»Nanokristalinično celulozo uporabimo v polimernih
ne specializacije določimo ustrezne priokompozitih, s čimer se mehanske lastnosti (tlačna trdritete in vzpostavimo učinkovite finančne
nost, natezna trdnost ...) podeseterijo,« pravi.
inštrumente. V Sloveniji pogosto financiraUtekočinjeni les pa se lahko uporabi tudi kot gorivo.
mo zgodnji razvoj, nimamo pa ustreznega
Za pridobivanje nanokristalinične celuloze se kot
finančnega inštrumenta, s katerim bi
surovina za utekočinjanje uporabijo les in odpadki
izdelke spravili na trg,« opozarja Katrašnik.
iz bombaža (kavbojke, odpadna vata iz Tosame ...). Če

U
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Spodaj: Les utekočinimo z
uporabo večfunkcionalnih
alkoholov, med njimi tudi
glicerola, ki je odpadek pri
proizvodnji biodizla. tako je
obnovljivih virov za proizvodnjo energije »le« 70
odstotkov. »a bolj kot to je
pomembno dejstvo, da je teh
70 odstotkov goriva odpadek,
ki mu z nekaj neobnovljivega
vira znatno zvišamo vrednost
in ga lahko uporabimo,«
poudarja dr. katrašnik.
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Levo: Med testiranjem
spremljajo tudi izpuste
ogljikovega monoksida,
nezgorelih ogljikovodikov,
dušikovih oksidov in trdnih
delcev. na fotografiji
je oprema, namenjena
merjenju onesnažil v
izpušnih plinih.

Določen izziv jim je predstavljala visoka viskoznost utekočinjenega lesa kot goriva, a so to že uspešno rešili z razvojem sistema za predpripravo goriva.
»To pomeni, da imamo nadtlačno ogrevano in filtrirano linijo, ki kasneje omogoča doseganje dovolj nizke viskoznosti lesa in s tem uspešno ustvarjanje gorljive
zmesi. Ključnega pomena pri zgorevanju utekočinje nega lesa je tudi toplotna zaščita šobe za vbrizgavanje
goriva, razvita na Fakulteti za strojništvo, ki omogoča
dovolj visoke temperature predgretja. Pri tem je
ključno, da ta zmes gori z visokim izkoristkom.« Pri
tem pa spremljajo tudi izpuste ogljikovega monoksida, nezgorelih ogljikovodikov, dušikovih oksidov in
trdnih delcev. Dodatno opravljajo raziskave o vplivu
tekočega goriva na materiale sistema za dobavo
goriva, ki so v zaključni fazi, in raziskave o vplivu produktov zgorevanja na dele, ki so jim izpostavljeni
(turbina in izmenjevalnik toplote).

300 tisočakov za demonstracijski projekt
Tako je zdaj naslednja faza demonstracijski projekt
s komercialno turbino, za kar pa potrebujejo denar.
Dosedanje raziskovalne stroške so pokrivali s financiranjem Gozdnega gospodarstva Postojna, Centra
odličnosti Polimat, v okviru aplikativnega projekta pa
raziskave trenutno financira tudi Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Za večji demonstracijski projekt, ki bi potrdil
primernost tehnologije v večjem obsegu, pa so
potrebni tudi večji vložki v opremo, zato bi potrebovali okoli 300.000 evrov, pojasnjuje Katrašnik.
Ker ima Gozdno gospodarstvo Postojna znanje za
pridobivanje goriva, strojna fakulteta pa znanje za
pretvorbo v energijo, iščejo partnerja, ki bi bil pripravljen prevzeti vlogo integratorja. Na vprašanje, ali si želijo slovenskega partnerja, Katrašnik odgovarja, da to ni
nujno, je pa vsekakor koristno. »Partner, ki uspešno
integrira tehnologijo v produkt, namreč običajno
ustvari največjo dodano vrednost, hkrati pa ustvarja tudi delovna mesta v dobaviteljski verigi. Zato bi bilo
strateško smiselno, da se raziskovalno-razvojnoproizvodni krog sklene v Sloveniji,« pojasnjuje.
Kje pa bi postavili demonstracijski projekt? Kunaver vidi dve možni mesti – v začetni fazi na Fakulteti za strojništvo, kjer bi opravili optimizacijo postrojenja, in nato v Pivki, kjer je pilotni reaktor, saj potem
ni treba nikamor voziti goriva.
Kemijski inštitut, Gozdno gospodarstvo
Postojna in Center odličnosti Polimat so
za postopek priprave utekočinjenega lesa
na način, da je primeren kot gorivo za
turbinske motorje, vložili evropsko
patentno prijavo, med avtorji pa so tudi
člani Laboratorija za toplotne batne stroje.

nišni produkt
Kasneje, ko bo konec prve demonstracijske faze, bi bilo
dodatna demonstracijska kogeneracijska postrojenja
na utekočinjeni les za začetek smiselno postaviti v kemijski industriji, meni Kunaver. Kemijski proces utekočinjanja lesa namreč zahteva reaktor, kakršnega imajo
Gozdno gospodarstvo Postojna pa tudi Helios, Melamin v Kočevju ... Ker kemijska industrija že ima
takšne reaktorje, bi se tako izognila začetni investiciji v
postavitev tehnologije in reaktorjev. »Te družbe imajo
tudi svoja okoljska dovoljenja za sinteze, kar pomeni, da
je tukaj ogromno olajšav,« pojasnjuje Kunaver. Kasneje,
z nekaj dobrimi praksami, pa bi lahko uporabo takšnih
kogeneracij razširili tudi na primer na lokalne skupnosti.
Dobra stran izrabe utekočinjenega lesa kot goriva pa
je tudi ta, da je večina znanja za to dostopnega doma.
Tako imamo znanje in tehnologijo za proizvodnjo
reaktorja za utekočinjanje lesa in velik del kogeneracijskega postrojenja, ne proizvajamo le motorjev za ta
postrojenja. Cena nabave samega motorja je od 10 do
največ 30 odstotkov vrednosti celotnega postrojenja.
»Ključno je narediti celotno rešitev, ki vsebuje postrojenje za pripravo goriva, motor-generator, ki je prirejen
za uporabo inovativnega goriva, izmenjevalnike toplote
in krmiljenje ... kar pa znamo vse narediti v Sloveniji.
Tako največji del dodane vrednosti ustvarimo doma,«
pravi Katrašnik. Poudarja, da je proizvodnja reaktorjev
za utekočinjanje lesa in kogeneracijskih postrojenj za
alternativna goriva nišni produkt.

zgoraj: na Fakulteti za
strojništvo Univerze v
Ljubljani so postavili
eksperimentalno turbino,
s katero so uspešno
pokazali trajno zgorevanje
utekočinjenega lesa v
turbinskem motorju.
zdaj iščejo partnerja,
s katerim bi izpeljali
demonstracijski projekt,
ki bi bil predpriprava za
lansiranje na trg.
Spodaj: Utekočinjeni les
in drugo biomaso je sicer
možno uporabljati še v
številne druge namene,
med drugim za poliuretansko
peno, ki ima enake lastnosti kot komercialna
trda pena za izolacijo,
za lepila za iverne plošče,
vezane plošče itd.
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JUB: kjer se prepletajo
barve in energija
Besedilo in foto: Alenka Žumbar Klopčič

V Dolu pri Ljubljani se na skoraj 3000 kvadratnih metrih industrijskih in raziskovalnih površin
dogajajo prave znanstvene čarovnije. V objektu, ki je po rabi energije na ravni pasivne gradnje,
ogreva pa se z industrijsko toplotno črpalko, domuje JUB-ov razvoj z množico kemijskih in fizikalnih
laboratorijev ter aplikativnih delavnic. na obiskovalca morda najmočnejši vtis ustvari hiša v hiši, ki
jo uporabljajo za študij, razvoj in prikaz vseh možnih gradbenih detajlov, in dvorana za šolanje tako
pleskarskih, fasaderskih in drugih gradbenih mojstrov kot študentov s fakultet, s katerimi sodelujejo
– ljubljanske Fakultete za strojništvo, Fakultete za dizajn in Fakultete za arhitekturo. V stavbi so tudi
posebne komore, v katerih simulirajo vreme in preverjajo njegov vpliv v vseh, tudi najbolj
ekstremnih različicah na gradbene sklope, predvsem na raznovrstne fasadne sisteme. S
cikličnim termičnim šokiranjem fasadnih zidov v JUB-u že v nekaj tednih ugotovijo, v
kakšnem stanju bi ti bili po 15, 20 ali več letih. V inovativnem JUB-u, ki so ga
Energetiki.nEt ponosno razkazali predsednik uprave Sašo kokalj, član uprave Dragan
Stajić in prva dama programa JUB-ove pasivne hiše nataša Jančar, čas tudi sicer
teče zelo hitro. no, mimogrede pa smo na sprehodu po JUB-u spregovorili tudi z
drugimi zaposlenimi, med njimi z bojda vselej nasmejanim svetovalcem v
aplikativnem razvoju albinom torničem pa z vodjo energetike, ki je v podjetju
že 36 let, tomotom tekavcem.
Mikroklimatske komore in raziskovalni fasadni
poligon
Svoj Tehnološko raziskovalni center je JUB odprl
leta 2010, vanj pa je vložil skoraj pet milijonov evrov, ki so šli predvsem za izgradnjo inovativnega
raziskovalnega fasadnega poligona in mikroklimatskih komor. V komorah lahko dobesedno »delajo
vreme«: poljubno lahko spreminjajo temperaturo in
vlažnost zraka, z infrardečimi in ultravijoličnimi
sevali nadomeščajo sonce, z zračnimi turbinami
simulirajo veter, v njih pa lahko tudi sneži, pada
toča ali dežuje, pri čemer za deževnico uporabljajo
demineralizirano vodo. »Naši razvojni in aplikativni inženirji – zaposlujemo predvsem kemike in
gradbenike pa tudi mikrobiologe, med njimi je že
več kot 20 odstotkov doktorjev znanosti – v komorah preverjajo obnašanje ometov, lepil, barv pa
tudi fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov in
drugih gradbenih sklopov tudi v najbolj zahtevnih
in ekstremnih pogojih. S postopki pospešenega
staranja lahko v mesecu ali dveh ugotovijo, kakšni
bodo izdelki in sistemi, ki jih razvijajo, čez 10, 15 ali
20 let,« med sprehodom po centru niza Sašo
Kokalj. »Testne metode, ki se izvajajo v komorah,
preverjajo na raziskovalnem fasadnem poligonu,«
pokaže na testni poligon na fasadi centra (slika 1),
»ki obsega kar 16 testnih celic, v katerih lahko
podobno kot v komorah vzdržujemo poljubne
mikroklimatske razmere, preizkusne površine pa so
fasadni zidovi teh celic oziroma nanje vgrajeni
fasadni sistemi, ometi ... Ti so ustrezno dolg čas –
tudi več let – izpostavljeni realnim eksploatacijskim
pogojem: z notranje strani učinkom poljubno
simuliranega interjerja, z zunanje pa realnim vremenskim pogojem na lokaciji centra, ki jih beleži
v poligon vključena avtomatska hidrometeorološka
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postaja. Tak razvojni pristop rojeva izdelke in
7
sisteme, ki ustrezajo
prav vsem zahtevam
trajnostne
in
energijsko
varčne
gradnje. »Dobro poznavanje obnašanja
na fasadne površine
vgrajenih materialov
je bil pogoj, da smo
razvili tudi zaključne
fasadne sloje v nekdaj zelo modnih in
iskanih intenzivnih
barvnih tonih – na
primer črni, sivi, temno
rdeči – za katere je v
gradbeništvu vselej veljalo, da so na fasadah
»prepovedani«. Vzrok za
prepoved so bile poškodbe
na fasadnih površinah
zaradi močnega pregrevanja,
ki ga z v omete vgrajenimi in2
frardečimi odbojnimi komponentami uspešno zmanjšamo na sprejemljivo raven,« omeni enega zadnjih
dosežkov JUB-a sogovornik.
»V testnem zidu, ki ga vgradimo v pregrado med dvema mikroklimatskima komorama, lahko s senzorji, ki jih vanj ali nanj namestimo, celovito spremljamo vsa fizikalna dogajanja,« pojasni Kokalj ob vstopu v eno od štirih
komor, kjer nas je »čakal« zunanji zid bodoče JUBove pasivne hiše (slika 2). »V testnih zidovih lahko

1

3

5
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1 testni poligon na fasadi JUB-ovega
tehnološko raziskovalnega centra.
2 testni zid JUB-ove pasivne hiše v
mikroklimatski komori.
4

3 Sašo kokalj v vadbenem centru
– domu JUB-ovih mojstrov.
4 Član JUB-ove uprave Dragan
Stajić pred vhodom v JUB
akademijo, kjer med
drugim trenutno domuje
razstava izdelkov,
testiranih za dekorativno obdelavo
6
zidov s študenti
Fakultete za
dizajn.

8

5 Hiša v hiši – hiša, ki se na JUB-ovem poligonu vrti,
vsak njen vogal pa je iz drugačnega materiala in
barve, od leve proti desni: Sašo kokalj, nataša
Jančar in Dragan Stajić.
6 Bernarda Bardutzky, direktorica JUB-ovega
tehnološko raziskovalnega centra.
7 albin tornič – kličejo ga Bine – je najstarejši
jubovec«, kolegi pa ga zelo cenijo kot gradbenega
mojstra. On je tudi »kuhar juhe«, ki je JUB-u prinesla
komore za simulacijo vremena, ga smeje predstavi
Sašo kokalj.
8 JUB-ova ekipa za energetske rešitve v »valilnici«
JUB-ove hiše. z leve proti desni: Jaka Ješe, Danijel
Lisičić, nataša Jančar in albin tornič.

spremljamo temperaturo in vlažnost posameznih slojev, merimo
napetostna in deformacijska stanja zaradi temperaturnih sprememb, preverimo lahko toplotno prehodnost pa tudi druge gradbenofizikalne parametre. Posebej nas zanima, kaj se v zidu dogaja pri prehodu vodne pare, kje, kdaj in pod kakšnimi pogoji
ta kondenzira, v kolikšnem času se kondenzat izsuši – odgovori prav na ta vprašanja pokažejo, kako dober ali kako pomanjkljiv je preiskovani gradbeni sklop,« doda Nataša Jančar, ki je
v JUB-u prevzela program JUB-ove pasivne hiše.

Hiša v hiši in prehod v trajnostno prihodnost
Da bo ta brezhibna, JUB-ovi razvojniki dokazujejo z uspešnimi aplikacijami svojih izdelkov in tehničnih rešitev na
kar dvoetažni testni hiši, ki so jo prav v te namene zgradili
znotraj res velikega razvojnega centra in ji jubovci pravijo kar
»hiša v hiši«. Na njej iščejo ekonomične in energijsko varčne
kombinacije gradbenih sklopov, s katerimi bi zadovoljili tudi
najbolj stroge kriterije trajnostne gradnje. »Treba je s časom
naprej in prihodnost leži v energetskih rešitvah oziroma večji
energijski učinkovitosti,« je ob srečanju dejala tudi Bernarda
Bardutzky, direktorica JUB-ovega Tehnološko raziskovalnega
centra, ki je zelo ponosna na razvoj pasivne JUB-ove hiše in na
toplotnoizolacijske sisteme JUBIZOL, med katerimi je tudi tak, ki
je odporen na točo. V Tehnološko raziskovalnem centru sicer
sodelujejo s strokovnjaki z različnih področji, z inštituti, univerzo pa
tudi z arhitekti, s projektanti, fasaderji, pleskarji, keramičarji itd. Prav
slednje skupine in tudi splošno javnost pa v JUB Akademiji, ki deluje v
okviru centra, izobražujejo in ozaveščajo o uporabi materialov za zaključna
dela v gradbeništvu »Največji izziv še vedno ostaja dvig ozaveščenosti, ki nas
bo res popeljal v trajnostno prihodnost. To pa bomo dosegli le, če bomo
povečali uporabo recikliranih materialov in skrbeli za čim nižjo rabo energije v
vseh življenjskih fazah posameznih materialov, izdelkov in sistemov.«
Vodni kanal za tretjino potrebne energije
Čeprav JUB ne spada v energetsko intenzivno industrijo, umešča se med surovinsko intenzivne
panoge, ima že vrsto let tri lastne male hidroelektrarne, s katerimi proizvedejo tudi do 30 odstotkov
energije, ki jo potrebujejo za proizvodnjo. Še približno deset odstotkov pa jim je v sončnih dneh zagotavlja
Energetika.NET
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tudi sončna elektrarna, ki krasi del strehe ene od
njihovih proizvodnih hal. Vso iz obnovljivih virov
pridobljeno energijo tako v JUB-u porabijo sami in
v omrežje oddajajo le viške.
V prizadevanja za učinkovito in racionalno rabo
energije se JUB že več kot štiri desetletja vključuje
kot velik proizvajalec fasadnih toplotnoizolacijskih
sistemov JUBIZOL, v kratkem pa jih bo nadgradil
še skozi že omenjeni razvoj pasivne oziroma ničenergijske masivne hiše. V »valilnici« te hiše nam
je svetovalec v aplikativnem razvoju Albin Tornič
pojasnil, da bo hiša na trgu najkasneje v dveh letih,
ko bodo zaključeni kar dolgotrajni in zahtevni
postopki certificiranja doma in v tujini. Bo pa ta hiša
cenejša od vseh danes na slovenskem trgu ponujenih varčnih hiš, obljubljajo v JUB-u. »V naši ogledni hiši – ta bo stala koncem prihodnjega leta – se
bodo obiskovalci lahko prepričali, kako visoko bivalno udobje jim bomo ponudili in kako zelo varčni
bodo v hišo vgrajeni energetski sistemi,« prida
Tornič. Ena pomembnejših prednosti JUB-ove hiše
bo ekonomična, hitra in tehnološko nezahtevna
gradnja, ki bo zagotavljala zrakotesen objekt brez
toplotnih mostov.

Od domačih energetskih sanacij do muzeja
akropole
»Če želimo postati resen ponudnik ne le elementov za gradnjo hiše, ampak celega paketa – torej
hiše na ključ s celovitim energetskim sistemom –
moramo tudi tako poslovno živeti, kar pa je v
našem primeru raba obnovljivih virov energije, in
to kar se da učinkovito,« meni JUB-ov prvi mož
Sašo Kokalj. Pri tem bi si sam – četudi vodi visoko
dobičkonosno družbo – želel predvsem stabilnejše
okolje za poslovanje; to je okolje, ki bi omogočalo,
da bi bila nasploh davkoplačevalska sredstva porabljena smotrno, med drugim tako, da se pri izboru
izvajalcev energetskih sanacij na obstoječih stavbah
ponudnikov ne bi izbiralo le na osnovi najnižje
cene, pač pa na osnovi kakovosti in življenjske
dobe. »Država bi nasploh morala imeti večji posluh
za energetske sanacije, tudi s tem, da bi odpravila
pogoje, kot je denimo nujno stoodstotno soglasje
lastnikov večetažnih stavb za energetske sanacije,
kar je pri nas pravzaprav unikum v Evropi.« Po
drugi strani pa bi morali tudi sistemsko storiti več
za spodbujanje trajnostne gradnje, kjer tudi fakultete še nimajo celovitejših programov, meni sogovornik.
Pri tem velja omeniti, da je JUB aktivno sodeloval s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani
pri razvoju ničenergijske demonstracijske enote,
ki stoji v parku ob Finžgarjevi cesti v Trnovem v
Ljubljani. Je pa JUB ponosen tudi ne le na domače
reference – od Plečnikove tržnice pa Filharmonije – ampak tudi na tuje reference, kot so McLarnovi avtomobilski saloni v Veliki Britaniji pa denimo New Acropolis Museum v Grčiji in Filharmonija v ruskem Belgorodu. Zaposleni so vidno
ponosni na svoj kamenček v svetovnem mozaiku
ohranjanja kulture, še bolj pa je med njimi čutiti
ponos, da pripadajo tako napredno misleči družbi,
s čimer potrjujejo, da svetovni napredek brez
dvoma zagotavljajo izključno konstruktivne ekipe
ambicioznih ljudi.
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Desno: Opažni zidak, ki so
ga v JUB-u razvili za svojo
pasivno hišo.
Spodaj: na območju se vije
tudi vodni kanal, ki
povezuje JUB-ove tri male
hidroelektrarne.

Desno: JUB izvozi kar 80
odstotkov svojih izdelkov –
danes barv in stiropora.
glavni trgi so trgi bivše
Jugoslavije, njihova prodaja
pa je močna tudi na Otoku
pa vse do grčije. na sliki
proizvodnja stiropora.
Levo: Dnevno v Dolu pri
Ljubljani proizvedejo za
tisoč kubičnih metrov
stiropornih blokov ali za več
kot 6500 kvadratnih metrov
fasade, kar zadostuje za
približno 30 hiš z več kot
200 kvadratnih metrov
površine.

Desno: Vodja vzdrževanja in energetike tomo tekavc,
ki je v JUB-u, na mali hidroelektrarni Dol zaposlen že
častitljivih 36 let.
Spodaj: new acropolis Museum, atene, grčija.
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V sobah Grand hotela
Bernardin vas bodo
hladili z morjem

Andreja Šalamun

T

za ogrevanje in hlajenje bosta v celoti
skrbeli toplotni črpalki
Toplotnih črpalk je na trgu veliko. Zakaj sta
prav ti tako posebni? »Zato, ker na svoji primarni strani neposredno izkoriščata energijo,
shranjeno v morski vodi – torej brez vmesnih
izmenjevalcev, kar omogoča boljši izkoristek
–, na svoji sekundarni strani pa proizvajata
ogrevni medij temperature do 66 stopinj Celzija, kar je za klasične toplotne črpalke izredno visoka temperatura predtoka,« je pojasnil
Peter Habjan. V družbi GGE, ki so jo ustano vili Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana,
pričakujejo, da bodo z vgradnjo toplotnih črpalk in z že izvedenimi posodobitvami dolo čenih obstoječih energetskih sistemov ogrevanje in hlajenje hotela v celoti izvajali le s
toplotnimi črpalkami.
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Posebnost projekta je tudi ta, »da smo dokazali, da je možno celotno energetsko postrojenje za tako velik objekt, kot je Grand hotel Bernardin, postaviti v dva dobrih devet
metrov dolga zabojnika, kar je dobra popotnica
za sanacije tovrstnih objektov v prihodnje,«
opozarja Habjan.

Morski vodi odvzamejo le energijo
Kako pol milijona evrov vredni toplotni črpalki sploh delujeta? »Morsko vodo s pomočjo
energetsko varčnih črpalk črpamo iz obstoječega morskega zajema – ta je na globini okoli
13 metrov – neposredno v izmenjevalce toplotne črpalke. Vsi uporabljeni materiali so
najboljše kakovosti in primerni za takšno
uporabo. Vodo, ki ji odvzamemo le nekaj koristne energije, brez vsakršne kemične obdelave vračamo v morje. Tako je voda pozimi le
za nekaj stopinj ohlajena, poleti pa za nekaj
stopinj ogreta. Toplotni črpalki sta prek nove
energetske podpostaje povezani v ogrevalni in
hladilni sistem hotela Bernardin in postopoma prevzemata celotno energetsko oskrbo
objekta,« je pojasnil Peter Habjan. Toplotni
črpalki delujeta tako, da večino koristne energije odvzameta morski vodi, manjši odstotek
energije v obliki električne energije pa porabljata za svoje delovanje.
Leto dni aktivnega dela
Tehnologija ni povsem nova. Tako – sicer v
različnih izvedbah – se ogreva že marsikatero
mesto v Skandinaviji (na primer Stockholm),
Alaska SeaLife Center in tudi del Monaka, je
povedal Habjan. V GGE so jo le prilagodili prav
za to rabo in prav za to lokacijo. »Idejno je
takšen projekt v zelo konkretni obliki počival
v mojem predalu od leta 2008, v mislih pa še
vsaj nekaj let prej,« je povedal Habjan. Prav
pri tem projektu pa so začeli aktivno delati
pred približno letom dni. Habjan je zatrdil, da
je skupaj s sodelavci pri projektu zabeležil
nekaj tisoč ur dela. Ker gre za inovativen projekt, v katerega je GGE vložil več kot pol milijona evrov, je bilo treba namreč vsako podrobnost večkrat proučiti in se odločiti za najbolj
optimalno varianto. »V tem času je v podjetju nastala tudi prava mala knjižnica, saj

Foto: Andreja Šalamun

oplotni črpalki (TČ), ki portoroški
Grand hotel Bernardin v vročih dneh
hladita, pozimi pa grejeta tako, da
izkoriščata energijo morja, sta prvi
tovrstni komercialni projekt v tem delu Evrope.
Omogočilo ju je energetsko pogodbeništvo
med podjetjem GGE in družbo Hoteli Bernardin, kar pomeni, da celotno vrednost naložbe pokrije izvajalec, torej GGE. Naložba je
vredna okoli pol milijona evrov, zanjo pa je GGE
pridobil nepovratna sredstva velikih zavezancev in bančno posojilo. Poplačal si jo bo s
prihranki, ki jih bo hotel zaradi nižjih stroškov ogrevanja in hlajenja ustvaril v desetih
letih. Po tem obdobju bosta toplotni črpalki
prešli v last Hotelov Bernardin.
Družba GGE, ki je zagnala povsem enak, le
nekoliko manjši sistem tudi v Hotelu Salinera v Strunjanu, je zgradila sistem dveh reverzibilnih toplotnih črpalk, ki imata skupno
ogrevno moč okoli 1.000 kW. Ti črpalki objekt
pozimi ogrevata, v topli polovici leta pa ga hladita. GGE je črpalke gradil namensko – torej
prav za to rabo in prav za to lokacijo. Pri tem
so kot vhodne podatke uporabili večletne podatke o temperaturi morske vode in napravi
prilagodili tako, da sta energetsko maksimal no učinkoviti, do okolja pa kar se da prijazni,
je za Energetiko.NET pojasnil vodja projekta
Peter Habjan.
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na drugi strani: grand hotel Bernardin ogrevata in
hladita toplotni črpalki, ki energijo črpata iz morja.
Levo: toplotni črpalki so na ploščad ob hotelu
namestili z dvigalom.
Levo Spodaj: Pogled v zabojnik, kjer sta nameščeni
toplotni črpalki.
Spodaj: Sistem za upravljanje toplotnih črpalk.

Foto: GGE

Foto: Andreja Šalamun

Foto: GGE

Desno Spodaj: Vodja projekta Peter Habjan (levo)
in direktor ggE Luka komazec čakata, da se bo
toplotna črpalka prvič zagnala.

smo s kolegi zbrali na stotine člankov in obsežno
strokovno literaturo. To je eden tistih projektov, kjer se
nas je kar nekaj res veliko naučilo,« je povedal Habjan.

Med projektom so izpopolnili knjižnico
GGE je podjetje mladih inženirjev. Poleg podobnega sistema, ki so ga v Strunjanu pognali kmalu
po zagonu toplotne črpalke v Portorožu, razvijajo še
dve novi tehnologiji. »Prepričani smo, da bomo
obe v manjšem obsegu poslali na trg že letos,« je povedal Habjan. Podrobnosti ni želel razkriti, saj gre
za razvojne projekte.
»Prizadevamo si za nove energetsko učinkovite
in do okolja prijazne rešitve, zato se udeležujemo
številnih konferenc, sejmov in seminarjev doma in
predvsem po svetu,« je povedal sogovornik. Dodal
je, da je tudi v Sloveniji ogromno znanja in odprtih
glav, »le prave okoliščine in želja po razvoju so potrebni, da nastane dober projekt«. Prepričan je, da
je k uspehu njihovega projekta v Portorožu zelo pripomogel pozitiven odziv uporabnika, njihovih lastnikov, ene od njihovih poslovnih bank, strokovne in
tudi laične javnosti.
z uradniki so dobro sodelovali
Pa vendar ni šlo vse brez zapletov. »Najbolj so nas
skrbeli upravni postopki, saj dotlej še nihče ni pridobil vseh potrebnih dovoljenj za tovrstno energetsko
rabo,« je povedal Habjan. Tudi zato so že na začet ku dobro preučili vse zakone in podzakonske akte,
predhodno opravili nekaj pogovorov s pristojnimi institucijami in pozneje brez težav pridobili tudi vodno
dovoljenje. »Povedati moram, da je bil odnos pristojnih institucij zelo korekten in nič kaj birokratski,
še posebej v času pred oddajo potrebnih vlog. Morda
smo tudi sami s svojim pristopom pripomogli k
temu, da so ljudje zaznali, da želimo narediti nekaj
dobrega, kar naj bi postalo zgled podobnim projektom v prihodnje,« je povedal Habjan.

Obnoviti so morali morski zajem
Drugi izziv za mlado podjetje je bila vključitev
povsem nove »nizkotemperaturne« tehnologije v
objekt, zastarel z energetskega vidika. »Naloga je
bila polna nepričakovanih dogodkov in odkritij,
prepričan pa sem, da smo bili tudi tukaj uspešni,«
je rekel Habjan.
Posebno težavni so bili tudi zagoni posameznih
sklopov in sistema kot celote. Uporabili so precej
povsem nove opreme in znova so se morali učiti in
spoznavati nove elemente. Nekaj težav so imeli tudi z morskim zajemom, saj ga je bilo del poškodovanega. »Zato smo morali izvesti določena vzdrževalna
dela in predvsem zamudno čiščenje obstoječega
podmorskega zajema,« je pojasnil sogovornik.

»Prizadevamo
si za nove
energetsko
učinkovite in
do okolja prijazne
rešitve, zato se
udeležujemo
številnih
konferenc,
sejmov in
seminarjev doma
in predvsem
po svetu,«.

Nova delovna mesta zaradi oceanov
Inovacije v tako imenovanem modrem gospodarstvu naj bi spodbudile ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi in pripomogle k
trajnostni rabi virov oceanov, so prepričani v evropski komisiji.
Pred kratkim so namreč predstavili akcijski načrt za tovrstne inovacije. V pomorskem ali »modrem« gospodarstvu EU je zaposlenih
več kot pet milijonov ljudi, zajema pa številne sektorje, kot so
ribištvo, promet, morska biotehnologija in obnovljivi viri energije
z morja. Za raziskave v »modrem« gospodarstvu bo letos in prihodnje leto v programu Obzorje 2020 namenjenih 145 milijonov evrov.
Evropska komisija je prepričana, da bomo, ko bomo raziskali še
zadnjih 30 odstotkov morskega dna v Evropi, bolje razumeli,
kako lahko oceane trajnostno uporabimo.
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mam občutek, da živimo v času, ko smo mladi
vse bolj izgubljeni. Ne vsi, vendar nas veliko tava sem ter tja brez cilja v življenju, ki bi nas
predvsem notranje izpolnil. Če pa cilj imamo, ne
znamo priti do njega. To mislim predvsem v smi slu, da najdeš službo, v kateri delaš nekaj, kar te
izpolnjuje in v čemer vidiš nek višji smisel. Ne pa,
da je služba samo način, da prideš do denarja. In
tako se zgodba naveže name.
Tudi jaz sem malo izgubljen in zadnje čase preizkušam vse več stvari, da bi našel svojo pot pod
Soncem, na kratko povedano: da bi bil (bolj) srečen.
In ena od stvari, ki je po mojih izkušnjah pri službi
najbolj pomembna, je KREATIVNOST. Da nekaj
ustvarjaš, ne pa, da samo delaš določene stvari avtomatično in ponavljajoče. Seveda, da se razume,
kreativen si lahko na več različnih načinov! In tako
sem v svojem iskanju na internetu zasledil natečaj
Energetika jutri.
Nagrada natečaja je bila novinarska praksa v Energetiki.NET, še pred tem pa sem lahko v vlogi novi narja obiskal tradicionalno strateško energetsko
konferenco En.odmev 014 v Grand hotelu Union v
Ljubljani. Moral sem napisati »poročilo« z dogodka. Konferenca je bila zame povsem nova izkušnja
in v vsakem pogledu zelo pozitivna. Kot novinar
sem moral spremljati dogajanje, si zapisovati vse,
kar se dogaja, in kar je bilo na koncu najtežje, izluščiti bistvo. Nato pa omenjeno še predstaviti na zelo
izviren način, ki bi pritegnil čim več bralcev! Ob
druženju z ministrom Omerzelom in ostalimi vodilnimi možmi slovenske energetike sem imel
poseben občutek, saj si le v stiku z ljudmi, ki lahko
korenito spremenijo prihodnost Slovenije in imajo
neko moč, s katero lahko povzročijo spremembe.
Vsekakor upam, da pozitivne.

I
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Pametni pišejo
Pred davnim časom sem prvič slišal tale znani
slovenski rek. Nato sem ga še večkrat zasledil med
svojim odraščanjem. In moram priznati, da se pov sem strinjam z njim! No, sedaj kot novinar PIŠEM,
pišem članke in reportaže! Če sem zaradi tega že
kaj bolj pameten, pa še ne vem. :)
Vsekakor moram poudariti, da ni lahko napisati
dobrega in objektivnega članka, ki bo povrh vsega
še pritegnil bralca. Če to narediš še v sorazmerno
kratkem času, pa lahko rečem, da si ujel in surfal na
valu modernega novinarstva.
Minil je že mesec in pol, odkar delam pri Energetiki.NET. Do sedaj je bilo odlično. Če sem čisto odkrit, me je najbolj presenetila toplota ljudi, ki delujejo znotraj časopisne hiše. Res lahko začutiš, da si
obkrožen z ljudmi dobrega srca. Tempo kapitalističnega sveta jih ni pokvaril in njihova skrb za sočloveka je res pristna in iskrena. Kar je še bolj pomembno, pri tej skrbi niso pasivni!
* Luka na Energetiki.nEt opravlja plačano
trimesečno novinarsko prakso. Skupaj s Špelo
zakotnik sta zmagovalca natečaja Energetika jutri.
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O Energetiki.NET so povedali …
Portal Energetika.NET je zelo aktualen in zgoščen
informacijski vir, kjer izvem vse, kaj se je in se še bo
dogajalo na področju energetike. Tu so dobili svoje mesto
tudi obnovljivi viri energije in učinkovita raba, ki zaradi
svoje dejanske razpršenosti in pomanjkanja skupne
organizacijske povezanosti sicer težje najdejo mesto
pod soncem. Zainteresirani bralci tako tudi za ta
področja pridobivajo ustrezne informacije ter strokovne
predstavitve projektov in dosežkov. Na pregled portala
ob torkih in četrtkih sem se navadil tako kot na jutranjo
kavo in bi izostanek informacij s področja celotne
energetike zagotovo zelo pogrešal.
Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike

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

Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET, so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi

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

Energetika.NET povzema energetsko sedanjost Slovenije,
Evrope in sveta na strokoven, a hkrati preprost način.
O smislu energetske prihodnosti ozavešča vse, od
najmlajših bralcev pa do energetskih odločevalcev,
v sliki in besedi literature En.založba. Kot osrednji
energetski medij sooča argumente domačih in tujih
energetskih strokovnjakov na En.dogodkih. Z mislijo
na boljši jutri pa v svojih družbeno odgovornih projektih
veliko prostora namenja tudi mladim. Energetika.NET
je polna dobre energije!and I look forward to further
reading and new insights.
Tina Drolc, novinarka Gea TV in urednica EF news
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Dogodki:
• En.trading 014 v Beogradu
• Plinski en.forum o Južnem toku
• En.občina v Divači in Murski Soboti

FOKUS:

Električni avtomobili

Aktualno:
• Boj sindikatov za slovensko energetiko
• V Evropi naložbe v čisto energijo upadajo
• Obama s čistim električnim načrtom
Globalna energetika:
• Boj za Ukrajino po novem vključuje
tudi Bolgarijo
• V čigavi mreži bo pristal francoski
Alstom?

FOKUSni intervju:

Günther Oettinger
evropski komisar za energetiko

Intervjuji in gostujoči komentarji:
Mag. Dejan Židan
Mojca Kert
Gorazd Skubin
Mag. Ajša Vodnik
Tomaž Oštir

