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

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

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

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

Spletni portal Energetika.NET je zagotovo medij, ki mu
v Sloveniji upravičeno rečemo »energetski portal«. Pod
eno streho združevati vse vsebine pestrega energetskega
trga, ki so hkrati dovolj poglobljene, pa še vedno dovolj
razumljive vsem obiskovalcem portala, je izziv sam po
sebi. Priznam, da mi portal Energetika.NET velikokrat
pomeni vir informacij in vsebin zunaj
elektrogospodarstva, tako doma kot tudi v tujini. Ekipi
čestitam za trud in dobro delo in se priporočam še za
nadaljnje branje in nova znanja.
Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra
Gorenjska

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

Energetika.NET
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Katera raven je prava?
V tem trenutku se osem slovenskih občin sprašuje, katera bo
zmagovalka jubilejnega, letos petega natečaja En.občina 014. Podobno
kot se je Ljubljana pet let zapovrstjo spraševala, ali jo bodo v Bruslju
vendarle izbrali za evropsko zeleno prestolnico. No, letos so jo. Tako bo
tudi Energetika.NET kmalu sporočila, katera občina ima tisto nekaj
več, da bo lahko razglašena za energetsko najbolj učinkovito.
Vsaka od njih se trudi po svoje, verjetno pa se tudi vsaka izmed njih
zaveda svojih omejitev. Ali je prav, da nagrajujemo trud na najnižji,
lokalni ravni? Še kako. Izbiramo pravzaprav »svoje« zelene prestolnice,
ki skrbijo za boljši vsakdan svojih prebivalcev.
Bi pa bilo zelo dobro, če bi lahko nagrajevali tudi naslednjo raven, regijsko.
A regij Slovenija nima. Imamo statistične na papirju, ne pa tudi »ta pravih«,
takih, ki bi pomenile razvojni vzvod. Zakaj jih ne vzpostavimo, je jasno.
Država se na eni strani ne želi odpovedati delu svojih pristojnosti, po drugi
strani občine vidijo velikokrat zgolj samo svoj vrtiček. Če bi bilo pri nas več
povezovanja na vseh ravneh, pa ne mislim takega na papirju in v besedah,
temveč v glavah in na terenu, bi lahko premaknili marsikatero goro. Hm,
morda tudi Triglav. Saj je vsakemu jasno, da tri glave vedo več kot ena sama.
@Energetika_SLO
@Energetika_SEE
Energetika.nEt
Medtem ko je Mateja Kegel Kozlevčar seštevala točke, ki so jih zbrale
posamezne občine v okviru letošnjega tekmovanja, je Andreja Šalamun
raziskala, kako so se v preteklih letih nagrajene občine izkazale po prejemu
lovorike. Obrnite stran in preberite njene izsledke! In ker so tokrat v
ospredju naše občine, sva se s Simono Drevenšek v Fokusu posvetili
pretakanju denarja med slovenskimi elektrarnami in posameznimi
lokalnimi skupnostmi. Zadeva je izrazito nepregledna in marsikomu
to tudi ustreza. Sistemskih rešitev ni in jih očitno tudi ne bo.
Mirno pa lahko rečem, da če bi se pri nas vsi, na vseh ravneh, lotili
zadev odgovorno in premišljeno, bi rešili marsikatero težavo. Dobili bi
regije, ki bi vedele, kaj z denarjem, ki jim je na voljo za razvoj. In občine bi
bile zadovoljne, ker bi cvetele znotraj inteligentnih regij. Do leta 2020 bodo
morale regije kar precej denarja vložiti v energetsko učinkovitost in prav
fino bi bilo videti, kako bi se lahko v tem okviru uresničevali trajnostni
energetski akcijski načrti in lokalni energetski koncepti. Vse skupaj pa pod
okriljem Energetskega koncepta Slovenije, ki ga še čakamo.
Sicer pa tudi na višjih ravneh izzivi ostajajo. Čakamo tudi na pravi
evropski energetski koncept (unijo). Celo poletje ni prineslo rešitev
ukrajinskega vprašanja, sankcije proti Rusiji se stopnjujejo, države
računajo, kako bi se izšlo z manjšimi količinami plina. O gospodarskih
odnosih z Rusijo smo govorili z Janezom Škrabcem, prvim možem Rika,
objavljamo tudi komentar Mihaela G. Tomšiča. Sicer pa smo se posvetili
še jedrski energiji, obnovljivim virom ter trgovskim novičkam. Berite nas –
tako na slovenskem portalu kot angleškem za JV Evropo!
Ana Vučina Vršnak

Energetika.NET je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod številko 1162.

Energetika.NET
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nagrajenci
ne počivajo
na
lovorikah

25. septembra bo Energetika.nEt že
petič podelila nagrade energetsko najbolj
učinkovitim občinam. Do zdaj smo nagradili
12 občin. V pričakovanju novih najboljših smo
pri štirih dozdajšnjih absolutnih zmagovalkah –
krško, Piran, Šentrupert in Ptuj –, preverili, kaj
so naredile v letih, odkar so prejele nagrado.

Andreja Šalamun

OBČINA KRŠKO
Leta 2010 je bila absolutna zmagovalka
občina Krško (med malimi smo takrat nagradili Selnico ob Dravi, med srednjimi
Vrhniko in med velikimi Velenje). V zadnjih
letih so Krčani energetsko sanirali dve osnovni šoli in telovadnico OŠ Leskovec. Prenova osnovnih šol je bil tudi največji projekt
v zadnjih letih, saj jih je skupaj stal 3,2 milijona evrov. Zanj so pridobili denar iz kohezijskega sklada. Nepovratna evropska sredstva
(171.425 evrov) so pridobili tudi za energetsko sanacijo vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica. Prenova se bo začela prihodnje leto.
Za kar nekaj objektov (predvsem šol in
vrtcev) so že izdelali energetske izkaznice.
Za OŠ Podbočje, Poklicno gasilsko enoto
Krško, Vrtec Senovo in OŠ Veliki Podlog so
izdelali energetske preglede ter sanirali 344
metrov toplovoda Golnik na Senovem. Na
gradu Rajhenburg so zgradili kotlovnico na
lesno biomaso, moči 150 kW, kotlovnico na
soproizvodnjo pa so naredili tudi v Zdrav stvenem domu Krško. V energetski sanaciji OŠ Jurija Dalmatina so zamenjali stavbno
pohištvo, prenovili fasado, streho in kotlovnico. Tudi v OŠ Adama Bohoriča v Brestanici bodo fasado toplotno izolirali, zamenjali
streho, okna in vrata, izolirali podstrešje in
tla ter vgradili nov prezračevalni sistem.

Ozaveščajo občane
Občina je ustanovila Lokalno Energetsko
Agencijo LEAD, ki občanom brezplačno
svetuje o učinkoviti rabi (URE) in obnovlji vih virih (OVE) ter sodeluje tudi z upravni 2

Energetika.NET

kom večstanovanjskih stavb v Krškem. Letos
bodo postavili nekaj polnilnih postaj za elek trična vozila, v prihodnjih letih pa bodo kupili električni avtomobil ter sofinancirali
URE v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega
bodo energetsko prenovili OŠ Podbočje, OŠ
Veliki Podlog, Vrtec Senovo in druge.
Denar za vse te projekte večinoma črpajo
iz občinskega proračuna, prijavljajo se na
različne razpise, kot je IPA (Instrument
predpristopne pomoči), pridobivajo pa tudi
evropska sredstva iz kohezijskega sklada.

OBČINA PIRAN
Leta 2011 je bila absolutna zmagovalka občina Piran (med malimi smo nagradili
Miren Kostanjevico, med srednjimi je bil
prav tako izbran Piran, med velikimi pa
Velenje). »V tem času smo energetsko prenavljali objekte, izboljševali javni promet in
tudi javno razsvetljavo,« so povedali za
Energetiko.NET. Med večje projekte uvrščajo
obnovo javne razsvetljave, izboljšavo javnega
prometa med parkiriščem Fornače in
mestom Piran ter energetsko prenova OŠ
Cirila Kosmača v Piranu.
Za prenovo OŠ Cirila Kosmača in rekonstrukcijo kotlovnice so potrebovali 1,2 milijona evrov, od tega so 820.000 evrov pridobili iz kohezijskih sredstev, preostalo je
primaknila občina. Lani so izbrali koncesionarja za projekt zamenjave svetilk in za
vzdrževanje obstoječega sistema javne
razsvetljave, ki ima več kot 3700 svetil. Družba Javna razsvetljava je koncesijo dobila za
20 let. »Ponujeni ciljni prihranek znaša
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990.000 KWh, kar pomeni 55 odstotkov
prihrankazdajporabljeneelektričneenergijezajavnorazsvetljavo.Odtodtudisredstva
zaizvedboprojekta,«sopovedalinaobčini.
Koncesionarbozamenjalokoli2700svetilk
inprenovilvsaj25od88prižigališč.Prvih
1600svetilkvPortorožuinPiranuježezamenjanih,drugebododokoncamarca2015.
Denarzaenergetskeprojektepridobivajo
naevropskihinjavnihrazpisihrazličnihministrstev,narazpisihposameznihdistributerjevenergentov,uporabljajopatudijavnozasebno partnerstvo. Pravkar pripravljajo
razpiszapogodbenozagotavljanjeprihrankovinoskrboenergijoza11javnihobjektov.
Ocenjenavrednostnaložbeje1,4milijona
evrov, denar pa bo moral zagotoviti na
razpisuizbranpogodbenipartner.

Vrtec bodo hladili s soncem
EnergetskosoprenovilivrtecMornarčekv
Piranu,kjerbodozahlajenjepoletiuporabljalikarsonce,patudivrtecvSečovljah.S
prenovojavnegatransportamedparkiriščem
Fornače in mestom Piran so bogatejši za
dvaelektričnaavtobusaza17oseb,enotransportnoelektričnovoziloterokoli100koles.
Vrednostcelotnegaprojektaznašapribližno
350.000evrov,odtega100.000evrovzavozila.
Kmalujihčakašeenergetskaobnovaobčinske
stavbe (vrednost naložbe je okoli 200.000
evrov),nadomestnagradnjaalienergetskaobnovavrtcaMorjevLuciji(vrednostgradnjeod
2,5do3milijoneevrov,prenove300.000do
400.000evrov),energetskaprenovatelovadnic
v Piranu (250.000 evrov) in Sečovljah
(300.000evrov)tervečstotisočevrovvredna
energetskaobnovamanjšihobjektov.

Tudi letošnje prijavljene občine je
ocenjevala strokovna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik mag.
Boris Sučić (Center za energetsko
učinkovitost Instituta Jožefa
Stefana) in člani mag. Tomaž
Fatur (Solvera Lynx), mag. Sabina
Jordan (Zavod za gradbeništvo
Slovenije), dr. Darja Piciga
(Ministrstvo RS za okolje in
prostor), Rajko Leban (GOLEA),
dr. Vlasta Krmelj (EnergaP),
Gorazd Marinček (Slovenski
E-forum) in Mateja Kegel
Kozlevčar (Energetika.NET).

osmihdržav,skupnatemapajerazvojinovativnihmodelovzaenergetskopametnamestainobčine,«sopovedalinaobčini.

Večje udobje za zapornike
Vzadnjihdvehletihsouresničilidvavelika
projektavzaporunaDobu–2,5MWtoplarnonalesnesekancein250KWelektrarno
oziroma kogeneracijo na lesne sekance.
Projektastavrednaslabih3,5milijonaevrov,
zanjupasodobili1,4milijonaevrovnepovratnih sredstev. Sekance že kupujejo v
lokalnemokoljuintakouresničujejonapovedi,dasebostrošekzaenergentvračalv
lokalnookolje.Velikostavijotudinaprojekt
Lesnopredelovalni center Šentrupert, za
kateregasožepridobilidobradvamilijona
evrovnepovratnihsredstev.

OBČINA PTUJ
OBČINA ŠENTRUPERT
ObčinaŠentrupertjebilaabsolutnazmagovalkavletu2012,dobilapajetudinagrado
zanajboljšovkategorijimalihobčin(med
srednjimismotoletonagradiliPiran,med
velikimipaKranj).Vletihponagradisouresničilivečinoprojektov,kisojihnapovedali,
pravijonaobčini.Polegtegasonaredilitudi
akcijskinačrtzatrajnostnoenergijo(SEAP)
insepriključilikonvencijižupanov.»Zapripravoinovativnegamodelajavno-zasebnega
partnerstvaoziroma4P-partnerstva(publicpeople-private-partnership) smo za projekt
daljinskegaogrevanjaŠentrupertapridobili
136.000evrovnepovratnihsredstev.Greza
projektRemida,kizdružuje10partnerjeviz

Tudilanskaabsolutnazmagovalkainzmagovalka med velikimi občinami – občina
Ptuj (med malimi smo nagradili Divačo,
medsrednjimipaKrško)jenedavnoprenovila javno razsvetljavo. Največji projekt v

času po prejemu nagrade je energetska
sanacijastavbVrtcaPtujvskupnivrednosti
večkotmilijonevrov.Dokoncaletapanaj
bi bila končana tudi energetska prenova
OŠOlgeMegličinOŠBreg.Energetskoso
prenovili Športno dvorano Mladika in
mestnistadionterposodobiliogrevanjev
mestnemkinu.KoneclanskegaletasosoustanoviliKonzorcijzasonaravnointrajnostnopridobivanje,predelavoinrabolesav
energetske namene Spodnjega Podravja;
konzorcijskopogodbojepodpisalo22županovinpreostalihdeležnikov.Občinaje
posrednosodelovalaševštevilnihdrugih
projektih.
»Ukvarjamosezinovativnimiprojekti,predvsemjetrebaomenitiposkusnoobratovanje
soproizvodnjeelektričneintoplotneenergije
iz bioplina, proizvedenega iz bioloških
komunalnihodpadkovnaCEROGajkepo
postopku tako imenovane suhe fermentacije,inizgradnjosolarneelektrarnenastrehi
OŠLjudskivrt,«sošepoudarilinaobčini.
Letosinprihodnjeletobodoizdelalienergetskeizkaznicezavsejavneobjekte.

Najeli so energetskega
upravljavca
Polegstalneenergetskesvetovalnepisarneza
občane,kijedelmrežeENSVETinvkateri
lahkoprebivalcidobijobrezplačennasvets
področjaUREinOVE,sotamesecpodpisali
tudipogodbozenergetskimupravljavcem.
Taskrbizaizvajanjeenergetskegakoncepta.
Laniinletossovpribližno30javnihobjektovuvedlienergetskoknjigovodstvo,veliko
sodelujejoprirazličnihprojektihterozaveščajoobčaneopomenuUREinOVE.VsodelovanjuzLEASpodnjePodravjesopripravilifotonatečajinDanlokalnihenergetskih
agencij,kjersopredstavilimožnostiUREin
OVE,primeredobrihpraks,nacionalnein
mednarodneprojekteinprihodnjirazvojna
področjurabeenergije.

Lanska absolutna zmagovalka in zmagovalka
med velikimi občinami – občina Ptuj je nedavno prenovila javno razsvetljavo. Največji
projekt v času po prejemu nagrade je energetska sanacija stavb Vrtca Ptuj v skupni vrednosti
več kot milijon evrov.
Energetika.NET

3

EnergetikaNET 16_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 19.9.2014 10:18 Page 4

En.občina 014
5. obletnica nate~aja
En.ob~ina: Katera izmed
osmerice bo zmagala?
Letošnji jubilejni, peti natečaj En.občina 014 želi lokalne skupnosti še
posebej spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov (URE in OVE). Za nagrado – ta bo podeljena
25. septembra na Ptuju, lanskem absolutnem zmagovalcu – se v kategoriji
najbolj učinkovitih malih, srednjih ter mestnih občin poteguje osem občin:
Domžale, Idrija, Koper, Markovci, Ormož, Puconci, Šentrupert in Velenje. Poleg
zmagovalk v posameznih kategorijah bo razglašena tudi absolutna zmagovalka!

Tri zmagovalke se bodo pridružile 17 doslej nagrajenim. Dvajseterica pa se z
drugimi občinami v kulturno-kongresni dvorani Dominikanskega samostana na
Ptuju na konferenci za energetsko učinkovite občine v okviru natečaja En.občina
ne bo le veselila nagrad, temveč bo lahko prisluhnila pomembnim temam o
financiranju projektov lokalnih skupnosti, govor pa bo tudi o primerih dobrih
praks energetsko učinkovitih občin, ki jih v Sloveniji ne manjka.

Mestna ob~ina Ptuj na poti v
energetsko samozadostno ob~ino
MO Ptuj je po lanski razglasitvi energetsko
najučinkovitejše občine v Sloveniji še okrepila
dejavnosti na področju trajnostnega energetskega razvoja. Občina prenavlja javne stavbe,
javno razsvetljavo, sodeluje pri vzpostavljanju
dobavne verige lesne biomase, na dan razglasitve zmagovalcev natečaja En.občina pa bo
pristopila tudi h Konvenciji županov.

delavo in rabo lesa v energetske namene, ki
združuje 22 deležnikov, vključno s 17 občinami Spodnjega Podravja in Haloz. Člani
konzorcija se aktivno pripravljajo na vzpostavitev dobavne verige lesne biomase, ki bi
zagotavljala čim večjo samooskrbo regije z
lesno biomaso. V sodelovanju z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje in podjetjem Javne službe pripravljajo tudi investicijsko
Korak za korakom …
dokumentacijo za postavitev energetskega
MO Ptuj se je uspešno prijavila na javni razpis objekta uplinjanja biomase in soproizvodnje
za sofinanciranje operacij za energetsko sana - toplotne, hladilne in električne energije. To
cijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov bi namreč omogočilo sonaravno proizvodnjo
in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti in zaklju- in dobavo toplote ter hladu industrijski coni,
čila energetsko obnovo sedmih ptujskih vrt - hotelu Primus in obstoječemu sistemu
cev. Trenutno poteka energetska obnova dveh daljinskega ogrevanja. Prav tako pa podjetje
osnovnih šol – Brega in Ljudskega vrta. Ob- Javne službe spušča v pogon novo napravo za
nova slednje je zelo zahtevna, saj poteka s tes - soproizvodnjo toplotne in električne energije
nim sodelovanjem Zavoda za zaščito kulturne na zemeljski plin v omenjeni OŠ Ljudski vrt,
dediščine in bo prva tovrstna celovita energetska s čimer bodo povečali energetsko učinkovi obnova objekta kulturne dediščine v Sloveniji. tost in posledično znižali stroške.
MO Ptuj je pristopila tudi h Konzorciju za Občina letno porabi 322 GWh primarne
sonaravno in trajnostno pridobivanje, pre- energije (brez upoštevanja prometa), od tega
4
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le 6,2 odstotka lesne biomase. Ptujčani želijo
vsaj 40 odstotkov energije pridobiti znotraj
svoje mestne občine. Do sedaj jim je zgolj z
energetskimi sanacijami javne razsvetljave in
javnih objektov uspelo znižati porabo energije za 2074 MWh letno.

… do cilja
Župan MO Ptuj dr. Štefan Čelan bo 25.
septembra letos, na zaključni konferenci in
razglasitvi energetsko najučinkovitejših občin
En.občina 014 v Dominikanskem samostanu
na Ptuju, podpisal pristopno izjavo h Konvenciji županov. Ni naključje, da bo svečani
dogodek potekal prav v Dominikanskem
samostanu, saj se je zaključila druga faza obnove tega kulturno zaščitenega objekta, ki se
ogreva na toplotno črpalko voda-voda. Na
bližnjem Mestnem trgu, ki so ga v celoti obnovili, pa si bodo udeleženci dogodka pogledali tudi energetsko obnovljeno javno
razsvetljavo kot primer dobre prakse.
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akcijski načrt ukrepov za UrE in OVE
– pomembna je vsebina, in ne oblika
Bojan Vogrinčič, Lokalna energetska agencija za Pomurje

konec koncev pa ne smemo zanemariti
tudi oblike, ker ta ustvari prvi vtis o vsebini celotnega dokumenta, naj bo LEk ali
SEaP ali kaj drugega. Prav glede ozadja
in vsebine priprave SEaP-ov smo v preteklem obdobju v projektu SEaP plus, ki
se izvaja v okviru programa inteligentna
energija Evrope, naredili velik premik.
Dejstvo je, da konvencija županov in priprava SEaP-ov pomeni dodatno možnost
za razvoj energetsko učinkovitih občin.
LEA Pomurje je v sklopu projekta pridobila
dodatna strokovna znanja za pripravo

SEAP-ov, prav tako smo pripravili prevod
priročnika Kako pripraviti akcijski načrt za
trajnostno energijo (ANTE). Poleg priprave
osnovne evidence emisij je ključnega pomena kreiranje akcijskega načrta. Definiranje
ukrepov je šele začetek konkretnega dela in
usklajevanja ter strateškega načrtovanja.
Največji zalogaj je definiranje in iskanje finančnih sredstev za implementacijo ukrepov. To je izziv za pripravljavca in občino ter
še bolj za skrbnika pri implementaciji.
Lahko rečem, da se občine še vedno preveč
nagibajo k virom EU in zanemarjajo potencial zasebnih investitorjev – v smislu javno-

zasebnega partnerstva. Dejstvo je namreč, da
bo Slovenija v naslednjem programskem
obdobju dobila manj sredstev iz virov EU in
se bo nujno ozirati tudi za »sekundarnimi«
viri financiranja ukrepov in take izzive
želimo predstaviti tudi na Zaključni nacionalni konferenci projekta SEAP Plus, ki
bo 25. septembra 2014 na Ptuju.
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En.občina 014
gre za ljudi
in ne stavbe
Besedilo in foto:
Mateja Kegel Kozlevčar

george Ferguson, župan Bristola

Leta 2008 je bil Bristol imenovan za
najbolj trajnostno britansko mesto. ker
se do takšnega naziva ne pride čez noč,
vsekakor pa ne v Veliki Britaniji, kjer je
konkurenca večja kot v manjših državah,
nas je zanimalo, kako je mestu pravzaprav uspelo. george Ferguson, župan
Bristola, prebivalcev ne ozavešča zgolj
o zelenem načinu življenja, temveč tako
živi tudi sam. Vozi električni avto in
električno kolo, ima malo solarno
elektrarno, predvsem pa širi
poslanstvo tako doma kot v tujini.
trajnost je način življenja
»Da je Bristol prišel do naziva najbolj
trajnostnega mesta, se moramo zahvaliti
ljudem. Imamo ogromno posameznikov,
skupin in nevladnih organizacij, ki se
ukvarjajo z energetskimi vprašanji in ki
vplivajo na razmišljanje in življenje po vsej
državi. Moje delo pa je, da vse te ljudi
povežem z namenom, da Bristol postane
eno najbolj trajnostnih mest v Evropi,«
pravi Ferguson.
Bristol je zagotovo primer dobre prakse.
»Vedno poudarjam, da je trajnostni razvoj
predvsem usmerjen v ljudi. Ne gre le za
samo energijo, energija je le del celotne slike. Ko govorimo o razvoju, govorimo o mestu, kjer ljudje živijo, delajo, se igrajo, tečejo.
To je več ali manj vse, kar ljudje potrebujejo. Trajnostni razvoj pomeni zadovoljno
skupnost, ta pa pripomore k še bolj učinko vitemu sistemu,« pravi prvi mož Bristola.
Poudarja tudi, da so že v preteklosti dali
velik poudarek razvoju in regeneraciji
6
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starih delov mesta, začenši s spodbujanjem prebivalcev k ustvarjanju prihrankov
v stavbah. Posledica: ljudje so se začeli
počutiti bolje, postali so bolj povezani.
»Pri trajnostnem razvoju gre za ljudi in ne
stavbe,« je jasen Ferguson.

Občinsko energetsko podjetje
V splošnem sicer Ferguson ocenjuje, da so
britanska mesta pri trajnostnem razvoju v
zaostanku. »Ko vidim Nemčijo in druge
države, kjer so občine lastnice energetskih
družb in kjer je veliko več nadzora s strani
lokalnih oblasti, opažam, da imajo župani
dejansko možnost vplivati na prihodnost
mesta. Opazujem jih z določeno mero zavisti, saj se zavedam, da je pred nami še
dolga pot.«
Tudi zato so v mestu, ki se bo prihodnje
leto ponašalo z naslovom evropske zelene
prestolnice, ustanovili občinsko energetsko
podjetje. Menijo namreč, da je bilo narejene že dovolj škode na račun privatizirane
energije. »Imamo zelo malo nadzora na
področju energetike in čas je, da stvari vzamemo v svoje roke,« je neomajen Ferguson.
Mesto kolesarjev
Razlog, zakaj je mesto danes vzor številnim
evropskim občinam, so med drugim
kolesa. Bristol je namreč mesto, kjer je na
Otoku najbolj razvito kolesarjenje kot način
prevoza: kolesari kar dvakrat več ljudi kot v
drugih britanskih mestih. V ta namen so
vzpostavili prvi kolesarski park, ki Bristol
povezuje s kar nekaj kilometrov oddaljenim
Bathom. Prav ta projekt je zbudil pravo

kolesarsko gibanje po vsej državi, izvemo
od župana.
Mesto je sicer na področju podnebnih
sprememb in energetike dejavno že dobrih 10 let. Cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta
2020 uresničuje s konkretnimi finančnimi vlaganji. Do zdaj so vložili že več kot
140 milijonov funtov, od leta 2005 do
danes pa so dosegli kar 80-odstotno
izvedbo. Pri tem so dobili tudi finančna
sredstva Evropske unije, predvsem prek
programa ELENA. Poleg učinkovite rabe
energije v stavbah so se posvetili tudi
uvajanju obnovljive energije, od sončne
do vetrne, v prihodnje pa je cilj pridobivanje in koriščenje energije iz plimovanja, saj imajo za to več kot odlične razme re. »Naš glavni cilj je, da poleg zmanjševanja rabe energije ustvarimo tudi priložnost, da bo vsa energija prihajala iz
obnovljivih virov.«
Ferguson je ob tem spomnil tudi na Konvencijo županov – za pristop k tej se odloča
tudi vse več slovenskih občin. Kot pravi, je
Konvencija izredno koristna in uporabna
družina mest. »Kot najbolj koristno vidim
uresničevanje trajnostnega energetskega
akcijskega načrta, prav tako pa srečanja in
povezovanja županov občin podpisnic Konvencije, ki se ogromno naučijo druga od
druge. Dobre prakse moramo deliti, voditi
moramo politiko velikodušnosti. Zelo pomembno je, da imajo ljudje priložnost
'ukrasti' moje ideje. Jaz bom njihove zagotovo,« v smehu, a vendarle resno, doda župan
prihajajoče zelene prestolnice Evrope.
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Raba energije v lokalni skupnosti in njen vpliv na okolje
V okviru izvajanja energetskega managementa za lokalne
skupnosti tudi v številnih občinah v Sloveniji spodbujamo
lokalne skupnosti k pristopu h Konvenciji županov, s katero se
zavežejo, da bodo aktivno sodelovale pri uresničevanju zastavljenih energetskih in okoljskih zavez v okviru sprejetega
Kjotskega sporazuma. Z namenom okrepiti dejavnosti OVE in
URE je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško (KSSENA) pristopil k projektu Meshartility, ki se izvaja v okviru evropskega programa IEE (Intelligent Energy
Europe). V sklopu izvajanja projektnih aktivnosti so se
pridružili gibanju za uresničitev zastavljenih okoljskih zavez
tudi Mestni občini Celje in Slovenj Gradec ter Občine Žalec,
Nazarje in Ljubno. Za omenjene občine bo Zavod KSSENA v
okviru evropskega projekta Meshartility pripravil dokument
Trajnostni energetski akcijski načrt in nudil podporo pri izvajanju nalog Konvencije županov. Pri razvoju trajnostnega
energetskega načrta (ang. SEAP), ki je ključni element zaveze
Konvencije županov, je zelo pomembno že v samem začetku
priprave načrta, skrbno določiti izhodiščno rabo energije. Prav
tako je potrebno za lažjo določitev ukrepov za povečanje
energetske učinkovitosti na področju javnih zgradb, prometa,
javne razsvetljave in drugih energetskih uporabnikov v občini,
identificirati najpomembnejše pomanjkljivosti pri rabi energije
v občini. Skrbno načrtovanje ukrepov ter njihova izvedba vključno
z organizacijskimi ukrepi, zagotavljajo zastavljene trajnostne
učinke v povezavi z evropskimi zahtevami. V občinah bodo

izhodišče za pripravo SEAP-ov in ciljev zmanjševanja emisij v
okolje, Lokalni energetski koncepti in ostali razvojni načrti.
Kot pomembno izhodišče za ugotovitev stanja energetske
učinkovitosti stavb v lokalni skupnosti, so tudi energetske izkaznice (EI) stavb. Da bi bili aktivno vključeni v izdelavo in izdajo energetskih izkaznic je tudi Zavod KSSENA strokovno usposobljen za izvajanje te dejavnosti. Po razširitvi vzpostavljenega
registra EI in povezanosti z GIS aplikacijo, bo tako v prihodnje lažje dostopati do podatkov o rabi energije v stavbah na
nivoju lokalnih skupnosti, kar je tudi eden izmed pomembnih
dejavnikov pri pripravi in monitoringu SEAP-ov in Lokalnih energetskih konceptov (LEK).

Sašo Mozgan, Zavod k SSE n a

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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OgLaSnO SPOrOČiLO

Z Agencijo GOLEA
do energetskih
nagrad

Energetska Agencija GOLEA je
od leta 2006 nepogrešljiva institucija v svojem okolju. Poslanstvo
Agencije je pospeševanje stalnega
izboljševanja energetske učinko vitosti ter uvajanja uporabe ob novljivih virov energije z
usmeritvijo k doseganju
energetske samooskrbe regij.
GOLEA aktivno deluje na
področju celotne Primorske,
kar dokazuje tudi vsakoletni izbor
natečaja za energetsko najbolj
učinkovito občino En.občina,
kjer so bile nagrajene naslednje
primorske občine: Piran, MirenKostanjevica, Tolmin in Divača.

vsem primorskim občinam zagotovila več
kot 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Naložb je bilo za več kot 20 milijonov
evrov. Pri tem pa je zelo pomembno
zniževanje emisij CO2: znižali smo jih za
2300 ton na leto in s tem prihranili 8800
MWh energije. Lahko povemo tudi drugače: občine so na letni ravni prihranile
okoli 880.000 evrov, ta denar pa so lahko
porabile za druge smotrnejše namene.
GOLEA nudi tudi pomoč občinam pri
gradnji sistemov daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso (DOLB). Pilotni primer
predstavlja DOLB Miren.
Prav tako GOLEA svetuje tudi pri prenovah javne razsvetljave. Občinam je pomagala pri pridobitvi več kot milijona evrov
nepovratnih sredstev. Prihranki energije so
Osnovna strateška usmeritev je energetski znašali 3000 MWh oziroma približno
management, v tem okviru pa je ena ključ- 300.000 evrov.
nih dejavnosti Agencije energetska pre- V Agenciji GOLEA so razvili tudi nov
nova stavb. GOLEA postaja s svojim model energetskega pogodbeništva. Obznanjem in izkušnjami nedvomno nepo- čina pridobi nepovratna sredstva kot ingrešljiv del v sanacijski verigi stavb javnega vestitor in lastnik infrastrukture, koncesionar
sektorja. To se nanaša tako na energetsko oziroma pogodbenik pa na podlagi
učinkovitost, kot tudi na rabo lokalno raz- posebne in izključne pravice izvajanja enpoložljivih obnovljivih virov in kako- ergetskih storitev naslednjih 10, 15 ali 20
vostno notranje okolje. GOLEA je v let vplača v enkratnem znesku koncesijsko
zadnjih letih sodelovala pri 33 prijavah za dajatev, s katero občina zapre finančno
energetsko sanacijo javnih stavb in pred - konstrukcijo projekta. Taka vrsta ener-
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GORIŠKA LOKALNA
ENERGETSKA AGENCIJA
NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

getskega pogodbeništva je uporabna pri
energetskih sanacijah javne razsvetljave ter
energetskih sanacijah javnih stavb, kar bo
prišlo še bolj do izraza v novi finančni perspektivi 2014-2020.
Pomemben korak na poti k energetski samooskrbi pa za občine predstavljajo usmeritveni dokumenti kot so Lokalni energetski
koncept (LEK) ter Akcijski načrt za traj nostni razvoj (SEAP), kjer prav tako pomaga GOLEA. Občinam pripravi kakovostne
razvojne načrte ter identificira prve kazalnike za uspešno izvedbo projektov.
GOLEA z uvajanjem ciljnega spremljanja
G za občine tudi energetsko
rabe energije vodi
knjigovodstvo. To je izhodišče za pripravo
dokumentacije za uspešne prijave na javne
razpise. Trenutno GOLEA spremlja rabo
energije v že več kot 150 javnih stavbah na
celotnem območju Primorske. Za razvoj
orodja za ciljno spremljanje rabe energije je
GOLEA letos prejela tudi zlato priznanje
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),
Območne zbornice za Severno Primorsko.
V okviru pridobivanja
evropskih sredstev Agencija
GOLEA trenutno sodeluje v
kar 11 mednarodnih projektih,
s pomočjo katerih izvaja pilotne
aktivnosti v Primorskih občinah.
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Zagotavljanje kakovosti
lesnih goriv
Dr. Peter Prislan, dr. Nike Krajnc

V zadnjem času se v Sloveniji povečuje uporaba lesnih energentov, kot so drva, sekanci in peleti. Trg lesnih goriv postaja
vse bolj pester, a tudi čedalje bolj nepregleden; pojavljajo se
namreč novi ponudniki, proizvajalci, ki ponujajo izdelke
različne kakovosti. Velikokrat pa so oznake na embalažah ali
deklaracije ob dobavi nepopolne ali celo zavajajoče. Ustrezna
ozaveščenost o kakovosti lesnih energentov je zato ključna
tako za proizvajalce, ponudnike kot tudi potrošnike (uporabnike). Kakovostna lesna goriva v kombinaciji z ustreznim
kotlom omogočajo optimalno izgorevanje in posledično učinkovito in do okolja prijazno ogrevanje. Za uporabnika pa predstavljata ustrezno dimenzioniran in kakovosten kotel ter
kakovostno lesno gorivo garancijo za nižje stroške ogrevanja in
večje udobje bivanja. Ob višanju cen fosilnih goriv se tudi vse
več občin odloča za ogrevanje javnih stavb na lesna goriva
(predvsem sekance in pelete), zato je še toliko bolj pomembno, da so uporabniki pozorni na določene informacije.
Na kaj je treba biti pozoren?
Med glavnimi kazalniki kakovosti, ki so skupni vsem lesnih
gorivom, so: vsebnost vode, energijska vrednost ali kurilnost,
delež pepela. Vsebnost vode je tesno povezana z učinkovitostjo
izgorevanja energenta; večja kot je vsebnost vode, manjša je
kurilna vrednost in slabša učinkovitost izgorevanja. Delež pepela v peletih ali sekancih za manjše sisteme naj bi bil čim
manjši, saj to pomeni, da so intervali med posameznimi
praznjenji zbiralnika pepela daljši. Poleg tega je večji delež pepela povezan z možnimi napakami v delovanju kotla (»žlindra«). V primeru peletov in sekancev je zelo pomembna tudi
gostota nasutja, ki skupaj z energetsko vrednostjo določa
količino energije na prostorninsko enoto; večja kot je gostota
nasutja, več energije je akumulirane na prostorninsko enoto,
kar je povezano z nižjimi transportnimi in skladiščnimi stroški.
V primeru peletov in briketov je za potrošnike pomembna tudi
ustrezna mehanska obstojnost, ki je definirana kot lastnost

biogoriva, da med nalaganjem, tovorjenjem in raztovarjanjem
ostane nepoškodovan. Večja kot je mehanska obstojnost, večja je odpornost proti obrabi peletov, posledično pa je manjši tudi delež finih delcev v vreči ali skladiščnem prostoru.
Prevelika količina finih delcev lahko namreč onemogoči
polžastega transporterja, ki dovaja pelete iz skladišča v kotel.
Mehanska obstojnost peletov za neindustrijsko rabo naj ne bi
bila manjša od 97,5 odstotka. V primeru sekancev je relevanten tudi podatek o velikosti delcev prevladujoče frakcije; v
kotlih za neindustrijsko rabo se običajno uporabljajo sekanci,
kjer prevladujejo delci velikosti od 16 do 45 mm. Izrednega
pomena za vse vrste goriv pa je tudi podatek o izvoru in poreklu surovine – za domačo rabo naj se namreč ne bi uporabljal kemično obdelan les.
Predlagani ukrepi zaradi nizke kakovosti biomase
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije deluje laboratorij za lesno
biomaso, kjer med drugim analiziramo in testiramo kakovost
lesnih goriv. V letih 2013 in 2014 so bile v sodelovanju z
Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) opravljene analize peletov
na slovenskem trgu. Prva analiza je pokazala razmeroma
slabo kakovost: zaradi neustreznih vrednosti mehanske obstojnosti, deleža pepela in tudi vsebnosti vode peletov ni bilo
mogoč razvrstiti v kakovostne razrede. Letos se je položaj
nekoliko izboljšal, saj je v povprečju kakovost nekoliko višja
kot leto poprej.
Rezultati dosedanjih analiz nakazujejo, da bi bilo treba v
Sloveniji spodbuditi uporabo certificiranih peletov (DINplus
ali ENplus) ali pa vzpostaviti lastno tržno znamko za manjše
proizvajalce, ki bi vključevala shemo rednega nadzora kakovosti. Rezultati analiz kakovosti ter druge koristne informacije
o lesnih gorivih so sicer dostopni na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer so predstavljeni tudi primeri dobrih praks ogrevanja z lesom v Sloveniji.
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Ilustracija: Roman Peklaj

FOkUS

Besedilo: Simona Drevenšek in Ana Vučina Vršnak

kako se prepleta denar
iz elektrarn z občinami
v njihovi bližini
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FOkUS

M

ilijone evrov Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ)
vsako leto »pošlje« sosednjim občinam, ki so
v bližini objekta: Šoštanju, Velenju, Šmartnemu ob Paki. Denar nakazuje tudi Premogovnik Velenje občinama Velenje in Šoštanj.
Na sto tisoče evrov plačuje Termoelektrarna
Trbovlje (TET) občinama Trbovlje in Hrastnik. Nuklearna elektrarna
Krško (NEK) ne plačuje odškodnin ali rent, je pa zavezanec za plačilo javne dajatve – davščine, kar pomeni milijonska nakazila oziroma nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta lokalnim skupnostim Krško, Brežice, Sevnica,
Kostanjevica na Krki in Kozje. Tudi hidroelektrarne plačujejo denimo za škodo, če so jo povzročile bližnjim občinam. Plačujejo tudi
koncesijsko dajatev, ki se razdeli med državo in občine. Finančni tokovi od slovenskih elektrarn do lokalnih skupnosti v njihovi bližini
niso zanemarljivi, so precej nepregledni, marsikdo o njih ne želi
govoriti, protikorupcijska komisija se z njimi (še) ni ukvarjala,
Računsko sodišče revizije, v kateri bi celovito analiziralo »prelivanje«
sredstev iz energetskih družb v občine, tudi ni izvedlo, je pa podrobneje pogledalo plačevanje koncesijskih dajatev ter plačevanje odškodnin občinam v primeru odlagališča jedrskih odpadkov, kjer je
opozorilo na določene neustreznosti. Odziva ni bilo, so pa pristojni
priznali: sistemske ureditve tako pomembnega področja enostavno ni.
Vprašanje nadomestil, odškodnin in podobnih plačil je nedvomno zelo aktualno, sploh v luči pravne države ter razčiščevanja odgovornosti okoli velikih slovenskih energetskih investicij. Manj kot je
nejasnosti in večja kot je preglednost, manjše je tudi tveganje korupcije. Slovenija glede omenjenih plačil sicer ni nikakršna izjema.
Pri vseh dejavnostih in objektih, ki dejansko posegajo v življenje
posameznikov ali skupnosti in imajo dokazane negativne posledice,
je tudi v drugih državah običajno, da oškodovanci dobijo nadomestila. V tem primeru je seveda treba očitano škodo dokazati. Poleg tega obstaja še mehanizem spodbud, ki lokalni skupnosti za to,
da sprejme sobivanje z dejavnostjo v javnem interesu, ki se je večina
brani, omogoča določene prednosti. »Predpostavlja se, da neposredne
okoljske oziroma osebne škode ni, saj objekt deluje skladno s predpisi, ki zagotavljajo varnost in neškodljivost za zdravje. Zahteve do
finančnih spodbud se pogosto pojavljajo v zvezi z obrati za ravnanje z odpadki – od komunalnih odpadkov do t. i. nevarnih odpadkov
in radioaktivnih odpadkov,« so za Energetiko.NET pojasnili na pristojnem ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP).

Dam – ne dam
Na direktoratu za energijo so ob tem spomnili na različne analize
javnega mnenja, med njimi na primer tudi evropsko javnomnenjsko raziskavo Evrobarometer iz leta 2007, ki kažejo na »zanimivo«
stališče državljanov: če bi bila okoljska škoda povzročena njim, pričakujejo v zameno določena nadomestila; manj pa so sami pripravljeni prispevati za odškodnino za okoljsko škodo, h kateri pripomorejo z lastnim ravnanjem. Ljudje torej pričakujejo odškodnino
zaradi bližine odlagališča za komunalne odpadke, niso pa pripravljeni plačevati višjih cen za odvoz komunalnih odpadkov, če jih
proizvajajo nad določeno omejitvijo.
Pri jedrskih objektih je stvar bolj zapletena. Spodbude lokalni
skupnosti se bolj izrazijo, saj gre v večini primerov za nasprotovanje objektu, ki naj bi bil v javnem interesu. Ljudje se načeloma strinjajo s predlagano rešitvijo (denimo gradnjo jedrske elektrarne ali
letališča), dokler ta ne posega v njihovo najbližje okolje. Gre za t. i.
sindrom NIMBY (Not In My Back Yard – Ne na mojem dvorišču.).
Zato dobi v tem primeru občina, kjer bi stal »sporen« projekt,
določene spodbude, ki jih porabi za zvišanje standarda bivanja
celotne skupnosti oziroma za dejavnosti ali investicije, ki so v
javnem interesu na lokalnem območju.
S tem lahko postane bivanje na območju lokalne skupnosti, ki

gosti jedrski objekt, bolj atraktivno v primerjavi z drugimi območji,
pravijo na direktoratu za energijo. Ob tem omenjajo ZDA kot državo
z močno podjetniško tradicijo, kjer za povečanje sprejemljivosti jedrskega objekta zadostuje že samo dejstvo, da v lokalno skupnost prinaša dodatne ekonomske prednosti (nova delovna mesta, dodatni
davki od objekta, izpopolnjena infrastruktura), ki jih posameznik
lahko izkoristi. »Analize kažejo, da nadomestila in spodbude same
po sebi ne zagotovijo sprejemljivosti objekta, če javnost ne verjame,
da je objekt varen in neškodljiv za zdravje,« dodajajo pristojni.

Najbolj razširjene oblike nadomestil in spodbud, denimo
pri jedrskem objektu, so:
• dostopnost do vseh podatkov okoljskega in obratoval
nega monitoringa objekta,
• plačevanje nadomestil za uporabo zemljišča,
• plačevanje nadomestil za znižano vrednost davkov,
ki jih občina dobi od lastnikov nepremičnin v primeru,
da se vrednost nepremičnin dejansko zniža,
• nadomestilo lastnikom nepremičnin v primeru,
da se vrednost njihove nepremičnine dejansko zniža,
• dodatni davki, ki jih plačuje upravljavec oziroma
lastnik jedrskega objekta,
• plačevanje stroškov okrepljene službe za reagiranje v
primeru izrednih razmer,
• ustanovitev sklada za neodvisne raziskave in
monitoring obratovanja jedrskega objekta,
• pooblastilo lokalni skupnosti, da lahko zahteva
ustavitev obratovanja jedrskega objekta v primeru,
da objekt ogroža varnost in zdravje prebivalstva.

Pri energetskih objektih je jasno, da vsi nimajo enakih učinkov
na okolje. Vetrnica denimo ne spušča v ozračje toplogrednih plinov,
termoelektrarna ne kopiči radioaktivnih odpadkov, hidroelektrarne
niso problematične za jate ptic ipd. Vsak od njih je objekt zase s svojimi značilnostmi, vse po vrsti pa prostor nedvomno tako ali drugače
zaznamujejo. Družbe, ki jih upravljajo, občinam plačujejo nadomestilo za stavbna zemljišča, v primeru hidroelektrarn državi vodni
prispevek ter koncesijsko dajatev za energetsko izkoriščanje reke.
Poleg tega se plačujejo odškodnine, če pride do kakšne škode.

Od nadomestil do odškodnin
Pod okrilje HSE kot prvega stebra slovenske energetike ter GEN energije kot drugega spadajo sicer vse slovenske elektrarne. Nekaj podatkov o tem, koliko plačujejo občinam, smo zbrali v nadaljevanju.
Dravske elektrarne Maribor (DEM) so lani za nadomestilo za stavbno zemljišče odštele 3,3 milijona evrov. Ta denar se je porazdelil
med 18 občin ob reki Dravi, po besedah direktorja družbe mag. Viljema Pozeba je Maribor dobil slab milijon. Za koncesijsko dajatev za
energetsko izkoriščanje reke so plačali 14 milijonov evrov. Kot so pojasnili v HSE, se ta dajatev obračunava na podlagi proizvedene
električne energije v hidroelektrarnah in je določena v višini 10 odstotkov od prodane električne energije pri velikih hidroelektrarnah
ter v višini treh odstotkov od prodane električne energije pri malih.
Občinam pripada 60 odstotkov koncesijske dajatve, preostali del pa
državi. Odstotek v korist občin je lahko še višji, tudi do 90 odstotkov,
če državo prepričajo s projekti, so pojasnili v HSE. DEM pa poleg
tega državi, in torej ne občinam, plačuje še vodni prispevek (ta se je
od leta 2007 do 2013 povečal za desetkrat: s 670.000 evrov na 6,8 milijona evrov).
Poleg tega so v zadnjih petih letih v DEM izjemoma izplačali
odškodnino, ki izhaja iz dejansko povzročene škode v treh primerih.
Energetika.NET
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Decembra 2011 so občini Hajdina nakazali 64.407,76 evra kot
odškodnino za odpravo posledic na lokalni cestni infrastrukturi, povzročeni pri širitvi odvodnega kanala HE Zlatoličje. Aprila 2013 so
občini Videm pri Ptuju plačali 42.000 evrov kot odškodnino za
popravilo poškodovane ceste Videm–jez Markovci, ki so jo poškodovali ob izgradnji male HE na jezu v Markovcih. Letos februarja
pa so občini Gorišnica nakazali 99.962,45 evra za odškodninsko poravnavo škode na cestišču in javnih poteh, do česar je prišlo zaradi
sanacije del na območju HE Formin in odvodnega kanala HE Formin.
»Družba DEM mestni občini Maribor ne plačuje nobene odškodnine. Dejansko povzročena škoda, ki ni predmet pokrivanja iz prej
omenjenih dajatev, je zakonska zaveza povzročitelja, torej da škodo
sanira, ne glede na to, ali je to obnovljiv vir ali klasični vir energije.
Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) prav tako občinam, v katerih
je umeščenih pet velikih, 21 malih in črpalna hidroelektrarna Avče,
ne povzročajo škode,« pravijo v HSE in dodajajo, da SENG zakonsko določeno nadomestilo za rabo naravnih bogastev in prostora
državi in občinam plačuje podobno kot DEM. Soške elektrarne Nova Gorica so sicer leta 2010 dogradile črpalno hidroelektrarno Avče
in v okviru projekta je bila predvidena tudi odprava škode, povzročene z gradnjo, kar so Soške elektrarne tudi izvedle, so še dodali v HSE.
Tudi druge elektrarne plačujejo račune. Poleg že določenih nadomestil denimo Premogovnik Velenje za dejansko škodo, ki je nastala
zaradi rudarjenja, občinama Velenje in Šoštanj plačuje odškodnino. V
obdobju 2009–2013 je mestni občini Velenje za to namenil 608.000
evrov, Šoštanju 2.899.171 evrov. »Višina odškodnine je določena glede
na predvidene investicije v posamezni občini in posledično škodo, ki
je s tem povzročena. Prvi odškodninski sporazum je bil sklenjen leta
1997, in sicer z občino Šoštanj. Z mestno občino Velenje je bil prvi
odškodninski sporazum sklenjen leta 2011, pred tem so se namenjala
sredstva odškodnin krajevni skupnosti Pesje. Vse navedene sporazume
je sklenil Premogovnik Velenje,« so pojasnili v HSE.

Finančni tokovi od slovenskih
elektrarn do lokalnih skupnosti
v njihovi bližini niso zanemarljivi,
so precej nepregledni, marsikdo
o njih ne želi govoriti.
V neposredni bližini premogovnika je Termoelektrarna Šoštanj.
TEŠ vsako leto nameni približno tri milijone evrov odškodnin trem
občinam – Šoštanju, Velenju, Šmartnemu ob Paki, in sicer prav tako
na podlagi dejansko ugotovljenih škod. »Glede na dejstvo, da so
proizvodne enote TEŠ v neposredni bližini prvih stanovanjskih naselij, se višina odškodnine, glede na posamezno občino, izplačuje
kot posledica obremenitve in degradacije mestnega in življenjskega
okolja, vključujoč ekološke, prometne, prostorske obremenitve.
TEŠ se pogaja z občinami glede višine odškodnin, ki pa se bistveno
ne spreminjajo glede na preteklo leto,« so nam povedali v HSE.
Kot je torej razbrati, so odškodnine v primeru TEŠ in Premogovnika precej visoke. Dodati velja, da so bili letos z vsemi tremi občinami podpisani triletni sporazumi, katerih podpisniki so HSE,
TEŠ in posamezna občina. Župan občine Šoštanj Darko Menih in
direktor TEŠ Peter Dermol sta za Energetiko.NET že spomladi, ko
smo ju obiskali, dejala, da se zavzemata za dolgoročnejši dogovor,
ki bi obema stranema prinesel večjo gotovost. Do zdaj so se namreč
sproti dogovarjali o višini odškodnin, občine so jih prejemale me sečno po dvanajstinah. Župan Šoštanja je pojasnil, da so dobili letno 384.000 evrov, ob tem pa so po posebnem sporazumu prejeli še
2,1 milijona evrov od TEŠ, pri čemer so sami dobili 1,5 milijona, Velenje pa 600.000 evrov.
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Menih je takrat tudi izrazil svoje stališče, da bi lahko dolgoročnejši dogovor po izgradnji šestega bloka (TEŠ 6) odškodnine zamenjale rente občanom. Ti so, pripoveduje dolgoletni šoštanjski župan, v preteklosti stoično in z velikim razumevanjem prenašali vse
tegobe, ki so bile povezane z gradnjo oziroma dograjevanjem elektrarne ter tudi z delovanjem Premogovnika Velenje. Denar od odškodnine je sicer Šoštanj porabil za obnovo cest, ki so bile poškodovane zaradi del v povezavi s TEŠ, pa tudi za širšo infrastrukturo,
kot je kanalizacija, postavili so tudi športni park. Kot je zagotovil
Menih, je denar namenjen za samo občino in njene prebivalce, ki
so vedno podpirali TEŠ.
Tudi v Zasavju so odškodnine nekaj povsem normalnega. Termoelektrarna Trbovlje (TET) je v zadnjih treh letih (2011–2013) namenila občini Trbovlje 505.000 evrov odškodnine, tudi v tem primeru
na podlagi dejansko ugotovljenih škod. Hrastnik je dobil 485.000
evrov odškodnine. V HSE pravijo, da je višina odškodnine »v zadnjih letih dogovorjena«.
»Nobena od družb ne nakazuje 'rente' – renta se odraža v koncesijski dajatvi, vodnem prispevku ter uporabi stavbnega zemljišča, ki
predstavljajo stabilen vir prihodka tako lokalni skupnosti kot tudi
državnemu proračunu,« so poudarili v HSE.

nuklearka plačuje za omejeno rabo prostora
V okviru GEN energije delujejo Termoelektrarna Brestanica (TEB)
in Savske elektrarne Ljubljana (SEL), ki ne plačujejo nikakršnih
odškodnin občinam, so povedali na ministrstvu. V SEL so se sicer
izdatki za nadomestilo stavbnih zemljišč, koncesije ter vodna povračila v zadnjih letih gibali okoli dveh milijonov evrov.
Pod okrilje GEN sodi tudi Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki
občinam ne plačuje odškodnine ali rente, temveč je zavezanec za
plačilo javne dajatve – davščine – na podlagi uredbe glede nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.
V NEK so pojasnili, da je za lani to nadomestilo znašalo
5.265.431,69 evra. Kot pravijo v jedrski elektrarni, so upravičenci do
nadomestila lokalne skupnosti Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Kozje.
Omenjena uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta ureja
področje odškodnin zaradi jedrskih objektov na državni ravni, izplačevanje pa je nekoliko zapleteno. Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) kot upravljavec Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov (Brinje pri Ljubljani) izplačuje nadomestilo za omejeno rabo
prostora tudi občini Dol pri Ljubljani. Finančna sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna, višina nadomestila pa je z uredbo in
odločbo občine za leto 2014 določena v višini 216.623 evrov.
Poleg tega ARAO kot upravljavec odlagališča srednje- in nizkoradioaktivnih odpadkov (NSRAO) izplačuje še nadomestilo za omejeno rabo prostora občini Krško, na ozemlju katere je oziroma bo
zgrajeno odlagališče radioaktivnih odpadkov (Vrbina). Finančna
sredstva za nadomestilo v tem primeru zagotovi sklad za financiranje razgradnje NEK. Za leto 2014 je določeno nadomestilo v višini
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2.815.181 evrov, denar pa sklad plačuje neposredno lokalnim skupnostim Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice in Kozje.
Zavezanci za plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora
občini Krško so NEK, sklad NEK in ARAO, zavezanec za vplačila
v sklad NEK pa je GEN energija. Lani so tako, kot izhaja iz
Letnega poročila 2013 o porabi sredstev iz naslova nadomestila
zaradi omejene rabe prostora, vplačali NEK 4.212.791 evrov,
sklad 1.349.007 evrov ter ARAO 2.883.035 evrov, skupaj torej
8.444.833 evrov. Nadomestila se med letom izplačujejo v obliki
mesečnih akontacij.
Občina Krško se je konec julija odločila, da bo javnost v prihodnje
učinkoviteje obveščala o porabi teh sredstev in večji preglednosti namenske porabe. Župan Krškega mag. Miran Stanko je tako ob
predstavitvi omenjenega letnega poročila poudaril, da želijo z naložbami v infrastrukturo in obnovo kulturnih, šolskih in drugih
objektov ter sofinanciranjem različnih programov preseči okvire, ki
jih določa zakonodaja. Svojim prebivalcem želijo »omogočiti višjo
kvaliteto življenja na različnih področjih življenja«. To je tudi namen
teh sredstev, o katerih pišemo.
Med večjimi lanskimi projekti, sofinanciranimi iz nadomestil
zaradi omejene rabe prostora, lahko omenimo izgradnjo krške obvoznice, celovito prenovo Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in Zatona,
projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, obnovo javne
razsvetljave, izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij, obnovo
gradu Rajhenburg in Mencingerjeve hiše. V okviru individualne
rabe je bilo največ sredstev namenjenih predvsem sofinanciranju razlike v ceni za vrtce, programu šole v naravi in sofinanciranju letovanja otrok ter pomoči na domu ter sofinanciranju komunalnega
prispevka, so sporočili iz občine.

Občina Krško se je konec julija
odločila, da bo javnost v prihodnje
učinkoviteje obveščala o porabi
teh sredstev in večji preglednosti
namenske porabe.
Vsak sam zase
Ko smo pristojne ter energetske družbe povprašali, ali se z občinami
o odškodninah pogaja posamezna energetska družba, so nam v HSE
povedali, da se njene članice »samostojno pogajajo z občinami skladno z načelnim dogovorom na nivoju skupine HSE, da mora biti plačilo odškodnine sorazmerno z nastalo škodo ter da mora biti ta ugotovljena na neodvisen in transparenten način, skladno s pravili stroke«.
Prejemniki odškodnin so, kot pravijo, zavezani povzročeno škodo s prejeto
odškodnino odpraviti, kar se tudi spremlja s strani plačila odškodnine.
»Ni bilo poskusov za sistemsko ureditev tega področja,« pa so
priznali na MzIP. Zakonodaje, ki bi torej urejala področje odškodnin,
ni. Na ministrstvu dodajajo, da na področju energetike ni več projektov oziroma novih objektov, ki bi se v prihodnje morali z lokalnimi
skupnostmi dogovarjati o odškodninah. »Lokacijo za odlagališče
NSRAO imamo, novega oziroma še enega pa ne bomo potrebovali.
Lokacijo za nuklearko imamo, in tudi če bo kdaj namesto zdajšnje
NEK delovala JEK2, bo to na isti lokaciji, torej bomo samo podaljšali
plačevanje odškodnine tem občinam. Preostale proizvodne in
prenosne objekte pa bomo umeščali v prostor tako, da ne bodo imeli
pretiranih negativnih vplivov na prebivalstvo, kar smo tako ali tako
dolžni početi že v skladu z veljavno zakonodajo, torej ne bo osnov za
kakršnekoli odškodnine,« pojasnjujejo na direktoratu za energijo, ki
ga vodi Danijel Levičar.
Kot je pri tem slišati, naj niti ne bi bilo v interesu lokalnih
skupnosti, da se to področje sistemsko uredi, zato bi takemu

predlogu občine tudi nasprotovale. »Torej morebitni predlog, tudi
če bi ga vlada pripravila, ne bi šel uspešno skozi postopek sprejemanja,« so prepričani pristojni.
Dodajmo še, da je Računsko sodišče leta 2011 vlado pozvalo k
sistemski ureditvi plačevanja odškodnin za družbeno sprejemljivost
v vseh primerih umeščanja gospodarske javne infrastrukture v
prostor oziroma njihove uporabe, s katero se povzročajo nezaželeni
vplivi. Plačevanje odškodnin občinam je namreč obravnavalo v reviziji smotrnosti poslovanja pri izbiri lokacije odlagališča NSRAO
v obdobju od leta 2005 do 2011 in zahtevalo popravljalni ukrep.
Poziv se je nanašal na odlagališče NSRAO ter na umeščanje
občinskih odlagališč komunalnih odpadkov, na umeščanje regijskih
odlagališč preostalih komunalnih odpadkov, na umeščanje centrov
za ravnanje z odpadki in objektov za termično obdelavo odpadkov.
Odgovora vlade na ta poziv ni bilo.
Čeprav Računsko sodišče ni izvedlo revizije, v kateri bi celovito
analiziralo prelivanje sredstev iz energetskih družb v občine – v tem
primeru bi moralo izvesti prečno revizijo vseh družb, ki izvajajo energetske dejavnosti, pa so v zvezi s plačevanjem koncesijskih dajatev izvajali medsebojno povezani reviziji o pravilnosti obračunavanja
in plačevanja koncesijske dajatve in vodnega povračila za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (revizija je bila v obdobju 2006–2009 poleg ministrstva za okolje in prostor izvedena tudi v HSE, ki je bil do 31. julija 2008 koncesionar hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice) ter o pravilnosti in smotrnosti zagotavljanja in izvajanja gospodarske javne službe urejanja
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save.
Kot je za Energetiko.NET povedal drugi namestnik predsednika
sodišča Samo Jereb, so takrat opozarjali na neustrezno obračunavanje koncesijske dajatve in spremembo koncesionarja, s katero so
se zmanjšala plačila koncesijske dajatve v proračun. Obenem so
podali priporočilo, da naj se poenotijo obveznosti vseh koncesionarjev za izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov v Sloveniji.
Priporočili so tudi, naj ministrstvo prouči ustreznost določitve prodajne cene proizvajalca električne energije kot osnove za obračun
koncesijske dajatve, ko se električna energija prodaja prek podjetij
v skupini in prihaja do transfernih cen, ki povzročajo konkurenčne
prednosti takšnim proizvajalcem električne energije, ter poenoti obveznosti vseh koncesionarjev za izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov v Sloveniji. Računsko sodišče je ločeno tudi opozarjalo, da sredstva koncesijske dajatve v skladu z zakonom pripadajo
tudi občinam, čeprav te nimajo nobene obveznosti zagotavljati vire
financiranja za gradnjo potrebne infrastrukture pri urejanju
vodotokov. Zato se po njihovem občinam ne bi smelo zagotavljati
virov za financiranje teh obveznosti. Ministrstvo ni predlagalo ustreznih sprememb zakona, so povedali na Računskem sodišču,
konkretna zadeva pa se je nanaša na Zakon o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS).
Če vse skupaj strnemo, lahko sklenemo takole: predpisov za sistemsko ureditev vseh odškodnin s strani proizvodnih energetskih
objektov do bližnjih lokalnih skupnosti ni. Če obstajajo pravila
glede raznih nadomestil, so v njih lahko tudi »luknje«. Če so te ugotovljene, ni zagotovila, da jih bo država odpravila. Hkrati pa celovita
ureditev področja naj tudi ne bi bila ravno prioriteta.
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novi
ministri
in nova
komisarka
Foto: Borut Peršolja/državni zbor

Tanja Srnovršnik Volarič
in Ana Vučina Vršnak

redsedniki strank Stranka Mira Cerarja (SMC), DeSUS in SD, dr. Miro
Cerar, Karl Erjavec in Dejan Židan,
so v začetku septembra podpisali koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi za
mandatno obdobje 2014–2018 ter obelodanili listo 16 ministrskih kandidatov. Poslanci so o novi ministrski zasedbi odločali
prav na dan, ko smo tiskali to revijo. Za
ministra za infrastrukturo – v ta resor spada tudi energetika – je bil predlagan dr. Peter Gašperšič (SMC), državni sekretar na
ministrstvu za okolje in prostor v času
Roka Žarnića.
Gašperšič, doktor tehničnih znanosti s
področja gradbeništva, je na zaslišanju na
seji matičnega odbora državnega zbora za
infrastrukturo, okolje in prostor napovedal, da si bo prizadeval za bolj učinkovito
gospodarjenje z obstoječo infrastrukturo.
»Na področju energetike je na strateški rav ni ključnega pomena sprejem energetskega
koncepta Slovenije. Ta energetski koncept
Slovenije bo na koncu potrdil tudi Državni
zbor. To bo osnovni razvojni dokument za
obdobje naslednjih 40 let in bo nadomestil
nacionalni energetski progam, ki pravzaprav po dolgih letih priprave potem nikoli
ni ugledal luči sveta,« je dejal Gašperšič.
Na področju razvoja energetske infrastrukture bo po njegovih besedah prioriteta nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn na reki Savi, seveda ob upoštevanju
okoljskih pogojev. »Znano je namreč, da
bo proizvodna učinkovitost verige hidro elektrarn na Savi optimalna šele z dokon -

P
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čanjem celotne verige. V ta namen se
bomo pospešeno lotili umeščanja v prostor energetske in tudi prometne infrastrukture na območju srednje Save. Zagotovili pa bomo tudi pogoje za sklenitev
koncesijske pogodbe za izrabo energetskega potenciala srednje Save,« pravi Gašperšič, ki napoveduje še poudarek na
energetski sanaciji obstoječih stavb v javni
in zasebni lasti.
Izogniti se ni mogel problematiki šestega bloka šoštanjske termoelektrarne (TEŠ 6).
»Kljub temu, da je TEŠ 6 sedaj že dejstvo,
bomo zagotovili neodvisno revizijo izvedbe
te investicije ter revizijo dolgoročne ekonomike njenega obratovanja,« je jasen. Priznal je, da verjetno obratovanje TEŠ ne bo
rentabilno, vendar bi se lahko situacija »popravila«, če se bodo dvignile cene električne
energije na mednarodnih trgih.
Omenil je še Južni tok. »Omogočali bomo tudi nadaljnji razvoj izrabe zemelj skega plina kot najčistejšega fosilnega
goriva, čeprav se je projekt Južni tok, kot
kaže, usmeril sedaj že bolj na sever,« je bil
kratek v predstavitvi v DZ.
Za okoljsko ministrico je bila sicer
predlagana Irena Majcen (DeSUS), ki na
upravni enoti Slovenska Bistrica vodi oddelek za okolje, prostor, promet in zveze.
Za ministrico za strateške projekte in kohezijo – med strateške projekte je uvrščena tudi energetska sanacija – je SMC
predlagala Violeto Bulc, za ministra za
gospodarski razvoj in tehnologijo pa Jo žefa Petroviča.

Slovenski komisarki področje
energetske unije
Na vrhuncu je bilo hkrati tudi kadrovanje v
Bruslju. Prihodnji predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je odhajajočo
slovensko premierko Alenko Bratušek predlagal za podpredsednico komisije za energetsko unijo. Gre za pomemben položaj,
povezan z geostrateškimi odločitvami, odnosi z Rusijo, konkurenčnostjo in podnebnimi spremembami. »Vesela sem in ponosna, da so Sloveniji znotraj evropske komisije
dosegljive stvari, za katere se je doslej govorilo, da za majhne države, kot je Slovenija,
niso dosegljive,« je dejala Bratuškova.
Slovensko združenje elektroenergetikov
CIGRE in CIRED, Energetska zbornica
Slovenije in Slovenski nacionalni komite
svetovnega energetskega sveta (SNK WEC)
so prepričani, da je mesto podpredsednice
evropske komisije za energetsko unijo »priznanje državi za dosedanje dosledno in
učinkovito delovanje v EU«. Prepričani so,
da ima Bratuškova dovolj mednarodnih
izkušenj ter izkušenj na področju energetike
in mednarodnih energetskih projektov, da
bo lahko svojo vlogo opravljala vzorno. Pri
tem ji bo, tako obljubljajo, vso podporo
ponudila tudi slovenska energetska stroka.
Vendar pa je stvar vse prej kot enostavna. Politika doma je (samo)kandidaturo premierke napadla na vseh frontah, tako da o
tem, kako so vsi v Sloveniji proti komisarki, pišejo že tuji mediji. V igri je tudi
protikorupcijska komisija. Nedvomno
čaka Bratuškovo izjemen zalogaj. Prizade-
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vati si bo morala tako za »bolj prožno« energetsko unijo (tako v smeri bolje delujo čega notranjega energetskega trga kot tudi bolj učinkovitega nastopanja navzven),
z napredno politiko naslavljanja podnebnih sprememb. Pozorna bo morala
biti tudi na to, da EU postane številka ena
na področju obnovljivih virov.
Dodajmo še, da bo mesto komisarja za
energijo in podnebje v novi komisiji pripadlo
Špancu Miguelu Ariasu Caneteju. Na nogah so okoljevarstveniki, in sicer zaradi njegovih povezav z naftno industrijo. »Da bi
dokazal, da je prava oseba za to mesto, bo
moral razrešiti konflikte interesov in izboljšati svojo okoljsko 'kartoteko' iz časa svojega ministrovanja,« pravi Greenpeace.

alenko Bratušek v Bruslju čaka naporno delo,
saj se bo ukvarjala z različnimi vidiki evropske
energetske politike.
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Z nižanjem stroškov za energijo v
Palomi prihranili 1,5 milijona evrov
Andreja Šalamun

V zgolj letu dni je Palomi z znižanjem stroškov za
energente in učinkovito rabo energije uspelo prihraniti kar
1,5 milijona evrov. Precej je k temu pripomogla tudi
zamenjava dobavitelja plina. kako torej zamenjati
dobavitelja in na kaj je treba paziti?
V Palomi na leto porabijo 16 milijonov standardnih kubičnih
metrov plina, zato se jim manjša poraba občutno pozna pri
stroških. »Pri nas je ključnega pomena nižanje stroškov prav na
področju energetike, torej stroškov zemeljskega plina in elektrike, zato redno spremljamo ponudbo na trgu,« so za Energetiko.NET povedali v Palomi. Dodali so, da so z zamenjavo
dobavitelja in s spremembami, ki jih je prinesel odprt trg, stroške nabave zemeljskega plina znižali za več kot 35 odstotkov.
kdaj in kako izbrati novega dobavitelja
Če imate lastno merilno mesto, potem postopek zamenjave
dobavitelja plina v podjetjih in tudi v gospodinjstvih ni zapleten,
pravijo poznavalci. Ko ocenite, da je trenutek primeren za zamenjavo – najbolje je to narediti ob poteku prejšnje pogodbe
oziroma takrat, ko do trenutnega dobavitelja nimate več obveznosti –, izberite ustrezne dobavitelje in jih pozovite, naj vam
pripravijo ponudbo. Izberite dobavitelja, ki vam je poslal najboljšo ponudbo, in se začnite pogajati.
V Palomi priznavajo, da je bil pogajalski postopek ob zamenjavi dobavitelja strokovno zahteven in precej odvisen od njihovega tržnega položaja, pa tudi od vedenja, kaj lahko pričakujejo.
»Pri uspešnem dogovoru sta pomembna tudi velikost in profil odjema,« dodajajo v Palomi.
SiJ: treba je predčasno revidirati dolgoročne pogodbe
»Podjetja v skupini Slovenska industrija jekla - SIJ se z
zemeljskim plinom oskrbujejo na osnovi desetletne pogodbe,
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ki je še veljavna in je bila sklenjena v času, ko drugih dobaviteljev ni bilo na trgu,« je povedal Slavko Kanalec, izvršni direktor
za tehnologijo v SIJ. Poudaril je, da jih je trenutni dobavitelj
doslej z zemeljskim plinom redno oskrboval, vendar da so v zadnjih letih nastale precejšnje razlike med ceno po dolgoročnih
pogodbah na eni strani ter cenami na prostem trgu na drugi
strani. Razlika se giblje med 15 in 30 odstotkov in je odvisna od
stanja na prostih/spot trgih. »V preteklih letih smo jo nekoliko
zmanjšali na osnovi dokupov nadpogodbenih količin na trgu,
vendar obenem pričakujemo bolj celovito rešitev, ki bi pomenila
tudi konkurenčnejše pogoje na trgu za največje industrijske
porabnike v Sloveniji,« je poudaril Kanalec. Prepričan je, da je
celovita rešitev precej enostavna: »Vzpostavitev povsem odprtega, konkurenčnega trga, predčasno revidiranje veljavnih dolgoročnih pogodb o dobavi zemeljskega plina, saj te ne zrcalijo več
realnega stanja na trgu, potrebna pa je tudi reforma oziroma
preučitev vprašanja učinkovitega obdavčenja posameznih vrst
energentov v Sloveniji.«
Cena je pomembno, a ne edino merilo
»Glavno merilo pri zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina je
za nas cena,« pravijo v Palomi, »a smo enako pozorni tudi na
druge dejavnike, ki vplivajo na skupen strošek za plin, kot so
stroški odstopanj, prenos na drugega dobavitelja, zanesljivost oskrbe in drugo«. Za optimalno sestavo cene je dobro poznati in
predvideti lasten odjemni profil. Smiselno je upoštevati tudi velikost dobavitelja, in sicer mora biti ta dovolj velik in zanesljiv,
saj si tako zagotovite nemoteno dobavo energenta. »Od dobavitelja pričakujemo strokoven in korekten odnos, optimalno ceno
ter druge ugodne tržne pogoje, ki so možni v danih okoliščinah,« pravijo v Palomi. Prepričani so, da je odnos z dobrim
dobaviteljem dinamičen in se spreminja, kar pomeni, da se ob nastanku novih razmer dobavitelj odzove tudi v korist odjemalca.
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S trajnostnimi viri energije v energetsko prihodnost
Električna energija je ena temeljnih dobrin sodobne
družbe, zanesljivost oskrbe z električno energijo pa je
ključni dejavnik ekonomskega razvoja in družbenega
napredka. Med trajnostne vire spada tudi jedrska energija, ki v Sloveniji predstavlja skoraj 40 % proizvodnje električne energije.
V Sloveniji proizvajamo električno energijo na več načinov,
ki se medsebojno dopolnjujejo. Slovenska energetska mešanica je sestavljena iz treh glavnih virov: jedrske energije,
fosilnih goriv (premog, nafta, plin) in vodne energije.

Energetska prihodnost temelji na trajnostnih virih električne energije
Odločitev za posamezne energetske vire in koliko naj bi ti
prispevali za pokrivanje vseh potreb po elektriki, mora
temeljiti na trajnostnem razvoju, torej na realnih ocenah
energetskih zmožnosti posameznih virov, ekonomski konkurenčnosti in njihovih vplivov na okolje.

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov, kot so veter, sonce
in voda ne povzroča emisij CO₂, žal pa z njimi ne moremo
pokrivati vseh današnjih in še manj bodočih energetskih
potreb. Odjemalci, zlasti industrija, potrebujejo kakovostno,
zanesljivo in stabilno električno energijo, ki jo lahko zagotovijo predvsem velike proizvodne enote, kot so v Sloveniji
na primer jedrska elektrarna in termoelektrarne. Med obnovljivimi viri pa se tem zahtevam približajo hidroelektrarne.

Jedrska energija je z vidika zanesljivosti, ekonomske upravičenosti, rabe prostora ter okoljske odgovornosti tisti vir, ki
Sloveniji že 30 let zagotavlja varno, brezogljično in traj nostno usmerjeno oskrbo z električno energijo. Izpolnjuje
kriterije trajnostnega razvoja v vseh treh njegovih razse žnostih, in sicer v:

Graf: Proizvodnja električne energije po posameznih proizvodnih
virih, julij 2014
Vir: SURS

- družbeni razsežnosti: dolgoročno zanesljiva in varna
proizvodnja ter dobava električne energije z uporabo
najboljših, najsodobnejših, učinkovitih in varnih tehnologij;
- okoljski razsežnosti: minimalni vplivi na okolje in optimalni izkoristek prostora; ter v
- ekonomski razsežnosti: cenovna stabilnost in konkurenčnost, tako za gospodinjstva kot za slovensko
gospodarstvo.
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Od manjše vile
do prave nuklearke

OgLaSnO SPOrOČiLO

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je bil že pri izgradnji
Nuklearne elektrarne Krško (NEK) leta 1973 vključen v
številne aktivnosti pri tem pomembnem projektu. Investitorja, Savske elektrarne in Elektroprivreda, sta imenovala investicijsko skupino s sedežem v manjši vili v Krškem. Začela
naj bi s prvimi aktivnostmi, potrebnimi za izgradnjo takega
objekta.
Pred izgradnjo NEK je bila podpisana pogodba z
glavnim dobaviteljem opreme Westinghouse iz ZDA, koordinator gradnje je bil Power System Project Division (PSPD),
ki je bil tudi glavni sogovornik z investicijsko skupino. Začelo
se je projektiranje elektrarne, kjer so tako v gradbenem delu
kot na področju električne energije sodelovale projektantske
skupine iz Ljubljane in Zagreba. Za gradbeni del je bila v
sodelovanju z Westinghouseom zadolžena Hidroelektra iz
Zagreba, za del, povezan z električno energijo, pa slovenski
Inženirski biro elektroprojekt (IBE). Ta je zasnoval stikališče
(t. i. Balance of Plant). Za projektiranje nuklearnega dela,
vključno s kompletno lastno rabo NEK, je bil zadolžen Westinghouse. Ker je bil že takrat v veljavi Zakon o graditvi objektov (ZGO), ga je bilo seveda treba spoštovati, ob tem pa
upoštevati tudi vse ostale tehnične predpise – med drugim
standarde, ki so bili takrat obvezni. Ker pa so se evropski
standardi razlikovali od ameriških, je bilo treba najti ustrezne
tehnične rešitve oziroma prilagoditve.
V tem spletu okoliščin sta se glavni republiški energetski inšpektor in EIMV dogovorila, da bo Elektroinštitut
zagotovil, da bodo ob gradnji in zagonskih preizkusih upoštevane vse zahteve domače (slovenske) zakonodaje. NEK je
bila namreč postavljena na takratnem ozemlju SR Slovenije.
Ker pa je bilo treba tehnično in zakonsko spremljati tako
gradbeni, strojni, elektro kot nuklearni del projekta, so bili
pod vodstvom EIMV angažirani tudi drugi inštituti: Inštitut
za metalne konstrukcije (IMK), Institut građevinarstva, Institut za elektroprivredo (IE), Institut Jožef Stefan (IJS) in
Institut Ruđer Bošković. Poleg domačih inštitutov so bile
torej angažirane tudi tuje inštitucije, in sicer predvsem kot
pomoč pri zagotavljanju kakovosti (QA).
Sodelovanje med obratovanjem in v času zaustavitve
Od izgradnje elektrarne pa vse do danes lahko sodelovanje
EIMV z NEK razdelimo na sodelovanje med rednim obrato vanjem NEK (gorivni 18-mesečni cikel) in na sodelovaje v
času redne zaustavitve elektrarne, ko se menja gorivo, opravlja
posodobitve opreme in izvaja redna vzdrževalna dela.
Med rednim obratovanjem elektrarne v NEK potekajo intenzivne priprave na naslednji remont, v katerem se
opravijo številne aktivnosti, kot so zamenjava goriva, poso dobitve oziroma zamenjava opreme in redna vzdrževalna
dela. EIMV pri tem za NEK izdeluje študije, ekspertize in
strokovna mnenja s področja delovanja, vodenja in zaščite
elektroenergetskih sistemov in posameznih visokonapetost-
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nih (VN) naprav. Prav tako EIMV svetuje pri določanju
parametrov in ob prevzemu VN naprav, kot so na primer
energetski transformator, generator, odklopnik, instrumentni transformator, kabel, itd.
Med zaustavitvijo elektrarne – to obdobje običajno
traja 35 dni – pa EIMV opravlja številne druge aktivnosti,
kot so denimo preizkušanja VN naprav in sistemov, meritve
vpliva elektroenergetskih naprav na okolje, fizikalno-kemijska diagnostika transformatorjev ter nadzor nad kakovostjo
in delovanjem elektroenergetskih sistemov in naprav. Poleg
omenjenih aktivnosti EIMV v sodelovanju z drugimi pooblaščenimi organizacijami za NEK izdela Zbirno strokovno
oceno remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo NEK. V tej na podlagi strokovnih ocen posameznih
pooblaščenih organizacij ter analiz opravljenih preizkusov
pove, ali so bila remontna dela in menjava goriva opravljena
v skladu z veljavno zakonodajo, odobrenimi postopki in
dobro inženirsko prakso, kar s stališča jedrske varnosti omogoča obratovanje sistemov v skladu s projektnimi zahtevami
in tehničnimi specifikacijami NEK.
Ključni so kadri in oprema
Da pa lahko EIMV kakovostno in učinkovito opravi zastavljene cilje in naloge v NEK, potrebuje visoko izobražene
strokovnjake. Ob izgradnji NEK so sodelavci Elektroinštituta
nedvomno pridobili številne izkušnje, ki so jih ves čas uspešno
prenašali na mlajše generacije, prav tako si specialistična
znanja pridobivajo na podiplomskem študiju doma ali v tujini.
Večina sodelavcev, ki sodeluje pri projektih v NEK, opravi
tudi dvomesečni tečaj iz osnov tehnologije jedrskih elektrarn,
ki ga izvaja Institu Jožef Stefan (IJS). Poleg strokovnjakov pa
je za uspešno delo EIMV potrebna tudi odlična merilna
oprema, ki je zaradi posebnih merilnih metod običajno zelo
redka in posledično tudi zelo draga. Večina vgrajene opreme
v NEK je načrtovana in izdelana v ZDA, zato se strokovnjaki
EIMV pri proizvajalcih pogosto izobražujejo o vzdrževanju
te opreme. Ob vsem to so seveda s svojimi prispevki dejavni
v številnih domačih in tujih organizacijah, kot so npr.: FORATOM, ENS, SJF, DJS, IEEE, CIGRE.
Če želi EIMV ohranjati status vodilne inženirske in
znanstveno-raziskovalne organizacije na področju elektroenergetike in splošne energetike, mora neprestano vlagati
velika sredstva v izobraževanje kadrov in nakup drage merilne opreme. EIMV se zaveda, da je to edina in prava pot k
ohranjanju konkurenčnosti EIMV na trgu, ki pa je iz leta v
leto bolj zahteven. To se pogosto kaže s stalnim pritiskom
zniževanja cen in nelojalno konkurenco. Z zadovoljstvom
pa vendarle lahko ugotovimo, da se je EIMV do danes uspel
prilagoditi na vse omenjene izzive, saj se zaveda, da je prav
kakovostna storitev tisto, kar omogoča varno in zanesljivo
obratovaje edine slovenske nuklearke – NEK.
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Varno in zanesljivo obratovanje
NEK potrjuje pravilnost
odlo~itev izpred desetletij
Po štirih desetletjih od postavitve temeljnega kamna je Nuklearna elektrarna Krško pomemben in
zanesljiv vir električne energije. Rezultati obsežnega nadzora potrjujejo njeno varnost in skrben odnos
do okolja. Med dosedanjim obratovanjem so bili vsi vplivi na okolje daleč pod upravnimi omejitvami.
S svojimi dosežki in aktivnim udejstvovanjem v mednarodnih organizacijah je NEK utrdila svoje mesto
med sodobnimi jedrskimi objekti v svetu.

Obema družbenikoma (GEN Energija, HEP) NEK v zadnjem desetletju letno dobavlja preko 5 teravatnih ur
električne energije, kar predstavlja tretjino vse v Sloveniji
proizvedene električne energije. Nuklearka ostaja pomemben, zanesljiv in z nizko stroškovno ceno tudi konkurenčen
vir električne energije. Kot veliko, uspešno podjetje visoke
tehnologije NEK vsestransko pozitivno vpliva na gospodarstvo in razvoj tako v regiji kot v državi. Stalna tehnološka
nadgradnja zagotavlja doseganje visokih varnostnih standardov in dolgoročno obratovanje. Posodobitve elektrarne so
poleg povečanja varnosti in zanesljivosti omogočile tudi
povečanje moči od izvornih 664 megavatov na generatorju
do 727 megavatov.
Obratovalno dovoljenje brez časovnih omejitev
NEK je zaključila upravne postopke, ki ob izpolnjevanju
predpisanih pogojev omogočajo obratovanje elektrarne do
leta 2043. Podaljšanje obratovalne dobe elektrarn je uveljavljena in pogosta praksa v jedrski industriji, saj zanesljive projektne rešitve, kakovostna izdelava ter stalno vzdrževanje in
posodabljanje opreme zagotavljajo dolgoročno varno obratovanje. Predpogoj za podaljšanje obratovanja elektrarne je
bila uvedba Programa nadzora staranja varnostno pomembnih struktur in komponent, ki pred potrditvijo programa
staranja niso bili zajeti v redne procese preventivnega
vzdrževanja. S sistematičnim razvojem tega programa je
NEK začela že leta 2002. V skladu z najboljšo industrijsko
prakso so bili za več tisoč komponent, skupin opreme, struktur in sistemov razviti procesi spremljanja staranja ter predvideni korektivni ukrepi. Od 2006 do 2010 je v NEK potekal
podroben pregled vseh mehanizmov staranja, ki so možni
glede na tip opreme. Vzpostavljenih je bilo več deset programov nadzora staranja, ki zahtevajo posebne ukrepe in
procese v obratovanju, vzdrževanju in nadzoru. Izvedene so
bile dodatne varnostne analize, ki so pokazale, da je v NEK
dovolj varnostnih rezerv za podaljšanje obratovalne dobe.
Drugi pogoj je izpolnitev zahtev občasnih varnostnih pregledov, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja. Vsakih deset
let Uprava za jedrsko varnost celovito in sistematično preveri jedrsko varnost NEK in izpolnjevanje akcijskih načrtov,
ki zajemajo tudi presojo pripravljenosti za primer jedrske
nesreče ter izvedbo izboljšav. Prvi varnostni pregled je bil

opravljen v letih 2002/03, drugi je bil uspešno zaključen v
letih 2012/13, tretji bo sledil v letih 2022/23. V tem obdobju
bo morala NEK nadaljevati s stalno tehnološko obnovo;
preko osemsto posodobitev od začetka obratovanja je
neposredno izboljševalo jedrsko varnost in zanesljivost obratovanja. V naslednjih petih letih NEK načrtuje več kot sto
tehnoloških izboljšav.
Program nadgradnje varnosti
Oblikovanje Programa nadgradnje varnosti je bilo povezano
z odločitvijo o podaljšanju obratovanja elektrarne; posodobljen je bil po jedrski nesreči na Japonskem. NEK je potrebne analize izvedla še pred evropskimi »stresnimi testi«.
Program je predložila Upravi za jedrsko varnost, ki ga je
potrdila. Izveden bo v prihodnjih letih. Obsega izgradnjo dodatnih varnostnih sistemov za zagotavljanje hlajenja sredice
v reaktorju in izrabljenega goriva, ki bodo omogočali
odpornost elektrarne na izredne naravne in druge malo verjetne dogodke, kot so ekstremen potres, poplava, padec
komercialnega letala ipd. Program obravnava tudi sisteme
za blaženje posledic poškodb in taljenja goriva ter sproščanja
radioaktivnega materiala, ki so glede na vse že obstoječe
ukrepe zelo malo verjetne. NEK je med lanskim remontom
že vgradila pasivni razbremenilni filtrski sistem zadrževalnega hrama in pasivne sežigne peči za vodik, ki so del teh
sistemov.
Energetika.NET
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težko obdobje za
jedrsko energijo

Vir: arhiv NEK

aktUaLnO DOMa in PO SVEtU

Ana Vučina Vršnak

M

edtem ko se Sloveniji obeta
referendum o drugem jedr skem bloku, napovedovala
ga je Stranka Mira Cerarja,
je sredi poletja »udarilo« Svetovno poročilo o jedrski industriji – avtorja sta neodvisna strokovnjaka Mycle Schneider iz
Pariza ter Antony Froggatt iz Londona, v
ozadju poročila pa sta med drugim švicarski energetski sklad ter nemška ustanova Heinricha Bölla. Sklep poročila je:
jedrska energija po svetu je v zatonu. Tezo
sta avtorja podkrepila s številnimi podatki
(v okvirčku). Jedrske elektrarne po svetu
sicer upravlja 31 držav, skupno je delujočih
388 reaktorjev. Veliko elektrarn naj bi v
prihodnjih letih zaprli, gradijo pa se tudi
nove. Slovenska Nuklearna elektrarna
Krško (NEK) komercialno deluje od leta
1984, dovoljenje za obratovanje ima do
leta 2023, načrtujejo podaljšanje obratovanja po izteku prvotno predvidenih 40 let
obratovalne dobe za 20 let.
Slovenski jedrski strokovnjaki in tisti, ki
so z jedrsko energijo pri nas povezani, so v
odzivu na omenjeno poročilo za Energetiko.NET dejali, da jedrska energija ni v zatonu, da pa je dejansko, kot pravi Tomaž
Žagar, direktor agencije za radioaktivne
odpadke (ARAO), v »težkem obdobju«. Andrej Stritar, prvi mož uprave za jedrsko
varnost, poudarja, da ugotovitve avtorjev
lahko gledamo v smislu »kozarec je na pol
prazen«, a da bi taisti kozarec lahko pogle dali tudi s stališča »kozarec je na pol poln«.

Sporno: količina proizvedene elektrike
ne upada, gradijo se nove nuklearke
»Nekatere naštete trditve so napačne. Po
meni znanih podatkih je bila zmogljivost
vseh nukleark na svetu leta 2013 okoli 370
GW, leta 2003 pa je bila okoli 355 GW –
torej se je v 10 letih povečala,« pravi Stritar.
Avtorja poročila namreč navajata, da so
20
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V nadaljevanju objavljamo le del odgovorov
in mnenj, vse pa lahko preberete na portalu
Energetika.NET.

u Jedrska energija v zatonu, investicijski
stroški enormni

u Komentar dr. Leon Cizelj: Jedrska
energija v zatonu?

u Jedrski strokovnjaki: Reči, da je

jedrska energija v zatonu, je pretirano

Podatki iz poročila:
• Vse manjše zmogljivosti jedrskih elektrarn (zdaj 333 GW).
• Vse manjši delež v proizvodnji električne energije (zdaj 10,8 odstotka).
• Vse manjši delež v komercialni proizvodnji primarne energije v svetu
(4,4 odstotka).
• Vse manj proizvedene elektrike (še leta 2006 2660 TWh in upad na
2359 TWh v letu 2013).
• Povprečna starost delujočih reaktorjev se viša in trenutno znaša
28,5 leta, več kot 170 (44 odstotkov vseh) deluje že več kot 40 let
(in od teh 39 več kot 40 let).
• 200 reaktorjev naj bi zaprli v prihodnjih 20 letih; Nemčija jih je po
Fukušimi zaprla osem od 17.
• Nove reaktorje trenutno gradi 15 držav, dve tretjini (43 reaktorjev)
sta samo v treh državah: na Kitajskem, v Indiji ter Rusiji.
• Gradnja reaktorjev traja v povprečju sedem let, osem reaktorjev pa je v
gradnji že več kot 20 let; v zadnjem desetletju je povprečna doba grad
nje 10 let (obdobja se sicer gibljejo od 3,8 do 36,3 leta).
• Vsaj 49 se jih je soočilo z zamudami pri gradnji, večinoma kar z
velikimi; prvič doslej so ogromne zamude pri kar treh četrtinah
kitajskih reaktorjev.
• Izjemno naraščajoči stroški gradnje jedrskih elektrarn: v zadnjem
desetletju so ti s približno 1000 dolarjev/inštaliran kW poskočili
tudi na približno 8000 dolarjev/inštaliran kW.

Deset največjih jedrskih podjetij v Evropi je od leta 2008 do danes izgubilo
kar polovico svoje vrednosti, ocenjene na bilijon evrov.
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Oktober 1970: predsednik iS Skupščine Sr
Slovenije Stane kavčič in predsednik iS Sabora
Hrvaške Dragutin Haramija podpišeta sporazum
o gradnji nuklearne elektrarne

temu. Kot že omenjeno, so se stroški v zadnjih desetih letih zvišali za osemkrat – prav
te rekordne vsote dosegata enoti v britanskem Hinkley Pointu. Avtorja opozarjata, da so se stroški zvišali v skoraj vseh
državah, med drugim na Kitajskem, Finskem,
v Franciji in tudi Združenih arabskih emiratih ter ZDA.
Rekordne stroške gradnje novega reaktorja dosega britanski Hinkley Point.

zmogljivosti letos julija upadle na 333 GW,
medtem ko so leta 2010 znašale 367 GW.
Stritar dodaja, da je bilo leta 2003 v gradnji
36 reaktorjev s skupno močjo okoli 32 GW,
lani pa že 72 s skupno močjo okoli 70 GW.
»Proizvodnja elektrike po letu 2011 res
upada, toda predvsem zaradi ustavljenih
japonskih reaktorjev,« je še pristavil.
Žagar tudi opozarja, da poročilo ne
omenja dejstva, da količina proizvedene
energije v jedrskih elektrarnah ne upada
bistveno: »Količina proizvedene energije
se ne zmanjšuje tako drastično, kot se
zmanjšuje delež v jedrskih elektrarnah
proizvedene energije.« Delež proizvedene
energije v odstotkih se, nadaljuje, seveda
zmanjšuje, ker se povečuje skupna poraba – predvsem v Aziji, in to novo porabo
pokrivajo drugi viri – premog, zemeljski
plin in nafta, šele na četrtem mestu so
obnovljivi viri energije (OVE), pri čemer
več kot polovico teh novih OVE pomenijo
nove hidroelektrarne v Aziji in Južni
Ameriki. »Takšna statistika se kaže tudi v
povečani količini izpuščenih toplogrednih
plinov v ozračje, ki še vedno narašča. Tega
poročilo ne omeni. Kot tudi ne dejstva, da
so se zaradi ustavljenih jedrskih elektrarn
v Nemčiji in na Japonskem povečali izpusti dimnih plinov in smoga v ozračje.«
Doda, da avtorja poročila nista navedla ni-

ti tega, da v ZDA od lani gradijo štiri nove
jedrske elektrarne.
Prvi mož GEN energije Martin Novšak
pravi, da je sklep o zatonu jedrske energije
ob številnih investicijah v nove jedrske
elektrarne v hitro razvijajočih se državah na
vzhodu, v Aziji in tudi v Evropi »pretiran in
neutemeljen«. »Strinjamo pa se z ugotovitvijo, da so razlogi za trenutno statistično sliko,
kot je predstavljena v poročilu, izključno
politični,« je poudaril. Tudi dr. Leon Cizelj
pravi, da so razlogi za morebitni zaton jedrske energije veliko bolj politični kot tehnični. Profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko dr. Marko Čepin še opozarja, da
daje naslov poročila vtis, kot da gre za poročilo svetovne industrije s tega področja,
vendar ni tako. »V bistvu je poročilo naslednje iz serije poročil, prvega iz serije je pripravila skupina organizacij: Greenpeace, WISEParis in Worldwatch Institute leta 1992 (The
World Nuclear Industry Status Report:
1992). V prvem stavku poročila so avtorji
vključno z zgoraj navedenima že leta 1992
dajali vtis, da je jedrska energija v zatonu.«

Zelo visoki stroški tako za začetne
investicije kot remonte
Študija se seveda posveti tudi stroškom za
nove reaktorje, saj so ti pomemben dejavnik pri odločitvi za postavitev novih ali proti

Poročilo izpostavlja, da so se operativni
stroški delovanja jedrskih elektrarn v Franciji, Nemčiji, na Švedskem, v ZDA naenkrat tako dvignili, da so komajda pod povprečno veleprodajno ceno elektrike, ki jo
proizvajajo, ali pa celo že nad njo. Največji
jedrski operater na svetu, francoski EDF, je
leta 2012 imel 1,5 milijarde evrov izgube,
francosko računsko sodišče pa je ocenilo,
da so se stroški za proizvodnjo elektrike iz
jedrskih elektrarn samo v obdobju 2010–2013
zvišali za 21 odstotkov (z 49,6 eur/MWh na
59,8 eur/MWh; enakovredno 16 odstotkom v realnih cenah). V Belgiji je operater
Electrabel (GDF-Suez) izgubil pravdo glede
davka na jedrsko gorivo in se sprašuje, ali
je sedem jedrskih elektrarn sploh še vredno »gnati«. V Nemčiji se je E.on odločil zapreti enega od reaktorjev sedem mesecev
prej, kot je bilo načrtovano, saj dohodek preprosto ni pokrival stroškov. Dodajmo, da se
je zdaj še RWE odločil tožiti Nemčijo in
zvezno deželo Hessen, ki sta po nesreči v
Fukušimi zaprli jedrsko elektrarno Biblis.
Vse to seveda vpliva tudi na borzo. Tako
je deset največjih jedrskih podjetij v Evropi
od leta 2008 do danes izgubilo kar polovico svoje vrednosti, ocenjene na bilijon
evrov. Primerjava z Azijo kaže, da so tam
podobna podjetja pridobila nekaj vredno sti, a so delnice še vedno vredne približno
polovico tiste iz leta 2008.
Energetika.NET
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Stritar je odkrito dejal, da mu ni jasno,
zakaj se stroški tako izjemno zvišujejo, saj
so postopki izdelave opreme približno enaki kot v preteklosti oziroma bi morali biti
danes kvečjemu boljši, enostavnejši in
učinkovitejši. »Toda vmes je še silno zapleten sklop problemov financiranja,
pravnih izzivov, okoljevarstvenih preverjanj, odnosov z javnostmi, političnih taktiziranj in podobnih težko predvidljivih
vplivov, ki očitno cene zelo močno porivajo navzgor,« našteva in razmišlja, da očitno
na račun takih projektov živi marsikdo v
državi, v kateri se objekt gradi, in tudi v
vseh državah, ki so vpletene v dobave. »Na
račun končnih dobičkov pa se kdo-vekako-in-kje prerazporejajo globalna razmerja moči,« dodaja.
Novšak in Žagar ter Čepin so visoke
stroške pripisali novim varnostnim zahtevam, ki terjajo več varnostne opreme in
več vzdrževanja opreme. »Pri tem je pomembno vedeti, da so jedrski objekti edini energetski objekti, ki imajo v proizvodno ceno že vračunane tudi stroške razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Prav zaradi stalnega vlaganja v nove
varnostne, tehnične in človeške dejavnike,
ki vplivajo na varno, stabilno in zanesljivo
delovanje jedrskih objektov, imajo ti med
vsemi energetskimi objekti statistično
dokazano najmanjši vpliv na varnost in
zdravje ter pomenijo najmanjši poseg v
prostor in okolje,« je poudaril Novšak. Žagar pa je dodal, da je pomembna posledica stalnega posodabljanja delujočih jedrskih objektov, ki so se originalno gradili
kot druga generacija jedrskih elektrarn,
ta, da vsi ti objekti danes izpolnjujejo tako
rekoč vse varnostne zahteve za tretjo generacijo jedrskih elektrarn, ki jih zdaj gradijo v EU ali ZDA.
Tako Žagar kot Novšak sta glede trajanja gradnje novih nukleark omenila, da se
to obdobje neprestano krajša. »V državah,
ki redno gradijo nove jedrske elektrarne,
se časi gradnje ne podaljšujejo in trajajo
tudi samo pet let,« pravi prvi mož ARAO
Tomaž Žagar. »Pri elektrarnah, ki se gradijo več kot 10 let, ne gre za zadrege ozi roma zamude zaradi tehničnih, strokovnih ali celo varnostnih vprašanj, temveč
gre skoraj praviloma za vprašanja, poveza na z regulatornim okoljem, financiranjem
ter splošnim dogajanjem na področju
odločanja. To pomeni politiko, včasih celo
mednarodno,« dodaja.
Cizelj je ob tem navedel podatek za
NEK: v Krškem je od temeljnega kamna
(1975) do začetka komercialnega obratovanja (1984) preteklo devet let, stroški
gradnje pa so se glede na pogodbo prakti čno podvojili. »Današnje nuklearke so še
bolj kompleksne. Izkušenih graditeljev pa
je v svetu na voljo manj kot v osemdesetih
22
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letih prejšnjega stoletja,« je dejal Cizelj,
vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS.
Cizelj je dodal še nekaj: obilje poceni
elektrike. Prav to, verjetno kot posledica
močno subvencionirane obnovljive energije in cenenih fosilnih goriv, je na primer
razlog, da že amortizirane jedrske elektrarne lastniki trenutno zapirajo iz pov sem ekonomskih vzrokov. »Že res, da jih
utegnemo že čez nekaj let močno potrebovati, a to ni razmislek, ki bi preživel na
današnjem trgu električne energije,«
poudarja in dodaja, da so razmere povsem
drugačne na Daljnem vzhodu. »Kitajska
nujno potrebuje več energije in jedrska
elektrika se zdi edina dosegljiva možnost.

Razvoju kadrov in lastni proizvodnji
nukleark že nekaj desetletij posvečajo izjemno pozornost. In v letu 2104 so z dogovarjanjem za gradnjo tretjega bloka v
romunski Černavodi začeli prodor na svetovni trg. Japonci so se po velikem potresu
v letu 2011 odločili za popolno prenovo uprave za jedrsko varnost. Odrekli so se precejšnjemu delu administrativnega kadra
in ga nadomestili z raziskovalci in strokovnjaki.« Vzrok za zaton jedrske energije v
razvitih državah utegne biti po njegovem
ravno obilje poceni elektrike; ravno pomanjkanje poceni elektrike na Daljnem vzhodu
pa po drugi strani najmočneje spodbuja
vlaganja v jedrsko energijo.

Drugi blok JEK: da ali ne?
Dr. Leon Cizelj: Druga slovenska jedrska elektrarna bi bila smiselna, saj
bi okrepila slovensko energetsko neodvisnost z minimalnimi vplivi na zdravje
in okolje. Projekt bo uspel, če bo investitor, domač ali tuj, hotel in znal
spodbuditi močan potencial in podporo slovenske stroke. Naj spomnim, da
je finski TVO za spremljanje gradnje jedrske elektrarne Olkiluoto 3 na ključ
angažiral več kot 500 strokovnjakov – tistih, ki zagotavljajo, da bo TVO dobil
to, kar je naročil, in da bodo sodelavci TVO po prevzemu elektrarne obvladovali vse vidike upravljanja in vzdrževanja novega objekta. Teh kadrov
pri nas še zdaleč ni dovolj in jih bo treba šele izobraziti in usposobiti.
Dr. Tomaž Žagar: Jedrska energija je del trajnostne energetske mešanice v
Sloveniji in nam zagotavlja dolgoročno, konkurenčno, do okolja prijazno in
varno oskrbo z energijo. »Osebno se zavzemam za dolgoročno uporabo jedrske energije v Sloveniji, in to tako, da bi jedrska energija v prihodnosti
pomenila pomemben del nizkoogljične energetske oskrbe Slovenije.«
Dr. Marko Čepin: Glede na ugotovitve o varnosti delujoče jedrske elektrarne in
glede na zgodovino njenega delovanja lahko rečemo, da bi si želeli imeti še en
podoben energetski objekt pri nas. Vendar je za praktično uporabnost želja
treba transparentno proučiti veliko dejavnikov, vključno s potrebo po električni
energiji (s čedalje več električnimi avtomobili v prihodnosti bo vse večja), željo
strokovnjakov, da pri projektu sodelujejo, njihovo dovolj veliko število, investicijskimi možnostmi, željo države ter konkurenčnostjo proizvodnje.
Martin Novšak: Države, ki imajo v svoji energetski mešanici velik delež
jedrske energije, dosegajo precej manjše izpuste CO2 na proizvedeno
kilovatno uro električne energije ter precej manjše emisije preostalih
škodljivih snovi, ki pomembno vplivajo na zdravje in okolje. Industrija in
gospodinjstva pa v državah z jedrsko energijo plačujejo občutno nižje račune
za električno energijo. V Sloveniji bomo cilje energetske politike, ki naj bi
bili usmerjeni v stabilno, varno in zadostno proizvodnjo električne energije
ter energetsko neodvisnost, ob sočasnem izpolnjevanju okoljskih zahtev in
doseganju ekonomske učinkovitosti, lahko dosegli predvsem s povečanjem
deleža jedrske energije v energetski mešanici.
Dr. Andrej Stritar: Kako bo z gradnjo drugega bloka v Krškem, si ne upam
napovedati. Vsekakor imamo v državi ustrezna znanja in sposobnosti, da bi
tak projekt izpeljali. To je naša velika prednost pred sosednjimi državami in
bi jo bilo smiselno izkoristiti. Če bi že šli v to, potem menim, da bi morali
graditi največjo možno elektrarno. Manjše elektrarne niso nič bolj varne od
velikih, zato bi bilo pač smiselno zgraditi čim večjo. Elektriko, ki je ne bi
porabili v Sloveniji, bi prodajali na skupnem evropskem trgu.
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V nuklearki ni prostora za individualizem
OgLaSnO SPOrOČiLO

Kakovostno obratovanje jedrskih objektov je zelo odvisno od vzdrževalcev, kar kažejo tudi rezultati edine slovenske jedrske elektrarne,
pravi Andrej Lešnjak, direktor inštituta za zagotavljanje in kontrolo
kakovosti Q Techna. »A pod izrazom vzdrževalci razumemo cel
postroj – od vodstva do neposrednih izvajalcev del na objektih,
vključno z vsemi partnerskimi izvajalci,« pojasni. Prepričan je, da
lahko le s takšnim sodelovanjem zagotovijo uspešno delo. »Objekt
je tako velik in zahteven, da tu ni prostora za individualizem,« je poudaril Lešnjak. Še zlasti se v vzdrževanje jedrskih objektov ne smejo
vmešavati politiki, niti na operativni ravni niti na ravni strateških
odločitev, je prepričan. Naloga politike je le, da sprejme odločitev o
uporabi jedrske tehnologije ali o izgradnji novega jedrskega objekta,
vse drugo je v domeni stroke, pravi sogovornik.
Zaradi testov stresa novi projekti
Vzdrževalci morajo biti v jedrskih objektih vsak dan, večje vzdrževalne
posege pa lahko opravijo takrat, ko elektrarna stoji. Tako navadno jedrske elektrarne ustavijo vsakih 18 mesecev, tudi slovensko. »Čeprav
obstajajo tudi objekti, kjer so ustavitve vsakih 12 mesecev, in tudi objekti, kjer so ustavitve vsakih 24 mesecev, se nam zdi režim v Krškem
s plati vzdrževanja zelo optimalen,« je povedal Lešnjak. Dodal je, da
bo verjetno že prihodnje leto kot rezultat testov stresa steklo nekaj
novih projektov. »Želimo si in delamo pri tem, da bi bili v te projekte
vključeni tudi mi, oziroma da bi čim večji obseg teh del izvedla
domača podjetja,« je dodal.
V NEK posodobljene vse ključne komponente
Q Techna na področju vzdrževanja jedrskih elektrarn deluje že več kot
20 let in si je v tem času nabrala veliko izkušenj tako doma kot v tujini.
»Lahko rečemo, da je vzdrževanje NEK na visoki strokovni in organizacijski ravni. Zlasti je treba opozoriti na vlaganja v zamenjavo opreme,
tako da so zdaj skoraj vse ključne komponente v elektrarni zamenjane
z novimi. Želimo si, da bi tak pristop ostal tudi v prihodnje,« je za
Energetiko.NET še povedal prvi mož Q Techne.
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aktUaLnO PO SVEtU

Ukrajina napoveduje
plinske sankcije proti
rusiji in tudi EU
Dr. Mihael G. Tomšič, foto: osebni arhiv

U

krajinski parlament je, tako kot
EU, ZDA in zavezniki, uvedel
gospodarske ukrepe proti Rusiji. Dne 14. avgusta je sprejel
zakon, ki med drugim vsebuje možnost
prekinitve tranzita zemeljskega plina. Z
ustavitvijo tranzita, ki ga lahko odredi
predsednik države, bodo posredno ogroženi ukrajinski zavezniki na Zahodu, Rusija
pa bo ob prihodek. Zakon je več kot namig
Ukrajine, da zemeljski plin ni le strateško
orožje Rusije, ampak da tudi sama drži
roko na pipi. Med drugim bi moral spodbuditi medlo Evropsko zvezo, da se vendarle
upre ruski agresiji in globalnim grožnjam
Putinovega režima. Z odločnimi, a umirjenimi dejanji si države EU tudi v divji
Evraziji lahko zagotovijo kolikor toliko
mirno politično in energetsko prihodnost.

Ukrajinska revolucija, rusija, plin in EU
Energetske težave Zahodne Evrope, ki bi z
zaprtjem plinskih pip v Ukrajini lahko to
zimo ostala brez 10 do 15 odstotkov zemelj skega plina, z ustreznimi ekonomskimi
posledicami, so malenkostne v primerjavi
z veliko bolj črnogledimi možnostmi razvoja dogodkov v Evraziji oziroma na tem
območju.
Končnih posledic ukrajinske revolucije
(Evromajdan) leta 2014 ne moremo oceniti. Ali je to epizoda nekje v stepah Vzhodne
Evrope ali pa je iskra in prelom, kot so bili
sarajevski atentat (1914), vkorakanje Hitlerjeve vojske v Sudete (1938) in padec berlin skega zidu (1989)? Ni treba biti Nostrada mus, da uvidimo, da gre za usodo cele
Evrope, da ne gre le za Ukrajino, ampak tudi za obstoj Rusije in EU. Putinov »novi
svetovni red«, ki naj bi dovoljeval aneksijo
okusnih koščkov sosednjih držav (Krim,
Abhazija, Južna Osetija, Pridnjestrovje),
grozi vsem, ne najmanj tudi Rusiji sami. Ni
izključeno, da imajo prav tisti analitiki, ki
poudarjajo, da razpad ruskega imperija, ki
24
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ga je sprožila prva svetovna vojna, še ni
končan. Je možna celo svetovna vojna, ki
bi se zopet lahko začela v Vzhodni Evropi,
kot jo napoveduje zloglasni ruski vrhunski politik V. V. Žirinovski? (»Odločitev o
tretji svetovni vojni lahko sprejme le predsednik Vladimir Putin, in ta odločitev je že
sprejeta.«)

Ukrajinske plinske opcije
Navidezno je Ukrajina najbolj na udaru dobav plina iz Rusije. V mirnem času leta 2013
so porabili 50,4 milijarde Sm3 zemeljskega
plina. Glede na število prebivalcev je to dvakrat več kot v Sloveniji (porabili so 1,1 milijarde Sm3 na milijon prebivalcev, mi pa ravno
toliko za dva milijona ljudi). Ukrajinska
nahajališča so leta 2013 dala 21 milijard Sm3,
uvoz iz Rusije pa je znašal 25,8 milijarde
Sm3, preostalo so že takrat uvozili z Zahoda.
Kaj to pomeni v današnjih okoliščinah?
Polovično odvisnost od Rusije lahko v
vojnih razmerah pokrijejo z varčevanjem
(ne le učinkovito rabo, ampak kar z zmanj šanjem energetskih storitev), s prehodom
na druga goriva in z uvozom iz drugih virov.
Ukrajina ni razglasila vojnega stanja niti
na območjih bojev (»protiteroristična operacija«, ATO). Ker gre za pravo, čeprav omejeno vojno, morajo biti prebivalci priprav ljeni na odrekanja. V delih pokrajin Lugansk in Doneck, kjer poteka ATO, bodo
prebivalci in tovarne ostale brez plina, drugje bo oskrba omejena. V teh dveh regijah je
tudi največ kemijske in metalurške industrije, ki bo stala zaradi poškodb in pomanj kanja plina.
Ukrajinci so v pričakovanju zimskega
mraza začeli drastično varčevati že zdaj, saj
se lahko pripravijo s shranjevanjem plina v
svoja zelo velika skladišča (60 milijard Sm3
za več kot celoletno porabo!). Žal skladišč
niso mogli napolniti zaradi ustavitve dobav
iz Rusije (od 16. junija) in (nesmiselnih)
omejitev »povratnega toka« iz EU.

Zemeljski plin se je tako ali tako podražil
za 50 odstotkov, tudi zaradi zahteve EU po
približevanju tržni ceni. V Kijevu in drugih
mestih so ustavili centralizirano oskrbo s
toplo vodo. Vlada je predvidela, da bodo
prebivalci pozimi delno prešli na gretje z
elektriko. Objavili so novo tarifno politiko za
električno energijo, s precej ugodnejšo ceno
v nočnem času, za ogrevanje z akumulacijskimi pečmi. Vlada je ponudila tudi olajšave za investicijo v električne kotle oziroma
ogrevala.
Ukrajina bo preživela brez ruskega plina,
kot se pač živi v vojnem času.
Toda, ali je Zahodna Evropa pripravljena
na 10- do 15-odstotno zmanjšanje oskrbe z
zemeljskim plinom?

Putinov izziv EU
Današnjo Rusijo uvrščamo med avtoritarne
režime. Vse bolj se oddaljuje od evropske
civilizacijske norme, načina urejanja notranjih in mednarodnih zadev, kot se je
uveljavil po drugi svetovni vojni. Državo že
24 let povsem obvladuje predsednik Putin
s svojo skupino, večinoma nekdanjih pripadnikov politične policije KGB. Zagotovil
si je nesporno »vertikalo oblasti«, od zombijevskega ljudstva prek več plasti klientov
oblastnikov: od drobnih »vzjatočnikov« (skorumpiranih uradnikov, policistov in sodnikov) prek krajevne politično-gospodarske
srenje do milijarderskih tajkunov svetovnega pomena. Do fašističnega odklona tej
oblasti manjka le malo (protofašizem).
Gospodarska os sistema so energetske
surovine (nafta in plin). Zlasti plinski monopolist Gazprom je podaljšana roka Putinove politike v Evropi. Po dvigu cene nafte
nad 100 dolarjev za sod in s tem povezanim dvigom cen zemeljskega plina se je
denarni potencial ruske oblasti tako
povečal, da uspešno posega v energetsko
politiko Evrope in znova kopiči vojaški potencial.
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je stalni zunanji
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Glavni udar ruske energetske politike v
EU je usmerjen v rušenje notranjega energetskega trga s tradicionalnimi orodji: dolgoročnimi dobavnimi pogodbami, prepovedjo preprodaje hčerinskih firm Gazproma in,
ne nazadnje, kupovanjem lobistov ter
gradnjo infrastrukture s pomočjo lokalnih
klientov (primer Schröderja in Severnega toka ter balkanskih veljakov in Južnega toka).

nesmiselnost popuščanja evrazijskemu
medvedu
Ob stoti obletnici začetka prve svetovne
vojne se evropskemu političnemu človeku
jasneje riše časovni lok nesrečnega 20. stoletja. Velika vojna je sprožila preurejanje
Evrope. Sredi stoletja Münchensko popuščanje Hitlerju ni zagotovilo miru, kot je
razglašal britanski premier Chamberlain,
sprožilo je kruto morijo. Ob koncu stoletja
je medlo mednarodno in nizozemsko mirovništvo v Srebrenici omogočilo najhujšo epizodo balkanskih genocidov. Ali bosta privolitev v aneksijo Krima in destabilizacija Ukrajine
pomirila požrešnega evrazijskega soseda?
Evropa popušča tujerodnemu interesu na
način, ki je najmanj primeren: odstopa od
svojih načel. Najprej je tu načelo konkurenčnosti in odprtega notranjega trga, z nujno
pripadajočo organiziranostjo in regulacijo. Z
zamudo, po rusko-ukrajinskih plinskih epizodah leta 2006 in 2009, je EU napredovala

tudi do načel zanesljivosti in solidarnosti.
Protimonopolni proces EU proti
gazpromu – kdaj bo počilo?
EU je neverjetno obzirna do Rusije oziroma
Gazproma, čeprav ta ruši njene temelje.
Že skoraj pozabljeni Damoklejev meč nad
Gazpromovo glavo je preiskava Evropske
komisije o monopolnem ravnanju. Komisija še ni objavila rezultatov z možno 10 milijard evrov težko globo, poleg morebitnih
drugih zahtev, čeprav preiskava teče že od
policijskega vdora v Gazpromove evropske
pisarne septembra 2011. Letos je bilo slišati,
da bo EU preiskavo pospešila tudi zaradi Ukrajine. Odločitev smo pričakovali že maja.
Ta pravdni postopek ni edini. Gazprom
je že izgubil pravdo v zvezi z določilom
prevzemi-ali-plačaj (češki RWE Transgas
proti Gazpromu, 2012), v postopku je še več
tožb o monopolnem določanju cene plina v
vzhodnih članicah EU.
Možno je, da EU okleva, ker pravni
ukrepi učinkujejo le ob spoštovanju dogovorjenega pravnega reda. Ni jasno, ali je
Rusija še v območju mednarodnega prava
ali je že zunaj zakona, država izrodek, po
Reaganovo: »država na osi zla«. Če se je
postavila že nad zakon, sodbe ne bodo zalegle. Najti je treba druge, nepravne ukrepe.

kaj lahko doseže Ukrajina z grožnjo
zaprtja plinske pipe?
Kaj je in kaj hoče Ukrajina? »Oranžna revolucija« (Juščenko, Timošenkova) leta
2004 se je spridila. S proruskim Janukovičem leta 2008 se je Ukrajina vrnila med
priveske Rusije, med propadle posovjetske
države. Pogled od blizu daje upanje, da jo
bosta novi revolucionarni vzgon in kaljenje
v boju uvrstila med ponosne evropske narodne države. V tem boju za obstoj bo morala pokazati drznost, srčnost in modrost.
Je grožnja z zaprtjem plinske pipe med
Rusijo in EU za Ukrajino norost ali logična
in učinkovita ponudba?
Ukrajina sporoča EU, da je zaradi ruske

agresije v boju na življenje ali smrt in da bo v
sili uporabila vsa možna sredstva. Ne proti
prijateljski EU, ampak proti njeni omahljivosti. EU se mora čim prej, še pred zimo (!),
odločiti, ali se namerava ukloniti evrazijskemu
medvedu ali bo branila dosežke mednarodnega pravnega reda in svoje notranje pravo. Če
bo pozimi Ukrajina še krvavela in zmrzovala,
se tudi Zahodni Evropi ne sme goditi bolje.
Smiselna hipoteza je, da EU lahko dose že vsaj naslednje spremembe, ki bodo
odločilno koristile EU in Ukrajini:
• Gazprom naj prodaja plin na ruski meji,
torej na vstopu na notranji trg EU,
• vsa dozdajšnja pogodbena določila se takoj
prilagodijo notranjemu pravnemu redu
EU, zlasti:
• prosta preprodaja plina,
• odprava neumne prepovedi kompenzacije
pretokov,
• preklic določil »prevzemi-ali-plačaj«.
K prvi, ključni alineji: novi ukrajinski zakon
predvideva prepoved tranzita le podjetjem, ki
sodelujejo pri agresiji na Ukrajino, torej
Gazpromu. Če bodo na ruski meji plin
prevzela podjetja – končni evropski kupci,
bo transportno oz. prenosno podjetje
(kmalu bo, po pravilih EU, ločeno od trgovskih in proizvodnih podjetij) moralo
omogočiti tranzit. Druge alineje skoraj sa modejno sledijo iz prve.

Ni treba biti
Nostradamus, da
uvidimo, da gre za
usodo cele Evrope.
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H kompenzaciji pretokov: pravniška
neumnost je, da mora zdaj v Ukrajino
plin, ki ga kupi na evropskih borzah, teči
po ločenih plinovodih (»obratni tok«), ko
pa zraven iste cevi teče enak plin v
nasprotni smeri iz Rusije v EU. O takem
»povratnem toku« se že nekaj mesecev
pogajajo s Slovaki. Samo neumnost je
neskončna!
Z enotno akcijo lahko EU od Rusije izsili
tako rešitev, vendar se mora naučiti govoriti tudi v njenem jeziku – jeziku moči.

Zaključek
Na energetskem področju in tudi sicer EU
lahko obstane le, če bo uveljavila svoja
pravila kolektivne varnosti, solidarnosti in
tržnega gospodarstva. Širše, politično, pa
EU (z NATO in drugimi zavezniki, kot so
Japonska, Avstralija in drugi) ne more dovoliti razsula mednarodnega pravnega
reda, kot ga pripravlja Rusija.
Ukrajinska revolucija in omejena zmagovita vojna z Rusijo lahko s svojimi političnimi in energetskimi posledicami utrdi

David J. C. MacKay

Trajnostna energija brez razgretega ozračja

EU. Ne verjamemo v popolno politično
nezrelost EU. Z grožnjo zaprtja plinske
pipe Ukrajina jasno in še pravi čas
opozarja, da za odlašanje ni več časa.
Brezumnega napadalca je treba ustaviti tu
in zdaj.

Stališča avtorja ne izražajo stališč
uredništva.

Naročite si
svoj tiskani
izvod knjige.

Akcijska cena do 15.10.
samo 19,00 EUR

www.energijadoma.si/en-zalozba/poslovna-literatura
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Pivovarna Laško prihranila s sistemom GemaLogic
Iris Horvat, Solvera Lynx

ivovarna Laško se je leta 2009, ko so se v Sloveniji pričele drastično zviševati cene energije, začela razmišljati o vpeljavi
sistema energetskega menedžmenta. Povečanje stroškov za
energijo je bilo za podjetje prelomnica, saj so za utili nujnost vpeljave sistema za nadzor energije, da bi lahko še
izboljšali svoj konkuren en položaj na trgu. Po letu dni
zbiranja ponudb so se odločili za rešitev podjetja Solvera Lynx, in
sicer sistem za energetski menedžment GemaLogic.

Solvera Lynx nudi tudi storitev spremljanja in upravljanja z energijo,
so se v Pivovarni Laško odločili, da se bodo tega lotili interno. Zaposlili so energetskega menedžerja, ki dnevno s pomočjo programske opreme GemaLogic nadzoruje rabo energije in zaznava
morebitna odstopanja, ki jih skupaj z ekipo skuša odpraviti.

Kompresorska postaja CuSum

Kompresorska postaja M&T

P

GRAFA: Solvera Lynx

Hitrejša odzivnost pri vzdrževanju
Natančni podatki o energiji, nivojski prikazi porabe in analize podatkov (»benchmarking«, konturni pregled, KPI, M&T itd.), ki
Namesto energetskega pregleda predinvesticijska študija
jih omogoča sistem GemaLogic, pokažejo trende in področja, kjer
Energetski pregled, ki praviloma služi kot osnova za začetek vsake ak- so potrebne izboljšave. Na podlagi tega podjetje pridobi boljši
tivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, ni bil izveden zaradi vpogled v rabo energije v posameznih procesih ter upravlja
časovne stiske. Namesto tega je bila opravljena predinvesticijska porabo energije v celotnem procesu proizvodnje in polnjenja. Z
študija uvedbe informacijskega sistema za energetski menedžment, rednim pregledovanjem rabe energije so dosegli hitrejšo odzivki je bila pogoj za začetek implementacije energetskega menedžmenta nost pri vzdrževanju strojev in naprav. V času aktivnega spremljav podjetje. V predinvesticijski študiji je bil zajet opis in popis obstoje- nja in izvajanja ukrepov so porabo vode zmanjšali za 14 odstotkov,
čega stanja kot tudi predlog same rešitve za postavitev informacijskega porabo električne energije za 11 odstotkov, porabo toplote za 10
sistema za energetski menedžment za električno energijo in vse in porabo komprimiranega zraka prav tako za 10 odstotkov.
uporabljene energente (zemeljski plin, para, komprimiran zrak, Natančne podatke, ki jih nudi GemaLogic, uporabljajo tudi pri
tehnološka voda, CO2, hlad). Študija je vključevala tudi ekonomske oceni in optimizaciji vseh organizacijskih in investicijskih ukrevidike uvajanja sistema in pričakovane rezultate.
pov, kar jim je pred uvedbo sistema zaradi pomanjkanja podatkov
predstavljalo težave. Na podlagi podatkov iz sistema so
Najprej en del, nato celota
optimizirali tudi obratovalni čas soproizZaradi višine investicije, ki je z vso dodatno
vodnje toplote in električne energije (kogeVpeljava sistema energetskega
strojno opremo in pripadajočimi storitvami
neracije) glede na potrebo po toploti v
menedžmenta se ne zgodi čez noč:
znašala približno 250.000 evrov, so se zaradi
proizvodnem procesu. Kot pravijo sami, jim
vpeljava informacijskega sistema
ekonomske upravičenosti projekta še vedno
meritve dajejo še dodatno motivacijo, da z
gemalogic denimo zahteva sodelopojavljali dvomi. Zaradi negotovosti v začetni
energijo ravnajo bolj racionalno in zaščiti
vanje s podjetjem od pol do leta in pol.
fazi ni bil vpeljan celoten sistema nadzora,
okolja posvetijo več pozornosti.
temveč je bil sprva poskusno uveden samo pri nadzoru komprimiranega zraka, pri katerem je Solvera Lynx predvidela 10-odstotni Načrti za prihodnost
prihranek. Po vpeljavi aktivnega spremljanja komprimiranega zraka V Pivovarni Laško so povedali, da se jim je investicija povrnila v
se je ocena Solvere Lynx več kot uresničila: z optimizacijo urnika de- letu in pol. Napovedujejo, da bodo v prihodnje ciljnemu spremljalovanja kompresorskih postaj je Pivovarna Laško prihranila celo več nju energije posvetili še več časa ter v svoj sistem spremljanja
kot 10 odstotkov komprimiranega zraka. Takšen prihranek je bil za- porabe vpeljali še dodatne parametre in analize. Začeli bodo tudi
dosten razlog, da se je podjetje odločilo za vpeljavo celotnega infor- redno uporabljati poročilni sistem in pripravljali letna energetska
macijskega sistema GemaLogic.
poročila s specifičnimi energetskimi cilji, s čimer bodo sledili smerUpravljanje z energijo zahteva celosten pristop, oseba, ki nicam trajnostnega razvoja ter investirali v energetsko učinkovite
spremlja rabo energije, pa mora biti ustrezno izobražena. Čeprav in okolju prijazne postopke, tehnologije in naprave.
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koruptivnost na trgih JV Evrope
je preveč zmitologizirana
Ana Vučina Vršnak
Foto: Analog

Sredi julija je podjetje riko v Belorusiji odprlo dve novi
transformatorski postaji. Pri projektih s področja tehnološke
opreme, energetike, ekologije, logističnih sistemov ter
gradbeništva je riko prisoten tudi v Ukrajini, rusiji, na trgih
JV Evrope ter v državah EU. Prvi mož podjetja Janez Škrabec,
po različnih lestvicah eden najuglednejših slovenskih
direktorjev, je za Energetiko.nEt povedal, da nedavne sankcije
Unije proti rusiji pomenijo dolgoročno tudi znižanje rasti za
Slovenijo, v tem trenutku pa lahko oceni le, da za podjetje
v prihodnje verjetno pomenijo tudi težave pri izvoznem
financiranju projektov. govoril je tudi o Južnem toku, kjer
riko vidi posredne možnosti za sodelovanje, pa o trgih JV
Evrope, kjer je koruptivnost po njegovem mnenju »preveč
zmitologizirana«, saj, kot pravi, ni nič večja ali manjša
kot v najbolj urejenih in »čistih« zahodnih državah.
kako kot gospodarstvenik ocenjujete sankcije EU proti rusiji?
nekateri ocenjujejo, da gre v primeru EU bolj za grožnjo na
papirju kot za resne sankcije. kaj menite vi?
u Kot podjetnik ocenjujem, da nobene gospodarske sankcije niso
dobrodošle in ko do njih pride, se zagotovo marsikaj tudi zares
ustavi in upočasni. Pričakujem, želim in upam, da se bodo
razmere čim hitreje umirile in da bo politika našla modro pot k
rešitvi zaostrenih razmer, saj same gospodarske sankcije ne
morejo biti ključne pri iskanju rešitev. Verjamem tudi, da bodo
slovenski politiki ubranili naše gospodarske interese vsaj tako in
toliko, kot so jih v preteklosti že, na primer v primeru sankcij proti Belorusiji.
Bodo sankcije po vašem prizadele slovensko gospodarstvo? Bi
se lahko odnosi poslabšali?
u Stroge sankcije proti Rusiji tako za Slovenijo kot za njeno gospodarstvo, ki posluje na tem koncu sveta, pomenijo dolgoročno
tudi znižanje bruto domačega proizvoda (BDP), saj imamo s to
državo tudi nekaj blagovne menjave, ki ni prav zanemarljiva. V
Rusiji so naši farmacevti, tehnologije, inženiring, poleg tega tudi
sami Rusi iščejo pri nas svoje poslovne priložnosti za svojo
tehnološko industrijo, ki ni majhna. Prav nedavno je bila pri nas
taka ruska delegacija.
Napovedi, koliko bo to znižalo naš BDP, so bile že javno podane;
če sem prav sledil ocenam, za skoraj dva odstotka, kar ni malo.
Slovenija je sicer ena redkih držav EU, ki z Rusijo v trgovinski bilanci beleži presežek. Lani je po ocenah Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) na ruski trg izvozila za več kot milijardo evrov blaga, uvozila pa ga je za 451 milijonov evrov. Direktor centra za mednarodno poslovanje pri GZS Aleš Cantarutti je nedavno ocenil, da
nove sankcije EU proti Rusiji na slovenska podjetja zaenkrat naj
ne bi imele neposrednih učinkov. Kot je dejal, gre bolj za nekakšen
psihološki učinek, je pa vprašanje, kako se bodo razmere odvijale
28
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na dolgi rok. Tudi na ministrstvu za zunanje zadeve so ocenili, da
gospodarske sankcije proti Rusiji naj ne bi imele znatnega
neposrednega učinka na slovenska podjetja. Po oceni ministrstva
bi lahko prišlo do upada slovenskega izvoza v Rusijo za približno
0,1 odstotka na letni ravni.
Kako se bo to na primer odrazilo na področju tehnologij in naprav,
ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte, pa tudi pri transportu energentov, kjer so Rusi izvozili na letni ravni za približno šest milijonov evrov blaga, težko ocenjujem in sodim. Plinski projekti pa
zaenkrat naj ne bi bili prizadeti.
Kako bo Evropa blažila te učinke za svoja podjetja oziroma
posamezne članice, je pa že drugo vprašanje. Del izvoza lahko sicer
podjetja na primer realizirajo tudi prek tretjih držav. Vsekakor bomo škodo imeli vsi, ne samo Rusija.

riko je prisoten tako v Ukrajini kot rusiji. kako čutite
ukrajinsko-ruski spor vi? kako gledajo na vas osebno kot
gospodarstvenika iz države, ki je uvedla sankcije?
u Zaenkrat naše podjetje še ne občuti posledic teh sankcij, kako
bo pa v prihodnje, bomo videli sproti – predvsem pri projektih,
ki so v teku. Na primer projekt izgradnje tekstilne tovarne Ivanovo, izgradnja tovarne za dizelske motorje Zvezda, cela vrsta projektov za podjetje Avtodizel v Yaroslavu, Avtovaz v Tolyatti. V tem
trenutku lahko ocenim le, da za nas to v prihodnje verjetno
pomeni tudi težave pri izvoznem financiranju projektov. Sam
osebno kot podjetnik v tem trenutku nimam posebnih težav,
odnosi s poslovnimi partnerji pač niso čez noč prekinjeni, komunikacija poteka dalje, vsi pa pri sebi ocenjujemo in načrtujemo
prilagoditve, ki bodo nujne, sploh če se bodo sankcije nadaljevale
na daljši rok.
Zaradi usahnjenih možnosti za financiranje energetskih
projektov je v zraku tudi plinovod Južni tok. Menite, da ga
Slovenija sploh potrebuje?
u Rečeno je bilo, da plinski projekti zaenkrat naj ne bi bili prizadeti. Mednje sodi tudi Južni tok, ki ga Slovenija po moji oceni zagotovo potrebuje. Tudi zaradi diverzifikacije, če ne zaradi samih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradnja tako pomembnih in
velikih projektov.
Si riko v povezavi z Južnim tokom obeta kakšne priložnosti?
Morda že sodelujete v projektu na kakšnem področju?
u Neposredno ne.
kaj pa posredno?
u Zaenkrat še ne. Vendar sem prepričan, da bomo imeli lahko
na račun korektnosti slovensko-ruskega sodelovanja pri Južnem
toku dobre možnosti za povsem druga sodelovanja. Razmišljam
zgolj dolgoročno.
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Janez Škrabec na okrogli
mizi o financiranju
inovativnosti ali tradicije
na strateški energetski
konferenci En.odmev 013.

Energetika in okoljevarstvo sta tisti področji, kjer prepoznavamo
svoje priložnosti na Balkanu. Reference, poznavanje tehnologije,
močna mreža dobaviteljev opreme, vključevanje lokalnih partnerjev –
to so naši aduti, s katerimi kandidiramo na mednarodnih razpisih.
kaj pa pri kakšnih drugih poslih v rusiji, kot je denimo Comita
v povezavi s sibirskim plinskim prenosnim sistemom Power of
Siberia?
u V Ruski federaciji se predvsem uveljavljamo na področju
avtomobilske industrije in na področju gradbenega inženiringa, na
področju energetike tam nismo prisotni.
kako močno orožje v gospodarstvu in politiki je po vašem
energetika? Je še kaj močnejšega?
u Energetika je zagotovo eno najmočnejših orožij. Lahko se
spomnimo, kakšen je bil učinek napovedovanja zmanjkovanja zalog plina v Evropi oziroma v Sloveniji pred nekaj leti zaradi oskrbe
s plinom sredi zimske sezone, ko so se zgolj za nekaj časa zaprli
plinovodi zaradi ukrajinske krize.
V energetiki in tudi na drugih področjih je po nekaterih
poročilih veliko korupcije, tudi v regiji JV Evrope, kjer je riko
prav tako prisoten. kakšne so vaše izkušnje?
u Koruptivnost na teh trgih je preveč zmitologizirana in ni nič
večja ali manjša kot v najbolj urejenih in »čistih« zahodnih državah. Primerjam jo lahko z dopingom v športu – nikoli ne veš,
kdaj zaužiješ kaj prepovedanega, četudi je to samo lekadol. Vsi
projekti, ki smo jih pridobili na trgih bivše Sovjetske zveze in Jugoslavije, so bili pridobljeni na mednarodnih razpisih, ki so zelo strogo zastavljeni in tudi vodeni.

ali si na Balkanu obetate v kratkem kakšne posle? kako sploh
pridete do njih?
u Preprosto – zasledujemo mednarodne razpise in na njih kandidiramo. Naš referenčni projekt, ki smo ga pridobili na mednarodnem razpisu, je vsekakor izgradnja hidroelektrarne Sv. Petka
na ključ, ki velja za eno najsodobnejših HE v širši regiji, zagotovili smo tudi močno slovensko komponento. Energetika in okoljevarstvo sta tisti področji, kjer prepoznavamo svoje priložnosti na
Balkanu. Reference, poznavanje tehnologije, močna mreža
dobaviteljev opreme, vključevanje lokalnih partnerjev – to so
naši aduti, s katerimi kandidiramo na mednarodnih razpisih.
Pravkar kandidiramo za izgradnjo HE Vranduk v Sarajevu in za
izgradnjo čistilne naprave v Kosovu.
Še zadnje vprašanje: pravite, da preprosto sledite razpisom.
kaj pa osebni stiki? Saj sami pravite, da vključujete tudi
lokalne partnerje, tudi močno mrežo dobaviteljev morate
imeti zagotovljeno. Je na Balkanu dandanes sploh še prednost,
če prihajate iz Slovenije?
u Mreža dobaviteljev ni vnaprej zagotovljena, samo teren je vnaprej prečesan. Ko kandidiramo na razpisu, začnemo šele sestavljati mrežo tistih partnerjev, ki ustrezajo dotičnemu razpisnemu
projektu. Osebni stiki so vselej pomembni, ko gradiš in sestavljaš
partnerstva. Veste, kateri aparat najučinkoviteje krepi in omogoča
osebne stike? Gospodarska diplomacija.
Energetika.NET
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HSE mora financirati nadomestni
blok tEŠ 6, zato manevrskega
prostora, ki bi nam dovolil
večje investicije, nimamo
Simona Drevenšek, foto: arhiv HSE

Holding Slovenske elektrarne (HSE) se spopada z mnogimi
težavami. V skupini ima kar tri bolnike, ki so nekako že
zamajali poslovanje družbe – termoelektrarno Šoštanj
(tEŠ), kjer so že poskusno zagnali šesti blok, termoelektrarno trbovlje (tEt), ki jo HSE neuspešno prodaja že več kot
dve leti, in Premogovnik Velenje (PV), ki je, kot je že večkrat
povedal direktor HSE Blaž košorok, le korak pred stečajem.
Ob navedenem se poraja vprašanje, kako je posloval HSE
v prvem polletju in kakšne so napovedi do konca leta.
»glede na ugodno hidrologijo smo nad pričakovanji. Do
konca leta se lahko še kaj spremeni, vendar menim, da
bomo v mejah, ki smo si jih zastavili v poslovnem načrtu.
Poslovanje bo primerno, bi rekel. Vendar mislim, da bodo
prihodki skupine manjši, kot so bili v času odločanja o
investiciji v tEŠ 6. teh tveganj nismo dobro ocenili,«
je v intervjuju za Energetiko.nEt dejal košorok.
Letnemu poročilu HSE so revizorji prvič v zgodovini dali
mnenje s pridržkom. ali lahko to razumemo kot zunanjo
potrditev, da bi tEŠ 6 skupino lahko spravil v resne težave?
u Temu, kar so revizorji – z vsem dolžnim spoštovanjem – zapisali, ne bi pripisoval alarmantnega pomena. Poročilo je sicer
treba jemati resno, vendar je bilo mnenje s pridržkom podano,
ker je TEŠ, d. o. o., dal zaveze bankam, a jih krši. Kolegi iz TEŠ
so banke sicer pravočasno in promptno obvestili o tem. Revizorji so pri teh kršitvah opazili nekatere kazalnike, na podlagi katerih so v skladu z računovodskimi standardi izdali mnenje s
pridržkom, ki pa ga je moč spremeniti. Težava pa ni le TEŠ,
ampak tudi količine premoga, vprašanje cene premoga itd.
razmere so, sodeč po reviziji Deloitta, izredno kritične tudi v PV.
u No, revizorji pri PV niso imeli pridržkov. PV je, kot sem že
večkrat povedal, v resni situaciji in je korak pred stečajem kot
skupina. Če imate pred seboj bilance, kazalnike uspeha, likvidnostne podatke, ki kažejo, da nekdo ni sposoben poravnavati svoje obveznosti, potem ne morete zatrjevati, da je vse v redu. Sam
sem na to opozarjal že pred revizorskim mnenjem. Mislim, da
je bilo v skupini HSE v preteklosti premalo odkritega komuni ciranja. Marsikomu ni všeč, da odkrito komuniciramo. To počne mo tudi z bankami, na račun česar je padla marsikatera kritika.
Očitali so mi, da preveč povem, vendar mislim, da so časi
preresni, da bi določene stvari skrivali. Z bankami in kreditorji
je treba odkrito komunicirati.
Bolnik v HSE je tudi termoelektrarna trbovlje (tEt). kljub
pričakovanjem se vam do zdaj ni uspelo izpogajati s
švicarskim Edelweiss investmentom v lasti rusa Olega
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Burlakova o nakupu 81,3-odstotnega poslovnega deleža HSE
v tEt. rok ste podaljšali do konca avgusta. kako kaže? Bo
tEt na koncu res prodan za 1 evro?
u Odločitev ni enoznačna. Z usodo TET je povezanih 175 ljudi.
S tem je povezana tudi odločitev o pogojevanju, kaj pričakujemo
od potencialnega investitorja. Naj se oprem na primer Elana, kjer
evropska komisija obtožuje Slovenijo, da je šlo za nedovoljeno
državno pomoč: ko kot prodajalec postavimo pogoje potencialnemu kupcu, bi lahko to razumeli kot nedovoljeno državno
pomoč, čemur se je treba izogniti z argumenti. Prizadevati si je
treba za čim višjo kupnino. TET bi mesečno pridelal milijon
izgube, če bi obratoval.
Skupščina TET bo najverjetneje sprejela sklep, da če odločitve
o TET ne bo do 15. septembra, gre ta v likvidacijo. Likvidacija
ima širši pomen in je možno storiti vse, da čim več zaposlenih
dobi, kar jim pripada po zakonodaji oziroma se jih poskuša pre zaposliti.
nova vlada stavi na HE na Savi. ali boste finančno
sodelovali, glede na to, da ste prodali večinski delež
na spodnji Savi gEn energiji?
u Na srednji Savi smo soudeleženi z GEN energijo. Kar zadeva
verigo HE na srednji Savi, pa se podpis koncesijske pogodbe
vleče že od leta 2006. Težava je tudi območje Natura 2000, pojavlja se vprašanje, ali se ob zdajšnjih cenah električne energije
sploh splača vlagati v te projekte. Upoštevati je treba tudi infrastrukturni del. HE v Krškem je stala med 120 in 180 milijoni
evrov. Kje bomo dobili zasebnega investitorja, ki bo poskrbel tudi
za infrastrukturni del? Umeščenost spodnjih treh HE na srednji Savi – od Trbovelj do Suhadola – je izredno kanjonska. Tam
bi bilo treba prestaviti ceste in železniško progo. Država pa v podnebnem in vodnem skladu nima več denarja. Kakšna bo cena,
če ne bo sklenjene verige desetih HE?
Za zdaj torej tega projekta ne bo?
u Za zdaj, če bi bili mi gledani kot popolni zasebni investitor, se
tega projekta s takšnimi omejitvami ne bi lotili. Vsaj od HSE ni
pričakovati začetka gradnje.
kolikšna je do zdaj zadolženost skupine HSE?
u Nekaj več kot milijardo evrov.
Večinoma zaradi tEŠ 6?
u Absolutno.
Zdaj imamo novo vlado. kaj pričakujete od nje?
u V HSE nimamo pričakovanj. Smo gospodarska družba, ki od
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Marsikomu ni všeč, da odkrito
komuniciramo. To počnemo tudi
z bankami, na račun česar je
padla marsikatera kritika. Očitali
so mi, da preveč povem, vendar
mislim, da so časi preresni, da
bi določene stvari skrivali. Z
bankami in kreditorji je treba
odkrito komunicirati.
vsakega ministra in državnega sekretarja pričakuje, da nam bo
prisluhnil, analiziral naše argumente in jih bo koristno uporabil. Ne glede na vse smo druga oziroma tretja največja gospodarska družba v Sloveniji, ne po dobičku, ki plahni kot dobiček
vseh energetskih družb v Evropi. Vse družbe v Evropi gredo po
poti optimizacije in racionalizacije, tudi naši konkurenti, kot je
češki ČEZ, ki je bil vedno vsem vzor zaradi neverjetnega vzpona
poslovanja. Podobno je z RWE, ki že drugič letos opravlja racionalizacijo. Očitno bo ta val pljusknil tudi v Slovenijo.

nimate torej nobenega nabora želja, kaj bi morala nova
vlada ukreniti glede energetskega koncepta Slovenije?
Bi kaj uvrstili na prednostni seznam?
u Pričakujemo treznost, preudarnost, premislek in upamo, da
bo ta dokument čim bolj izvedljiv. Sicer pa mislim, da je uravnoteženost energetske pogače v Sloveniji, če govorimo o
proizvodnji električne energije, prava. Na tem – tretjina jedrske,
tretjina hidro in tretjina termo energije – je treba graditi.
Obremenjeni pa smo s ceno električne energije, ki v tem trenutku kaže, da nobena investicija ni izvedljiva. Kaj bo čez tri leta, pet ali deset let? HSE mora financirati nadomestni blok TEŠ
6, zato manevrskega prostora, ki bi nam dovolil večje investicije, nimamo.
Celoten intervju preberite na www.energetika.net!
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Zadnji kadrovski premiki
Zbrala Ana Vučina Vršnak

Bojan kumer na čelu Elektra energije
Po tem, ko je vlada z 31. julijem razrešila mag.
Bojana Kumra s položaja državnega sekretarja
na ministrstvu za infrastrukturo in prostor, je ta
s 1. avgustom prevzel vodenje družbe Elektro energija. Kumer bo podjetje vodil prihodnja štiri leta. Za Energetiko.NET je povedal, da je poslovno
okolje danes drugačno kot pred 15 meseci, ko je
iz GEN-I odšel na ministrstvo, in da bo treba
podjetju določiti strateško usmeritev.

Luskovec ostaja predsednik uprave Elektra
gorenjska
Nadzorni svet Elektra Gorenjska je konec julija
končal postopek izbora za predsednika uprave
Elektra Gorenjska in za predsednika uprave soglasno znova imenoval mag. Bojana Luskovca,
dozdajšnjega predsednika uprave. Luskovec bo
družbo vodil prihodnja štiri leta, mandat pa mu
je začel teči 16. septembra.
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Peršolja ostaja direktor Borzena
Člani nadzornega sveta Borzena so sredi avgusta za direktorja omenjene gospodarske javne
službe znova imenovali mag. Karla Peršoljo,
dozdajšnjega direktorja družbe. Peršolja bo tako
Borzen vodil še pet let.

novi finančni direktor HSE Stojan nikolić
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne
(HSE) je v začetku avgusta za člana poslovodstva
družbe – finančnega direktorja za obdobje štirih
let – imenoval Stojana Nikolića, ki je bil do takrat predsednik uprave družbe Triglav Naložbe.
Nikolić je bil izbran med štirimi kandidati, ki jih
je nadzorni svet na podlagi delovnih izkušenj in
referenc s finančnega področja ter priporočil
kadrovske agencije povabil na osebno predstavitev, potem ko je bil končan postopek izbire prek
javne objave prostega delovnega mesta. Z vsemi
štirimi kandidati se je sešel tudi generalni direktor HSE Blaž Košorok, vendar pri izbiri ni sodeloval, so povedali v HSE.
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Uspešnost MSP-jev odvisna od
možnosti financiranja

OgLaSnO SPOrOČiLO

odjetja, zlasti mala in srednje velika
(MSP), ki so glavna opora gospodar stva EU, se tudi po več kot šestih letih finančnih in gospodarskih pretresov
še vedno soočajo s težavami pri zagotavljanju finančnih sredstev za svoje delovanje
ter razvoj novih idej in produktov. Banke
so zaradi različnih dejavnikov manj pripravljene posojati, zato morajo biti podjetja
zelo iznajdljiva pri iskanju sredstev za
svoje preživetje. Težavo predstavljajo tudi
zapleteni postopki razpisov, saj mnoga
podjetja velikokrat obupajo nad obsežno in
zapleteno dokumentacijo.
Evropski projekt ECOFUNDING ponuja podjetjem in podjetnikom celovito sto-

P

ritev za podporo pri pripravi projektov in
pridobivanju sredstev za financiranje inovativnih projektov/idej s področja energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, eko-inovacij ali zelenega podjetništva. Za ta namen je bila ustanovljena ECOLAB platforma, kjer so podjetjem na voljo
informacije in tehnična pomoč pri pripravi
njihovega poslovnega in/ali finančnega
načrta, iskanju potencialnih investitorjev
ali inovativnih načinov financiranja.
Z novimi načini financiranja projektov
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije se ukvarja tudi projekt TRANSPARENSE. Osnovni namen projekta, ki se

izvaja v okviru programa Evropske komisije “Inteligentna energija za Evropo”, je povečati preglednost trgov pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije, predvsem s pripravo in uvajanjem Evropskega
kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo. Kodeks opredeljuje skupne temeljne vrednote in principe ravnanja ponudnikov energetskega pogodbeništva, ki
so bistvenega pomena za zagotavljanje kakovosti storitev URE in OVE ter znižanja
stroškov za energijo pri pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije in pogodbeni oskrbi z energijo.
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Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo
dokončan – postanite eden od prvih podpisnikov!

Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo določa osnovne vrednote in principe, na katerih temelji uspešna priprava
in izvedba projektov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in znižanja stroškov za energijo. Kodeks je na voljo na
http://www.transparense.eu/si/kodeks-ravnanja/evropski-kodeks-ravnanja. Ponudniki energetskega pogodbeništva lahko zaprosijo
za status podpisnika kodeksa tako, da izpolnijo in podpišejo ustrezen obrazec na http://www.transparense.eu/si/news/evropskikodeks-dokoncan.

Kodeks je bil razvit v okviru EU projekta TRANSPARENSE (www.transparense.eu) in potrjen s strani dveh krovnih organizacij ponudnikov energetskih storitev - Evropskega združenje podjetij za energetske storitve (eu.ESCO) in Evropske zveze za inteligentne storitve
energetske učinkovitosti (EFIEES).
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Spajanje trgov srednjein južnoevropske regije naj
bi zaživelo februarja 2015
Tanja Srnovršnik Volarič
Foto: Tomaž Paljk
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ko se je januarja 2011 začelo izvajanje spajanja trgov na slovensko-italijanski meji, je slovenski organizirani trg za dan
vnaprej povečal likvidnost in postal regijsko prepoznaven. Zdaj
BSP SouthPool, energetska borza s sedežem v Ljubljani, sodeluje še v dveh evropskih regionalnih pobudah in njuni pripojitvi
projektu cenovnega spajanja regij (PrC) – v projektu srednjein južnoevropske regije (CSE) ter projektu srednje- in vzhodnoevropske (CEE) regije. Prvi naj bi zaživel sredi februarja
2015, je pojasnil direktor podjetja BSP SouthPool, anže
Predovnik. Dodal je, da bo imelo to spajanje pozitivne učinke
tudi na nelikvidne elektroenergetske trge jugovzhodne Evrope.
Proces integracije vseevropskega trga električne energije je
v teku. kako se vanj vključuje slovenski organizirani trg za
dan vnaprej?
u V skladu z evropskim ciljnim modelom bo vseevropski trg
električne energije vzpostavljen z integracijo regionalnih pobud
spajanja trgov, ki združujejo dodeljevanje prenosnih zmogljivosti
in trgovanje z energijo po različnih državah/regijah. Evropske regionalne pobude in njihova pripojitev projektu cenovnega spajanja regij (PRC), ki uživajo podporo Evropske komisije in temeljijo na izkušnjah s projekti spajanja trgov vse od sredine
devetdesetih let (glej časovnico v okvirčku), so zdaj v fazi aktivnega razvoja. Proces vzpostavljanja vseevropskega trga električne
energije sta olajšala tudi tretji energetski sveženj in zaveza držav
članic Evropske unije, da integracijo skupnega energetskega trga
zaključijo do leta 2014.
Slovenski organiziran trg za dan vnaprej, ki ga vodi BSP, je
postal del mednarodnega trga električne energije z začetkom izvajanja spajanja trgov na slovensko-italijanski meji leta 2011. S tem
projektom je slovenski organizirani trg za dan vnaprej povečal
likvidnost (z 0,2 TWh pred spajanjem trgov na skoraj 6 TWh leta 2013), vzpostavil urni indeks električne energije (SIPX) in postal
regijsko prepoznaven.
V kontekstu vzpostavljanja vseevropskega trga električne energije je junija 2012 zaživel namenski projekt srednje- in južnoevropske regije (CSE) in njegovega prehoda v projekt cenovnega
spajanja regij (PRC), ki so ga izvedli regulatorji omenjene regije,
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), sistemski operaterji prenosnega omrežja na italijanskih mejah (ADMIE,
APG, ELES, RTE, Swissgrid in TERNA) in borze z električno energijo (BSP, EPEX SPOT, EXAA, GME in LAGIE). Na tem temelju
so partnerji bilateralnega projekta spajanja trgov na slovenskoitalijanski meji (GME, BSP, Terna in ELES) potrdili svojo zavezo
udeležencem na trgu, da bodo zagotavljali operativno kontinuiteto procesa dodeljevanja zmogljivosti za dan vnaprej ob prehodu
z obstoječega bilateralnega projekta spajanja trgov na vseevropski
trg električne energije, ki se zgodi ob prehodu projekta regije CSE
v projekt cenovnega spajanja regij (PRC).
rešitev PrC so evropske borze z električno energijo razvile
z namenom, da zagotovijo enotni algoritem ter uskladijo
operativne postopke za učinkovito izračunavanje cen in
uporabo evropskih čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Poleg
tega je treba procese pred spajanjem in po njem uskladiti
tudi za uspešen operativni prehod od obstoječega bilateral nega projekta spajanja trgov na slovensko-italijanski meji
k regionalni pobudi CSE in nadalje k vseevropskemu trgu
električne energije. kako se bo BSP spopadel s temi izzivi?
u BSP je skupaj z drugimi partnerji projekta CSE sprejel aktivno
vlogo pri snovanju dokumenta visokonivojskega poslovnega
procesa (kar vključuje razvoj poskusnih postopkov, operativnih

postopkov in potrebnih informacijskih sprememb ter zagotavljanje uvedbe potrebnih uredbenih sprememb v različnih državah) ter pri snovanju natančnega izvedbenega načrta. Oba
dokumenta so potrdili vsi pristojni nacionalni regulativni organi.
V skladu z zavezami, zapisanimi v obeh dokumentih, bo BSP
zagotavljal izmenjavo podatkov slovenskega organiziranega trga
z rešitvijo PCR, in sicer prek partnerstva z borzo PCR, z ustreznimi spremembami v sistemu finančne poravnave in uvedbo
potrebnih regulativnih sprememb (na primer uskladitev časa zaprtja trga za dan vnaprej s prestavitvijo na 12. uro).

na tržnem forumu projekta CSE, ki je sredi julija potekal
v rimu, je bilo razumeti, da se je faza razvoja projekta CSE
zaključila decembra 2013 (po tem, ko je dobil zeleno luč
nacionalnih regulativnih organov) ter da je projekt zdaj v
fazi izvedbe. kdaj lahko pričakujemo zaključek izvedbene
faze in zagon projekta CSE?
u Predvidoma naj bi se zagon projekta CSE začel sredi februarja
2015. Na tej točki bi rad poudaril, da so se partnerji projekta, da
bi se tako izognili zamudam pri regionalni izvedbi, že na samem
začetku dogovorili, da spajanje trgov lahko poteka postopno
glede na tehnično pripravljenost določene italijanske meje. Seznam meja po začetku zagona od prve do zadnje bo udeležencem na trgu in splošnih javnosti predstavljen po opravljenih
simulacijskih poskusih med partnerji projekta CSE.
Poleg projekta srednje- in južnoevropske regije BSP sodeluje
tudi v projektu srednje- in vzhodnoevropske regije (CEE) in
njene integracije s severno- in zahodnoevropsko regijo (nWE),
ki so ga maja 2012 s skupno izjavo začeli regulatorji srednjein vzhodnoevropske regije in aCEr. Del tega projekta je
avstrijsko-slovenska meja. V kateri fazi je projekt CEE? Bo
spajanje slovenskega organiziranega trga električne energije
na tej meji potekalo vzporedno z zagonom projekta CSE?
u Sistemski operaterji prenosnih omrežjih, borze z električno energijo,
nacionalni regulativni organi regije CEE in ACER so februarja
2014 podpisali memorandum o soglasju glede projekta CEE. V
skladu s tem memorandumom bo spajanje trgov sodelujočih držav (Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije) potekalo po metodi izračunavanja zmogljivosti na čezmejnih povezovalnih vodih na podlagi pretokov ter z implicitnim
dodeljevanjem teh zmogljivosti na podlagi rešitve PRC. Poleg tega
je v memorandumu izražena namera sodelujočih sistemskih operaterjev in borz z električno energijo o njihovem medsebojnem nadaljnjem in še tesnejšem sodelovanju v okviru regije CEE. Ocena
časovnice zagona projekta CEE bo podana v izvedbenem načrtu.
Po tem, ko bo projekt dobil zeleno luč vseh partnerjev, bodo s predvidenim datumom zagona seznanjeni udeleženci na trgu. Ni nujno, da se bo zagon projekta CEE prekrival z zagonom projekta CSE,
moramo pa upoštevati, da govorimo o dveh ločenih evropskih regionalnih pobudah, kar vsekakor pomeni, da lahko pride do časovne neusklajenosti pri njuni integraciji v vseevropski trg električne
energije. A kot sem že omenil, želijo sodelujoči sistemski operaterji
in borze z električno energijo v vsakem primeru okrepiti projekt
CEE in zmanjšati časovno neusklajenost, kolikor je le mogoče.
kakšno korist bodo od vse te integracije trgov oziroma vseevropskega trga električne energije imela slovenska podjetja,
ki trgujejo z električno energijo? in kaj to pomeni za regijo
jugovzhodne Evrope?
u Glede na evropski ciljni model bo integracija razdrobljenega
trgovanja z električno energijo za dan vnaprej v Evropi med
Energetika.NET
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drugim dosežena z uvedbo implicitnih avkcij. Poglavitna zna čilnost implicitnih avkcij je hkratno dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti za dan vnaprej in nakup/prodaja električne energije, ki se
opravi skupaj, v enem koraku. V primerjavi z eksplici tni mi avkcijami ti enotni procesi udeležencem na trgu prinašajo koristi, kot
so manjša stopnja tveganja (in dodatni operativni stroški) pri čezmej nem trgovanju ter likvidnost med spojenimi trgi. Cenovni signal skupnega evropskega trga bo posredno vplival tudi na sosednje nelikvidne trge električne energije v jugovzhodni Evropi, kjer
trenutno transparentnih in stabilnih cenov nih signalov primanjkuje.

kako bo povečan obseg transakcij vplival na BSP SouthPool?
Lahko pričakujemo dodatno zaposlovanje? in ali bo s tem
vaša borza pridobila večjo težo?
u Proces pristopa k evropskemu spajanju trgov potrjuje pomem-

Kratek zgodovinski pregled
Leta 1996 so pri NordPoolu uvedli prvo mednarodno
»delitev trga« električne energije v Evropi, in sicer med
Norveško in Švedsko. Finska se je projektu pridružila leta
1998, zahodna Danska leta 1999 in vzhodna Danska leta
2000 – tedaj je bil nordijski trg dokončno v celoti združen.
Leta 2006 se je začelo tristransko spajanje trgov med
Belgijo, Francijo in Nizozemsko.
Leta 2008 je bila z združitvijo promptnih trgov borz z
električno energijo Powernext in Evropske energetske
borze EEX ustanovljena borza EPEX Spot.
Junija 2009 so borze NordPool Spot, EPEX Spot, APXEndex, Belpex in Omel začele sodelovanje, da bi preskusile koncept vseevropskega spajanja cen, ki ga poznamo
kot cenovno spajanje regij (PCR).
Septembra 2009 se je začelo spajanje slovaškega in
češkega trga električne energije.
Novembra 2009 se je začelo spajanje trgov med Dansko in Nemčijo po metodi »tight volume«. Maja 2010 je
bil v projekt vključen baltski povezovalni vod med
Švedsko in Nemčijo. Spajanje trgov tam vodi European
Market Coupling Company (EMCC).
Novembra 2010 je zaživelo cenovno spajanje trgov srednje- in zahodnoevropske regije (CWE), ki je povezalo
Belgijo, Francijo, Nizozemsko, Nemčijo in Luksemburg. Hkrati se je začel tudi projekt po imenu Interim
Tight Volume Coupling (ITVC), ki je združil omenjeno
cenovno spajanje v srednje- in zahodnoevropski regiji
ter nordijsko delitev trga (aprila 2010 ga je NordPool
prek povezovalnega voda Estlink razširil na estonsko
trgovalno območje).

bno vlogo borze BSP na skupnem evropskem energetskem trgu.
Po tem, ko se je povečala kompleksnost trgovanja na borzi z
električno energijo in postopkov finančnih poravnav ter ko smo
prevzeli večjo odgovornost pri evropskem spajanju trgov, se zdaj
soočamo z novimi zadolžitvami, ki jih lahko učinkovito in odgovorno izvršujemo le z visoko usposobljenimi in izkušenimi zaposlenimi. Zato bo BSP svoje kadre prilagajal potrebam pri haja jočih projektov.

kako bo na BSP vplivala direktiva o trgu finančnih instru mentov (MiFiD ii)?
u Glede na to, da BSP ponuja zgolj kratkoročne produkte s fizično
dobavo na slovenskem trgu, trenutno ne pričakujemo nobenega
vpliva na naše poslovne procese. V primeru uvedbe dolgoročnih
produktov pa bomo direktivo MiFID II pri tem upoštevali.

Decembra 2010 je bila prek povezovalnega voda SwePol
vzpostavljena poljska povezava z NordPoolom, ki temelji
na mehanizmu spajanja trgov.
Januarja 2011 se je začelo izvajanje spajanja trgov na
slovensko-italijanski meji. Kmalu zatem, sredi januarja
2011, se je projektu ITVC priključil povezovalni vod
NorNed, ki povezuje Norveško in Nizozemsko.
Junija 2012 je NordPool prevzel litovski trg električne
energije.
Septembra 2012 se je Madžarska priključila Slovaški in
Češki v tristranskem spajanju trgov CZ-SK-HU.
Junija 2013 je NordPool prevzel latvijski trg električne
energije.
4. februarja 2014 je uspešno zaživel projekt spajanja trgov severozahodne Evrope (NWE), ki predstavlja prvo pomem bno prelomnico pri uveljavljanju vseevropskega spajanja trgov prek združevanja regionalnih trgov elek tri čne
energije za dan vnaprej z uporabo rešitve PCR. Projekt
NWE zajema trge za dan vnaprej po srednji in zahodni
Evropi (CWE), Veliko Britanijo, nordijske države, baltske
države ter povezavo SwePol med Švedsko in Poljsko. 13.
maja 2014 sta se vseevropskemu spajanju trgov pridružili
Španija in Portugalska (regija SWE). Tako zdaj enotno
trgovanje poteka na območju od Por tu galske do Finske,
kar je velik korak na poti proti do kon čni vzpostavitvi enotne ga evropskega trga električne energije.

V bližnji prihodnosti
Uvedba evropskega ciljnega modela na italijanskih mejah (projekt regije CSE) in vključitev te regije v vseevropsko spajanje trgov.
Uvedba evropskega ciljnega modela v regiji CEE in
vklju čitev te regije v vseevropsko spajanje trgov.
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Češki vstop na slovenski trg elektrike
bilančno shemo Borzena je 1. septembra vstopila nova bilančna skupina – češka družba
Ekologické Zdroje Energie. Ta trguje z električno energijo na Češkem in na drugih
evropskih trgih. Osredotočeni so predvsem na trgovanju z električno energijo iz obnovljivih virov energije in cenovna nihanja na dnevnih trgih. Dodajajo, da so po volumnu na
znotrajdnevnem trgu ena največjih družb. Trenutno bilančna shema Borzena šteje 57 bilančnih
skupin in 21 bilančnih podskupin.

V

Interenergo vstopil na romunski energetski trg
ružba Interenergo, ki ima sedež v Ljubljani in je v 100-odstotni lasti avstrijske energetske
skupine Kelag, je avgusta vstopila na romunski energetski trg. Kot so za Energetiko.NET pojasnili v Interenergu, so se za vstop na romunski trg – za ta korak so potrebovali pol leta – odločili,
ker želijo okrepiti poslovanje v jugovzhodni Evropi. »Največji izziv je za nas predstavljalo
razumevanje pravnega in postopkovnega okvira, ki sta precej drugačna kot v drugih državah
jugovzhodne Evrope, kjer smo prisotni,« pravijo in dodajajo, da na romunskem
energetskem trgu za zdaj načrtujejo zgolj trgovanje z električno energijo.
Poleg Romunije Interenergo trguje z energijo še v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji,
Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in
Makedoniji. Na vprašanje, ali morda načrtujejo tudi vstop na bolgarski trg, odgovarjajo: »Bolgarski energetski trg spremljamo in analiziramo smiselnost vstopa.
Odločitve o vstopu še nismo sprejeli.«

D

Balkanske energetske družbe večinoma ne prodajajo elektrike za več let vnaprej
eč energetskih družb na Balkanu smo povprašali, koliko proizvodnje električne energije za prihodnja leta (od 2015 do 2018)
so že prodale. Odgovor tistih, ki so se odzvale, je bil, da je to poslovna skrivnost ali pa da ne trgujejo za toliko let vnaprej.
»Podatki, po katerih sprašujete, so poslovna skrivnost in jih ne objavljamo,« so za Energetiko.NET odgovorili iz slovenske GEN
energije. Dodali so, da v skupini GEN ne trgujejo toliko let vnaprej oz. se ne izpostavljajo tako zelo dolgoročno, saj so pri tem ne
nazadnje odvisni od delovanja svojih proizvodnih objektov.
»HEP Grupa ne prodaja električne energije vnaprej na trgu, pač pa je proizvedena energija namenjena končnim kupcem HEP,«
so dejali v hrvaškem energetsko podjetje Hrvatska elektroprivreda. »Glede na velik delež hidroelektrarn v hrvaškem elektroenergetskem sistemu, na katere vplivajo hidrološke razmere, HEP dodatne količine potrebne energije uvozi,« so dodali.
Bosanska državna družba Elektroprivreda BiH še ni začela postopka za prodajo električne energije za leto 2015,
v srbski elektroenergetski družbi Elektroprivreda Srbije (EPS) pa pravijo, da so ti podatki poslovna skrivnost.
Pisali smo sicer že, da je Holding Slovenske elektrarne (HSE) za leto 2015 prodal podoben odstotek proizvodnje
električne energije kot češka energetska družba ČEZ, ki je prodala okoli 82 odstotkov svoje proizvodnje za omenjeno leto po ceni okoli 39,5 EUR/MWh. Dosežene povprečne prodajne cene so višje od cen ČEZ, so
za Energetiko.NET povedali v HSE.

V

V Srbiji napovedana podražitev elektrike
rbija ima nižje cene energije kot druge države v regiji in na tako nizki ravni jih dolgoročno ni mogoče ohranjati, je pred časom dejal vršilec dolžnosti srbskega finančnega ministra Dušan Vujović. »Cene so 30 odstotkov nižje kot v Makedoniji ter 40 odstotkov
nižje kot v Črni gori in Bosni in Hercegovini. Sami presodite, ali je to na dolgi rok vzdržno. Nisem prepričan, ali je v Srbiji še kaj,
kar bi bilo 30 do 40 odstotkov cenejše kot v sosednjih državah, naj bo to mleko, hrana, nepremičnine ipd.,« je poudaril Vujović.
Čeprav bi s podražitvijo ljudem sporočili, da morajo biti varčni, pa po njegovem zapletenih razmer v srbski državni
elektroenergetski družbi Elektroprivreda Srbije ni mogoče reševati zgolj s podražitvijo elektrike. »Zagotavljanje
kakovosti, upravljanje, tehnične izgube in težava z obračunskimi postavkami niso povezani s ceno električne
energije. Ta vprašanja so povezana s spremembami v organizaciji
dela in delovanju EPS-a,« je prepričan.

S
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Berite osrednji energetski portal v Sloveniji …

zakonodaja
novice
članek dneva

fokus

www.energetika.net

EnergetikaNET 16_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 19.9.2014 10:18 Page 39

… in spremljajte najboljši regionalni portal za JV Evropo!

pregled medijev

intervju
dogodki
komentar

www.energetika.net/see
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Slovenija bi lahko nekaj plina
dobila tudi iz bioplinarn
Besedilo in foto: Tanja Srnovršnik Volarič

Slovenija v zadnjih treh letih ni naredila nobene ga premika na področju biometana, ki bi ga
lahko uporabljali kot zemeljski plin, kot gorivo
za vozila itd., in ga tudi še nekaj časa ni pričakovati. Mag. tomaž Poje z oddelka za kmetijsko
tehniko in energetiko na kmetijskem inštitutu
Slovenije razlog za to vidi v tem, da v Sloveniji
nimamo sistema podpor za čiščenje bioplina v
biometan, pač pa je sistem usmerjen v kogene racijo za pridobivanje električne energije. Če
ne bi bilo tako, bi lahko teoretično proizvedli
okoli 86 milijonov kubičnih metrov biometana
letno in z njim nadomestili del zemeljskega
plina, je povedal za Energetiko.nEt med
obiskom treh bioplinarn.

K

emijski inštitut Slovenije je v okviru mednarodnega projekta Biomethane Regions,
za katerega je denar zagotovil program
Evropske komisije »Inteligentna energija
Evrope«, promoviral razvoj bioplina in čiščenje bioplina do faze biometana, ki lahko nadomešča
zemeljski plin. V Sloveniji namreč na tem področju
zaostajamo. Konec lanskega leta je bilo v podporni
shemi Borzena 32 bioplinarn, v katerih pa se bioplin – zaradi takšnega sistema podpor – uporablja
za kogeneracijo oziroma proizvodnjo električne in
toplotne energije.

Bioplinarna Perutnine Ptuj toploto zagotavlja
bližnji tovarni krmil
Ena takšnih bioplinarn je bioplinarna podjetja PP
40
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Energija, ki sodi v Skupino Perutnina Ptuj. Za ta
»okoljski projekt« so se v Perutnini Ptuj odločili, ker
so želeli predelati 15.000 ton gnoja, kolikor ga proizvedejo letno. Bioplinarno so začeli načrtovati že
leta 2007, a je bila dokončana šele leta 2012. Tovrstni
objekt je namreč danes zelo težko umestiti v okolje,
je pojasnil direktor PP Energije Bojan Pahor.
Glavna surovina bioplinarne moči 1 MW je piščančji gnoj, poleg tega pa uporabljajo tudi vse
ostale biološke oz. organske odpadke, ki jih proi zvede Perutnina, ne gre pa niti brez silaže, ki predstavlja od 20- do 25-odstotni delež. Če bi uporabljali samo piščančji gnoj, bi namreč zaradi biokemijskih značilnosti potrebovali veliko več vode in
tako naprava ne bi bila več ekonomična, pravi Pahor. Silažo sicer želijo nadomestiti z odpadnim
oljem, a je to povezano z raznimi okoljskimi dovoljenji, dodaja.
Bioplinarna v Hajdini pri Ptuju letno proizvede
okoli 8 GWh električne energije in 8,3 GWh toplotne energije. Kot je pojasnil Pahor, prejemajo okoli
190 evrov na MWh obratovalne podpore in tako del
energije – okoli pet odstotkov električne energije
uporabijo sami – prodajo na trgu. Cena trgovca, ki
odkupi električno energijo, je po besedah Pahorja
slabih 50 evrov. Poleg tega država bioplinarnam
priznava še dva bonusa – v višini 10 odstotkov obratovalne podpore, če lastnik dokaže, da odvečno to ploto porabi koristno, in v višini 10 oz. 20 odstotkov
obratovalne podpore, če gnoj in gnojevka letno
pomenita prostorninsko več kot 30 oz. 70 odstotkov
substrata za pridobivanje bioplina.

Okrogli rezervoar
za tekočo frakcijo

Bioplinarna v
Hajdini pri Ptuju
letno proizvede
okoli 8 GWh
električne
energije in
8,3 GWh toplotne
energije. Kot je
pojasnil Pahor,
prejemajo okoli
190 evrov na MWh
obratovalne
podpore in tako
del energije – okoli
pet odstotkov
električne energije
uporabijo sami –
prodajo na trgu.
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Tudi v Sloveniji bi lahko biometan uporabljali za prevoz.
Ljubljana ima na primer 20 avtobusov, ki sicer uporabljajo
stisnjeni zemeljski plin. »A to je po kemijski sestavi metan,
in tudi biometan je metan,« pravi Poje. V Ljubljani imamo
tudi javno črpalko na stisnjeni zemeljski plin, Poje pa je
prepričan, da se bo njegova uporaba slej kot prej razširila,
saj je zlasti za mesta zanimiv s stališča manjših emisij.

katerih se bioplin očisti in nadgradi do faze biometana,
pa je drugače malo čez mejo, na Madžarskem. Pri
mestu Zalaegerszeg na zahodu Madžarske se podjetje Zalaviz ukvarja s predelavo vode iz bližnje reke, ki
jo čistijo in iz nje delajo pitno vodo. Pri tem dobijo mulj,
ki ga predelajo v bioplin. Tega nato očistijo, da dobijo stoodstotni biometan. Letno pridelajo 400.000 kubičnih metrov bioplina oziroma biometana, od tega na
dan porabijo med 1000 in 1200 kubičnih metrov biometana za vozila (14 lastnih vozil in štiri mestne avtobuse). Kot zanimivost še to: na Madžarskem podjetja dobijo nepovratna sredstva za izgradnjo bioplinarn,
če se izklopijo iz omrežja in postanejo samooskrbna.

Hala za sprejem gnojila

Direktor PP Energije
Bojan Pahor

Bioplinarna PP Energije po besedah Pahorja koristno
porabi vso odvečno toploto, ki nastaja. Vsa odpadna
toplota gre tako v bližnjo tovarno krmil Perutnine
Ptuj, ki porabi veliko toplote. S tem si je tovarna razpolovila stroške toplote, je poudaril Pahor. PP Energija toploto prodaja po ceni 35 evrov za MWh, ker
jo prodaja hčerinskemu podjetju. »Sicer bi jo lahko po
dvakrat višji ceni,« pojasnjuje Pahor. Za Energetiko.NET je dejal še, da je investicija v bioplinarno
znašala 6,5 milijona evrov in pričakujejo, da se bo
povrnila v osmih letih. Novih bioplinarn pa nimajo v
načrtu, saj trenutno porabijo ves gnoj.

na Madžarskem bolj napredni
Bioplinarna ECOS v Lendavi pa je s preko 7 MW
nazivne električne moči največja bioplinarna v Sloveniji. Za njeno obratovanje uporabljajo silaže
rastlin, za predelavo v bioplin pa postopek fermentacije. Surovine v glavnem uvozijo iz Madžarske.
Zaradi cen surovin, določenih stvari, ki jih ne morejo
dobiti ali so predrage, in ker lahko tako najbolje
izkoristijo dostopne surovine, pa delajo v pasu 3,8 do
5,5 MW, je povedal Jožef Pavlinjek iz podjetja Inoks.
Se pa v lendavski bioplinarni, ki je stala 14 milijonov evrov, soočajo s problemom premajhne porabe
tople vode. Za državni bonus bi namreč morali imeti
zagotovljen odkup vsaj 60 odstotkov toplote (oz. kot
pravi Pavlinjek, tople vode), a ne dobijo soglasja kmetov.
Čeprav imajo v neposredni bližini nekaj velikih podjetij, kot je Lek, ki bi lahko bili odjemalci. Imajo pa
v načrtu predelavo svojega traxsporta na lastni plin.
Če v Sloveniji nimamo bioplinskih naprav, v

»Plinske krize« ne bi rešili
Tudi v Sloveniji bi lahko biometan uporabljali za
prevoz. Ljubljana ima na primer 20 avtobusov, ki
sicer uporabljajo stisnjeni zemeljski plin. »A to je
po kemijski sestavi metan, in tudi biometan je metan,« pravi Poje. V Ljubljani imamo tudi javno črpalko na stisnjeni zemeljski plin, Poje pa je prepričan, da se bo njegova uporaba slej kot prej razširila,
saj je zlasti za mesta zanimiv s stališča manjših emisij.
A, kot že omenjeno, bi lahko biometan prav tako
vbrizgavali v javno plinsko omrežje, kot to ponekod
že počnejo. Poje sicer opozarja, da z bioplinskimi
napravami, ki jih imamo v Sloveniji, morebitne
»plinske krize« ne bi mogli rešiti, saj gre za premajhne
količine. V Sloveniji bi lahko namreč teoretično
proizvedli okoli 86 milijonov kubičnih metrov biometana letno, medtem ko letna poraba plina znaša
okoli 1,1 milijarde kubičnih metrov. Biometan je tako le »možnost, da razpršimo vire energije in da del
zemeljskega plina nadomestimo z biometanom«.
Da pa bi se kaj premaknilo, bi potrebovali sistem
podpor za čiščenje bioplina do faze biometana,
česar pa nimamo. »Trenutno se v raznih akcijskih
načrtih načeloma podpira vbrizgavanje biometana
v javne plinovode ali za uporabo v vozilih, država pa
dejansko še ni izdelala sistema podpor. Tudi zdaj,
ko se dejansko pripravlja nova podporna shema za
obnovljive vire energije (OVE), kamor sodita bioplin
in biometan, po mojih informacijah še ne bo podpore za biometan,« je za Energetiko.NET dejal Poje.
In če bi se sistem spremenil, kako hitro bi lahko
obstoječe bioplinarne začele proizvajati biometan?
»Dograditi bi morale sistem za čiščenje bioplina do
biometana. To je skoraj nov projekt, ki ima svojo
ceno. Trenutno so te investicije še dokaj visoke, a
obstajajo različni sistemi čiščenja.« Poje sicer meni,
da bodo »bioplinaši« šli v to, ko bo minilo 15 let njihove pogodbene vezave za proizvodnjo električne
energije ali pa že po osmih letih, ko naj bi bilo
treba zamenjati kogeneratorsko enoto. »Seveda pa
mora takrat že obstajati nek ustrezen sistem podpor,« poudarja.
Energetika.NET
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KWB: Prihodnost je v
biomasi, doseči moramo
regijsko energetsko
neodvisnost
Besedilo in foto: Špela Zakotnik

DESnO: Direktor kWB
Slovenija tomaž rifelj

Še vedno smo odvisni od fosilnih goriv in njihovo ceno nam
narekujejo tuji ponudniki. Osredotočiti bi se morali na
energent v naši bližini. Več kot polovico Slovenije pokriva
gozd. Z izrabo biomase bi lahko dosegli regionalno
energetsko neodvisnost in ustvarili nova delovna mesta,
so prepričani vodilni v podjetju kWB, ki proizvaja in razvija
sisteme za ogrevanje na biomaso. Poleti je Energetika.nEt
obiskala sedež podjetja v mestu St. Margaret na rabi. Leži
v avstrijski regiji, kjer poskuša kWB s partnerji doseči čim
večjo energetsko neodvisnost. Ob tem so ustvarili več kot
800 lokalnih delovnih mest.

ključne prednosti ogrevanja na biomaso so nižji stroški,
majhna poraba elektrike in visok izkoristek. Emisije pri
izgorevanju biomase so na meji merljivosti, prav tako
so naprave tišje od tistih na fosilne energente. Ogrevalni
sistemi so lahko prirejeni za energente iz drugih
materialov, kot so primeri na sliki. Z leve: koščice
oliv, orjaška trava miskant in koruzni storži.
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naprave za ogrevanje so na voljo za eno-in dvodružinske
hiše, kmetije, večje stavbe, obrtne obrate, industrijo in
omrežja za daljinsko ogrevanje. Delujejo lahko na pelete,
polena in sekance. investicija v tak sistem je razmeroma
visoka, v Sloveniji pa za to ponujajo tudi subvencije.
gospodinjstva jih lahko dobijo od Slovenskega
okoljskega sklada Ekosklad, pravne osebe od ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, kmetovalci pa od
ministrstva za kmetijstvo in okolje. na sliki kotel za
ogrevanje na biomaso kWB Multifire.
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SkraJnO LEVO: V sklopu
projekta ZUErSt deluje
energijski vrt. Površina,
velika 2,3 hektarja, je
razdeljena na 27 različnih
delov in na vsakem od
teh raste druga kultura.
tu je združena pridelava
hitrorastočega lesa in
drugih energentov, ki jih
je možno uporabiti za
gorivo. Vrt je namenjen
predvsem izobraževanju.
LEVO: Podjetje kWB
ogrevanje na biomaso je
mednarodno podjetje z
avstrijskimi koreninami.
Po tržem deležu v Evropi
je na tretjem mestu.
njihov največji tekmec
je podjetje Fröling.

iomasa je v vseh pogledih energent
prihodnosti. A tako v Sloveniji kot na
ravni EU o tem govorimo precej ma lo. Tej temi politika ne posveča veliko
pozornosti, ker gre za energent lokalne narave in
veliki igralci težko vstopijo na takšen trg,« je
prepričan direktor slovenske podružnice podjetja KWB Tomaž Rifelj. S tem se strinja tudi direktor celotne skupine KWB Erwin Stubenschrott,
ki je poudaril, da ima panoga biomase v Bruslju
le pol lobista.
KWB razvija in proizvaja napredne sisteme za
ogrevanje na biomaso, a po Stubenschrottovih
besedah so cilji podjetja še precej širši. »Želimo
biti dejavni predvsem lokalno in poskrbeti za energetske potrebe regije, v kateri smo.« Ta združuje osem občin in na pobudo KWB so na tem območju začeli izvajati projekt ZUERST.

»B

Čista energija naj nastane v regiji in se v njej porabi
Z evropskim projektom ZUERST želi KWB sku paj z več partnerji v regiji spodbujati rabo obnovljivih virov energije in s tem povezanih tehno logij. Doseči želijo čim večjo energetsko učinkovitost
in – kot omenjeno – več energetske varnosti in
neodvisnosti. V sklopu projekta delujejo biomasni
center za zaposlitev ranljivih oseb in največji zasebni raziskovalni center za biomaso, naprava za
sušenje energentov in največji energijski razstavni
vrt Evrope ter sončna polnilna postaja za električne
avtomobile. Spodbujajo, da se energija, ki v regiji
nastane, tudi porabi lokalno.
V regiji so v dvajsetih letih s skupnim delova njem ustvarili več kot 800 lokalnih delovnih

Prehod na OVE ovirajo tudi inštalaterji
»Ključen problem pri zmanjševanju rabe fosilnih goriv pri ogrevanju
so tudi inštalaterji ogrevalnih naprav. Ti strankam še vedno predlagajo
rabo fosilnih energentov, stranke pa jim zaupajo bolj kot pridigam
strokovnjakov. To potrjuje nemška študija, v kateri so intervjuvali
okrog 17.000 inštalaterjev. Kar 70 odstotkov teh strankam svetuje
rabo fosilnih goriv, saj se niso pripravljeni dodatno izobraževati o
drugih energentih,« pove vodja prodaje, marketinga in odgovoren
za strateški razvoj pri podjetju KWB dr. Helmut Matschnig.

mest, potreba po dodatni delovni sili pa stalno
narašča. Eden ključnih korakov je bil, da se sistem
regionalnega razvoja izloči iz ustroja političnih
strank, pove Stubenschrott. »KWB je ponudil, da bo
financiral projekt, a pod pogojem, da politika nanj
nima vpliva. Danes smo z rezultatom vsi več kot
zadovoljni.«
V Sloveniji je za biomaso ogromno potenciala
Slovenija ima glede na veliko pokritost z gozdnimi
površinami velik potencial za razvoj industrije in
storitev, povezanih z biomaso, je prepričan direktor
domače podružnice KWB, ki ima sedež v Žalcu. Tudi na domačih tleh je cilj, da skupaj s kmetijskim
sektorjem, gozdarstvom in realnim sektorjem ustvarimo samovzdržen energetski koncept, ki dolgoročno prinaša stabilna delovna mesta ter regionalni
razvoj, pove Rifelj. Začetek je lahko več ogrevanja
na biomaso, saj tako avstrijska kot slovenska gospodinjstva za ogrevanje prostorov in vode porabijo
več kot polovico vse energije.
Energetika.NET
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Eko-energetske novičke
Energije doma
Pripravili: Tanja Srnovršnik Volarič in Andreja Šalamun

Peleti letos boljši; v najvišjem
razredu le dva vzorca
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije tudi pred letošnjo
kurilno sezono testirala 15 vzorcev različnih lesnih
peletov. Ugotavljali so vsebnost vode, delež pepela,
preverili so njihovo mehansko obstojnost in gostoto nasutja. Ugotovili so, da je kakovost peletov
boljša kot lani, da pa proizvajalci še vedno šepajo pri
označevanju. Vsaj štirje vzorci tudi letos vsaj pri
enem merilu niso ustrezali zahtevam evropskega
standarda EN 14961-2, kar pomeni, da so neustrezni. Pri dveh vzorcih (Forest Pellet in Pellets di prima categoria, Brucciolo) so izmerili premajhno gostoto nasutja, pri peletih Matelda iz čiste bukve je po
izgorevanju ostalo bistveno preveč pepela, peleti
Gatis Extra pa so imeli preslabo mehansko obstojnost, pojasnjujejo. Dva vzorca peletov po vseh merilih ustrezata najvišjemu kakovostnemu razredu A1
– avstrijski peleti Schweighofer in peleti Forest
Premium, ki imajo praktično enake značilnosti. Po
kakovosti izstopajo še slovenski peleti Energija narave, ki so jih uvrstili v kakovostni razred A2.

Kako bi Maribor lahko pri elektriki na
teden porabil 7.045 evrov

električne energije, kar znaša 7.045 evrov oziroma
57,2 tone izpustov CO2 na teden manj, so sporočili organizatorji projekta. Energetska agencija za Podravje
(Energap) pa poudarja, da Maribor šteje 42.000 gospodinjstev. In če bi se energetsko varčni dieti pridružila vsa gospodinjstva in rabo elektrike zmanjšala za
20 odstotkov, bi Maribor privarčeval 33.600 MWh
energije, kar znaša 3 milijone evrov ali več kot 18.000
ton manj emisij CO2 na leto.

Z net-meteringom do nove rasti
fotovoltaike
Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) predlaga
uvedbo tako imenovanega net-meteringa. Gre za sistem samopreskrbe gospodinjstev (lahko tudi pod
jetij) z električno energijo, s katerim se razbremeni
podporna shema in kljub temu omogoči postavljanje novih, predvsem malih sončnih elektrarn na
stanovanjskih objektih, pravijo v ZSFV, gospodarskem interesnem združenju, ki deluje na različnih
področjih fotovoltaike. Kot pojasnjujejo, je net-metering oblika zagotavljanja širitve fotovoltaike, ne da
bi za to obremenjevali proračun ali katerikoli drug
javni finančni vir. »Prav tako omogoča fizičnim
osebam postavitev sončne elektrarne na lastni hiši,
ne da bi bili siljeni ustanavljati d. o. o. ali registrirati status samostojnega podjetnika.«

Foto: Matej Vranič/STO

S skupinskim nakupom elektrike in
plina do velikih prihrankov

V Mestni občini Maribor so v okviru projekta Varčna
soseska šest družin povabili, da poskušajo s pomočjo
energetskih svetovalcev v treh tednih spremeniti na vade in posledično zmanjšati porabo električne ener gije v gospodinjstvu. V prvem tednu je posamezno
gospodinjstvo v povprečju privarčevalo 2,3 kWh elek trične energije. S takšno dinamiko varčevanja bi v te dnu dni celoten Maribor privarčeval 96.600 kWh
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S prijavo na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) lahko sodelujete v skupinskem nakupu
elektrike in plina ter tako na leto prihranite tudi do
100 evrov, pravi prva dama ZPS Breda Kutin. Ta je
namreč nedavno začela akcijo, s katero želi povezati
potrošnike ter zanje doseči čim boljšo ponudbo,
brez skritih stroškov in vezave. Na posebni spletni
strani ZPS www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si se
lahko do 15. oktobra prijavite za sodelovanje v skupinskem nakupu elektrike in plina. Drugi korak
kampanje je tako imenovana licitacija, na katero so
povabili vse ponudnike elektrike in plina v Sloveniji. Ta bo potekala 16. oktobra, na njej pa bodo izbrali
tistega dobavitelja, ki bo ponudil najnižjo ceno in
najboljše pogoje. Predvidoma v drugi polovici novembra boste dobili oceno svojih prihrankov in
ponudbo potencialnega novega dobavitelja. Odločili
se boste, ali jo boste sprejeli in dobavitelja dejansko
zamenjali, ali pa boste ostali zvesti zdajšnjemu.
Elektro Celje Energija (ECE) in portal Varčuj24 sta
ob tem opozorila na pasti pri skupinskem nakupu
električne energije in plina za potrošnike.
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BTC City Murska Sobota s
kogeneracijsko napravo do
27.000 evrov prihrankov na leto

Foto: Andreja Šalamun

V BTC Cityju Murska Sobota so v začetku leta dobili plinsko napravo za soproizvodnjo toplote in
električne energije (SPTE). Z njo bodo pri električni energiji letno prihranili 10.500 evrov, pri toplotni energiji pa je 16.500 evrov. »Glede na porabo zemeljskega plina in električne energije so izračuni
pokazali, da je bilo smotrno umestiti napravo
SPTE z izhodno električno močjo 50 kW in toplotno močjo 82 kW. Na ta način bomo v zimskem
obdobju oz. obdobju kurilne sezone pokrivali
pasovne toplotne potrebe,« pojasnjujejo v BTC.
Kot so za Energijo doma pojasnili v BTC, je investicija v kogeneracijsko napravo znašala okoli
130.000 evrov, povrnila pa se bo že v približno petih letih. Kogeneracijska naprava bo letno proizvedla 185.041 kWh električne energije, za kar bo
BTC City Murska Sobota pridobil 38.000 evrov
obratovalne podpore. Naprava je priključena na
interno električno omrežje, tako da bodo v Murski
Soboti vso proizvedeno električno energijo najprej
porabili za lastne potrebe objekta, v omrežje pa bodo oddajali le morebitne presežke.

Se bo BTC v prihodnje hladil
z obnovljivimi viri energije?

Za trajnostni razvoj v 13 letih
44 milijonov evrov

Ljubljanskemu BTC-ju se lahko v prihodnosti, če bi se povečevale subvencije za
obnovljive vire energije, v poletnih mesecih obeta hlajenje z rabo obnovljivih virov energije (OVE). Zaradi bližine Termoelektrarne-toplarne Ljubljana predstavlja idealne pogoje za izgradnjo sistema daljinskega hlajenja, pravijo strokovnjaki. Zamisel o daljinskem hlajenju ljubljanskega BTC-ja kot velikega porabnika
hladu je zelo zanimiva, saj bi se tako izognili težavam pri umeščanju hladilnih
naprav na ali v objekt, zahtevnemu vzdrževanju ter ne nazadnje tudi vse strožjim
okoljskim zahtevam, je povedal mag. Janez Povše iz Enote za energetski
menedžment in tehnične zadeve ljubljanskega BTC-ja. A trenutno težavo za
izvedbo tega predstavlja sama višina investicije in dejstvo, da so sistemi
daljinskega hlajenja relativno nov produkt, ki je v primerjavi s klimatsko napravo
na slabšem zaradi nihanja cen električne energije, je pojasnil Primož Škerl iz
Energetike Ljubljana.

V družbi BTC so v zadnjih 13 letih za ekološko ozaveščanje, zelene vsebine in družbeno odgovorne
aktivnosti, s katerimi zmanjšujejo negativne vplive
na okolje, namenili več kot 44 milijonov evrov, je
povedal predsednik uprave Jože Mermal. Vse trajnostno naravnane projekte združujejo pod krovno
blagovno znamko Misija: Zeleno, ki, kot pravi Mermal, je eden temeljnih stebrov njihovega poslovanja. Lani so v svojih treh sončnih elektrarnah proizvedli 1.535.263 kWh energije, kar zadošča za povprečno letno porabo 400 gospodinjstev. Sončne
elektrarne so nameščene v Ljubljani – na poslovni
enoti Logistični center ter na južnem delu fasade
Kristalne palače – in na njihovem trgovskem centru v Murski Soboti. V zadnjih treh letih so v
družbi BTC skupaj proizvedli 3.779.079 kWh zelene energije in zmanjšali izpust emisij ogljikovega dioksida za 4.112.408 kilogramov. Decembra
lani so v svojem ljubljanskem nakupovalnem središču postavili tudi prvo 135.000 evrov vredno vetr no elektrarno, ki jo je izdelalo podjetje Aerotech.
Njena obratovalna moč je nekaj manj kot 50 kW,
po izračunih pa naj bi v letu dni proizvedla 241.312
kWh energije.

V BTC-ju prve energetske izkaznice že izdelane
Družba BTC bo, kot to določa naša zakonodaja, za vse objekte, ki so v njeni lasti,
do konca oktobra izdelala energetske izkaznice. Najprej bodo to naredili v Ljubljani, nato še v drugih mestih, je povedal vodja projekta Tomaž Damjan, ki je v
BTC-ju odgovoren za energijo. Za objekte, ki so v lasti družbe BTC, energetske
izkaznice izdeluje logaško podjetje Planetvida, d. o. o., cena za izdelavo izkaznic
za celotno območje pa znaša 3588 evrov, je za Energijo doma povedal Tomaž
Damjan. »Večino podatkov smo namreč imeli že zbranih, saj smo jih potrebovali
zaradi certifikata ISO 50001, zato je cena nižja,« je pojasnil. Za stavbe v Ljubljani
– teh je okoli 20 – so izkaznice že izdelane, za nepremičnine v drugih krajih pa
naj bi jih dobili do konca oktobra.
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WWW.EnErgiJaDOMa.Si: anŽE ČOkL, Bohinj Park EkO Hotel

S smučiščem 2864 Bohinj bomo
postali zanimivejši za bližnje trge
Tanja Srnovršnik Volarič, foto: Bohinj Park EKO Hotel

individualnim gostom je še precej vseeno za
ekologijo in trajnostni razvoj oziroma tega niso
pripravljeni plačati, ugotavlja anže Čokl, direktor
Bohinj Park EkO Hotela. na drugi strani pa
ugotavlja opazen premik pri poslovnih gostih.
k dodatni rasti bo pripomoglo tudi novo smučišče
med Bohinjsko Bistrico in Soriško planino, za
katero je ministrstvo za infrastrukturo in prostor
pred nedavnim izdalo gradbeno dovoljenje.
na svoji spletni strani ste zapisali, da se Bohinj
Park EkO Hotel hitro »uveljavlja kot zgled in
dobrodošlica razvoju ekološkega hotelirstva ne
le v Sloveniji, ampak tudi na širšem področju
sodobnega alpskega turizma«. ali je trajnostna
naravnanost poslovanja vašega hotela prednost
in zakaj? imate zaradi tega več gostov/prihodkov,
kot če bi bili »klasični« hotel?
u Prednosti z vidika ekonomije so predvsem v
zmanjšanih obratovalnih stroških. Več gostov na
račun trajne usmerjenosti žal beležimo samo v segmentu poslovnega turizma, individualnim gostom je
očitno še precej vseeno za ekologijo in trajnostni razvoj oziroma tega niso pripravljeni plačati. Je pa
prednost poslovanja – kot omenjeno – precej manjši strošek energije, kar je ob tako velikem objektu
znaten znesek, ki ga namenjamo za boljši servis,
kakovostnejše surovine, ekološko in/ali lokalno pridelano hrano in tako dalje. Dosegamo višjo kakovost,
kar gostje opazijo. Soočamo pa se s težavo, da ljudje
povečini opažajo na prvem mestu samo ceno, nič pa
ne dajo na to, kakšno hrano jedo, kje jo hoteli kupu-
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Prednost
poslovanja je
precej manjši
strošek energije,
kar je ob tako
velikem objektu
znaten znesek,
ki ga namenjamo
za boljši servis,
kakovostnejše
surovine, ekološko
in/ali lokalno
pridelano hrano
in tako dalje.
Dosegamo višjo
kakovost, kar
gostje opazijo.

jejo ipd. Tisti, ki pridejo in okusijo našo mentaliteto
na omenjenih področjih, so navdušeni in se radi vračajo.

ali sodelujete s podobnimi trajnostnimi hoteli
iz tujine? Če da, s katerimi? Za kakšno obliko
sodelovanja oziroma povezovanja gre? kaj imate
od tega? Če ne sodelujete, zakaj ne in ali o tem
razmišljate?
u Trg je precej specifičen in sodelujemo z nekaterimi agencijami in specialističnimi podjetji, ki veliko
dajo na trajnostni razvoj. Množični trg na to še ni
pripravljen, ker pri večini gostov še ni pravega zavedanja, če pa je, je še vedno na prvem mestu cena.
ali so se v teh letih vaša pričakovanja glede EkO
hotela uresničila?
u Pričakovanja glede prihrankov so se ne le uresničila, ampak so bila presežena. Zaradi vselej naraščajočih stroškov energentov se bo stanje še naprej
izboljševalo. Glede sprejemanja ekološkega hotela pa
gre počasneje, kot smo pričakovali pri individualnih
gostih, pri poslovnih pa je premik opazen in pomemben. Na račun ekološke usmerjenosti smo dobili že
precej poslovnih dogodkov, ki so izjemno pomemben vir finančnih prihodkov ter širjenja dobrega
glasu o naši ponudbi.
kakšna je zasedenost hotela po posameznih mesecih?

u Povprečna letna zasedenost hotela je okrog 50-

odstotna. Smo v tipično sezonsko odvisnem kraju,
kjer sta dva izrazita vrhunca – poleti in pozimi, v
vmesnih obdobjih pa je gostov občutno manj. S šir-
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Na račun ekološke usmerjenosti
smo dobili že precej poslovnih
dogodkov, ki so izjemno pomemben
vir finančnih prihodkov ter širjenja
dobrega glasu o naši ponudbi.

jenjem ponudbe in dodatno infrastrukturo se stanje
počasi, a vztrajno izboljšuje.

kakšni so stroški vzdrževanja vašega hotela
(koliko na primer plačujete za ogrevanje,
hlajenje, vodo in podobno)?
u Naši stroški so okrog 60 do 70 odstotkov nižji kot
v klasično grajenem hotelu.
kaj se je v letih, odkar ste odprli vrata, v hotelu
spremenilo? S čim konkretno ste nadgradili
svojo ponudbo in kakšna je trajnostna
komponenta novosti?
u Nadgrajujemo predvsem kakovost storitev, pestrost in izbor hrane ipd. Tehnološko je bil hotel grajen z najnovejšo tehnologijo, ogromno prostora za
izboljšave imamo zdaj predvsem pri »mehkem« delu.
ali bo, če bo prišlo do gradnje novega smučišča
med Bohinjsko Bistrico in Soriško planino, to
vplivalo na vaše poslovanje? kako?
u Ocenjujemo, da bo smučišče pripomoglo k približno 20- do 30-odstotnemu izboljšanju zasedenosti hotela, torej finančno bistveno izboljšanje, poleg
tega pa bo hotel postal zanimivejši za bližnje trge,
saj bo omogočal edinstveno integracijo storitev na
ravni celote turistične izkušnje.
kakšni so vaši načrti za prihodnjih pet let? kaj
lahko pričakujemo? ali razmišljate o širitvi
ponudbe, uvajanju novosti …?
u Smučišče 2864 Bohinj, eko apartmajska vas in
apart hotel ter kongresni center in širitev vodnega
parka z dodatnimi atrakcijami.
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ZaDnJa BESEDa

Odgovorno je biti srečen
Špela Zakotnik

ada hodim na Šmarno goro. Če mi dopuščata vreme in čas, tudi večkrat na teden. Seveda nisem edina in ob sončnih popoldnevih se na ožjih prehodih naredijo celo zastoji. Pa
tako, nehote, ko hodiš s kom vštric, ujameš debato,
ki jo ima s sohirbolazcem. Saj ne, da bi namerno
vlekel na ušesa, ampak, če si že tam …
Priznam, prisluhnem. In nazadnje sem dosegla
rekord, sicer takšen, ki ga raje ne bi. V pol ure sem
ujela štiri različne pogovore med mladimi, čez pa lec nekje med 25 in 30 let, ki so se vsi po vrsti pritoževali. Čez službo, ki jo imajo ali je ne morejo
najti, pa čez cene in na splošno čez nemogoče
življenje, s katerim se soočamo (mladi) Slovenci.
Najprej me vsa ta negativna energija vznejevolji,
že v naslednjem trenutku pa pomislim – pa saj tudi sama nisem veliko boljša. Tudi jaz tarnam, postopam na mestu, ki mi ne ustreza, tudi meni se
kolena zatresejo pred skokom v neznano.
A kar je res pomembno, je, kaj sledi, ko to stanje
prepoznaš.
Že pred časom sem si obljubila, da lahko
nezadovoljstvo traja le kratek čas. Lahko je prehodno obdobje, nikoli pa stalnica. Ne smem si dovoliti,
da stagniram nekje, kjer ne morem osmisliti svojega dela, ne dosegam lastnih postavljenih ciljev in ne
sledim svojim vrednotam. Brezizhodnost je izgovor.
Spremembe so v takšnih primerih težke, a so tudi
nujne. Ne le zaradi lastnega, temveč tudi širšega
družbenega konteksta. Srečen in zadovoljen človek
lahko podjetju in družbi, ki ju soustvarja, ponudi
veliko več. Je tudi bolj zdrav, goji boljše medsebojne
odnose in ne nazadnje bolje vzgaja svoje otroke.

R
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Srečne od nesrečnih loči predvsem pogum. Več
ga imamo, lažje sledimo svoji poti in pokažemo fige
tistemu, ki nas poskuša z nje speljati. Na poletni
šoli Energetike.NET sem na svoje veselje spoznala
precej mladih, ki ga imajo na pretek. Kljub trenutni
situaciji na trgu dela ne iščejo le službe, temveč tudi smisel. Tako je to, ko gre za generacijo Y – lahko
nas označijo za še tako zahteven, neprilagodljiv in
nezvest kader, a pod površjem smo le posamezniki
željni (samo)uresničitve. In ko enkrat začutimo,
da smo vključeni in koristni, bomo dali od sebe vse,
da tam ostanemo.
So podjetja, ki to že razumejo. Ker sem sama
zbrala pogum in skočila v neznano, sem zadnje tri
mesece preživela v enem takšnih – opravljala sem
novinarsko prakso v podjetju Energetika.NET. V
tem prav zares energičnem okolju sem pridobila toliko znanja in novih izkušenj, da bi lahko popisala
celo revijo. Pa naj poudarim le tisto najpomembnejše. Srčno cenim, da so mi sodelavke pri delu vedno zaupale in verjele, da bom kos prav vsaki nalogi. Takoj sem postala del ekipe in bila vržena v vodo, obenem pa je bil kljub hitremu tempu dela
vedno čas za moja vprašanja. Prav zato sem se
trudila še bolj. Naučila sem se plavati, od tod naprej
pa mojstra dela vaja.
Dovolim si verjeti, da bo takšnih delodajalcev
čedalje več. Generacija, s katero lahko postavijo
nove temelje, je že tu. Tarnanje pa počasi vsi skupaj zakopljimo globoko pod zemljo. Raje ustvarimo
okolje, v katerem sreča in zadovoljstvo nista kliše.
V takšen jutri se z veseljem zbudim.
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O Energetiki.NET so povedali …
Portal Energetika.NET nam omogoča podrobnejše
spremljanje energetskega dogajanja pri nas in v tujini.
Kakovost in aktualnost člankov je na visoki ravni,
pozdravljam tudi pestrost rubrik.
Osebno spremljam portal preko rednih mailingov,
skupaj s klipingom tvorijo nabor informacij, ki jih
potrebujem pri dnevnih aktivnostih.
Mag. Mitja Terče, direktor Elektro Celje Energija d.o.o.

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

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

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

Spletni portal Energetika.NET je zagotovo medij, ki mu
v Sloveniji upravičeno rečemo »energetski portal«. Pod
eno streho združevati vse vsebine pestrega energetskega
trga, ki so hkrati dovolj poglobljene, pa še vedno dovolj
razumljive vsem obiskovalcem portala, je izziv sam po
sebi. Priznam, da mi portal Energetika.NET velikokrat
pomeni vir informacij in vsebin zunaj
elektrogospodarstva, tako doma kot tudi v tujini. Ekipi
čestitam za trud in dobro delo in se priporočam še za
nadaljnje branje in nova znanja.
Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra
Gorenjska

Energetika.NET je aktualno stičišče bogatih informacij
o delovanju energetskih trgov. Ponuja nam zanimive
vsebine o delovanju izjemno širokega nabora različnih
akterjev, vse od proizvajalcev, dobaviteljev, odjemalcev
do regulatorja, vladnih institucij in lokalnih skupnosti.
Vabi k ustvarjanju novih idej in prepoznavanju poslovnih
priložnosti ter bogati znanje in vedenje o energetskih
rešitvah prihodnosti. Vsekakor vredno ogleda in obiska!
Mojca Kert, direktorica družbe Petrol Energetika
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EN.OBČINA:
• Katera izmed osmerice bo zmagala?
• Nagrajenci ne počivajo na lovorikah

AKTUALNO:
Novi ministri in nova komisarka
Težko obdobje za jedrsko energijo
Ukrajina napoveduje plinske
sankcije proti Rusiji in tudi EU

FOKUS:
Intervjuji:
Janez Škrabec, Riko
Blaž Košorok, HSE
Anže Predovnik,
BSP Southpool

Kako se prepleta denar
iz elektrarn z občinami
v njihovi bližini

