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En.občina 014: Zmagovalci so …

FOKUS:

Energetski menedžer
lahko stroške podjetja
zniža do 15 odstotkov

Intervjuji:

Aktualno:

Uroš Pikl, Energetika Šentrupert
Medeja Lončar, Siemens Slovenija
Uroš Blažica, Elektro Primorska
Dr. Dejan Paravan, GEN-I
Ivor Županič, HROTE

NAFTA: Svet se utaplja v nafti; kje bo pristala cena?
PLIN: Od stresnih testov do dogovora z Rusijo
in Ukrajino
JEDRSKA ENERGIJA: Uradno: Hrvaška bo gradila svoje
odlagališče jedrskih odpadkov, Slovenija o tem ne ve nič
OVE: HE podirajo rekorde
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O Energetiki.NET so povedali …
Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET, so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi

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

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

Pred vstopom podjetja Moja elektrarna na slovenski trg
smo naredili širšo analizo energetskega trga. Portal
Energetika.NET nam je bil bogat vir informacij in zelo
pomembnih vsebin. Tako osebno kot poslovno ga od
takrat redno spremljam, saj mi zagotavlja vsak dan sveže
informacije o aktualnem dogajanju na področju
energetike, pronicljive intervjuje s pomembnimi akterji,
ob tem pa odlično organizirane dogodke, na katerih je
veliko priložnosti za poslovna sodelovanja. Posebej
pomembno se mi zdi, da dobimo na enem mestu
informacije o energetiki in ekologiji, osvetljene s strani
aktualnega dogajanje tako v Sloveniji kot širše v regiji.
Peter Kokot, direktor Moje elektrarne

Portal Energetika.NET je osrednji energetski spletni
portal, ki celostno in poglobljeno obravnava slovensko
in regijsko energetiko. Ob tem se ne osredotoča zgolj na
strokovno javnost, saj so številni prispevki zanimivi tudi
za širšo javnost, kar je nedvomno prednost tega portala.
Je medij, ki ponuja ažuren pregled različnih informacij,
člankov, dobrih intervjujev in kakovostnih dogodkov.
Vsekakor mnogo več kot zgolj časnik o energetiki.
Uroš Blažica, predsednika uprave Elektro Primorska

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
se zavedamo, da bo Slovenija lahko le z uveljavitvijo
nove paradigme razvoja, ki izhaja iz konceptov zelene
rasti, zelenega gospodarstva, snovno učinkovite in
nizkoogljične družbe, izboljšala energetsko, materialno,
okoljsko in družbeno učinkovitost. »Zeleno« je zato ena
izmed naših ključnih usmeritev. Okoljska, energetska in
prostorska politika so tesno povezane tudi z industrijsko
politiko, zato morajo biti med sabo dobro usklajene.
Zakonodaja s teh področij mora omogočiti pravno
varnost, ki je potrebna za dolgoročno načrtovanje naložb.
Tako lahko deluje kot vzvod za inovacije in industrijski
razvoj, ne pa kot razvojna ovira. Pomembna je tudi
namenska poraba okoljskih dajatev za spodbujanje
podjetij in prebivalstva k večji energetski učinkovitosti in
obnovljivim virom energije za lažji prehod v nizkoogljično
družbo ter odpiranje novih zelenih delovnih mest. V
programskem obdobju izvajanja evropske kohezijske
politike 2014-2020 si bomo zato prizadevali, da zeleno
ne bo ostalo le všečna niša, temveč generator
gospodarskega napredka. Dobra priložnost za širjenje
zavesti vseh deležnikov za doseganje tega cilja pa so
gotovo tudi članki v reviji Energetika.NET.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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kazalo
1 Čarobna paličica
2 En.občina 014
4 Dokazali bomo, da je v Sloveniji
mogoče zagotoviti energetsko
samooskrbo!

Čarobna paličica

8 Dober energetski menedžer lahko
stroške podjetja zniža do 15 odstotkov

Tisti, ki dobro opravlja svojo nalogo, je običajno lahko zadovoljen z rezultati. Seveda brez
občasnih spodrsljajev ne gre, a če so posamezniki ali pa celotna ekipa predani, zavezani k
skupnim ciljem, se pripravljeni učiti v dobrem in slabem, gredo stvari običajno v pravo smer.
Na dobri poti so nedvomno nekatere slovenske občine, še posebej pa lahko to trdimo za
Domžale, Šentrupert in Ormož, ki so nedavno zmagale na našem natečaju En.občina 014 (vse
podrobnosti na naslednjih štirih straneh). Čestitamo! Še posebej smo veseli, da lahko nagradimo
vizijo, ki je recimo v primeru Šentruperta postati energetsko neodvisen. Dirigent v tej občini zna
voditi svoj orkester, vsak izmed posameznikov pa obvlada svoj instrument. Vedo, da drug brez
drugega ne bodo proizvedli lepe melodije, pa čeprav bi morda imel trobentač najboljšo trobento
ali pa dirigent najlepšo paličico.
Tudi posamezna podjetja se zavedajo, kako pomembna je za njihov uspeh dobra komunikacija med zaposlenimi. Nekatera so se v zadnjih letih odločila za energetskega menedžerja.
Strošek zanj znaša okoli 35.000 evrov na leto, ugotavlja Andreja Šalamun v tokratnem Fokusu,
a podjetje, ki ve, kaj lahko stori tako usposobljen kader, ne razmišlja samo o strošku, temveč
ima pred seboj širšo sliko. Seveda si prizadeva za znižanje stroškov porabljene energije, a hkrati
poskrbi tudi za energetsko učinkovitejše naložbe, učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanje
izpustov ter ne nazadnje za boljšo podobo družbe. Bistveno pa je, da energetski menedžer
igro vodi tako, da mu njegov orkester ubrano sledi.

12 Svet se utaplja v nafti;
kje bo pristala cena?
14 Od stresnih testov do
dogovora z Rusijo in Ukrajino
16 Uradno: Hrvaška bo gradila svoje
odlagališče jedrskih odpadkov,
Slovenija o tem ne ve nič
19 Hrvaški trg z energijo poldrugo
leto po uradni liberalizaciji
24 Kaj se dogaja v regiji JV Evrope?
26 Ponekod polne kapacitete, drugod
ne; težave z optimizacijo
29 Hidroelektrarne podirajo rekorde
36 Povežimo slovensko znanje s tujim
in izvedimo pilotne projekte
novih tehnologij!
38 Na slovenskem trgu z energijo
bi lahko optimalno delovalo
največ pet trgovskih družb
40 Dva stebra lahko sobivata
42 Hrvaška želi biti vodja razvoja
regionalnega trga z energijo
44 Plinko in Primož Kozmus
z osnovnošolci o plinu
in življenjskih ciljih
47 Mladi s pomočjo Energetike.NET
tudi do prvih zaposlitev!
in življenjskih ciljih
48 Za nami je še eno leto.
Zelo pestro leto.
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Energetika.nEt
In smo spet pri dobrem opravljanju nalog. Samo če imamo pred seboj jasen cilj, lahko vemo, ali do
njega stopamo po pravi poti. To poudarjam zato, ker je prvi energetski dirigent v državi, minister za
infrastrukturo, nedavno zapisal, da bi lahko Energetski koncept Slovenije (EKS) v parlamentarno
razpravo prišel šele leta 2018. Torej takrat, ko bo konec mandata te vlade. Zdi se, kot da bo energetski
sektor pri nas še naprej brez jasno zastavljene strategije in s tem brez definiranih ciljev.
Morda pa ciljev niti ne potrebujemo. Kajti še tam, kjer so določeni – denimo pri obnovljivih virih,
o čemer v tej številki obsežno pišemo, ukinjamo ukrepe, s katerimi bi jih dosegli. Saj če ne bi bilo tako
resno, bi se lahko malce pošalili in rekli, da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v energetiki na globalni
ravni. V članku o nafti namreč pišemo o tem, da cene črnega zlata sicer padajo, a da nihče ne more
natančno napovedati cen v prihodnosti. V članku o plinu je Bruselj poudaril, da morajo države za
večjo energetsko varnost tesneje sodelovati med seboj; in če to počnejo, bodo morda druge države
povedale, kaj moramo storiti. In če omenimo še jedrske odpadke – Hrvaška naj bi gradila svoje
odlagališče, Slovenija o tem ne ve nič – lepo zaokrožimo zgodbo.
Je rešitev čarobna paličica? Morda. Leto se bliža koncu in nikoli ne veš …
Ampak ker nikoli ne vemo, kaj vse nam bo pripravila mati narava – od žleda do poplav, je treba
biti pripravljen. Vedeti moramo, kaj so naše domače naloge in potruditi se moramo, da jih čim bolje
opravimo. Tako se tudi celotna ekipa Energetike.NET trudi za vse: tako za naročnike slovenskega
portala kot portala za JV Evropo, za udeležence številnih dogodkov, ki jih pripravlja, pa tudi za
slehernega potrošnika – vsi lahko s pomočjo spletne skupnosti Energija doma postanejo bolj »zeleni«.
Tudi na mlade in otroke mislimo. Da bo njihov december čaroben, pokukajte v našo založbo in jim
izberite eko junaka!
Za prihodnje leto pa si želim samo, da bi imeli odprte oči in vse »ta prave« eko in druge junake
opazili in se od njih kaj naučili! Če nas bo oplazilo še kaj njihovega čarobnega prahu, pa toliko bolje!
Ana Vučina Vršnak

Energetika.NET
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En.občina 014
Energetsko najučinkovitejše so
Domžale, Ormož in Šentrupert!
Besedilo: Mateja Kegel Kozlevčar
Foto: Barbara Reya

Že peto leto zapored je Energetika.nEt
na natečaju En.občina podelila nagrade
slovenskim občinam, ki so naredile
največ na področju učinkovite rabe
energije (UrE) in uvajanja obnovljivih
virov (OVE). Letos so nagrado prejele
občina Šentrupert kot najbolj učinkovita
mala občina in absolutna zmagovalka,
v kategorijah srednje velike in velike
občine pa sta si naziva prislužili občini
Ormož in Domžale. na slovesni podelitvi
v ptujskem dominikanskem samostanu
je medijsko-založniška hiša
Energetika.nEt letos prvič podelila
tudi nagrado za posebne dosežke,
ki jo je prejela Mestna občina Velenje.
Poleg priznanj so zmagovalke prejele
tudi praktične nagrade v skupni
vrednosti več kot 5000 evrov.

Občina Šentrupert – mali
energetski biser in absolutna
zmagovalka
Prvičleta2012inletosžedrugičjestrokovnokomisijoprepričalaobčinaŠentrupert,
kiježeobprvempriznanjurazkrilasvoj
načrt–postatienergetskoneodvisna.Zmagovalkavkategorijimalihobčinseponaša
z učinkovito strategijo energetske samooskrbe,podrobnoanalizostanjanaposameznihpodročjihinnasplošno,predvsem
pa se zaveda prioritet in nalog, ki jih je
trebaopraviti,čeželidosečirezultate.Osnovnošoloinvrtecdaljinskoogrevajona
lesnobiomaso,zmanjšujejoporaboenergijenapodročjujavnerazsvetljave,vodijo
energetskoknjigovodstvoinskrbijozakratke
transportnepoti.Predvsempaselahkopohvalijozjasnovizijonadaljnjegarazvoja.

Občina Ormož – zmagovalka
med srednje velikimi občinami
Zmagovalna občina v kategoriji srednje
velikih občin z več kot 5000 prebivalcev
2
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imajasnozastavljenterminskinačrtizvajanjaukrepovnapodročjuOVEinURE.Že
od leta 2010 skrbijo za postopno rekonstrukcijo in ugašanje javne razsvetljave,
konkretno zmanjšujejo izpuste CO2 in
ustvarjajoprihrankeMWh.Občinasodelujetudivkarštirihevropskihprojektih,ima
dobrelastnerešitve,kiprispevajokenergetskineodvisnosti,polegtegapatudidobroizdelanoocenookoljskihvplivov.Komisijojenajboljpozitivnopresenetilavelika
ambicioznost.

Občina Domžale – zmagovalka
med velikimi občinami
Občina,kijezmagalavkategorijivelikih
občin,sejenanatečajprijavilatretjeletozapored,zatojekomisijaimeladoberpregled
nadnjenimrazvojem.Vobčiniimajokonkretno zastavljeno zmanjševanje porabe
energije,naračunjavnerazsvetljavejimje
uspeloporabozmanjšatizavečkot1000
MWh,podobnonapodročjuizpustovCO2.
Zmagovalkavkategorijivelikihobčinima
konkretnoanalizostanja,pravtakopatudi
zelodobropripravljenakcijskinačrt.

Mestna občina Velenje –
dvakrat zmagovalka, letos
s posebnimi dosežki
Velenjenenehnoizvajaprojektespodročja
UREinOVEinpredstavljaenegaodnajpomembnejšihenergetskihstebrovSlovenije,sajseizjemnodobrozavedanegativnih
vplivovproizvodnjefosilnihgoriv.Letosje
prejeloposebnonagradokomisijeEn.občina
014zakontinuiranodelonapodročjuučinkoviterabeenergije,sajobčinapriprojektu
sodeluježeodsamegazačetka.
Natečaj En.občina je namenjen občinam,kisezavedajoenergetskoučinkovitegaravnanjainvnjemvidijopriložnostza
izboljšanje energetskega stanja v lokalni
skupnosti.Komisijajetudiletosimelaizjem-

Letošnja absolutna zmagovalka
Šentrupert je prva slovenska občina,
ki je prejela znak 100 % samozadostna skupnost in s tem Slovenijo
uvrstila na evropski zemljevid skupnosti, ki nameravajo svojo energetsko
porabo v celoti pokriti iz lastnih obnovljivih virov. Nagrado so prejeli v
okviru Lige prvakov 100 % OVE, ki jo
v Sloveniji zastopa Slovenski E-forum. Občine Šentrupert, Ormož in
Domžale se bodo kot slovenske zmagovalke borile tudi v mednarodni
konkurenci Lige prvakov, kjer je v
letošnjem letu nagrado že prejela
občina Divača.

 otežkodelo,sajseslovenskeobčinevse
n
boljzavedajopomenaizboljšanjaučinkoviterabeenergijeinuvajanjaobnovljivihvirovenergije.Vsakoletosouspešnejšepri
samostojnih projektih ali sodelovanjih z
različnimipartnerji.Vpetihletihsmoopazili,daseprojektivečinomadotikajoenergetskeučinkovitostistavb,predvsemobčinskih uprav,šolinvrtcev,aktivnostinapodročjuprometaterspodbujanjauvajanjanovih
tehnologijinrabeOVE.
KomisijavsestaviRajkoLeban,GOLEA,
dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, mag. Boris
Sučić,InstitutJožefStefan,mag.Tomaž
Fatur, Solvera Lynx, dr. Vlasta Krmelj,
EnergaP,GorazdMarinček,SlovenskiEforum,mag.SabinaJordan,ZAG,inMateja Kegel Kozlevčar, Energetika.NET, je
imelatorejtežkodelo,sajsovseprijavljeneobčinedokazale,darazumejopomembnost OVE in URE v lokalni skupnosti.
Letos se je za nagrado potegovalo osem
občin,polegžeomenjenihšeIdrija,Koper,
MarkovciinPuconci.

»
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na sliki od leve: Mateja kegel kozlevčar (Energetika.nEt), Boštjan krajnc (Velenje),
županih treh zmagovitih občin, Vlasta krmelj (EnergaP), rajko Leban (gOLEa), gorazd Marinček (SeF).

Kajpravijožupanizmagovitihobčin?
AlojzSok,
županObčine
Ormož:

RupertGole,
županObčine
Šentrupert:

ToniDragar,
županObčine
Domžale:

(na fotografiji tretji z leve)

(na fotografiji četrti z leve)

(na fotografiji peti z leve)

»To je velika potrditev za našo
občino na področju racionalnega
obnašanja do porabe energije in
posledično tudi stroškov, ki nastajajo
v povezavi s porabo energije. Ti
prihranki niso majhni, več kot
vlagaš v zmanjšanje porabe,
večji so prihranki. To je potrditev,
da je treba pri energetskih
sanacijah pot nadaljevati.«

»Dvojna zmaga nam izjemno veliko
pomeni tudi zato, ker vemo, koliko
smo v zadnjih dveh letih delali na
tem področju, koliko nepovratnega
denarja smo črpali za projekte, ki
izkoriščajo obnovljive vire energije,
predvsem lesno biomaso. To je
potrditev, da smo na pravi poti, da
Slovenija ceni našo razvojno vizijo,
in želimo si, da bi nas Slovenija
tudi posnemala.«

»Nagrada je lepo priznanje občini za
tisto, kar je bilo že narejeno, in tudi
spodbuda za nadaljnje aktivnosti. Smo
stalni prijavitelji na natečaj, vsako leto
smo računali, da sodimo v krog prejemnikov – sploh glede na to, da smo v
občini marsikaj naredili, še preden je
bilo to določeno z zakonodajo. Tudi v
strategiji Občine Domžale do leta
2025 imamo navedeno zmanjšanje
stroškov porabe energentov v
javnih objektih v vseh oblikah.«
Energetika.NET
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intErVJU: UrOŠ PikL, Energetika Šentrupert

Dokazali bomo, da je v Sloveniji mogoče
zagotoviti energetsko samooskrbo!
Alenka Žumbar Klopčič
Foto: Alenka Lamovšek

na čelu javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo energije
se je pravnik Uroš Pikl znašel leta 2012, ko je prevzel
mesto direktorja novoustanovljene Energetike Šentrupert.
kljub svoji mladosti ima podjetje – z danes dvema
zaposlenima, v prihodnjem letu pa že s šestimi – lepo
število referenc, od 2,5-megavatne kotlovnice v zaporu
na Dobu, sodobne kogeneracije na lesno biomaso do
nove čistilne naprave. in z rastjo števila zaposlenih se
bo število projektov le še stopnjevalo, dokler ne bo vse
skupaj zaokrožena celota, ki bo trden temelj energetske
samooskrbe občine Šentrupert in morda celo cele Mirnske
doline. Začenši z novim – in prvim v Sloveniji! - lesnopredelovalnim centrom v prihodnjem letu. tako je Občina
Šentrupert 25. septembra povsem upravičeno prejela že
drugo priznanje (prvo je prejela leta 2012) Energetike.nEt
za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino
En.občina 014.
izkušnje ste nabirali tudi v termoelektrarni trbovlje. kako
lahko te uporabljate v Energetiki Šentrupert?
u V Termoelektrarni Trbovlje sem delal v pravni službi, v
občiniŠentrupertpasemvsebinskoinprojektnoprevzelizvedboomenjenihprojektov,kipasevsizačnejosprojektnoštudijo.Tudivprimerukotlovniceještudijaodgovorilanavprašanje,
alijekotlovnicanalesnesekancevinstituciji,kotjezapor,sploh
možna.Tosejepokazalokotizvedljivo,takodasmoprojekt
nadaljevalipodokriljemnovoustanovljeneEnergetikeŠentrupert. Kaj hitro so potem sledili tudi drugi projekti, kot je
načrtovanjekogeneracijezasoproizvodnjotoploteinelektrične
energije,načrtovanjesistemadaljinskegaogrevanjanaseljaŠentrupert.Vsiprojektisoprinasizvedenizeloučinkovitoinhitro,
obenempavsefinanciramotudizevropskimisredstvi.Samo
čeimamoodobrenatudinepovratnasredstvazaposamezniprojekt,gatudiizvedemo.
4
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Je torej daljinska energetika lahko donosen posel?
u Prinassezeloposvetimopripraviprojektainvsakmorapo
najboljčrnemscenarijuobetatipozitivnoničlo.Četeni,projektaneizvedemo.Karzadevadaljinskoogrevanje,zdajdelamona
700-metrskemsistemudaljinskegaogrevanjanaseljaŠentrupert,
kerboletakdometgledenagostotoposelitvenaseljaŠentrupert
lahkozadostilprvemupogoju.BomopataprojektvprvifaziizvedlispomočjoevropskegaprojektaRemida,kisenamizteče
prihodnje leto. Za lokalno prebivalstvo projekt ne bo prinašal
nobenihfinančnihbremen,kvečjemuprihrankezaenergijo–
približno35odstotkovgospodinjstevseogrevanakurilnoolje–
oziromazanekateretudizaslužkezabiomaso,kijobomoodkupiliizlokalnegaokolja.
Pa energetska samooskrba? Se je občina Šentrupert v ta cilj
podala zaradi energetske ozaveščenosti ali »ekonomske
preračunljivosti«?
u GlavnavizijažupanaRupertaGoletajebilaizkoristitinaravnedanostiinobčinoŠentrupertnareditienergetskosamooskrbno. Vizija občine je začrtala terminski okvir delovanja
EnergetikeŠentrupert.Vednojeekonomikaključnitemelj,saj
neželimonobenegaprojektaizvajatizizgubo.Podrugistrani
pa verjamemo v trajnostno naravnanost in si želimo tudi
finančnetokoveusmeritivlokalniprostor.Takotudisekance
odkupujemoodlokalnihponudnikov,kisoodnasoddaljeni
največ25kilometrov.
EnergetikaŠentrupertpabosčasomapostalajavnopodjetje,
ki bo hkrati ponudila tudi energetsko svetovanje lokalnemu
prebivalstvu.Takobomošepredkoncemletavpodjetjuzaposlili
energetskegamenedžerja,kiboljudemlahkozagotovilenergetskosvetovanje.
V nekem intervjuju ste dejali, da želite v Šentrupertu postati
»one stop shop« na področju energetskih rešitev. torej neke
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intErVJU: UrOŠ PikL, Energetika Šentrupert

Pri nas se zelo
posvetimo pripravi
projekta in vsak
mora po najbolj
črnem scenariju
obetati pozitivno
ničlo. Če te ni,
projekta ne
izvedemo.
vrste lokalni center za energetsko učinkovitost, kot ga imajo
na institutu Jožef Stefan (iJS)? Boste torej svoje storitve ponujali tudi po Sloveniji oziroma morda tudi prek njenih meja?
u Imamoževelikoreferenc,intokljubkomajdvemaletomaod
ustanovitve,zatosenamzdismiselno,dasvojestoritveponudimoširše.Sevedabomoostaliprimarnoenergetskopodjetje,v
nadaljevanjupabomorazvijalitudipodporneslužbeznovimi
storitvami.
Naj pa znova poudarim, da so bile pri nas vse investicije
podprteznepovratnimisredstvi,ničesarnedelamobreznepovratnihsredstev,pačepravbisenamnapodročjuproizvodnje
elektrikeizplačaloimetivcelotilastnasredstvazainvesticije,saj
bibilaekonomikasubvencijezaproizvedenoelektričnoenergijougodnejša.Vvsakemprimerupabodonašiodjemalcivprihodnje–znovimienergetskimisistemivobčini–zaenergijo
plačevalimanjkotdozdaj.Danegovorimootem,datistim,ki
soseževpreteklostiogrevalinabiomaso,nebotrebavečskrbetizalastnezalogeinnasplohzalogovnike.
koliko so vas vsi ti projekti stali in od kod sredstva zanje?
u ZakotlovniconaDobumoči2,5MWsmonamenili900.000
evrovlastnihsredstev,celotnanaložbapanasjestala1,6milijona
evrov.Zakogeneracijojebilonamenjenihskupaj1,4milijona
evrov,odtega640.000evrovnepovratnihsredstev.Investitorv
čistilnonapravo1000PEnaDobujeobčinaŠentrupert,kijeprojekt v vrednosti dobrih 750.000 evrov prenesla v upravljanje
EnergetikiŠentrupert.
V občini Šentrupert smo zelo ponosni tudi na energetsko
saniranoosnovnošoloinprvilesenivrtecvSloveniji,sčimer
smo v Šentrupertu sploh začeli samooskrbno zgodbo. Brez
viziježupanainpodporetakoobčinskeupravekotobčinskega
svetaobčineŠentrupertbibilivsitiprojektiverjetnoševfazi
idejnihzasnov.
Tujiobiskovalcipanaszadnječasezeloradiobiščejozaradi

našeDeželekozolcev,prvegamuzejanaprostemskozolcina
svetu,skaterosmozaščitilidomačekozolce–preprostaideja,pa
vendar je v tem trenutku edinstvena pri nas, saj je to edini
muzejskozolcinaprostemnasvetu.Tumoramomenitižupana
Ruperta Goleta, ki je idejni oče tega projekta in realizator. V
Deželokozolcevjeobčinavložilapribližno800.000evrov,polovicajebilakohezijskih,namjepastemprojektomžeuspelo
zagotovitipovečanprometpridomačihponudnikihprenočiščin
turističnih storitev. Zelo radi nas obiščejo tudi župani drugih
občin,kisenajpogostejenemorejonačudititemu,dačeobljubimo,dabomoizvedlidoločenprojekt,letopoznejevidijo,da
smogares.Velikeidejesodejanskoizvedljivetudivčasuenegamandata!

V zaporu Dob ste v začetku leta že zagnali kotlarno, zdaj pa
končujete tudi kogeneracijo na lesno biomaso. kaj sledi?
u Naslednjavelikazgodbajelesnopredelovalnicenter,kigabomopodokriljempodjetjaAhouse–Energetikajenjegov20-odstotnilastnik–odprlidojunijaprihodnjeleto.Stemcentrom
bomotudidokazali,dalahkotudivSlovenijipovežemocelotno
lesno verigo, glede česar se danes tako radi pritožujemo. V
finančniperspektivi2014–2020smotakožezačrtaliregionalne
lesnopredelovalnecentreprinas,vStražiinvKočevju.Titrije
centribodonatotudimedsebojnopovezani.Upamo,dabonato sledila tudi širša slovenska povezanost. Lesnopredelovalni
centerbovprvifazizajemalpovršino3,6hektarja,samacona
paobsegakar22hektarjev,takodaimamoševelikoprostoraza
širitev. Imamo pa že danes podpisane nekatere pogodbe o
sodelovanjuzznanimidomačimipodjetji,kizasvojeizdelke
uporabljajolepljenaližaganles.Takojimposurovinonebo
trebaveččezmejo.
Edenprihajajočihprojektovpaješepostavitevsteklenjakovza
proizvodnjoparadižnikov,kijihbomopravtakoogrevalistoplotoiznašegalesa.
Energetika.NET

5

EnergetikaNET 17_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 17.11.2014 14:49 Page 6

E 3 izkušen in zanesljiv
partner pri projektih SPTE

Kogeneracija oziroma soproizvodnja električne in toplotne energije (SPTE) lahko z
vidika učinkovite rabe energije in zmanjšanja emisij CO2 prinaša zelo dobre rezultate. Za uspešen projekt pa mora biti vsaka
naložba za vlagatelja tudi finančno donosna. Kogeneracija pri trenutnih tržnih cenah
energentov, tako kot tudi ostale tehnologije proizvodnje OVE / URE, vlagateljem
ne prinaša zadostnih donosov. Zaradi tega
je sistem investiranja v SPTE subvencioniran s podporami, ki se dodeljujejo na podlagi uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Ta uredba s pomočjo metodologije uravnavanja višine podpore uravnava
donos investicijskih projektov tako, da
postane investicija v kogeneracijo za vlagatelje zanimiva. Interni donos na vložena
sredstva se giblje nekje okrog 10 %.

OgLaSnO SPOrOčiLO

Kogeneracije se vgrajujejo v objektih, kjer
gre pričakovati dolgoročno stabilno porabo toplotne energije. To so predvsem sistemi daljinskega ogrevanja, veliki
nastanitveni kompleksi s skupnim kuriščem ter industrija, kjer s toploto iz kogeneracije lahko pokrivamo potrebe po
procesni toploti.
Med proizvodnimi zmogljivostmi podjetja
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o. ima SPTE pomemben delež, vsi njihovi projekti SPTE pa so
vezani na energetsko pogodbeništvo.
Podjetje E 3 že v pripravljalni fazi natančno analizira potrebe uporabnika, nato jih
zmodelira ter s tehničnimi in finančnimi
simulacijami preuči učinkovitost projekta
6
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v celotni življenjski dobi. Pri tem poskušajo
upoštevati tudi vsa tveganja, ki jih projekt
s seboj prinaša. Glede na to, da so pri energetskem pogodbeništvu tveganja naro čnika in izvajalca skupna, ta tveganja skupaj
z analizo učinkovitosti projekta predstavijo
uporabniku. Nato skupaj z uporabnikom
določijo pogoje, pod katerimi vstopajo v
pogodbo o energetski oskrbi. V podjetju
poudarjajo, da je nato fizična izvedba
projekta običajno lažji del posla.

Ključni projekti SPTE
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. ima v svojem portfelju 7
plinskih motorjev SPTE, moči od 49 do
1040 kW. Vsi projekti dosegajo načrtova ne učinke in uspešno obratujejo.
Posebej pa v E 3 izpostavljajo dva projekta
– enega starejšega in drugega novejšega, saj
obvladujejo različne aspekte SPTE:
• Projekt SPTE v tovarni keramičnih
ploščic v Volčji Dragi, kjer s tehnologijo
kogeneracije pokrivajo potrebe po tehnološki toploti visokih temperatur.
• Drugi je projekt oskrbe s toploto v
igralniško zabaviščnem centru PERLA
družbe HIT v Novi Gorici. Posebnost
projekta je v tem, da so z ustreznim pristopom uspeli s tehnologijo SPTE
pokriti več kot 80 % potreb kompleksa
po toploti ter več kot 35 % potreb po
električni energiji.

Širitev v tujino
Cilj podjetja E 3 na področju soproizvod nje toplote in električne energije je, da
družba ohrani položaj največje in najboljše
družbe v primorski regiji ter širšem slovenskem prostoru.
Na tujih trgih so bili v preteklosti prisotni
le kot naročnik in uvoznik opreme ter v
vlogi svetovalca v pripravljalni fazi projekta. Glede na to, da se v Sloveniji z le tom 2015 uvajajo spremembe v sistemu
dodeljevanja podpor, pričakujejo, da bodo svoje storitve intenzivneje ponujali
tudi v tujini.
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[e 30 milijonov evrov za dobre poslovne projekte
V `ivljenjskem ciklu ve~ina podjetij za uresni~evanje
svojih na~rtov potrebuje ban~no financiranje. Z izbiro
prave vrste financiranja investicij je lahko poslovanje
podjetja v prihodnosti veliko bolj predvidljivo in
varno. Zato svetujemo, da se podjetje `e na za~etku,
ko razmi{lja in se pripravlja na nalo`bo, za nasvet
obrne na banko. Z izku{njami in strokovnim znanjem
bomo skupaj z vami objektivno ocenili finan~ne
potrebe ter vas opozorili na morebitna tveganja.
Obenem vas bomo seznanili z vidiki poslovanja, ki so
za banko pri odobritvi kredita {e posebej pomembni.
Za segment malega gospodarstva je pripravljena
posebna ponudba kratkoro~nih kreditov z
letno obrestno mero 1M EURIBOR + 1,75 %
in ro~nostjo do 1 leta. Ponudba je namenjena
premostitvenemu financiranju in financiranju
kratkoro~nih sredstev.

Navedene obrestne mere so trenutno veljavne
in se spreminjajo v skladu z vsakokratno spremembo obrestnih mer po Sklepu o obrestnih
merah NLB d.d. Aktualno obrestno mero lahko
preverite na www.nlb.si.
Kreditiranje podjetij je ena temeljnih ban~nih funkcij.
V NLB spodbujamo kreditno aktivnost, ko gre za
kakovostno pripravljene poslovne projekte z dolgoro~no vzdr`nim finan~nim tokom. V ta namen smo
tudi pohitrili postopke odobravanja kreditov.
Dober poslovni projekt z zdravimi finan~nimi
parametri je v NLB vedno dobrodo{el!
www.nlb.si

OgLaSnO SPOrOčiLO

Za financiranje dolgoro~nih sredstev je na voljo
posebna ponudba dolgoro~nih kreditov v
razponu letne obrestne mere od 6M EURIBOR + 2,65 % do 6M EURIBOR + 2,95 %,
odvisno od ro~nosti.

Posebna ponudba z ugodnej{imi pogoji od redne
ponudbe je ~asovno omejena in je na voljo do
31. decembra 2014 oziroma do porabe sredstev.

Energetika.NET
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Ilustracija: Roman Peklaj

FOkUS

Andreja Šalamun

Dober energetski menedžer
lahko stroške podjetja
zniža do 15 odstotkov
8
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Č

epravsemordazdi,dajeenergetskaučinkovitost
podjetjaaliorganizacijesamostojnopodročje,je
dalečodtegainimazeloširokevplivenaposlovanjepodjetja,jenaenemodnedavnihdogodkov
Energetike.NETopozorilTomažFaturizpodjetja
SolveraLynx.Doberenergetskimenedžer,kizna
poiskativsemožnostizaracionalizacijorabeenergijeinobvladovati tveganja, lahko podjetju občutno zniža stroške poslovanja.
Energetskimenedžerjezagotovopoklicprihodnosti,sestrinjajo
poznavalci.
Čebostevsvojempodjetjurednozaposlilienergetskegamenedžerja,vasbotonaletostalookoli35.000evrov,trdiBorisSučić
izCentrazaenergetskoučinkovitostnaInstitutuJožefStefan.A
vložekvanjjesmiseln.Izkušnjeizsvetovneinevropskeprakse
kažejo,dapodjetjaoziromaorganizacije,kiimajoenergetskega
menedžerja,naletoplačajovsajpetodstotkovmanjzaenergijoin
vodokottistapodjetjaoziromaorganizacije,kienergetskegamenedžerjanimajo,poveSučić.Taodstotekpajelahkotudiprecejvišji.
SSučićemsestrinjatudiMatejBašelj,energetskimenedžerv
novomeškiKrki.»Vpodjetjuzustreznopostavljenimsistemom
ravnanjazenergijoenergetskimenedžerneposrednovplivana
učinkovitoraboenergijeenergetskihsistemovteraktivnosodeluje
priprocesustroškovnoučinkovitenabaveenergetskihvirovintudi
pri področju energetsko učinkovitega investiranja. Tako lahko
podjetjeizboljšasvojoenergetskoučinkovitostodpetdo15odstotkov,«pravi.

Zakaj potrebujete energetskega menedžerja?
»Doklervpodjetjuoziromadrugihorganizacijahnevedo,koliko
plačajozaenergijoinvodo,potemzanjuzagotovoplačujejopreveč,«trdiBorisSučić.Zaenergenteplačujejoprevečtuditisti,ki
nimajoizdelanebilanceporabeenergijeinvodepoposameznih
procesihaliaktivnostih.Zatojetreba,čeželimopovečatienergetskoučinkovitost,najprejvzpostavitistalenprocescelovitegaspremljanjainobvladovanjaenergetskihtokov,sajjetoedininačinza
precejšnje prihranke, pravi Sučić. Energetski menedžer pa je
ključna oseba v tem procesu, saj na podlagi svojih znanj in
izkušenjvodstvupodjetjaaliorganizacijepredlagaustreznoenergetskopolitiko,doda.
VKrkisodelovnomestoenergetskegamenedžerjauvedlileta
2009,njegovodelopazajemakompleksensistemtehničnihinorganizacijskihaktivnosti,kateregakončniciljjetrajnostnaenergetska,okoljskaintudistroškovnastrategija.VKrkizagotavljajo,da
pomeni delovno mesto energetskega menedžerja veliko nižji
strošekodprihrankov,kijihlahkodoberenergetskimenedžerustvarizracionalniminučinkovitimupravljanjemenergijevpodjetju. Sploh v podjetjih, kjer so stroški energije in vode visoki.
Prihranki tudi več kot 50-odstotni
»Stroški energentov so v hotelu drugi najvišji strošek in samo
nekajodstotenprihranekenergijesepokaževvelikihfinančnihprihrankih,«praviAnžeČokl,direktorEkoparkhotelaBohinj.»Večji
kotjeobrat,podjetjealihotel,večjisotiprihranki.Inkerobpametnozasnovanemenergetskemsistemuprihrankinisolenekajodstotni,temvečtudivečkot50-odstotni,soprihrankivdenarju
še toliko večji. Pomen energetskega menedžerja v večjih podjetjih je zato ne le utemeljen, ampak v današnjih časih skoraj
nujenzadoseganjekonkurenčnosti,«jeprepričanČokl.
kaj dela energetski menedžer
Vpreteklostisoenergetskimenedžerjiskrbelipredvsemzanemotenooskrbozenergenti,danespaimajovelikoboljkompleksno
delo. Delo energetskega menedžerja, ki mora imeti tehnično
visokošolskoizobrazbo,vključujeanalizostanja,načrtovanjein

postavitevciljevinstrategijzanjihovodoseganjeternatovnovično
vrednotenje doseženega na področju energetske in stroškovne
učinkovitosti,poveBorisSučić.»Pritemgrezazelovsestransko
dejavnost,kivključujetakotehničneinekonomskevidikerabe
energijekottudiorganizacijskeinmotivacijskeprijemeprizaposlenihvpodjetju.«Doda,dastapritempomembnasistematičenmetodološkipristopinuporabaustreznihorodij,šeposebej
vvečjihpodjetjihinokoljih.

Če boste v svojem podjetju redno
zaposlili energetskega menedžerja,
vas bo to na leto stalo okoli
35.000 evrov.
Področje delovanja energetskih menedžerjev je razpeto na
celotno »življenjsko pot« energenta, pravi Denis Mancevič iz
družbeSIJ–Slovenskeindustrijejekla.»Pokrivajopodročjaod
načrtovanjaporab,sodelovanjaprioptimiziranjunakupov,spremljanjuporabedozagotavljanjaučinkoviterabe.Zelopomembno
zanjejetudipodročjeuvajanjanovihtehnologijinvodenjatovrstnihinvesticijskihprojektov.Velikočasaporabijozasledenjehitro
spreminjajočesezakonodajeinpredpisov,hkratipasonenehno
aktivnovpetivpodporoinzagotavljanjestabilnostiproizvodnih
procesov,«pojasniMancenovič.
Največdelaimaenergetskimenedžernazačetkuuvajanjasistemazaravnanjezenergijo,kojetaenkratuveljavljen,panjegovo
delopostajarutinainlahkoprevzametudidrugeodgovornostiv
podjetju,praviSučić.Doda,dasopozitivneposledicenjegovega
delazapodjetjeoziromaorganizacijonižjistroškizaenergijoin
vodo,manjšinegativnivplivinaokolje(vprimerjavizizhodiščnim
letom),pozitivna(zelena)javnapodobapodjetjaoziromaorganizacijeinpodobno.

tako pomembni kot komercialisti
Vsivprašanisestrinjajo,dajevrednostenergetskegamenedžerjavpodjetjuvelika,dapajojetežkonatančnoizmeriti.»Gledena
to,davpovprečjuskupineSIJstrošekenergijepomeni8,8odstotkavsehstroškov,jetopodročje,kiimavproizvodnihdružbahposebenstatus,«pravijovSIJ.»Energijajestalenpotencialzazniževanjestroškov,pričemernemislimozgoljnižjenabavnecene,
ampak predvsem optimalno porabo in stalno uvajanje novih,
učinkovitejših tehnologij. Zaradi tega je funkcija energetskega
menedžerjapostalaskorajtakopomembnakotfunkcijakomercialealiproizvodnje,«zatrjujejovSIJ.
Sodelovati mora tudi vodstvo
Sodelovanjezvodstvomjebrezdvomazelopomembno,sajjele
tako mogoče zagotavljati dolgoročno uresničevanje ciljev na
področju učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja, so
prepričanivKrki.»Področjeobvladovanjaenergetskeučinkovitostisestavljatadveglavnikomponenti–redindisciplinaterinvesticije.Zazagotavljanjeizvajanjaobehkomponentpajeodgovornonajvišjevodstvo.Zatošetakodoberenergetskimenedžerbrez
podporeinaktivnevključenostivodstvavoperativneaktivnostine
bodosegelpričakovanihuspehov,«opozarjajovskupiniSIJ,kjer
energetskamenedžerjazaposlujejovpodjetjihAcroniinMetal,
vdrugihpodjetjihpazapodročjeenergetikeskrbijovodjevzdrževanj.LetossovodjoenergetikezaposlilitudivskupiniSIJ.
Energetskega menedžerja lahko tudi najamete
Podjetjem,vkaterihstroškizaenergijoinvodonisovisoki,severjetno
Energetika.NET
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u Več na portalu Energetika.NET:
Energetski menedžment:
• Začnite tam, kjer najbolj boli!
• Cene električne energije na trgu EU
nizke, za slovensko industrijo pač ne
• Energetski menedžment vse
pomembnejši tudi v lokalnih skupnostih

boljkotrednazaposlitevenergetskegamenedžerjasplačanjegov
najem. »Po navadi takšna podjetja ali organizacije sklenejo
pogodbozdrugimpodjetjem,kizanjepovzpostavitvisistemaza
ravnanjezenergijoizvajaaktivnostienergetskegamenedžerja,«
praviBorisSučić.Upravljanjeenergijenamrečzahtevaspecializiranaznanjainorodja.Nanašemtrgujetakovsevečpodjetij,
kiponujajostoritveenergetskegasvetovanjainenergetskeme-

nedžerje.VEltechPetrolujihimajo,kotjenaoktobrskemdogodku Energetike.NET En.management 014 povedal Robert
Ostrelič,zaposlenih10.
Kopodjetjenajameenergetskegamenedžerja,tanajprejanalizirastanje,jepoudarilOstrelič.Natoskupajuvedejomonitoring,torejspremljanjerezultatov,indoločijocilje.»Takratzačne
procesgospodarnegaravnanjazenergijotečikrožno,«jedodal
Ostrelič.UdeležencemEn.managementajepredstaviltriprimerespodročjaturizma,vkateremjeEltechPetrolprevzelstoritve
energetskega upravljanja – Hit Alpina hoteli Kranjska Gora,
HoteliBernardin,PortorožinSavaturizemBled.Povedalje,da
bodoprihrankivtehpodjetjihobčutni.»Popotekupogodbene
dobe–vtehprimerihjenajdaljša12let–bodookoli70-odstotni,«jezagotovilOstrelič.Dodalje,dajeskupnifinančniprihranekzanaročnikaod160.000evrov,kolikorgabodoimelivdružbiSavaturizemBled,do330.000evrov,kolikoboznašalvHit
Alpinahotelih.
Boris Sučić kot primer dobre prakse izpostavi še podjetje
TermitizMoravč,ki»zeloracionalnoravnazenergijoinvodo,
vendarnimastalnozaposlenegaenergetskegamenedžerja.Ima
pa pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki to funkcijo opravlja
zanje,«pojasniSučić.

Ilustracije: Roman Peklaj

Področje obvladovanja
energetske učinkovitosti
sestavljata dve glavni komponenti – red in disciplina ter
investicije. Za zagotavljanje
izvajanja obeh komponent
pa je odgovorno najvišje
vodstvo.
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FOkUS

Brez stalnega usposabljanja ne gre
Strokovnaizobrazbajezaenergetskegamenedžerjanujna,nipa
dovolj,ugotavljajotakoenergetskimenedžerjikotvodilnivpodjetjihindrugihorganizacijah.»Zelopomembnisoznanjein
izkušnjenastrokovneminorganizacijskempodročju,«opozarjaMatejBašelj.»Dajelahkokosvsemizzivom,jepomembno
tudinenehnospremljanjestrokeinizpopolnjevanjeznanjatako
nastrokovnikotorganizacijskiravni,«doda.»Izbiraizobraževanj
in konferenc na tem področju je zelo pestra in udeležba na
večinidogodkovbipomenila,dabienergetskemumenedžerju
začelozmanjkovatičasazanjegovoosnovnodejavnost,«pravijovSIJ.»Umetnostjevizbiranjupravihdogodkovinkontaktov,«
poudarjajo.
Podjetja bodo potrebovala pozitivno javno podobo
NovstandardzaenergetskoučinkovitostENSIST50001:2011
jevpodjetjainorganizacijeprineselsistematičnouvajanjeinzavezozaizvajanjeukrepov,povezanihssistemomzagospodarjenjezenergijo(energetskimmenedžmentom)terposledično
lažjeobvladovanjestroškovzaenergijoinvodo.»Obvladovanje
stroškovzaenergijoinvodopajeedenodtemeljnihdejavnikov
zauspešnostpodjetij,zatosepomensistemazagospodarjenje
zenergijo,torejenergetskegamenedžmenta,terpredvsemvlogauspešnegainstrokovnousposobljenegaenergetskegamenedžerjahitropovečuje,«praviBorisSučić.
Zagotovonasvprihodnostičakajočedaljevečjiokoljskiizzivi,
kisoneposrednopovezanizraboenergije(toplogredniplini,
IPPCindrugo)tervsevečjanihanjacenenergijeterstempovezanatveganjazapodjetja,šeposebejvnegotovihgospodarskihrazmerah,praviSučić.Prepričanje,dabodomoralapodjetjaindrugeorganizacije,kibodohoteliimetiprednostpred

tekmecinaglobaliziranemtrguinpozitivno(zeleno)javnopodobo,uvestisistemzagospodarjenjezenergijoinbiticertificiranaponovemstandarduENSIST50001:2011.Topabotežko
brez dobrega, redno zaposlenega ali najetega, energetskega
menedžerja.
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Svet se utaplja
v nafti; kje bo
pristala cena?

Rusija:

ZDA:

10,9 10,3

SavdskaArabija:

9,4

Ana Vučina Vršnak

oličinanaftenasvetujetrenutnoogromna:ponujajojo
Rusija,ZDA,Bližnjivzhod,Libijainostali,pričemer
papotrošnjanenarašča.Poplavanafteinnadrugistranistagnacijapovpraševanjaoziromacelopadeczaradi
težkihgospodarskihokoliščinvdoločenihdržavahsevedapomenita,dajecenanaftenanizkiravni–okoli80dolarjevzasodček
(159litrov).GoldmanSachsjevsvojinedavništudijicelozapisal,
dasebospustilašenižje,naokoli75evrovzasod.Zaanalizo
smopovprašaliAlešaPeternela,nekočzaposlenegavPetrolu,
sicersekretarjaSlovenskeganacionalneganaftno-plinskegakomitejaSvetovneganaftno-plinskegasveta(SNNK-WPC),kijeizpostavilnekajpomembnihdogajanjposvetu.

K

nafta na arktiki
LetosdenimojevRusijipotekalosrečanjeSvetovneganaftnega
kongresainpobesedahPeternelajebilonajresnejšesporočilo,
kigajebilomogočerazumetiposredno,dajeruskaglobalnaoskrbaznaftoinplinomvresninevarnosti.Kljubtemujevečina
prepričana,daboRusijanadolgirokostalaglavnadobaviteljica
nafteinzemeljskegaplinazaevropskiinazijskitrg.
Naložbevizpopolnjevanjetehnologijezaproizvodnjonaftein
plinasoenormnoprispevalekrazvojunaftno-plinskihpoljob
obali,vglobokemmorjuinnapodročjihArktike,jebilotudislišatinakongresu.ArktikajepolegRusijeinBližnjegavzhoda
edino področje, kjer je še mogoče pričakovati velika odkritja
nafteinplina.Jepatutudivprašanje,kolikobodosankcijeZahodaprotiRusijivplivalenasodelovanjeruskihinmednarodnih
korporacijprirazvojuArktike.
LastništvonadarktičnimpodročjemsisicerpripisujejoKanada,Grenlandija,Norveška,RusijainZDA.
»nekonvencionalni boom«
Obtempasebonadaljevaltudi»nekonvencionalniboom«vobliki proizvodnje ogljikovodikov iz peščenjakov (Tide Oil and
Gas),jebilopobesedahPeternelaslišatinakongresu.Direktor
zaenergetsketrgeMednarodneagencijezaenergijo(IEA),JaponecKeisoukeSadamori,jezatrdil,daželiprecejdržavponoviti
zgodboouspehu,kisojouresničileZDA.IEAocenjuje,danaj
bileta2019,torejčezpetlet,državezunajZDA,kotsoKanada
(390.000bbl/d),Rusija(100.000bbl/d)inArgentina(90.000bbl/d),
skupaj proizvajale okoli 700.000 sodčkov nekonvencionalne
naftednevno.Irakbopovečalproizvodnjoza40odstotkovna4,5milijonabbl/d.
Leta2019najbiporabanafteznašala100milijonovsodčkov
dnevno,porabavobdobjudoleta2019boraslapostopnji1,3odstotkaletno.Avendarseporabanaftenebopovečevalasorazmernozrastjobrutodomačegaproizvoda(BDP),kerbosvetna
področjuučinkoviterabeenergije(URE)uspelzmanjšatiprirast
porabe.PorababosicerraslavAziji,naBližnjemvzhodu,vAfriki,
vdržavahbivšeSovjetskezvezeinvobehAmerikah.Združenje
državizvoznicnafte(OPEC)bopovečaloproizvodnjona37milijo12
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novsodčkovdnevno,vsakoletoseboproizvodnjapovečalaza
dobra dva milijona sodčkov dnevno, od tega bo 60 odstotkov
povečanjaprispevalIrak.Kardvetretjini(65odstotkov)proizvodnjezunajdržavOPEC-abodoprispevaleZDAinKanada.
Sicerpajetrebadodati,darazenvZDAproizvodnjaogljikovodikovizskrilavcevvJužniAmeriki,naBližnjemvzhoduinv
Aziji zelo počasi napreduje, ker so komercialne in okoljske
varnostnerazmerezapridobivanjeinuporabonekonvencionalnihogljikovodikovzelostroge,jenakongresuvMoskvizatrdiladirektoricaameriškedružbeHalliburtonGlendaWylie.
Kitajskaoziromanjihovakrovnanaftno-plinskadružba(China
NationalPetroleumCorporation–CNPC),kiima1,7milijonazaposlenih(Kitajcisoudeleženiv30mednarodnihnaftno-plinskih
projektihv22državah,mednjimisonajpomembnejšeAzerbajdžan,Kanada,Irak,Iran,Indonezija,Mjanmar,Oman,Peru,Sudan,Tajska,TurkmenistaninVenezuela),vtujinirazpolagazzalogami 590 milijoni ton ogljikovodikov (njihova letna poraba
znašaokoli505milijonovtonnafte).LetnaproizvodnjaCNPCna
Kitajskemznaša110milijonovton,karpredstavlja53odstotkov
kitajskeproizvodnje.CNPCvnaslednjemdesetletjuprednostno
načrtujeproizvodnjonekonvencionalnihogljikovodikovizpeščenjakov, tehnologijo proizvodnje in odkrivanje ležišč uspešno
obvladujejo, pravi Peternel. Uspeva jim izčrpati okoli deset
odstotkovnahajališča.

Poznavalci ocenjujejo, da bi se na
višji dvig cen nafte OPEC hitro
odzvale ZDA, ki imajo nafte dovolj
tudi za izvoz. Trenutno izvoz nafte
iz ZDA sicer ni dovoljen, pričakuje
pa se, da bi bila prepoved izvoza
kmalu ukinjena, če bi na svetovnem trgu prišlo do pomanjkanja.
koliko je rezerv?
Uradnipodatkiosvetovnihenergetskihrezervah,nakaterese
sklicujejoraziskovalci,analitikiinnovinarji,sonavedenvvsakoletniizdajipublikacije»BPStatisticalReviewofWorldEnergy«.
BPocenjuje,dajenaftešeza53let,plinaza55let,premogapa
za113let.Tosoštevilkeoodkritihpotrjenihrezervah(Proved reserves).PokojnidirektordružbeTotalChristophedeMargerieje
ocenil,dajenaftešeza135let,pojasnjujePeternel.
Naftejebilo31.12.2013nasvetuskupaj238,2milijardeton,
plina185,7trilijonam3 inpremoga891.531milijonovton.Podatkiveljajozaodkriteinpotrjenekoličinekonvencionalnenaftein
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Dnevnaproizvodnjanafte(junij2014,milijonisodčkovnadan):
Kitajska:

Kanada:

Irak:

Združeniarabskiemirati:

Iran:

4,2

4,0

3,1

2,8

2,7

plina.Odkritih,anepotrjenihkoličinnekonvencionalnenaftein
plinapajevsajšeenkrattoliko,kotjepotrjenihkoličin.

turčija za enotno cenovno politiko energentov
PeterneljeizpostaviltudiTurčijo,sajjepomočnikministraza
energetikoinnaravnevireprof.MuratMercannakongresupozvalvladeinnaftno-plinskoindustrijoAzijeinBližnjegavzhoda
k sodelovanju pri oblikovanju enotne cenovne politike energentov.Sedanjinačinbrezusklajevanjaoblikovanjacennamreč
nezagotavljavarneoskrbezenergijoinustreznihdobičkov,je
prepričan.Vseudeležencepreskrbovalneverigejepozval,naj
oblikujejo»ekonomskovrednost«energentovzacelotnoregijo.
kam bodo »zares« šle cene nafte v prihodnje?
Peterneljepodalkratkoanalizoinpravi,dajevzadnjihletihcena
nafte doživela izredna nihanja, nanje pa je vplivala tudi vrsta
nepričakovanihenkratnihdogodkov:
•julija2008jecenadoseglarekordnih140dolarjevzasodček,nato
pakonecistegaletapadlanalenekajvečkot30dolarjevza
sodček;
•maja2010jenesrečananaftniploščadiDeepwaterHorizon
povzročilanajvečjerazlitjenaftevzgodoviniinmočnovplivala
naskokcen;
•leta2011jeprekinitevdobavesurovenafteizLibijezakrajšičas
vplivalanaceno,karsicerprioskrbinipredstavljalovečjihtežav;
•nazačetkuletošnjegaletapavojnostanjevUkrajiniinIraku
nacenonafteskorajnivplivalo;dopričakovanegapovišanje
cen,kiobičajnosleditakimdogodkom,niprišlo;cenesocelo
padlepod100dolarjevnasodček.
»Poznavalciocenjujejo,dabisenavišjidvigcennafteOPEC
hitroodzvaleZDA,kiimajonaftedovoljtudizaizvoz.TrenutnoizvoznafteizZDAsicernidovoljen,pričakujepase,dabibilaprepovedizvozakmaluukinjena,čebinasvetovnemtrgupri-

šlodopomanjkanja,«jepojasnilPeternel.
Spremenljiveinizrednovisokecenenaftebiškodovaletako
proizvajalcemkotpotrošnikom.Vrazmerahšibkegasvetovnegagospodarstvabivisokecenepomenileresnogrožnjo,dasebodoponovilanegativnagibanjaizleta2008,kosorekordnecene
nafte(vsajdelno)povzročilesvetovnogospodarskokrizo,ocenjuje sogovornik in dodaja, da trenda zvišanja cen v času
političnihkrizinvremenskihkatastrofnazačetkuukrajinskein
bližnjevzhodnevojnenibilozaznati.
MedtemkojeGoldmanSachsnapovedalšenižanjecennafte,
paPeternelocenjuje,dasepadanjecenesurovenaftenebonadaljevalo,kerbicenapod80dolarjevzasodvdržavahizvoznicah
povzročilakatastrofalneposledice,čepravbistemsankcijeproti
Rusijipostalenajučinkovitejše.
Dodajmoše,dasenakongresuWPCnikolineopredeljujejo
do cen nafte in naftnih derivatov ali do sistemov obdavčenja,
razpravljajoleocenovnihrazmerjih,tržnihdeležih,okolju,tehnično-tehnološkihinovacijah,trajnostnemrazvojuinsplošnienergetskiprihodnosti.JepakljubtemugeneralnisekretarOPEC
AbdallaSalemEl-Badrinapovedal,dabocenanafteleta2035
znašala110dolarjevnasod.OPECtudinapoveduje,dasebodo
takratsvetovnaporabanaftepovečalaza52odstotkov.
TudiIEAjenakongresupredstavilasvojenapovedi:cenanafte
brentsebospovprečnih112dolarjevnasodvletu2012znižalana
povprečnih 92 dolarjev na sod leta 2017, nato pa zvišala na
povprečnih141dolarjevnasodsoleta2040.Porabanaftebodoleta2019raslapostopnji1,3odstotkaletnoindoseglaporabookoli
99,1milijonasodčkovdnevno.Poletu2020paboprišlodopočasnejšerastiporabealicelodopadcazaradivisokihcen,zaostritve
okoljevarstvenihpredpisovincenejših,čistejšihalternativnihgoriv.
ZagrizenistrokovnjakiWPCsicertrdijo,daseocenahnafte
nesprašuje,kerjihnihčenemorezanesljivonapovedati,šedodajaPeternel.
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Od stresnih testov do dogovora
z rusijo in Ukrajino
vropskakomisijajesredioktobrapredstavilatežkopričakovanoporočilooodpornostievropskegaplinskegasistemananepredvidljivedogodke,kotjemorebitnaprekinitev
dobaveruskegaplina.Rezultatit.i.energijskihstresnih
testov,kisobiliizvedeniv38-ihdržavah,kažejo,dajenajbolje,če
državečlanicedelujejousklajenoinomogočajopretokplinaizene
državevdrugoterdelovanjetržnihsil,morebitneukrepenaregionalniravnipaskrbnopripravijoinuporabijole,čebototreba.PoročilovsebujetudikonkretnakratkoročnapriporočilazanajranljivejšedržavečlaniceEUinsosednjedržave.Kotnajboljkritičneso
seizkazaleFinska,EstonijainLitvanaseveruterMakedonija,BiH
inSrbijapatudiBolgarijainRomunijavJVdeluEvrope.Slovenija
torejnimedtistimi,kibilahkobilivprimeruprekinitevdobav
ruskegaplinanajboljprizadeti.
VzadnjihmesecihpaBruseljnisamopripravljalanalize,kaj
selahkozgodi,temvečjebiltudiaktivnoudeleženvpogajanjih
zRusijoinUkrajino,dadoprekinitvedobaveruskegaplinane
biprišlo.TakostaseUkrajinainRusijaobpomočiEUšele30.
oktobradogovoriliovsehodprtihvprašanjih,vključnosceno
plina,prestrukturiranjudolga,predplačiluinsamemfinanciranjunabave.Pogajanja,kisovodiladot.i.»zimskegasvežnja«,
jedosvojegazadnjegadnenamestuevropskegakomisarjaza
energetikovodilGüntherOettinger.Odslejbovenergetikiglavni
komisarizSlovaške,MarošŠefčovič,kibopodpredsednikEvropskekomisije,pristojenzaenergetskounijo.Samgovorirusko,
vpridmugretudidejstvo,dajebilprekoSlovaškevzpostavljen
povratnitokzaplinzaUkrajino.Prvotnojebilotomestonamenjeno slovenski kandidatki za komisarko, nekdanji premierki
Alenki Bratušek, o čemer smo pisali v prejšnji reviji Energetike.NET.

E

Omenjeni zimski paket pokriva obdobje od sedaj
do marca 2015 in vključuje naslednje.
• Dolg: Ukrajina bo dolg poravnala na osnovi cene
268,5 dolarja za 1000 m3 plina, in sicer v obeh
tranšah: 1,45 milijarde dolarjev plača takoj, in to je
tudi storila, preostalih 1,65 milijarde dolarjev pa do
konca leta. Skupaj to pomeni 3,1 milijarde dolarjev
za poplačilo dolgov. Končna cena in torej s tem tudi
končna višina dolga pa bo določena preko arbitraže
na Arbitražnem inštitutu Stockholmske trgovinske
zbornice med Gazpromom in Naftogazom.
• Novi plin: Rusija bo plin dostavljala Ukrajini na
osnovi mesečnih predplačil. Cena bo pod 385 dolarji
za 1000 m3 plina, izračunana bo na osnovi formule
v obstoječi pogodbi, pri čemer se bo odštela izvozna
dajatev Rusije. Ukrajina lahko plina naroči, kolikor ga
potrebuje, in zanjo ne velja zaveza »vzemi ali plačaj«
iz obstoječe pogodbe. Kijev načrtuje nakup 4 bcm do
konca leta, kar pomeni 1,5 milijarde dolarjev.
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Foto: Evropska komisija

Ana Vučina Vršnak

na sliki od leve: komisar Oettinger, prvi mož gazproma aleksej Miller,
zdaj že nekdanji predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso,
komisar Šefčovič in prvi mož ukrajinskega naftogaza andrij koboljev.

Prekinjena dobava plina iz rusije: tudi do 60 odstotkov plina
premalo
Zato,čebivendarleprišlodotežavzdobavoizRusije,oziroma
zavečjoenergetskovarnostjeBruseljvsvojihplinskihstresnih
testihizpostavilkratkoročneinsrednjeročneukrepe,kisosicer
delcelovitestrategijezakrepitevzanesljivostioskrbezenergijo.
Tapredvidevadokončanjenotranjegatrgazenergijo,nadgradnjoenergetskeinfrastrukture,povečanjeenergetskeučinkovitosti,raznolikostzunanjihvirovenergijeinizkoriščanjedomačih
virov(fosilnihinnefosilnih).StemitestiimaEUpredsebojprvič
jasnosliko,kajselahkozgodipozimi,čeostanebrezplina–
podobno,kotsejetozgodiloleta2009:šlobozaobčutenvpliv
naEU,najboljpabodoprizadetevzhodneinJVdržave–Finska,
Estonija,Litvaterdržaveenergetskeskupnosti–Makedonija,

Danes EU uvozi 53 % energije, ki
jo porabi. Pri surovi nafti energetska odvisnost EU znaša skoraj
90 %, pri zemeljskem plinu pa
66 %. Nekoliko manjši obseg je
pri trdih gorivih (42 %) in jedrskem
gorivu (40 %). Približno polovica
energije (48 %) se v EU porabi za
ogrevanje prostorov in vode.
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PLin
u Več na portalu Energetika.NET:
• Plinski stresni testi EU:
Vzhod in JV Evrope kritičen
• Zaradi Ukrajine Gazpromov dobiček v
prvem polletju padel za 23 odstotkov
• »Zahod mora za izognitev plinski krizi
pomagati Ukrajini plačati za ruski plin«
• »EU-ukrajinsko-ruski plinski
dogovor – skupna zmaga?

u Na portalu Energetika.NET/SEE:
• Gazprom Receives Ukrainian
Money; Ukraine to Order Gas
Only When Needed
• Study: Reducing European
Dependence on Russian Gas

Domača naloga držav članic, tudi Slovenije
Evropska komisija je oktobra tudi objavila poročilo o
notranjem energetskem trgu. Njegovo dokončanje je
namreč bistveni element strategije za krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo. Bruselj ugotavlja, da je
prišlo do napredka – denimo, med letoma 2008 in
2012 so cene električne energije na debelo padle za
tretjino, pri plinu pa so cene na debelo ostale stabilne.
Kljub temu opozarja, da je za dobro delovanje notranjega energetskega trga potrebnih še precej investicij
v infrastrukturo, harmonizirana pravila ter tudi
aktivnejša vloga potrošnikov.
Bruselj ocenjuje, da bodo nujne investicije v infrastrukturo, med drugim tudi v pametna omrežja; pri
plinu bi bilo treba narediti nekaj, da baltske države ne

bodo več izolirane, da bo dobava v srednje- in vzhodnoevropske ter jugovzhodne države diverzificirana in
da bodo Iberski polotok, baltska regija, Irska in Velika
Britanija bolje povezani s trgom EU – vse to bi moralo
biti prioriteta in do leta 2020 bi morali končati tri
četrtine projektov v skupnem interesu (PCI).
Za Slovenijo pa je komisija ocenila, da mora država
okrepiti elektroenergetsko omrežje, investirati v
dodatne čezmejne zmogljivosti ter izboljšati konkurenco in povezanost na notranjem energetskem
trgu. Naložbe »v prožnejše vire« z nižjim okoljskim
vplivom bi po mnenju Bruslja izboljšale diverzifikacijo
dobav in integracijo na trg. Ob tem pa komisija še
poudarja, da je »nujno« treba certificirati operaterja
prenosnega sistema Eles.

Skladišča po Evropi so bila oktobra
napolnjena okoli 90-odstotno. Le
Madžarska in Portugalska imata
manj kot 80-odstotno napolnjenost.
BiHinSrbija,patudiBolgarijainRomunija,kibilahkobileob
40odstotkovplina,kigapotrebujejo,lahkopatudido60odstotkov.Prizadeti,vendarmanj,bibilitudiMadžarskainPoljska.
Slo'venijabibilavskupiniprizadetihdržavlevprimerušestmesečnepopolneprekinitveuvozaruskegaplinavEU,vendarbi
bilookrnjeneledo10odstotkovoskrbe,kijepotrebnazazadovoljitevvsehpotreb.
Državeimajopripravljenerazličneukrepe:diverzificirajosvojevire,uporabljajorezerveinzamenjujejovrstogoriva.ABruselj
poudarja,dasotakinačrtiprevečomejenizgoljnaposamezne
nacionalne trge in da se posledično prehitro poseže po intervencionističnih ukrepih. Zato bi bilo treba tržnim silam
pustiti,daopravijosvoje,šelečetonedeluje,najdržaveuporabijoukrepevsili,denimoporabostrateškihrezervinobvezno
znižanjeporabe.Komisijajeprepričana,dabinatrgu,kidejanskodeluje,cenovnisignalipritegnilinovedobaveplina,predvsemutekočinjenegazemeljskegaplina(UZP),teromejilipovpraševanje.Kravnotežjupriponudbiinpovpraševanjupabipripomoglakomercialnaskladišča.
Solidarnostmeddržavamipomeni,dasimorajotemedseboj
pomagati,patudi,najsenajranljivejšedobropripravijosame,je
bilavčerajjasnaKomisija.Pristopi,kitemeljijonaizolacijiin
sumničenjih,sovnasprotjussolidarnostjo,kijepotrebnaza
oblikovanjeresničneenergetskeunije.
Energetika.NET
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Uradno: Hrvaška bo gradila svoje
odlagališče jedrskih odpadkov,
Slovenija o tem ne ve nič
Andreja Šalamun
o,dasejeHrvaškaodločilapostavitisvojeskladiščeza
nizkoinsrednjeradioaktivneodpadke,drži,jezaEnergetiko.NETpotrdilSašaMedaković,direktorhrvaškega
državnegazavodazaradiološkoinjedrskovarnost.Opozoriljetudinaspornostslovenskeizbranelokacijeinpoudaril,
daobstajavelikorazlogov,zakajseHrvaškanemorepridružiti
slovenskemuprojektuvVrbini.»DoslejHrvaškaSlovenijeniobvestila,daseneboodločilazagradnjoskupnegaodlagališčaradioaktivnihodpadkov,«pasonampovedalinaAgencijiRSzaradioaktivneodpadke(ARAO).ZaradiodločitveHrvaškebotakoSlovenija
plačalaprecejveč.
NavprašanjeEnergetike.NET,alijeSlovenijaodHrvaškežedobiladokončenodgovorotem,daseHrvaškaneboodločilaza
gradnjoskupnegaodlagališčaradioaktivnihodpadkov,sonamna
ARAOodgovorili:»DogovarjanjesHrvaškoomožnostiskupnega odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK je v pristojnosti
meddržavnekomisije.DoslejHrvaškaSlovenijeniobvestila,da
seneboodločilazagradnjoskupnegaodlagališčaradioaktivnih
odpadkov.«Dodaliso,dastrokaoodlagališču,kiganačrtujemo
vSloveniji,rednoseznanjastrokovnojavnostnaHrvaškem,dapa
doslejsvojerešitvenismoformalnopredstaviliHrvaški.

T

Hrvati: rešujemo problematiko svojih jedrskih odpadkov
SašaMedaković,direktorhrvaškegadržavnegazavodazaradiološkoinjedrskovarnost,panamjepotrdil,dasejeHrvaškaže
odločila,dabozgradilasvojeodlagališčezanizkoinsrednjeradioaktivneodpadke.»Vendarpajetrebapojasnitinekajzadev,«
jedodal.»Hrvaškisaborje17.oktobrasprejelnacionalnostrategijozaodlaganjeradioaktivnihodpadkovinizrabljenega jedrskega goriva. Ta je odgovor
naobveznosti,kijihimaHrvaškav
zvezi z obstoječimi radioaktivnimi
odpadki in tistimi, ki bodo šele nastali.VprvivrstisetananašanazaščitozdravjainokoljanaHrvaškem,pa
tudinaizpolnjevanjevisokihstandardovinzahtevEU.«PriizdelavistrategijejeHrvaškapopisalasvojeradioaktivneodpadkeizNEKinocenilavse
možnosti,kisozakonskoinlogično
sprejemljive,jedejalMedaković.Izbraliinargumentiralisomožnost,ki
jepredstavljenavstrategiji,torejgradnjalastnegaodlagališča.
»Odločitev Hrvaške, da zgradi
lastnoodlagališče,bizaSlovenijopomenila,dasmozamudilipriložnost
zapocenitevprojekta,«sonampovedali na ARAO. »V tem primeru bi
saminosilistroškeslovenskegaprojekta.Stroškiinvesticijevslovensko
odlagališčebodostali157,5milijona
16
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evrovpostalnihcenah,stroškiobratovanjapasoocenjenina327
milijonovpostalnihcenahv40-ihletihobratovanja,«sopojasnili.

Hrvatom ni všeč lokacija, tehnologija in cena
TakonaARAOkottudiprvimožGENenergijeMartinNovšak
inministerzainfrastrukturoPeterGašperšičsoprepričani,dabi
bilo najbolj smiselno, da se Hrvati pridružijo slovenskemu
projektu.»Skupnoodlagališčejenajboljšarešitevzaobedržavi
takozaradivarnostnihkottudiekonomskihrazlogov,«pravijona
ARAO.
Hrvatiimajokarnekajrazlogov,davnaložbinesodelujejo,
namjepovedalMedaković.»Prvijeformalen–SlovenijajeprojektzačelaingaizvajabrezposvetovinkakršnekoliizmenjaveinformacijsHrvaško,«jedejal.»NikoliganipredstavilaHrvaški
kotpredlogskupnerešitve.HrvaškazatoprojektVrbinarazume
kotslovenskodelnorešitev,zatojetudiprepoznalasvojoodgovornostdodoločenegadelaodpadkovNEKinsprejelaustrezne
odločitve,«praviMedaković.
Drugirazlogjeokoljskenarave.»Kombinacijalokacijeintehničnihrešitev,kisopredlaganezaVrbino,jehrvaškijavnostiže
vosnovitežkosprejemljiva.Odlagališčenamrečleživistivodi,
izkatereZagrebzokolicočrpapitnovodo.VodnazajetjaZagrebasovsega20kilometrovnavzdolinvistemvodonosniku,«je
pojasnil.
Petkrat dražji od primerljivih projektov
Tretjirazlogpajecena.Predhodneoceneinprimerjavespodobnimiprojekti,kisobiliizvedenialiseizvajajovEU,kažejo,da
jeprojektVrbinavskorajvsehsegmentih(gradnja,nadomestilalokalniskupnostiincelo
obratovanje)približnopetkratdražji
vprimerjavispodobnimirešitvami,
kibibilemogočenahrvaškemozemlju,«jedejalMedaković.Zasamotojenprojektnasvojemozemljubi
Hrvaška,takosogovornik,porabila
manjkotzazgoljpoloviconaložbe
v Vrbini. »Ekonomski vidik je več
kotočiten,«pravi.Nele,dabidržava imela manj stroškov z gradnjo,
hkratibivlagalavlokalnogospodarstvo,ustvarilanovadelovnamesta,
razvijalalastnezmogljivosti,lahko
pabitudiizkoristilaevropskasredstvazapospešenrazvojlokalneskupnosti,naštejesogovornik.
NaARAOpasoprepričani,dabi
vprimeruskupnegaodlagališčavsakadržavaprispevalapolovico,karbi
bilozaobeceneje.»VprimerudogovorasHrvaškobibilotrebazgraditidvaodlagalnasilosa.Investicijska
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Poslovna literatura
Energetike.nEt
Vas zanimajo najodmevnejši inovativni
energetsko učinkoviti projekti?
Zbrali smo najodmevnejše primere dobrih
praks 21. stoletja v slovenski družbi:
od uspešnih podjetij do stanovalcev,
ki so sami prenovili svoj blok.
K izboljšanju energetske učinkovitosti lahko
prispevamo vsi, Energetika.NET pa svoj del
odgovornosti predstavlja preko ozaveščanja
in izobraževanja, od najmanjših do največjih!

akcijska cena do 31.12. 2014
samo 9,90 EUr

Naročila sprejemamo na: urednistvo@energetika.net, 01 4012 872.
Odločitev Hrvaške, da zgradi lastno odlagališče, bi za Slovenijo
pomenila, da smo zamudili priložnost za pocenitev projekta.
vrednost tako povečanega skupnega odlagališča v Sloveniji bi
znašalapostalnihcenah178,2milijonaevrov.Vsakadržavabi
prispevalapolovicozneska,karbibilozaobecenejekotvprimeru
ločenegaodlaganja,«sopojasnili.

Visoke odškodnine občinam višajo ceno odlaganja
Strokovnjakiopozarjajo,danajbibilacenaskladiščenjaradioaktivnihodpadkovvsilosupriSavivelikovišjaodpodobnihprojektov v svetu tudi zaradi previsokih odškodnin za degradirano
zemljišče,kijihdržavaplačujetamkajšnjimobčinam.»Zaradi
majhnostijedrskegaprogramajecenaodlaganjaradioaktivnih
odpadkovnaenotovSlovenijivišjakotvdržavah,kizaradiobsežnejšegaprogramadosegajosinergijskeučinke,«sopojasnili
na ARAO. »Seveda pa na ceno odlaganja vplivajo tudi nadomestilazaomejenoraboprostorazaradijedrskegaobjekta.Višinonadomestila,kijevpristojnostidržaveindoločenazuredbo,
zakaterojeodgovornoministrstvozaokolje,naARAOjemljemo
kot objektivno dejstvo, na katero nimamo vpliva,« so dodali.
Hrvatiimajošeenpomislek.»ProjektVrbinaneborešilodlaganjaradioaktivnihodpadkov,kisoženaHrvaškeminkijihbodovprihodnostiustvarilivznanosti,industrijiinmedicini.Z
drugimibesedami,negledenaodlagališčevVrbinimoraHrvaškanasvojemozemljuvzpostavitizmogljivostizaodlaganjeradioaktivnih odpadkov, kar zajema tudi lokacijo za dolgoročno
varnohrambo,«jedodalMedaković.

kaj bodo naredili Hrvati in kje?
Strategijapredvidevapostopnovzpostavitevcentrazaodlaganjeradioaktivnih odpadkov. Najprej bodo vzpostavili zmogljivosti za
varnoskladiščenjeradioaktivnihodpadkov,kijihžeimajoinkiše
bodonastalinanjihovemozemlju.Trenutnonamreč,popodatkih
Medakovića,takegaskladiščanimajo,sajstadvezaradivarnostnih
razlogovzaprti.Rešitevtegavprašanjajenujna,zatobodoposkušali
izkoristitižezgrajenoinfrastrukturoinjoposodobitivtanamen.
Odločitevolokacijibonakoncusprejelalokalnaskupnosti,kjernaj
bitaobjektstal,vsakkorakpriumeščanjuobjektapabopodbudnim nadzorom hrvaške in evropske javnosti ter tudi evropske
komisije.VdesetihletihnajbizmogljivostipovečaliintamodlagalitudiradioaktivneodpadkeizNEK.»Izgradnjatrajnegaodlagališčanaistilokaciji,čebototehničnomogočeinčesebolokalna
skupnoststemstrinjala,jepredvidenazaleto2043,«jepovedal
Medaković.Dodalje,dabiodlagališčelahkostalovširšemobmočju
TrgovskegorevobčiniDvor.
NavprašanjeEnergetike.NET,kakokomentiratrditevMartina
Novšaka,direktorjaGENenergije,dabibilotakovekološkemkot
v ekonomskem pogledu najbolj optimalno, da bi državi imeli
skupnoodlagališče,jeMedakovićdejal,dasezNovšakompovsemstrinja.Vendarbipotrebovaliodlagališčenaoptimalnilokaciji,kibizadovoljevalopotrebeobehdržavinkjerbibilauporabljenatehničnonajboljšarešitev.»NažalostpaprojektVrbinane
ustrezanobeniodtehzahtev,«trdi.
Energetika.NET
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Hrvaški trg z energijo poldrugo
leto po uradni liberalizaciji
Alenka Žumbar Klopčič

»Znaten padec cen električne energije
na Hrvaškem je konkurenci omogočil
vstop na hrvaški trg,« je na energetski
konferenci hrvaškega Poslovnega
dnevnika konec oktobra v Zagrebu
izpostavila direktorica hčerinskega
podjetja državne Hrvatske elektroprivrede (HEP), družbe HEP Opskrba,
tina Jakaša. kot smo poročali tedaj,
so na omizju o težavah pri razvoju
trga z električno energijo padali
nekateri očitki na račun regulatorja
in operaterja, ki bi morala skrbeti za
ažurne in kakovostne podatke, ki jih
dobavitelji nujno potrebujejo za dobro
načrtovanje svojega posla, ob tem pa
smo govorili tudi s predstavniki regulatorne agencije HEra, ki sicer večjega
trenda menjav dobaviteljev energije na
hrvaškem trgu ne pričakujejo. novi
dobavitelji energije po drugi strani
glasno opozarjajo na aktualne težave …
»Kljubvelikimnapovedim“alternativnih
dobaviteljev”(takonaHrvaškemimenujejo nove ponudnike energije na trgu,
op.p.)oosvajanjuhrvaškegatrgazelektričnoenergijojeHEPOpskrbašenaprej
prvaizbiravelikihodjemalcev,velikuspehpaimatudivsegmentugospodinjskihodjemalcev.PopodatkihmožganskegatrustaVaasaETTjesicerhrvaškitrg
stabileninimatriodstotnideležmenjav
dobaviteljev,«jevsporočiluzamedijeob
oktobrskikonferenciPoslovnegadnevnikazapisaladružbaHEPOpskrba.

Hrvaškemjebilavprvipoloviciletošnjega
letacelozaštiriodstotkenižjakotvistem
obdobjulani,sejeprvadamaHEPOpskrbe sklicevala na podatke Eurostata.
BopaponjenemcenaenergijenaHrvaškemšenaprejnapodobniravni,naraščalboledel,kisenanašazapokrivanje
obnovljivihvirov.
»Pogledi na razvoj trga nikoli ne bodo
enotni«
Kotsejeizkazalonaomenjenienergetski
konferenciPoslovnegadnevnikavZagrebu,jenahrvaškemtrguzelektričnoenergijoševednoprecejrazličnihpogledovna
to,kakobisemoraltrgvprihodnjerazvijati. »Pogledi na razvoj trga si nikoli ne
bodo enotni, predvsem v delu, ki se
nanašanareguliranjetrga,«jeobtemza
Energetiko.NET povedal Lahorko Wagmann,v.d.direktorjasektorjazaelektrično
energijo pri Hrvaški energetski regulatorniagenciji(HERA).Pritemjeključna
vlogaHere,dasenepostavljananobeno
straninnezastopanobenihinteresov.
Kotjepridalnjegovkolega,vodjaoddelkazatarifnesistemeinelektroenergetskitrgSrđanŽutobradić,jesicernekajdogajanjatudiženanjihovem,nedavnoodprtemtrguzenergijo,kardokazujejo tudi menjave dobaviteljev –
predvsemnaposlovnempodročju,kjer
senekateridobaviteljisklicujejonanelojalnokonkurenco.

rebitnihtežavzaradinaraščajočihfinančnihzneskovvokvirupodpornesheme,
ševednopaupajo,dajimnebotrebaza
tonajematiprevelikihkreditov.»Atoje
edenodredkihproblemov,skaterimise
regulatorjunitrebaukvarjati,«dodajajo
sogovorniki.
KotjezaEnergetiko.NETvoktobrskem
intervjujupovedaltudidirektorhrvaškega
operaterja trga z energijo HROTE Ivor
Županić,zazdajsplohnenačrtujejonajema kreditov za poravnavo rednih obveznosti, ki jih prinašajo zagotovljene
odkupne cene za obnovljivo energijo.
NaproblematikosubvencioniranjaOVE
paglasnoopozarjajotrgovcizenergijo,a
otemvečvnadaljevanju.
Močnejšega trenda menjav dobaviteljev
regulator ne pričakuje
Na vprašanje, kako se bo po njihovih
pričakovanjihhrvaškielektroenergetski
trgnadaljerazvijal,namjeTomislavJureković,predsednikodborakomisarjevv
Heri,odgovoril,dasebodomenjavedobaviteljev vsekakor nadaljevale, a ne v
prevelikimeri,splohpanevsegmentu
gospodinjstev.»Čepogledamoizkušnje
drugihdržavčlanic,sesicermenjavev
največjimeridogajajonazačetkuodprtja
trgov in nastopa nove konkurence, pozneje pa se stanje umiri,« pravi sogovornik,kiseobenemstrinja,dajedogajanje na elektroenergetskih trgih sicer
trenutnoprecejpestro,splohkarzadeva
gibanjecenenergije,ampakseboverjetno–takoJureković–tuditovdoglednemčasuumirilo.
»Takosebotudinahrvaškemtrguz
energijokmalupokazalo,kdobonanjem
obstalnadolgirok,«šesklene.

Podpora obnovljivim virom za zdaj še
brez kreditov
Hrvaška elektroprivreda ohranja
Kakopakažehrvaškemutrgugledeobdominantno pozicijo
novljivihvirovenergije(OVE)?Kotsoza
KotjenakonferencipovedalaTinaJaka- Energetiko.NET povedali predstavniki
ša,direktoricapodjetja,kiimaševedno Here,setudinaHrvaškemzavedajomodominantenpoložajmeddobaviteljienergije, je sicer HEP Opskrba v prvih devetihmesecihletošnjegaletaodskupne
Na portalu Energetika.NET smo uvedli
vrednostijavnihnabavvvišini363militudi posebno rubriko o trgovanju z energijo.
jonov kun (prib. 47,3 milijona evrov)
dobilavečkottričetrtineposlov.Najbolj
Preverite: www.energetika.net/novice/trgovanje
pajihmotinastopkonkurence,kiodjein www.energetika.net/eu/novice/trading!
malcemobljubljaelektrikopocenah,ki
najnebibilepravekončneceneenergije.
PobesedahJakašejesicercenaenergijezagospodinjstvanaHrvaškemtretjanajnižjavEvropi,nižjajelevRomunijiinnaMadžarskem.Cenaenergijena
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Dodatno branje na portalu Energetika.NET:
Hrvaška: Nižje cene električne energije omogočile vstop konkurenci;
akterji ne delijo svojih pogledov na razvoj trga!

Po mnenju trgovcev hrvaški trg pestijo
»plenilske cene«
»Natanko16mesecevpopopolnemodprtjutrgainpovstopudružbeGEN-Ina
hrvaški trg z energijo tudi v segmentu
gospodinjstev,sejetrgvendarlepovsem
odprltudizakonkurenco.Indoklerse
odvijatržnatekma,jedejstvo,daregulativanipravočasnospremljalasamegarazvojatrga.Novzakonotrguzelektrično
energijo,kijezačelveljativletu2013,je
dopustil,dasenekaterapravilauredijos
podzakonskimiakti,kotsodenimosplošni pogoji za oskrbo z električno energijo,pričemerpanovapravilanadanem
področjuševednonisosprejeta,karotežujenadaljnjirazvojtrga.Karpazadeva
dobavitelje,kisoprisotninatrgu,ježe
opazno,kdoostaja,kdožeodhajainkdo
šeprihaja,«jezaEnergetiko.NETstanje
nahrvaškemtrguzenergijoskorajpoldrugoletopoliberalizacijitrgapokomentiral regionalni direktor družbe GEN-I
ZagrebPredragŠeatović.Tanasjevintervjuju, ki bo na regionalnem portalu
Energetika.NETobjavljen22.decembra,
seznanil tudi s tem, kaj so »plenilske
cene«inkdojihnahrvaškemtrguponuja.
Predrag Šeatović, GEN-I Zagreb:
Problem hrvaškega trga z
energijo so ne le OVE, ampak
tudi »plenilske cene«!
Kotjepojasnilsogovornik,sovdružbi
GEN-I na hrvaškem trgu identificirali
štiriskupineproblemov.Največjijeodkup
električne energije, proizvedene iz obnovljivihvirovenergije(OVE),drugiproblemjeenergijauravnoteženja,tretjiproblemje»edinstveniračun«zaodjemalce
iz kategorije gospodinjstev, četrti problempaso»plenilskecene«HEPOpskrbe,skaterimiželitadružbakonkurenco
izrinitistrganadolgirok,intoneglede
na ceno, s katero bo to plačala. »HEP
Opskrba je seveda še vedno v državni
lasti,inčebozašlavnegativnoposlovanje,bonastaliminuspačpokritizproračuna,«opozarjaŠeatović.
Na vprašanje, kaj sploh so »plenilske
cene«, sogovornik odgovarja, da so to
cene, po katerih dominantni dobavitelj
želi na daljše obdobje pregnati konku20
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rencostrga,dabiohranilmonopoloz.
naneknačinobvladovalpreostalokonkurenco, po tem pa bi lahko nadzorovanodvignilcenevsemodjemalcem.Pri
tempaganeskrbidobičkonosnostlastnega poslovanja, saj bo nastali minus
pokrilizdržavnegaproračuna.»Mislim,
daječas,dataproblemresnopreučita
regulatorHERAinAgencijazavarovanjetržnekonkurence,«šedodajaŠeatović.Več pa v decembrskem intervjuju na regionalnem portalu Energetika.NET
(www.energetika.net/see).

raniodtržnihpojavovinprocesov,karpa
vseostaleudeležencenatrguspravljav
diskriminirajočpoložaj.
»VkonkretnemprimerusmodobaviteljienergijedolžniodkupovatielektričnoenergijoizOVEporeguliraniceni,
kijeobčutnovišjaodtržne,sčimersmo
prisiljeniknetransparentnemusubvencioniranju proizvodnje iz OVE,« opozarja.Več preberite v intervjuju z Zdravkom
Ivčićem, ki bo na regionalnem portalu
Energetika.NET objavljen v ponedeljek, 8.
decembra.

ne le »plenilske cene«, trgovce moti tudi
netransparentno subvencioniranje OVE
Na»plenilskecene«,kotjihimenujejo
trgovci, pa opozarja tudi direktor NOX
GrupeZdravkoIvčić,kipravi,daseproblematikanelojalnekonkurenceizražana
dvanačina:vnedovoljtransparentnem
poslovanju skupine HEP ob izvajanju
populističnepolitikevladeprekodržavne
energetske družbe ter v uničevanju
zdravetržnetekmesponujanjemdampinških in omenjenih »plenilskih cen« s
straniposameznihdobaviteljev.»Vvsakemprimerujenujno,daregulatorin
drugeinstitucijehitrovzpostavijovarnostne mehanizme, ki bodo onemogočili
takšnoravnanje,«opozarjaIvčić,kisicer
vodipodjetje,kizazdajdobavljaenergijo
leposlovnimodjemalcem.

rWE Energija: Pričakujemo
prestrukturiranje HEP!
V RWE Energiji pa med težavami, ki
pestijo uradno odprti trg z energijo na
Hrvaškem,izpostavljajotudikakovostin
dostopnostpodatkovoporabiodjemalcev,kardobaviteljemonemogočakakovostno načrtovanje odjema in lastnega
poslovanja.Kot nam je v intervjuju – tega
si na regionalni Energetiki.NET preberite v
ponedeljek, 1. decembra – zaupal Zoran
Miliša, pa v RWE Energiji pričakujejo
še, da se bo v prihodnje tudi državna
Hrvaškaelektroprivreda(HEP)prestrukturiraladotemere,danjenahčerinska
podjetja ne bodo v privilegiranem
tržnempoložajuvprimerjavizdrugimi
dobaviteljienergije.
Pritemsogovornikomenjauniverzalnostoritev,zakaterojezadolžensistemski operater HEP ODS, ki je v praksi
konkurenčnadrugimdobaviteljem,ato
ne bi smela biti. »Namen univerzalne
storitvejenamrečponuditirešitevtistim,
kisoostalibrezdobaviteljaenergije,vendarjetrebazvišjocenotestoritveodvrnitikupceodvztrajanjapritejshemiin
jihspodbuditikčimprejšnjiizbirisvojegadobavitelja.«
Tosonavade,kisetežkospreminjajo,
pritempriznavaMilišaindodaja:»Pričakujemopa,dasebodotetežaverešile,
kobosprejetnizpodzakonskihaktov,ki
urejajo razmerja na trgu električne
energije.«Več torej na portalu www.energetika.net/see 1. decembra.

Zdravko Ivčić, NOX Grupa: Na
hrvaškem trgu z energijo si
želimo predvsem več
transparentnosti!
Ivčića pa, tako kot direktorja RWE
EnergijeZoranaMilišo,motitudinetransparentnostzaračunavanjacenenergije
končnimodjemalcevinpredvsemprisila
dobaviteljevvobvezenodkup(pre)subvencioniraneobnovljiveenergije.
Kot pojasnjujeta trgovca, hrvaški zakonski predpisi nalagajo, da odkupno
cenoproizvodnjeelektričneenergijeiz
obnovljivihvirovplačajokončnikupci,in
potejlogikibitudirazlikovregulirani
odkupniceniintržnicenimoraliprenestinataistekupce.Ivčićpritemmeni,da
so sistemsko napako naredili pooblaščeniproizvajalci,kisopravzapravizoli-
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Za vlagatelje, ki si želijo varnih
in stabilnih letnih donosov
Podjetje Moja elektrarna Slovencem ponuja zanimivo možnost vlaganja v fotonapetostne module

Moja elektrarna trenutno za naložbo ponuja sočne module na dveh sončnih elektrarnah. Prva z močjo 195 kilovatov je na strehi nakupovalnega središča Rutar v
Mariboru (levo), druga, katere moč je 98 kilovatov, pa stoji na Rutarjevi strehi v Murski Soboti. Obe elektrarni vse od priključitve na omrežja, ki je bila izvedena leta
2012, delujeta neprekinjeno brezhibno.

Pridružilo se je okoli 600 vlagateljev. V Avstriji vlagatelj v povprečju
kupi 15 sončnih panelov oziramo zanje odšteje 9000 evrov. Za vložek
se v Avstriji se ponuja 3% obrestna mera, v Sloveniji pa ponujamo 5%,
saj so tarife za električno energijo, pridobljeno iz sonca, v Sloveniji v
primerjavi z Avstrijo višje.

Podjetje Moja elektrarna, ki jo vodi Peter Kokot, je na slovenskem
trgu predstavila naložbeno priložnost, zanimivo zlasti za vlagatelje, ki si želijo varnih in stabilnih letnih donosov. Ne gre za
naložbo v kakršnekoli vrednostne papirje, finančne instrumente
ali dragocene kovine, ampak za naložbo v čisto prave sončne panele, iz katerih so sestavljene sončne elektrarne. Eden stane 600 evrov,
Moja elektrarna pa zagotavlja fiksne petodstotne letne obresti.
»Od aprila smo prodali približno 600 sončnih modulov prve elektrarne na strehi trgovskega središča Rutar v Mariboru. Ostalo jih je še približno 300,« je povedal Peter Kokot in dodal, da bodo po prodaji teh
modulov začeli prodajati module druge sončne elektrarne na strehi
trgovskega središča Rutar v Muski Soboti. »Naš cilj je v enem letu prodati dobrih osem tisoč sončnih modulov skupne moči 2 MW. Sončne
elektrarne imamo že zakupljene in trenutno skozi skrbni pregled preverjamo pravno in tehnično pravilnost njihove izvedbe,« je povedal Kokot.

“Naš cilj je
v enem letu
prodati dobrih
osem tisoč
sončnih
modulov
skupne moči
dva megavata.”

Za vse, ki si želijo varnih naložb
Vlaganje v sončne module je po njegovih besedah zanimivo zlasti za
tiste, ki ne marajo tveganih naložb, hkrati pa iščejo alternative za
bančne depozite, kjer so obrestne mere zelo nizke. Zanimiva naložba Peter Kokot,
so tudi za tiste, ki se zavedajo, da je treba naložbe razpršiti na več kon- direktor podjetja
cev. »Naša ponudba predstavlja dodatno košarico, v katero lahko Moja Elektrarna
odložite svoja jajca,« se je slikovito izrazil.
Ko podjetje Moja elektrarna zakupi in preveri sončno
elektrarno, oštevilči fotonapetostne module in jih ponudi vlagateljem. Ti lahko
kupijo največ 50 modulov po ceni 600 evrov za kos. Naložba se obrestuje po fiksni petodstotni letni obrestni meri, prvo izplačilo pa je eno leto po nakupu. Vlagatelj lahko kupljene module kadarkoli proda, pri čemer mu Moja elektrarna
Kaj morate vedeti, ko vlagate v sončne module
izplača celoten znesek, ki je bil plačan ob nakupu, in pripadajoče obresti. Opozoriti velja le na to, da je treba plačati 50 evrov izstopnih stroškov, če module pro• Podjetje Moja elektrarna trenutno slovenskim
dajate prej kot pet let po nakupu.

OgLaSnO SPOrOčiLO

O skupini PV-Invest
Moja elektrarna je del avstrijske skupne PV-Invest, ki je bila ustanovljena
leta 2009 in je do sedaj v Španiji, Italiji, Avstriji in Sloveniji zgradila 16
sončnih elektrarn v skupni vrednosti 29 milijonov evrov. PV-Invest je
proizvajalec električne energije, pridobljene izključno iz sončne
energije. Nakup sončnih elektrarn financira z lastnini sredstvi, z
bančnimi krediti in skupaj z zasebnimi vlagatelji.
Model je že preizkušen v Avstriji
Model vlaganja v sončne elektrarne so v Slovenijo prenesli iz Avstrije, kjer je nakup
sončnih elektrarn s pomočjo udeležbe državljanov že zelo priljubljen. Razvila ga je
skupina PV-Invest, katere del je tudi slovensko podjetje Moja elektrarna. Kot pravi
Kokot, po vsem svetu uvajajo dobičkonosne tarife za odkup zelene električne energije
iz sončnih elektrarn, v katere vlagajo mnogi veliki dobavitelji energije.
PV-Invest je v zadnjih dveh letih na avstrijskem Koroškem in Štajerskem kupil
sedem sončnih elektrarn srednje velikost. Elektrarne so bile prodane v nekaj dneh.

vlagateljem prodaja 1.357 fotonapetostnih
panelov dveh sončnih elektrarn v Mariboru
in Murski Soboti.
• En sončni modul stane 600 evrov.
• Zajamčena fiksna letna obrestna mera znaša 5 %.
• Izplačilo obresti se izvede leto dni po
nakupu/posojilu.
• Posamezni vlagatelj lahko kupi od enega
do največ petdeset sončnih modulov.
• Ni časovne vezave sredstev. Vlagatelj module
lahko proda kadarkoli. Moja elektrarna izplača
celoten znesek, ki ste ga vplačali ob nakupu, in
pripadajoče obresti.
Energetika.NET
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Od zaznavanja požarov in plina do protivlomne zaščite
red natanko 45 leti se je začela zgodba, ki je od majhnih korakov pripeljala do velikih stvari. Leta 1969
se je majhna skupina navdušencev odločila za razvoj, proizvodnjo in montažo protivlomnih sistemov.
Danes je podjetje Zarja Elektronika vodilno na področju tehničnega varovanja in to ne le doma, temveč v širši regiji.

Osem povezanih področij delovanja
Podjetje ne deluje le na področju zgodnjega odkrivanja, javljanja požara in avtomatskega gašenja, po čemer je morda
najbolj prepoznavno, ampak tudi na drugih področjih tehnične zaščite oziroma varovanja. Ukvarjajo se tudi s kontrolo
pristopa, registracijo delovnega časa, video nadzorom, zaznavanjem plina, protivlomnimi in protiropnimi sistemi ter hotelskimi sistemi. Vseh osem področij dejavnosti so predstavili
tudi na mednarodnem sejmu Security 2014 v nemškem
Essnu. Uspeli so povezati vse svoje podsisteme tehničnega
varovanja in jih integrirati v en sistem, ki je posamezne dogodke, do katerih lahko pride v realnem svetu, tudi vizualiziral
in jih prikazoval na velikem grafičnem zaslonu.

Naročnik dobi optimalno opremo
Zarja elektronika nudi celovite in optimalne rešitve tehnične
zaščite v obliki inženiringa ali posameznih storitev, kot so projektiranje, svetovanje, postavljanje sistemov in njihovo vzdrževanje. Proizvodnja je unikatna in prilagojena potrebam
vsakega posameznega naročnika. Standardnih požarnih
central se izdela na leto približno 400 in skoraj vsaka se v
kakšni podrobnosti razlikuje od druge. Majhnost in prilagodljivost podjetja je v takšnih primerih prednost v primerjavi z
multinacionalnimi družbami, ki izdelujejo velike serije standardnih protipožarnih central in se zato težje ali pa sploh ne
morejo prilagoditi potrebam posameznih naročnikov. Če naj
naročnik dobi optimalno opremo, potem jo je treba prilagoditi
prav za določen objekt, so prepričani v podjetju.

OgLaSnO SPOrOčiLO

Izbrane reference v energetiki in drugih panogah:
Nuklearna elektrarna Krško (NEK)
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ)
Luka Koper
Gorenje
Helios

Od Aerodroma Ljubljana do Luke Koper in Nuklearne
elektrarne Krško in celo Državnega zbora
Seznam velikih in zelo različnih referenc, ki ga je v več desetletjih pridobivala družba, je kar zajeten. Eden največjih in
tehnološko najzahtevnejših projektov v zadnjih letih je sistem
gašenja z vodno meglo (Water Mist), ki ga je Zarja elektro nika razvila za potrebe Aerodroma Ljubljana. Vrednost projekta je znašala približno 300.000 evrov.
Prav tako tehnološko velik izziv je izvedba požarnega jav ljanja, alarmiranja in gašenja za šesti blok Termoelektrarne
Šoštanj (TEŠ 6). Omenimo naj še družbe, kot so Lek, Davčna uprava RS (DURS), Nuklearna elektrarna Krško (NEK),
Luka Koper, Gorenje, Henkel, Fructal, hotel Kempinski
22
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Zelo obiskan razstavni prostor Zarje Elektronike na sejmu
Security Essen 2014

Palace Portorož, Hoteli Bernardin, Helios, BTC, ena največjih
osnovnih šol v Sloveniji – Osnovna šola Toma Brejca, arhitekturno dovršen vrtec Šoštanj in številne druge.
Zarja elektronika je pred štirimi leti tudi posodobila sistem
tehničnega varovanja stavbe Državnega zbora. Sisteme in
rešitve tehničnega varovanja različnih oblik uporablja preko
5000 uporabnikov.
Podjetje je last zaposlenih
Zarja Elektronika se je v skoraj pol stoletja preko lastnega
razvoja, nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, sledenja
svetovnim trendom in izvedbe tehnično najzahtevnejših
projektov razvila v dinamično vodilno strukturo na področju
tehničnega varovanja z več kot 60 zaposlenimi.
Družba ne izstopa le po tem, da je z lastnim razvojem in
proizvodnjo vodilno podjetje v Sloveniji z najdaljšo tradicijo
zgodnjega odkrivanja požara, temveč tudi po tem, da je v
lasti zaposlenih.
Varno v nov dan! To je slogan podjetja Zarja Elektronika iz Kamnika. Podjetja, ki deluje od leta 1969.

Kmalu podružnici na Hrvaškem in v Črni gori
Veliko načrtov ima Zarja elektronika za prihodnost. Komponente za protipožarne centrale in druga področja tehničnega varovanja sedaj naroča pri domačih podizvajalcih, nato
pa jih v lastni proizvodnji sestavljajo glede na potrebe posameznih naročnikov. Prihodnje leto bo podjetje nekatere od
teh komponent – predvsem tiskana vezja – začelo izdelovati
samo oziroma s pomočjo robota, ki ga bo uporabljalo tudi za
diagnostiko komponent in končnih izdelkov.
Podjetje se čedalje aktivneje usmerja tudi na tuje trge. V
letu 2015 načrtuje odprtje podružnic na Hrvaškem in v Črni
gori, trenutno pa so aktivnosti usmerjene v iskanje ustreznih
partnerjev, s katerimi bi ustanovili hčerinske družbe, v katerih
bo Zarja Elektronika zaradi nadzora nad kakovostjo izdelkov
in storitev imela večinske deleže. Strategija v prihodnost
usmerjenega podjetja so dolgoročna partnerstva, ki ustvarjajo
zadovoljstvo strank, dobaviteljev, zaposlenih in lastnikov.
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Vsak človek je neke
vrste energetski
menedžer
V Energiji plus se že nekaj let ukvarjajo s področjem
učinkovite rabe energije (URE), saj verjamejo, da je na
tem področju precej razvojnega potenciala. Pri ukrepih
URE pa predstavlja nepogrešljivo osnovo energetski
menedžment, saj lahko le z učinkovitim upravljanjem in
nadzorom porabe energije dosežemo želene učinke. O
učinkoviti rabi energije je več povedal direktor podjetja
Energija plus Bojan Horvat.
Kakšne izkušnje imate z energetskim menedžmentom? Ali
so zaposleni že prepoznali njegov pomen? Že imate morda
kakšne podatke o konkretnih prihrankih?
Pri ukrepih učinkovite rabe energije energetski menedžment
predstavlja nepogrešljivo osnovo, saj lahko le s pravilnim upravljanjem in primernim nadzorom dosežemo manjšo porabo energentov in nižje stroške. Če poenostavimo, lahko
rečemo, da je praktično vsak človek neke vrste energetski
menedžer, saj dnevno uporablja stroje in naprave, ki trošijo
energijo. Tako lahko zlahka trdim, da so sodelavci prepoznali pomen energetskega menedžmenta kot dodano vrednost ponudbi naših produktov in storitev. Zato smo pri širitvi
naše dejavnosti na področje trženja zemeljskega plina in
toplote iskali tudi priložnosti za investiranje v učinkovite
naprave in sisteme za proizvodnjo toplote, ki lahko poleg
toplote proizvedejo še električno energijo. Pri prvi večji investiciji, v okviru katere smo temeljito prenovili manjši sistem
daljinskega ogrevanja, smo na leto prihranili 1.530 MWh in
508.000 kg CO2.

OgLaSnO SPOrOčiLO

Kaj pa prihranki, ki ste jih z investicijami v URE zagotovili z drugimi vašimi projekti? Katere večje projekte
ste izvedli v tem letu in kaj načrtujete v kratkem?
Poleg omenjenega primera smo s sofinanciranjem iz sredstev,
ki jih kot veliki dobavitelj zagotavljamo za ukrepe URE v letu
2012, dosegli letne prihranke 8.500 MWh in 2.600 t CO2, v
letu 2013 pa prihranke 13.200 MWh in 3.200 t CO2. Poleg
trenutnih ukrepov se v prihodnje nameravamo osredotočiti
tudi na rešitve, ki bodo izkoriščale naravne potenciale, predvsem toploto, ki jo lahko pridobimo neposredno iz tal ali podtalnice, poudarek pa bo seveda še na obnovljivih virih.
Kako sodelujete z odjemalci? Lahko že govorimo o
pametnem razmerju med dobaviteljem in odjemalcem?
Danes nekatere sodobne tehnološke rešitve res omogočajo
dvostransko komunikacijo z odjemalci, vendar so večinoma
predrage, da bi se odjemalci zanje odločali. V Energiji plus smo
do faze prototipa razvili nadzorni sistem, ki omogoča upravljanje z različnimi porabniki energije na daljavo ob uporabi
sodobnih komunikacijskih pripomočkov. Žal smo dokaj
hitro ugotovili, da je v tem trenutku, ko so cene energentov

relativno nizke, sistem za potencialne uporabnike ekonomsko nezanimiv. Prihranki so premajhni, da bi se investicija v
sistem v kratkem času povrnila.
Kakšne trende opažate pri gospodinjskih oziroma pri industrijskih odjemalcih?
Že nekaj let opažamo, da se poraba v obeh skupinah počasi
znižuje. Vzrokov za to je več. Med pomembnejše sodijo vremenske razmere, gospodarske aktivnosti pa tudi ukrepi za
učinkovito rabo energije. Redki so primeri, ko se poraba,
predvsem elektrike, povečuje zaradi zamenjave energenta
oziroma povečevanja obsega poslov. Nič ne kaže, da se bo
situacija v kratkem bistveno spremenila.
Koliko novih odjemalcev ste pridobili letos in kolikšen
tržni delež imate?
Število odjemalcev se iz leta v leto spreminja, saj je v preteklih
letih v Sloveniji zamenjalo dobavitelja med tri in šest odstotki
odjemalcev. Tržni delež glede na količino prodane energije
nam je ponovno pričel naraščati, tako da skupni tržni delež
trenutno znaša nekaj manj kot 13 odstotkov – 20 odstotkov
pri gospodinjstvih in 10 odstotkov pri poslovnih kupcih.

Energetika.NET
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kaj se dogaja v regiji JV Evrope?
Pripravili: Tanja Srnovršnik Volarič in Ana Vučina Vršnak

aLBaniJa: Svetovna banka odobrila 150
milijonov dolarjev za elektroenergetski sektor

BiH: Energetski minister Federacije BiH:
Plin bomo lahko ponudili tudi sosedom

Svetovnabankajeprvegaoktobraodobrila150milijonovdolarjev
(119 milijonov evrov) za pomoč albanskemu sektorju elektroenergetike.StemdenarjemnajbiTiranaizboljšalazanesljivost
oskrbezelektričnoenergijotertudifinančnovzdržnostsektorja,
kijepotrebenreforme.Kotjeznano,seelektroenergetskisektor
Albanije spopada z resnimi izzivi, med drugim z ogromnimi
izgubami,kiznašajoskorajdapolovicoproizvedeneenergije,kar
jenajvečvregiji.Težavajevneplačnikihpatudivslabempobiranju
dolga.Inkerjedržavavglavnemodvisnaodhidroenergije, se
potrebapouvozuizrazitopovečavsuhihmesecih.
S pomočjo Svetovne banke naj bi sedaj diverzificirali vire
proizvodnjeenergije,znižaliizgubevdistribucijiterizboljšaliizterjavedolgov,hkratipaizboljšalitržnimodelvskladuzzakonodajo
EU.VprojektusodelujejodistribucijskadružbaOShEE,kiboz
učinkovitejšim načinom pobiranja prišla do več denarja; KESh,
ključnaproizvodnadružba,kiboizboljšalasvojfinančnipoložaj;ter
prenosnisistemskioperaterOST,kiboznovimmerilnimcentrom
spodbudiltržnoprestrukturiranje.
AlbanskiministerzaenergetikoDamianGjiknurijevzačetkunovembrapopodpisupogodbeododelitvisredstevSvetovnebankedejal,danajbidržavadoleta2020venergetikospomočjodonatorjevvložila400milijonovdolarjev(320milijonovevrov).Naložbev
prenosnisistemnajbiliberalizacijotrgaomogočilevprihodnjem
letu, do leta 2018 pa naj bi imeli 40-odstotno liberaliziran trg.
Takratnajbibilaalbanskaenergetikafinančnovzdržna,jepristavil.

FederacijaBosneinHercegovinebokmaluzačelazizkoriščanjemnafteinplina.Gledeslednjegaocenjujejo,dagabodoimeli
dovoljzalastnetekočeinrazvojnepotrebe.»Vseviške,kijih
pričakujemo,bomoponudilitudisosedomvregijiinskušalitako
tudi krepiti sosedske odnose,« je za Energetiko.NET povedal
Erdal Trhulj, minister za energijo, rudarstvo in industrijo
FederacijeBiH.
»Mislim,dasmokončnovzaključnifazi,takodabivkratkem
moralizačetipogajanjazapodelitevkoncesijezaobmočjeDinaridovzmultinacionalnodružbo,kijetudienavodilnihnadanem
področju – družbo Shell,« pojasnjuje Trhulj. Po njegovih
besedahlahkovTuzliinPosavinipričakujejookoli200do300
milijonovsodčkovnaftenaglobiniod1000do1500metrov,za
Dinaridepašenimajopravihocen.»Jepaspodbudno,dajeShell
izkazalinterespravzaDinaride,intokljubpotrjenimzalogam
naftevTuzliinPosavini.«
Omenimoše,dazrazpisomiščejoizvajalcasvetovalnihstoritev
v okviru podeljevanja koncesije za raziskovanje in izkoriščanje
nafteinplina.

aLBaniJa: čEZ se je dogovoril za povračilo
100 milijonov evrov in se umaknil
ČeškadružbaČEZsejezAlbanijodogovorilaoporavnavi.Tako
najbiČEZdoleta2018vletnihzneskihdobil100milijonov
evrov,kijihjevložilvalbanskodistribucijskopodjetje,stempa
sejetudiumakniliztedržave.Vdružbisobilizadovoljni,daso
našlidogovor,sajbiarbitražatrajalavelikodlje.Dosporajeprišlo
po tem, ko je albanski regulator odvzel licenco družbi ČEZ
Shpërndarje.
DirektorkorporativnegarazvojavČEZPetrŠtulcjevpogovoru za Energetiko.NET priznal, da je imelo podjetje nekaj
nesrečenatrgihJVEvrope.ZgodbazAlbanijojeponjegovem
zaključena,medtemkovBolgarijišeupajo,dasebodalovzdržnoposlovati.Izpostaviljekrizointežavesplačevanjemračunov,
kipaizsocialnegahitroprerastetavpolitičniproblem.Zazdaj
torejostajajovBolgariji,sajračunajo,dasebostanjepopravilo.
PolegdistribucijeupravljajošestermoelektrarnoVarna,kipane
prinaša dovolj denarja za investicije. Pogovori z bolgarskim
energetskim holdingom (BEH) glede skupne nadgradnje
elektrarne so propadli, tako da bo ČEZ Varno skušal zapreti
oziroma prodati. »Novih projektov podobne velikosti ne
načrtujemo,«jedejalŠtulc.Dodalješe,dasozaČEZzazdajzanimivePoljska,SlovaškainmordaNemčija,medtemkodržave
JVEvropeočitnonisoprioriteta.
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BOLgariJa: Višja cena elektrike za
znižanje dolga energetskega sektorja
Bolgarskadržavnaregulatornakomisijazaenergetikoinvodeje1.oktobraodobrilazvišanjecenelektričneenergijezagospodinjstvater
industrijo.Cenesovišjevpovprečjuza9,79odstotka.Tojeleeden
izmedukrepovzaznižanjezadolženostibolgarskegaenergetskega
sektorja.DržavnaNacionalnaelektričnadružba(NEC)jedenimo
vprvihletošnjihdevetihmesecihzabeležilaizgubovvišini217milijonovevrov;naletniravnisejenjenaizgubapotrojila.Vladasicer
želiizboljšatidelovanjeenergetike,zatojetudižepredlagaladopolnitevzakonagledeomenjenekomisije.SicerpaseBolgarija
spopadasstrukturnimiproblemivenergetiki:deležobnovljivih
virovrastenenadzorovano,zanakupelektrikesosklenjenedolgoročnepogodbestermoelektrarnamipovisokihcenah,obtempa
družbetaretašeneučinkovitostinkorupcija.

kOSOVO: kosovski tSO je začel
pogajanja z EntSO-E
Kosovskiprenosnisistemskioperater(KOSTT)jezačelpogajanja
z Evropskim združenjem sistemskih operaterjev prenosnih
omrežij(ENTSO-E)oprihodnjihnalogah,kigačakakotneodvisnegaoperaterjadelasinhronopovezanegaprenosnegaomrežja
Energetskeskupnosti.KOSTTsejetakonasestankuvBruslju,
kjersosepogajanjazačela,zamizopogovarjalzElektromrežo
Srbije(EMS).DirektorsekretariataEnergetskeskupnostiJanez
Kopačjekorakoznačilzazelodobronovicotakovlučiboljših
odnosovmedKosovominSrbijokottudinapodročjuprehodas
pogodbenihpogajanjnaprocestehničnegaupravljanja.
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MakEDOniJa:
Vlada prestavila odpiranje trga
Makedonska vlada se je na začetku oktobra odločila, da bo
liberalizacijotrgazelektričnoenergijo,predvidenoza1.januar
2015,prestavila.Potekalanajbivpetihfazah,začelapanajbi
se1.julijaprihodnjeleto.Dokončananajbibilado1.julija
2020.Vladasejezatodoločila,kernajbiizračunipokazali,da
se bo cena elektrike za gospodinjstva dvignila za približno
petino,jepoudarilgospodarskiministerBekimNeziri.Energetska skupnost je bila nad odločitvijo šokirana. A Neziri v
odločitvineviditežave,sajpravi,dajeMakedonijas44-odstotnostopnjoliberalizacijeprvavregiji.

črna gOra: koncesije za črpanje
nafte in plina do konca leta
ČrnogorskoministrstvozagospodarstvojezaEnergetiko.NET
pojasnilo,dasonapozivzapodelitevkoncesijezaproizvodnjo
ogljikovodikovdobilitriponudbe–MarathonOilNetherlands
OneB.V.inOMVMontenegroExplorationGmbH;EniInternationalB.V.inNovatekOverseasExploration&Production
GmbH;terEnergeanOil&GasinMediterraneanOil&GasPlc
–terdanameravajokoncesijepodelitidokoncategaleta.
Tudidrugedržavevregijiželijonatanačinpovečatisvojo
energetskoneodvisnost,meddrugimHrvaška.Tajeobjavila
podoben poziv, pri čemer je slovensko veleposlaništvo v
Zagrebu izrazilo zaskrbljenost nad zemljevidom, ki so ga
objavili v okviru javnega poziva, češ da prejudicira mejo na
morjumeddržavama.

rOMUniJa: kitajski Cgn izbran za
investitorja v nuklearko černavoda
KitajskakorporacijaChinaGeneralNuclearPowerCorporation
(CGN) bo gradila tretji in četrti reaktor v romunski nuklearki
Černavoda.CGNjebilatudiedinadružba,kisejeprijavilana
razpis.KotjesporočilaromunskadržavnadružbaNuclearelectrica,
sebodosedajpogajalioskupniizvedbiprojekta,pričemerbotuji
investitorimelvlastivsaj51-odstotnideležvskupnempodjetju.

SrBiJa: Beograd krši plinska
pravila in se dogovarja z Moskvo
Energetskaskupnostjenedavnonaznanila,daSrbijakršiskupnapravilagledenačelaločitvevzvezisprenosnimasistemskima
operaterjemaSrbijagasominYugorosgazom.Srbijagasjetežavo
zanikalinpojasnil,dajenjihovpredlaganimodel,kisogapredložiliEU,vskladuzzakonodajoEU.MedtemsejevBeogradu
mudilruskipredsednikVladimirPutin–ravnotakrat,kosobila
na višku pogajanja z Moskvo in Kijevom zaradi prekinjene
dobaveruskegaplina.SsrbskimpredsednikomvladeAleksandromVučićemstanašladogovor,kakoboSrbijapoplačalasvoj
dolgzanakupruskegaplina.Taznaša225milijonovdolarjev.
Stomilijonovnajbivrnilidokoncaleta,Rusijapajeobljubila
ugodnoponudboplinazatrisrbskekemičnetovarne.
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Ponekod polne kapacitete,
drugod ne; težave z optimizacijo
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

lovenijajeleta2012dosegla20,2odstotkaobnovljivihvirov
(OVE)venergetskimešanici,doleta2020moradoseči25odstotni cilj. Letos denarja za podpore ni. Nekateri distributerjizmogljivostidovoljenihpriključnihmočirazpršenihvirov
šenimajozapolnjenih,drugijihnadoločenihtočkahomrežjaže
imajo,vsipapravijo,damnožičnopriključevanjeOVEvplivanaangažiranjevelikihinvesticijskihsredstevzadodatnoširitevoziroma
ojačitevomrežja.ObtemjeFrankoNemacizAgencijezaprestrukturiranjeenergetike(ApE)zaEnergetiko.NETtežavestrnilveni
povedi:»ProblemovspriključevanjemOVEni,problemisoznjihovooptimalnejšoizrabo.«

S

Elektro Ljubljana in Elektro Primorska ponekod z zapolnjenimi
zmogljivostmi
Vlučievropskestrategijespodbujanjaobnovljivihvirovenergije–do
leta2030najbijihbilovEUvsaj27odstotkov–smodistributerje
povprašali,kakosespopadajozrazpršenimiviri.Medtemkodružba
ElektroGorenjskapravi,dazmogljivostidovoljenihpriključnihmoči
razpršenihvirovzazdajšenimajozapolnjenih,paseElektroLjubljana
inElektroPrimorskasoočatapravstem.»Nadoločenihdelihdistribucijskegaomrežjasokapacitetezapriključevanjeproizvodnihvirovže
zapolnjene. Na teh mestih proizvodnih virov brez ojačitve distribucijskegaomrežjanivečmogočepriključevati,«pravijovLjubljani.
ElektroPrimorskasepravtakosrečujespodobnimiprimeri,tako
sstališčazmogljivostiomrežjakottudiregulacijenapetosti.
»Priključevanjeproizvodnihvirovizvajamovstabilnetočkeomrežja,karpomeni,dasepredpriključitvijoizvedejonatančni,tudi
variantniizračuni,napodlagikaterihsedoločitapotrebnaojačitev
oziroma širitev omrežja ter potreben obseg individualnega priključka,karsepredstavipotencialnemuinvestitorju.Napodlagi
variantnih izračunov se investitor odloči za optimalno velikost
proizvodnegaviragledenastroškepriključitve.Polegtegasiob
rekonstrukcijahomrežjaprizadevamozagradnjorobustnihomrežij, ki dovoljujejo enostavnejše  priključevanje večjega števila
razpršenihvirov,«pravijoGorenjci.
Tudi Elektro Primorska pojasnjuje, da tam, kjer ni pogojev,
pripravijopredlogemogočihtehničnihrešitev,kijihpredstavijoinvestitorjeminposkušajouskladitiobveznostiobehpoobseguininvesticijskih stroških, da vse skupaj ne pomeni nesorazmernih
stroškovzaizgradnjooziromaojačitevdistribucijskegaomrežja.»V
kolikortakšnegadogovorani,zahtevizaizdajosoglasjazapriključitevneugodimooziromajozavrnemo,«pravijo.
ElektroLjubljanaobtempojasnjuje,danamestih,kjersokapacitete zapolnjene, brez ojačitve distribucijskega omrežja ni več
mogočepriključevati.»Topomeni,daojačimonizkonapetostno
(NN)distribucijskoomrežje,povečamoinštaliranomočtransformatorja(SN/NN)inojačimosrednjenapetostno(SN)distribucijsko
omrežje.Čejeojačitevdistribucijskegaomrežjapovezanazrazvojemdistribucijskegaomrežja,ElektroLjubljanauvrstiinvesticijov
desetletninačrtrazvojaomrežjainpotemvletniplaninvesticijin
jo nato izvede. Če pa je ta investicija sestavni del priključka
proizvodnegavira,jomoraizpeljatipotencialniinvestitor,«pravijovpodjetju.
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Stroški, stroški
Navprašanje,kolikšnistroškinastajajozaradipriključevanjaOVE,
sovElektruGorenjskaodvrnili,damnožičnopriključevanjeOVE
vpliva na angažiranje velikih investicijskih sredstev za dodatno
širitevoziromaojačitevomrežja.»Zaradisplošnegapomanjkanja
investicijskihsredstevsmomoralisredstvaprerazporeditiizdrugih
postavkintakožalupočasnitinačrtovanoobnovoinrazvojdistribucijskegaomrežjanadrugihpodročjih,«soodkriti.Pritemsoše
pojasnili,daje»vzadnjemčasu«vednopogostejšepriključevanje
razpršenihvirovpotakoimenovanishemiP.X.3.»Takšnopriključevanjenainternoomrežjeodjemalcazmanjšujekoličinodistribucije električne energije. Prihodki iz naslova omrežnine so nižji,
potrebepozmogljivostiomrežjainstroškizanjegovovzdrževanje
pazatonisoničmanjši.Zaradivečjedinamikeodjemasestroški
omrežjalahkocelopovečajo.«
Ponjihovembimorebitnauvedbat.i.net-meteringavSloveniji
povzročila,dabodouporabnikizrazpršenimivirioproščeniplačila
vsehalivsajdelastroškovzaomrežnino–odvisnoodkonceptapodpore.Izpadomrežninskihprihodkovbibilševečji,»torejbistroške
omrežjavševečjimerimoraliplačevativsiuporabnikiomrežja,tuditisti,kisigradnjelastnegaproizvodnegaviranemorejoprivoščiti«. Pravijo sicer, da zaradi doslednega izvajanja navedenih
postopkovobpriključevanjurazpršenihvirovinvelikegaangažiranjaterodličnegasodelovanjareferentovzaizdajosoglasij,razvojnihinženirjev,projektantovinobratovalcevzazdajzaradipriključenihrazpršenihvirovnimajotežav.
ElektroPrimorskapodobnopojasnjuje,danastajajostroškizaradi
ojačitvedistribucijskegaomrežja,zahtevobvladovanjanapetostiv
omrežjuterkoordinacijedelovanjazaščiteomrežja.»Polegtega
smozavezanikizvajanjupregledainpreizkusaločilnegamesta
predpriklopom,včasupripraveprojektapasodelujemotudizinvestitorjemaliprojektantom,karpomenialociranjenašihkadrovskih virov v procesu investicije. Dogodi se tudi, da moramo na
posameznihločilnihmestihfizičnoposegatizangažiranjemnaših
strokovnihekip,«sojasni.Dodajajo,damorebitnetežaverešujejo
»zrazumevanjemželjaininteresovinvestitorjevvokvirudanih
možnosti izvedbe in razpoložljivih investicijskih sredstev ter ob
doslednem upoštevanju Sistemskih navodil za priključevanje
razpršenihvirovnadistribucijskoomrežje«.
Znet-meteringom–grezasistemsamopreskrbegospodinjstev
(lahkotudipodjetij)zelektričnoenergijo,skaterimserazbremeni
podporna shema in kljub temu omogoči postavljanje novih,
predvsemmalihsončnihelektrarnnastanovanjskihobjektih–se
trenutnoukvarjaposebnadelovnaskupinanaministrstvuzainfrastrukturo.DirektorpodjetjaOvenMiroslavPrešernjezaEnergetiko.NETpovedal,dajetoenaizmedmožnosti,kakodosečicilje
gledeOVEbrezpodpornihshemdržave,dapajezaradimorebitnih težav z omrežjem potrebna »postopnost«. Sicer pa Prešern
pravi,datudinatempodročju»dobreprakseobstajajo«indabi
moralaSlovenijaposnematitistedržave,kjerekonomikadelovanja
takšnihproizvodnihvirovtemeljinaprodajnicenizakWh,spodbudepasoprisotnesamovfaziinvestiranjaoziromaizgradnje
elektrarne.
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Strokovnjaki: 4000 nepovezanih elektrarn
ZakomentarsmoprosiliFrankaNemcaizApE,kiseže23let
ukvarjaspodročjemOVEinrazpršenimivirienergije,patudi
PetraKokotaizpodjetjaMojaelektrarna,kijenovonaslovenskemtrgu.NemacjerazvojOVEponazoriltakole:leta2001so
naelektričnoomrežjepriključiliprvosončnoelektrarnovSloveniji,letospasejeizgradnjaustavilaprištevilki3260inskupni
moči254MW.Pravi,daresnejšihtežavspriključevanjemnibilo,
levposamičnihprimerihjedistribucijskopodjetjezaradiomejitevomrežjavsoglasjuzapriključitevdoločilomanjšomoč,kot
joježelelinvestitor.
Nemacobtemizpostavljapotrebopointegracijižepriključenih elektrarn v optimalnejše delovanje elektroenergetskega
sistema. »Štiri tisoč razpršenih elektrarn je priključenih na
omrežje,vendardelujejonepovezano.Vsistemunevedo,koliko
inkdajproizvajajo,čepravsovseelektrarneopremljenezelektronskimi števci in prenosom podatkov v centre distribucije.
Nihčeseznjimineukvarja,neoptimiranjihovegadelovanja,ne
sodelujejovkakršnikoliregulaciji,nihčenenapovedujenjihove
proizvodnjegledenavremeitd.,mipagovorimoo'pametnih
omrežjih',«jekritičensogovornik.Dodaja,dajepravureditev
vseganaštetegapomembendelizgradnjepametnihomrežij,ki
bodoobnezmanjšanizanesljivostioskrbeomogočilavključevanjevednovečjegadeležaodvremenskihrazmerodvisnihobnovljivihvirov.
Odrugitežavi–vzdrževanju–jezaEnergetiko.NETspregovoriltudimag.RobertOtorepec,direktorpodjetjaSolnavitas.
Pravi, da nekateri »pretirano« skrbijo za svoje sončne elektrarne,nekateriravnoprav,nekateripasezanjenitinezmenijo.
Največjiproblemisodenimotam,kjerjeinvestitorvstečajuali
tik pred njim, v teh primerih pa tudi nastaja velika škoda,
opozarja.NaprihodnostfotovoltaikevSlovenijivsajkratkoročno
negledaničkajoptimistično,sajpravi,dasejeprotisončnim
elektrarnamzačelagonja,kakorhitrosozačelepostajatikonkurencaklasičnienergetiki.DolgoročnopaimafotovoltaikaponjegovemtudivSlovenijisvetloprihodnost,»sajboSlovenijatežko
ostalaotokfosilneenergetike,kopasvetžeresnorazmišlja,da
leta2100izpustovCO2 splohvečnebo«.
Franko Nemac: Problemov s priključevanjem OVE ni,
problemi so z njihovo optimalnejšo izrabo.
Novinecnaslovenskemtrgu,PeterKokotizMojeelektrarne,
pojasnjuje, da težav v povezavi z zmogljivostmi nimajo, saj
upravljajosončneelektrarne,kisobilezgrajeneinpriključene
naomrežježevletih2011in2012.Priznavapa,dagledeizgradnjenovihelektrarnizOVEtrenutnasituacijavSloveniji»nirožnata«, saj država (Borzen) nima na voljo sredstev za odkup
električneenergijeposubvencioniraniceni.

tudi brez podpor je rešitev mogoča
»Kervdoglednemčasufinančnihpodporverjetnonebo,jetreba
pristopitikizgradnjiOVEpokomercialnihnačelih,«jeobtemše

poudaril Nemac. Kot pravi, je v mnogih primerih mogoče
dokazati,dajemogočesončnoelektrarnoalidrugrazpršenivir
postaviti brez podpor, če je proizvedena elektrika namenjena
pokrivanjulastneporabe.»Kergrezamanjšeenote,bibilotreba
poenostavitiinstandardiziratipriključevanje,dasetonerešuje
zavsakprimerposebej,kottoveljasedaj,«razmišljaNemacin
dodaja,dabibiloenostavnotrebastatusfizičnihoseb,kiproizvajajoelektričnoenergijozasvojepotrebe,paplačevanjedavkov
inprispevkovuredititako,dabibilovseskupaj»koristnotakoza
posameznikakotdržavo«.Ponjegovemjeenaodmožnostitudi
žeomenjensistemnet-meteringa.Česostvarizapleteneinfinančne obremenitve nesorazmerne, ni koristi ne za državo ne za
posameznika,jejasen.Vsetosesedajponjegovemodražavinvesticijskihpobudah:tehenostavnoni.

Nova rešitev za OVE
Direktorica Agencije za energijo Irena Praček je v začetku
novembra na odboru DZ za infrastrukturo predlagala, da
bi se stanje na področju OVE rešilo tako, da bi se subvencioniranje v primerih, v katerih se naložba poplača prej
kot v 15 letih, prekinilo, potem ko bi do tega poplačila
prišlo. V 15 letih bo namreč treba za do zdaj izdane
odločbe za OVE zbrati kar 1,8 milijarde evrov.
»Z resnejšim inšpekcijskim nadzorom« bi se to dalo omiliti,
je prepričana Pračkova. Tako bi preverili vsako investicijo in,
če bi se izkazalo, da se je nekomu investicija povrnila prej kot
v 15 letih (npr. v osmih letih), bi subvencije prenehali plačevati.
»Po zakonu se lahko po takšnih ukrepih poseže, če pride do
nekih drastičnih sprememb, in to je drastična sprememba,«
meni Pračkova. Dodala je še, da bo obdobje, ko bi se lahko
nekatere investicije že predčasno poplačale, nastopilo čez dve
leti, je pa treba prej zadevo še pravno preučiti.
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sicer pravi, da bodo na ministrstvu preučili možnosti za prekinitev oz. ustavitev izplačevanja teh subvencij. Poudaril je še, da v prihodnje
ne načrtujejo takšnih subvencij kot v preteklosti. »Treba je
zelo dobro premisliti, katere vire bomo spodbujali. Gotovo sta
najbolj smotrna biomasa in hidroenergija,« je dejal.
Agencija za energijo je sicer nedavno opozorila, da bo v letu
2015 premalo denarja že za obstoječe OVE. »Navedeni obseg razpoložljivih sredstev v letu 2015 ne zadostuje za
pokritje obveznosti do proizvajalcev, ki so že vključeni v
podporno shemo oziroma izpolnjujejo pogoje za vključitev
vanjo (534. člen EZ-1); te obveznosti so ocenjene na 152
do 157 milijonov evrov.«
Tanja Srnovršnik Volarič
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Gradnja hidroelektrarn je večnamenski projekt

Oktobrski Evropski svet je sprejel odločitev o ciljih EU glede znižanja izpustov toplogrednih plinov za 40 odstotkov v primerjavi z letom 1990 ter glede dviga deleža obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 27 odstotkov. Gre za nadgradnjo ciljev, ki
naj bi jih EU dosegla do leta 2020, in pri tem se bodo upoštevale tudi posebnosti držav članic. Slovenija ima priložnost, da
odločneje podpre vlaganja v gradnjo novih hidroelektrarn (HE). Aktualnih je nekaj projektov, najbližje uresničitvi pa je
dokončanje verige HE na spodnji Savi ter začetek gradnje HE na srednji Savi.
Elektrika, zavarovanje pred poplavami, zaposlovanje domače
delovne sile
Gre za večnamenske projekte, katerih cilj ni le sama izgradnja HE,
temveč tudi zaščita naselij pred poplavami, ureditev prostora in podobno. Res je, da je glavni cilj projekt gradnje HE na spodnji Savi dodatna
proizvodnja približno 700 GWh električne energije letno, kar je pomembno za izpolnitev zavez Slovenije, da doseže 25-odstotni delež OVE v
proizvodnji električne energije do leta 2020, zniža izpusta toplogrednih
plinov in poveča samooskrbo ter s tem zanesljivost oskrbe z električno
energijo. Obenem pa je res tudi, da gradnja petih HE na spodnji Savi
predvideva zavarovanje naselij, infrastrukture in kmetijskih zemljišč
pred poplavami, in s tem dvig gospodarske aktivnosti in zaposlovanja.
Naložba pomeni, da bodo v glavnem delo dobila domača podjetja (v 85
odstotkih vrednosti investicije oziroma v višini 670 milijonov evrov), ki
bodo poskrbela za trajno ureditev prostora ob izgradnji (vodotoki, ceste,
železnica, ...), dvig podtalnice in možnost namakanja za razvoj kmetij stva v Posavju, razvoj turizma, športa, …Gre torej za tipični večnamenski
projekt, zato je logično., da se tudi financira iz več virov.
Sliki prikazujeta Sevnico pred in po izgradnji visokovodnih nasipov, ki
so del infrastrukturnih ureditev pri izgradnji HE Arto-Blanca. Jasno je
vidno, kako je mesto po izgradnji nasipov ob praktično istem pretoku
zaščiteno pred poplavami, ki so ga pred tem ogrožale in tudi prizadele.

Skoraj dve milijardi za slovenski proračun
Izračuni kažejo, da ima gradnja HE na spodnji Savi izredno
ugodne učinke na proračun Slovenije: v obdobju 50-letne koncesije se s tem projektom vanj nateče več kot 1,9 milijarde
evrov. Na žalost se o tem premalo ve. Zato naj na tem mestu
izpostavimo občutne neposredne in posredne finančne učinke.

Neposredni finančni učinki preko koncesnine, vodnih povračil,
davka od dohodka pravnih oseb, razbremenitve vzdrževanja
vodotokov znašajo 854 milijonov evrov.
Posredni finančni učinki, ki zajemajo plačan davek na dodano
vrednost (DDV), dajatve od plač zaposlenih in dajatve zunanjih
izvajalcev znašajo 647 milijonov evrov.

K temu je treba prišteti še ostale posredne finančne učinke
zaradi manjše škode zaradi poplav, prihodkov od kmetijstva
zaradi namakanja, prihodkov zaradi novih delovnih mest,
neplačila kazni zaradi neizpolnjevanja zavez glede OVE, in
sicer v višini dodatnih 453 milijonov evrov.
Nujen dogovor med vlado in energetskim sektorjem
Kot velikokrat se tudi pri tem projektu vedno znova zatika s financiranjem, zlasti v povezavi z neenergetsko infrastrukturo. Investitorja sta Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS) in Republika Slovenija, ki preko ministrstva za okolje in prostor (MOP) in
podjetja Infra, d.o.o.. Po predinvesticijski zasnovi znaša vrednost celotnega projekta gradnje HE na spodnji Savi 789 milijonov evrov (brez DDV), pri čemer znašajo vlaganja v energetski del 450 milijonov evrov, vlaganja v infrastrukturo pa 339
milijonov evrov. Če torej primerjamo vložek države in izračunane
prihodkov v državni proračun, lahko ugotovimo, da se državi naložba v HE na spodnjo Savo izplača, saj bi v obdobju koncesije
prejela 5- do 6-krat več od vložka.

OgLaSnO SPOrOčiLO

Večnamenski projekt na spodnji Savi se gotovo ne bi začel graditi,
če ne bi bilo predvidenega sodelovanja pri financiranju med energetskim sektorjem in državo. Če bi vse stroške protipoplavne
zaščite, ureditve pritokov, cest in ostale infrastrukture želeli prevaliti na energetiko, do investicije ne bi prišlo. Na to dilemo želimo
opozoriti, ker smo pred odločitvijo, kako bomo gradili verigo HE na
srednji Savi.
Na prvi fotografiji je Sevnica med poplavami leta 1990, torej pred
izgradnjo HE oziroma pred izgradnjo akumulacijskih bazenov. Na
drugi fotografiji pa je mesto v letu 2010, torej po izgradnji HE. Z
oranžno je označen isti objekt, le iz različnega zornega kota.
Jasno je videti, da je bila pri praktično istem pretoku Save leta
1990 Sevnica poplavljena, leta 2010 pa ne. Gradnja HE je torej
dokazano ključno pripomogla k protipoplavni varnosti, kar
pomeni, da gre za več kot le energetski objekt.
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Izdelana predinvesticijska zasnova kaže, da se naložba v verigo
HE na srednji Savi ne izplača. Naložba lahko postane upravičena
le ob enakem ali podobnem modelu financiranja, kot ga poznamo
na spodnji Savi. Pravzaprav je tudi logično, da ob gradnji HE na
srednji Savi državni proračun poskrbi za prenovo cest, železnic,
vodnih ureditev, ker je to v vsakem primeru naloga države. Če torej ne bo v dogovora med predstavniki vlade (MOP) in energetskim sektorjem glede modela financiranja, se projekt ne bo izvedel in upamo si trditi, da Slovenija ne bo dosegla ciljev glede OVE
do leta 2030.
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Hidroelektrarne podirajo rekorde
Foto: GEN energija

Andreja Šalamun

HE arto – Blanca

olanskemrekordnemletuzaslovenskehidroelektrarne,
ko so se vse pohvalile z nadpovprečno proizvodnjo
elektrike,boletošnjeočitnošeboljše.Zatojeposkrbelo
spomladansko,poletnointudijesenskovreme.Inčepravjevišji
deležobnovljivihvirovvdržavnienergetskibilancispodbudna
novica,jerealnost,kotpraviAndrejKryžanovskizljubljanske
fakultetezagradbeništvoingeodezijo,malomanjrožnata.
Obilicavode,kitojesenmarsikomupovzročasivelase,jeza
upraviteljehidroelektrarndobrodošlainzaželena.Izvsehnamrečsporočajo,dajeletosnjihovaproizvodnjarekordnovisoka.
DravskeelektrarneMaribor(DEM)sovslabihosmihmesecih
izpolnileletninačrtproizvodnjeelektrike.Vtemčasusoproizvedle2.633.000megavatnihur(MWh)elektrike,karsonačrtovali
zaceloleto.TakosoDEMvtemobdobjussvojoproizvodnjo
pokrile30odstotkovpotrebpoelektrikivnašidržavi.VSloveniji
namrečnaletoporabimopribližno13milijonovMWh.
TudivSavskihelektrarnahLjubljana(SEL)sozelozadovoljni
z minulimi osmimi meseci, saj so v tem obdobju s pomočjo
vode proizvedli 315 milijonov kilovatnih ur (kWh) električne
energije, kar je 66 odstotkov več, kot je bilo načrtovano za to
obdobje.Načrtletneproizvodnjesodosegližekonecavgusta.V
družbi Hidroelektrarne na Savi (HESS) pa so do konca julija
dosegli 74 odstotkov letnega načrta proizvodnje. Proizvedli so
večkot300gigavatnihur(GWh)električneenergije,karpredstavlja124-odstotnorealizacijoobdobneganačrta.TudivSoških elektrarnah (SENG) napovedujejo rekordno proizvodnjo.
Letošnjanajbilansko,kijebilapravtakorekordna,preseglaza
vsajsedemodstotkov.

P

Bo obilno deževje znižalo ceno elektrike?
Delež energije, pridobljene v hidroelektrarnah, ki se, kot pravi
Kryžanovski,vpovprečjugibljeokoli25odstotkov,boletostorej
skorajzagotovopresežen,karbonajverjetnejevplivalotudinaceno
elektrike.Tanajbibilaponapovedihpoznavalcevnižja,sajjeelektrikaizHEcenejšaodelektrikeiztermoelektrarn.
»Stanjevslovenskihidroenergetikilahkoocenimokotdobro,«
pravi sogovornik. »Obstoječe hidroelektrarne na Savi, Dravi in
Sočisoboljalimanjobnovljenealipazgrajenenanovo–naprimerHEnaspodnjiSaviinčrpalnaHEAvče–inzatovodličnem
kondicijskemstanju,«pravi.Doda,dasorazvojnemožnostispodbudne:gradnjaHEnaspodnjiSavijevpolnemzagonu(vzadnjemdesetletjusobilezgrajenetrielektrarne,enajevgradnjiin
enonačrtujejo),načrtovanajegradnja10HEnasrednjiSaviindve
alitriHEnaMuri(postopekumeščanjavprostorjevfazipriprave
državnegaprostorskeganačrta–DPN).Toda…
Do leta 2030 namesto 10 le tri HE
»Realnost pa je malo manj rožnata,« pravi Kryžanovski. »Realno
gledanoboenergetskaverigaHEnaspodnjiSavikončanavzačrtanih
terminskihokvirih.BoljzapletenasituacijajenasrednjiSavi,kjerje
bilauredbaokoncesijisprejetaželeta2004,aodtakrataktivnostiniso
teklestakodinamiko,kotbipričakovali,«opozori.»Poprvotnem
načrtunajbibilacelotnaverigadograjenanajkasnejedoleta2030,
aseticiljivseboljodmikajo.Boljrealnoje,dabododoleta2030narejeneletrielektrarnevkanjonskemdeluSave,«trdiKryžanovski.Na
ministrstvuzainfrastrukturo(MZI)padodajajo,daželijodoleta2020
dokončatigradnjoHEBrežiceinzgraditišeHEMokrice.
Energetika.NET
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ŠteviloHEsekrčitudinaMuri.Uredbaokoncesiji,kijebila
izdanaleta2004,jihjepredvidevalaosem.Zaradirazličnihrazlogovsejenjihovoštevilozmanjšalonadvedotri.Kajsedogajas
temielektrarnami?»Zdajpripravljajoprostorskodokumentacijo
zaHEnanotranjiMuri,«poveKryžanovski.

neugoden čas za gradnjo HE
Trenutne razmere na trgu z električno energijo ne spodbujajo
gradnjeHE,ugotavljasogovornik.Avlaganjevanje»nesmebiti
zgoljekonomskakategorija,temvečjetrebaupoštevatitudiostale
vidike,kijihrešujemozgradnjoHE–naprimerzaščitopredpoplavami, prometno infrastrukturo, urejanje vodnega režima in
podobno,«pravi.Vštudiji,kisojonaredilipreddesetletjem,so
ocenili,dajevstroškuinvesticijeHEzajetookoli90odstotkoveksternihstroškov(t.i.stroškovokolja),kinaprimerpritermoenergetikipredstavljajozgolj10odstotkov.»Topomeni,daprigradnji
HEvključimovnaložbotudivečinostroškovbremenitveokolja,
karnaminvesticijobistvenopoveča,privlaganjuvtermoenergijo
pavečinaokoljskihstroškovniobračunanihinjihbodoplačevali
našizanamcišestoletja,«opozarjaKryžanovski.
Doda,dajenaložbasicervišja,askorajdabrezčasovnihomejitev.»Letospraznujemo100-letnicoobratovanjaHEZavršnice,ki
jenajstarejšajavnaHEvSloveniji.Elektrarnajeobratovaladonedavnegasprvotnoinstaliranoelektro-strojnoopremo.KojeHE
enkratzgrajena,lahkosprimernimvzdrževanjemnjenolokacijo
ohranjamo praktično brez časovnih omejitev, kar je nesporna
prednostpredostaliminačiniproizvodnjeelektričneenergije,«
pravisogovornik.
gradimo le HE Brežice
»TrenutnosegradileHEBrežice,njenamočpabo45MW,«
pravijonaMZI.»InvestitorenergetskegadelaprojektaHEBre-

žicejepodjetjeHESS,infrastrukturnegadelapaINFRA.Nekaj
investicij imajo še lokalni investitorji, na primer obe občini,
DRSC,TermeČatežindrugi,«pravijonaMZI.Dodajajo,daje
skupnainvesticijskavrednostzaHEBrežiceskoraj328milijonov
evrovpotekočihcenahinzvključenimDDV.Odteganajvečjidel
(skoraj 167,5 milijona evrov) odpade na infrastrukturni del
hidroelektrarne z akumulacijskim bazenom in pripadajočimi
protipoplavnimiukrepi.
AprilaletospasejekončaloposkusnoobratovanjeHEKrško.
HESSsmovprašali,kajsovčasuposkusnegaobratovanjaugotovili,alisobilipotrebnikakšnipopravkiinkolikosostali.»Vtem
obdobjusosešeugotavljalepomanjkljivosti,vendarHEKrško
obratujeskladnospričakovanjioziromadosegainpresegapričakovanerezultatetakonapodročjuproizvodnjekotpovezanihstroškov,«jepojasnilAndrejŠtricelj,vodjaslužbekontrolingavHESS.
»Vtemčasusosekončalatudivsatestiranjaskupinskegavodenja
HE.Vseneskladnostioziromapomanjkljivostipasoseodpravljaleinsešeodpravljajovokvirugarancijskedobe,takodaHESS
nimastemnobenihstroškov,«jedodal.HEKrškotako,čelehidrološkerazmeretoomogočajo,obratujespolnomočjo.

Zaradi nakupa HESS gEn energija obljublja lažje financiranje
HE na spodnji Savi
»VodnaenergijajevSlovenijinajboljizkoriščenobnovljivvirenergije,«pravijovdružbiGENenergija,kijekonecoktobrapridobila
večinskolast(51odstotkov)vdružbiHESS.»Stemnakupomse
jepovečaldeležproizvodnjeizobnovljivihvirovenergijevnaši
skupiniinnjencelotniproizvodniportfelj.Stemstaizboljšana
takoekonomikakotmedsebojnivplivihidroelektrarnvcelotni
savskiverigi,hkratipabodoustvarjenisinergijskiučinkidodatnoizboljšalipogojezazanesljivoinvarnoobratovanjeNuklearne
elektrarneKrško.Pomembnojetudi,daboomogočenolažjein

Vodna in jedrska energija v skupini GEN z roko v roki

Poslanstvo skupine GEN je celovita oskrba z električno energijo.
Od zagotavljanja zanesljive in varne proizvodnje do dobave električne energije, usmerjene h končnemu odjemalcu. To dosegamo z
investiranjem v čiste, trajnostne in obnovljive vire električne energije za oskrbo Slovenije. Pri tem poleg ohranjanja in širjenja jedrskih
zmogljivosti kot temelja trajnostnega razvoja posebno pozornost
namenjamo hidro energiji.

OgLaSnO SPOrOčiLO

Obnovljivi viri energije so pomemben strateški vir primarne energije. Z
nakupom poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi
(HESS), ki je od konca letošnjega oktobra v večinski, 51-odstotni lasti
skupine GEN, se je povečal delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije
v naši skupini in njen celotni proizvodni portfelj. S tem sta izboljšana tako
ekonomika kot medsebojni vplivi hidroelektrarn v celotni savski verigi, hkrati
pa bodo ustvarjeni sinergijski učinki dodatno izboljšali pogoje za zanesljivo
in varno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško. Pomembno je tudi, da bo
omogočeno lažje in zanesljivo financiranje izgradnje energetskega dela
hidroelektrarn na spodnji Savi.

Za proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn je sicer letošnje leto izjemno
ugodno: nadpovprečni pretoki, ki so zaznamovali pomlad, poletje in sedaj
tudi jesen, so presegli pričakovanja in omogočili rekordno proizvodnjo.
Štiri velike hidroelektrarne iz družbe Savske elektrarne Ljubljana – HE
Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo – so že konec avgusta s
307 GWh proizvedene energije dosegle celoletni plan proizvodnje, njihovemu trendu pa so sledile tudi hidroelektrarne v družbi HESS, ki so letno
načrtovano proizvodnjo v višini 403 GWh dosegle v začetku letošnjega oktobra in Nuklearna elektrarna Krško, kjer je bila realizacija zaradi ugodne
hidrologije reke Save prav tako višja od načrtovane.
Vodna energija je tako v Sloveniji najbolj izkoriščen obnovljiv vir energije.
Ker se bodo z izgradnjo hidroelektrarn na reki Savi izčrpali skoraj vsi potenciali za pridobivanje elektrike iz hidroenergije, skupina GEN pa je na osnovi
opredeljene politike do okolja zavezana k proizvodnji električne energije iz
nizkoogljičnih virov, je ključnega pomena za uspešno in do okolja prijazno
delovanje celotne skupine jedrska energija. Prav slednja namreč v sodelovanju z vodno energijo zagotavlja zanesljivo, varno in okoljsko odgovorno
oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčni ceni.

455 GWh

299 GWh

Hidroelektrarna Krško
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Hidroelektrarne (HE) v Sloveniji*
Število generatorjev

neto moč v MW

HE na Dravi (podjetje DEM)
Dravograd

3

26

Vuzenica

3

56

Vuhred

3

72

Ožbalt

3

73

Fala

3

58

Mariborski otok

3

60

Zlatoličje

2

120

Formin

2

116

Skupaj

22

581

Moste + Završnica

3+1

21

Mavčiče

2

38

Medvode

2

25

Vrhovo

3

34

Skupaj

11

118

Boštanj

3

34

Blanca

3

39

Krško

3

38

Skupaj

9

111

Doblar 1 + 2

4

70

Plave 1 + 2

3

34

Solkan

3

32

Avče

1

185

Skupaj

11

321

Skupaj HE v Sloveniji

53

1.131

HE na Savi (podjetje SEL)

Trenutne razmere
na trgu z električno
energijo ne spodbujajo gradnje HE.
V študiji, ki so jo
naredili pred desetletjem, so ocenili,
da je v strošku
investicije HE zajeto
okoli 90 odstotkov
eksternih stroškov
(t. i. stroškov
okolja), ki na primer
pri termoenergetiki
predstavljajo zgolj
10 odstotkov.

HE na spodnji Savi (podjetje HESS)

Op.: podatki so za leto 2013. Vir: Mzi

HE na Soči (podjetje SEng)
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u O HE in drugih energetskih

objektih v Sloveniji preberite
tudi Fokus, objavljen na portalu
Energetika.NET ter v 13. letošnji
številki revije Energetika.NET:

Foto: GEN energija
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• Kje v energetiki bi lahko
zaslužila slovenska industrija?

HE Boštanj

zanesljivo financiranje izgradnje energetskega dela hidroelektrarnnaspodnjiSavi,«sozatrdilivGENenergiji.

Še naprej bomo odvisni od termoelektrarn
VSlovenijisozmogljivostiproizvodnjeelektrikevHEomejene.
»Tudičeizkoristimovserazvojnemožnostiinpovečamoizkoriščenosttehničnegapotencialaizsedanjihpribližno50odstotkov
na65,biznašaldeležproizvedeneelektričneenergijeizhidroelektrarnnajveč35odstotkov,«praviKryžanovski.»GledenazapletepriumeščanjuHEvprostorpatehciljevdoleta2030nikakornebomomogliizpolniti.Tudičeupoštevamošeostalevire
OVE,znašapotencialnajvečdodatnoteravatnouro(TWh)naleto,
karpajeekonomsko,okoljskointehničnotežkouresničljivo.To
pomeni,dabozagotavljanjestabilnostioskrbezelektričnoenergijovSlovenijitudivprihodnjetemeljilonaproizvodnjielektrične
energijeizNEKintermoelektrarn,«jeprepričanKryžanovski.
»Nipomembno,kolikoteoretičnegapotencialanapodročjuHE
imamovSloveniji,pomembnoje,kolikogajeokoljskoinprostorskomogočeizkoristiti,«papravijonainfrastrukturnemministrstvu.»Teodgovorepodašelekončanpostopekumeščanjavprostor.«
Po zagotovilih ministrstva bomo v Sloveniji v prihodnosti
zgradilišeHEnasrednjiSavi,naodsekuodMedvoddoZidanegaMosta.»Postopekizdelavedržavnegaprostorskeganačrtajev
začetnifazi,«sošedodali.
Kje je Slovenija v primerjavi s tujino?
»V Sloveniji znaša delež električne energije,
pridobljene iz hidroelektrarn, približno 25 odstotkov,
odvisno od hidroloških razmer,« pove Andrej
Kryžanovski. Kaj pa pri sosedih in drugod po svetu?
V Avstriji je ta delež okoli 60 odstotkov, na Hrvaškem
okoli 45, v Italiji okoli 15 in na Madžarskem manj kot
odstotek. Na Norveškem je ta delež kar 99-odstoten,
v Braziliji 75-odstoten, v Kanadi 60-odstoten, v Švici,
Albaniji in na Švedskem 55-odstoten, na Kitajskem
15-odstoten, v ZDA šestodstoten in v Nemčiji
približno petodstoten.
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Delež proizvedene električne
energije iz hidroelektrarn bi
lahko v Sloveniji znašal največ
35 odstotkov.
koliko slovenskega znanja je vgrajenega
v hidroelektrarne?
»V javnih razpravah smo vedno poudarjali vidike
ugodnih vplivov gradnje HE na narodno gospodarstvo,«
pravi andrej kryžanovski. »trenutno smo še vedno
sposobni v Sloveniji zagotoviti storitve in opremo v višini
90 odstotkov stroškov naložbe, medtem ko je pri gradnji
termo objektov to razmerje ravno obratno. Večkrat pa
smo tudi v javnosti izrazili skrb ob prodaji Litostroja
kot ključnega tehnološkega podjetja na področju
strojegradnje. S prodajo takih vrhunskih tehnoloških
podjetij izgubljamo tudi primerjalne prednosti. na ta
način smo že zapravili vrsto odličnih podjetij, kot so
Hidromontaža, Metalna, ne nazadnje tudi gradbena
podjetja, kot sta gradis in Primorje, ki so bila sposobna
prevzeti in izvesti kakršnokoli naročilo s področja
hidrogradenj. Žal se na primeru Litostroja vse bolj
kaže, da so bile skrbi in bojazni ob prodaji utemeljene,«
pravi kryžanovski.
ne glede na vse pa je prepričan, da vlaganja in
spodbujanje naložb na področju hidroenergetike
pomenijo spodbudo gospodarskemu razvoju. »če bomo
v doglednem času nadaljevali oziroma začeli naložbe
na Savi in Muri, bo to tudi priložnost za ohranitev
delovnih mest v strojni industriji, elektroindustriji
in tudi v gradbeništvu,« je prepričan.
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Soške elektrarne: prednost večnamenskim objektom
anes je izkoriščena približno tretjina tehnično
izrabljivega energetskega potenciala povodja Soče.
V Soških elektrarnah Nova Gorica poudarjajo, da
ima porečje Soče rezerve, načrti do leta 2030 pa gredo v
smeri večje izrabe vodnega potenciala in drugih obnovljivih virov. Soške elektrarne so v fazi priprav na rekonstrukcijo HE Plave I, razmišljajo pa tudi o večnamenski izrabi
hidropotenciala na porečju Idrijce in Učje.
Zaradi posebnega in izjemno okoljsko občutljivega
okolja pa so načrti SENG usmerjeni v iskanje sonaravnega
razvoja v povezavi z večnamenskostjo hidroenergetskih objektov. Izpostaviti velja preskrbo
vode, ribogojništvo, rekreativne
ali turistične površine, varstvo
pred poplavami, reguliranje suše
ipd., ki jih načrtujejo lokalne
skupnosti in drugi subjekti. Tako
je hidroelektrarna Zadlaščica tudi
vodarna za oskrbo Tolmina z
okolico s pitno vodo, mala hidroelektrarna Tolmin deli vodo z ri bogojnico Ribiške družine Tolmin,
ki se širi, MHE Kanomeljske
klavže so kakovostno obnovljena
tehniška in kulturna dediščina,

MHE Kanomeljske klavže so kakovostno
obnovljena tehniška in kulturna dediščina,
saj so klavže vrhunski tehniški spomenik,
imenovan tudi slovenske piramide.

OgLaSnO SPOrOčiLO

OgLaSnO SPOrOčiLO

D

saj so klavže vrhunski tehniški spomenik, imenovan tudi
slovenske piramide. Ob tem je dovodni kanal za MHE
Mesto na Idrijci ostalina 500 let starih rak, ki so služile
splavljanju lesa in ob njih je danes urejena idrijska sprehajalna pot. Doblarsko jezero je vse od sotočja Tolminke in
Soče prireditveni prostor za festivale in glasbene počitnice,
ribiški raj s posebno dragocenimi soškimi marmoratami,
veslaški in rekreativno turistični center in podobno.
Letošnje leto je bilo tudi za SENG hidrološko nadpovprečno. Do konca oktobra so hidroelektrarne Soških elektrarn brez ČHE Avče proizvedle
588 GWh električne energije in
po predvidevanjih bo do konca
leta presežena rekordna proizvodnja iz leta 2010.
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Vetrnica pod nanosom
se končno vrti
Andreja Šalamun
etrnico,kižeodpomladistojiobprimorskiavtocestipodNanosom,so
voktobrupriključilivomrežje.»Zdajlahkokončnoštejemokilovate,«
sejezaEnergetiko.NETpošalilAlešPučnik,pobudnikzapostavitev
vetrneelektrarnenaRazdrteminedenodlastnikov.
PrvipapirjizavetrniconaRazdrtemznazivnomočjo910kW,kitamstoji
napobudoAlešaPučnika,sostarištirileta.Odmajaletos,kojedobilatehnično
dovoljenje,pajevetrnaelektrarnačakala,dajopriklopijovomrežje.Toseje
zgodilo7.oktobra.»Trenutnousposabljamodaljinskidostopdovetrnice–da
bomo njeno delovanje lahko nadzorovali kar z domačega računalnika,« je
PučnikpovedalzaEnergetiko.NET.
Kar33metrovvisokavetrnicaspremeromelipse44metrovjekončnozačela
proizvajatielektriko.Naletonajbijeproizvedla1,7GWh,karnajbizadoščalo
zaletnoporabookoli500gospodinjstev,jepovedalPučnik.Pojasnilje,daje
vetrnicavelektroenergetskoomrežjepriklopljenatako,dalahkoelektrikopošiljaneposrednovbližnjovasalipajooddajavomrežje,odvisnoodpotreb.Pučnik
jenaotvoritvielektrarnepoudaril,davetrnicenebibilo,čenebibilorazumevajočihinobnovljivimviromnaklonjenihlokalnihprebivalcev.Ocenjujejo,
danajbispomočjookoli1,2milijonaevrovvrednevetrneelektrarneizpuste
ogljikovegadioksidavsakoletozmanjšaliza920ton.

V
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OBnOVLJiVi Viri
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intErVJU: MEDEJa LOnčar, Siemens Slovenija

Povežimo slovensko
znanje s tujim in
izvedimo pilotne
projekte novih
tehnologij!
Alenka Žumbar Klopčič
Foto: arhiv Siemens Slovenija

Siemens zagotovo piše velike energetske zgodbe na globalnem
zemljevidu. ne le, da sodeluje pri inovativnih projektih, kot je
razvoj električnega pogona za Pipistrelovo novo letalo, ampak
se poteguje tudi za prevlado nad velikani, kot je alstom,
nedavno pa so napovedali tudi nakup ameriškega proizvajalca
opreme za naftna polja Dresser-rand, s čimer Siemens v večji
meri vstopa na trg nafte in plina. Ob kopici organizacijskih
sprememb je ta evropska korporacija kot članico najvišje
uprave pred kratkim vključila američanko, ki izhaja iz naftnega
posla, v Siemensu pa je odgovorna za globalno področje
energetike. S tem se nakazuje tudi Siemensova intenzivnejša
usmeritev na trg nafte in plina. O vsem tem pa tudi o izzivih,
ki jih družba doživlja pri nas, smo se pogovarjali z direktorico
Siemensa Slovenija Medejo Lončar, in to tik pred oktobrsko
korporativno konferenco Siemensovih menedžerjev v Berlinu.
kakšne so zdaj Siemensove strateške usmeritve na področju
energetike?
u Siemensjevfazistrateškihsprememb;lanijeprevzelovodenje
korporacijenovovodstvo,kijesprejeloodločitev,daseosredotočimo
najedrnedejavnostiSiemensa,ukinilismosektorjeinvmesneorganizacijskeenote,takodabocelotnaorganizacijaboljučinkovita.
Tudidivizij,kisosicerševednonosilcirazvoja,jemanj.Velik
poudarekjenadigitalizaciji,avtomatizacijiinelektrifikaciji.Divizije,kidelujejovsektorjuindustrije,želijobitinosilecdigitalizacije,
takodaSiemenszagotovoostajakorporacija,kibosoustvarjalaglobalnirazvoj.Napodročjuenergetikepajenašadejavnostzdajrazdeljenanaproizvodnjoenergije,modernizacijoinvzdrževanjeelektrarn,posebnopodročjesoobnovljivivirienergijeterenergetski
menedžment,kjerpagrezaprenosindistribucijo,torejtudiza
pametnaomrežja.
Sicervkorporacijizelointenzivnodelamoprioptimizacijikomunikacijemedvsemizaposlenimi.Vvelikimerismotudiohranili
številodelovnihmest,smoparesizločilipodročjetehnologijza
kovinskoindustrijo,kjersmosepovezalizMitsubishijeminHitachijem. Posebno vodene bodo v prihodnje tudi divizije na
področjumedicine.
Se je vaša korporacija zdaj povsem umaknila iz jedrske energetike?
u Da,tosejezgodiložepredčasom.Ostajamopavseenomočno
36
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prisotninapodročjuopremezanejedrskideljedrskihelektrarn(turbine,generatorji).

ali se nameravate okrepiti na področju nafte in plina? nedavno
ste namreč iz Siemensa sporočili, da boste za 7,6 milijarde
dolarjev kupili ameriškega proizvajalca opreme za naftna polja
Dresser-rand.
u NapodročjunafteinplinagrezaglobalnepremikeinSiemens
tukrepisvojoprisotnostzakvizicijami.Skorajmilijardoevrovje
vložilvpodročjeplinskihturbinvRolls-Royceu,sčimerlepodopolnjujesvojoponudbo,vAmerikiinnapodročjunafteinplinapa
krepisvojoprisotnostskoziprojektDresser-Rand.
kako resna je bila igra za alstomom? ali bi Siemens sploh šel v
to, če ga ne bi »prisilil« gE? ali je zaradi tega posla kakšna
večja škoda?
u S tem se je ukvarjala tako ozka ekipa, da težko komentiram
konkretenprimer.Nasplohpajevsakaintegracijatakovelikihigralcevkompleksenprojekt,kilahkovnekaterihprimerihdadoberrezultat,vdrugihpačne.
kakšen razvoj pričakujete na področju obnovljivih virov (OVE),
glede na nemčijo, tako v EU kot po svetu?
u Razvoj,kotsigajenapodročjuOVEzastavilaNemčija,jevselej
težkouravnotežiti.SiemenssesicerspodročjaOVEnikakorne
umika,svojoprisotnostkrepitakotudinapodročjurazvojapametnihomrežij.Trenutnostanamvtempogleduzanimivapredvsem
ameriškiinkitajskitrg.Takojetudiodgovornostzaposlovanjedivizij,aktivnihvenergetiki,prevzelanovačlanicaupravekorporacije
SiemensLisaDavis,sicerAmeričanka,kiprihajaiznaftnepanoge.
kako pa je kaj z vašim poslovanjem v Sloveniji? kako se
spopadate s trenutno klimo?
u Gledetrenutneklimemoramiskrenopovedati,daježalostno
opazovati,dajeSlovenijapoletih,kojepogospodarskirasti,življenjskemstandarduuspešnoprehitevaladrugetranzicijskedržave
vregiji,vzadnjemčasupristalanarepuevropskihdržav.Prodajna
uspešnostSiemensovihregionalnihdružb,šezlastivindustriji,je
sicerzelopremosorazmernasstanjemgospodarstva:vSloveniji
vendarševednozaznavamomanjinvesticijvrazvojneinfrastruk-
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turneprojekte,karsezdajpoznatudiženakapacitetahvenergetiki
inželezniškiinfrastrukturi.
SiemensSlovenijajebilsicerznotrajcelotnekorporacijevselej
prepoznankotzeloučinkovitoinvitkopodjetje.Tudizato,kerimamovelikokompetencnapodročjuučinkoviteorganizacijeprodajne
funkcije,smoprevzelidoločenezadolžitvevregijiAdriatic,vezane
predvsemnazagotavljanjevečjestroškovneučinkovitosti.Korporacijavrazvojvlagaenakointenzivnokotvpreteklosti,leorganizacija
našegadelovanjajezdajnekolikodrugačna.

no, omenili ste pomanjkanje vlaganja v razvoj. V elektroenergetiki
so se ta zgodila tudi zaradi nedavnega žledoloma, ki je zahteval
nepričakovane investicije v popravilo omrežij. Pa tudi nasploh
smo priča vse več vremenskim pojavom, ki zahtevajo takšno in
drugačno sanacijo. kako se na tovrstne »podnebne izzive«
odzivate v Siemensu?
u VSiemensuabsolutnosledimovsemglobalnimtrendom,kamor
pa spadajo tudi izzivi, povezani s podnebnimi spremembami.
Najprejželimopovečatiokoljskoučinkovitostlastneproizvodnje,
projektiizboljševanjaokoljskegaodtisatakopotekajonavečproizvodnihlokacijah.Polegtegapajevjedrunašerazvojneinposlovne
filozofijetudiokoljskaučinkovitost,kijolahkopovečamozimplementacijonašihtehnologijprikupcih.Vokoljskemportfeljuimamo
takorešitvezarazličnevrstekupcev:odindustrijskihproizvajalcev,
kjeroptimiziramoenergetskoučinkovitostproizvodnihprocesov,
prekenergetikedoupravljanjastavbinmedicine.Vnašokoljski
portfeljspadajosevedatudiobnovljiviviri,kiso–kotrečeno–naš
pomembentrginbomonanjemostali.

Siemens namenja obnovljivim virom posebno pozornost.

Ni smiselno začenjati lastnega
domačega razvoja tam, kjer so
globalni igralci že naredili
precejšen preboj.

na katerih področjih Siemensovega delovanja bi lahko računali
na dodatno zaposlovanje? Veste, koliko imate tako imenovanih
zelenih delovnih mest?
u Kertržimoproizvode,kivplivajonazmanjšanjeemisij,sozagotovonašadelovnamestatrajnostna.DapabomonesamovSiemensu,ampakvgospodarskihokoljih,kjerposlujemo,lahkotakšnadelovna mesta zagotavljali tudi vnaprej, je seveda potreben širši
političnikonsenz,sicersotudiparcialnavlaganjavnovetehnologije
intakšnadelovnamestalahkozaman.Vprašanjejetorej,kakšno
smerbonadaljeubiralaEvropa,sajsezdi,dazačetnientuziazem
zatrajnostnoprihodnostdanesnekolikopojenja.

vzhodneEvropezaizjemnoraznolikoobmočje.MadžarskainSlovaška sta, denimo, zelo močni na področju avtomobilske industrije,Hrvaškigreizjemnodobronapodročjuvetrneenergije,
Slovenijapaimapravtakoševednoprecejmočnoindustrijsko
proizvodnjo;našaprednostpritemjetradicionalnanavezanost
oziromanekakšnaodvisnostodnemškeindustrije.Žalpasmov
Slovenijinekolikopodcenilipomentujihinvesticij,skaterimiso
omenjenevzhodnoevropskedržavezelohitromočnonapredovale.

kako pa na vaše poslovanje vplivajo stalne menjave oblasti,
čemur smo priča v Sloveniji?
u Zagotovotonidobro,sajstemnimamonitiširšesprejeteinjasne
razvojnestrategijevdržavi.Vendarpaizvedbamnogihinfrastrukturnihprojektovnitiniodvisnaodnajvišjihvodstev,ampakoddobrousposobljenihstrokovnjakov,kiimajoboljoperativnefunkcijein
senemenjajozvsakospremembooblasti.Takozagotavljajokontinuiteto,dalahkotekočeinževpeljanodelonemotenoopravljamonaprej.

kako pa nasploh vidite naš strah pred tujimi investicijami?
u Tujeinvesticijesonedvomnogonilorazvoja,intojemožnotudi
napodročjuenergetike.Takosesamatujihnaložbnebibala,seveda
pajetrebavsenačrteinciljevzvezistemdobrodefinirativsamem
izhodiščuinne,kojelahkožeprepozno.
NasplohpabivSlovenijimoraliintenzivnovlagativznanjein
mlade.Tusemoramonaučitiboljšegaupravljanjainpritembinam
lahkoučinkovitopomagalituditujci.

Zakaj prodajate 50-odstotni delež v BSH Bosch? Se s tem
popolnoma umikate iz segmenta gospodinjskih aparatov?
u Da.ZBoschemsmoimeližedoslejdogovor,dalahkouporabljajo
Siemensovoblagovnoznamkointosevprihodnjenebospremenilo,šenaprejbodonatrguSiemensovigospodinjskiaparati.Sicer
pajeimelSiemensovlastniškideležvBSHvečlastnostikapitalske
kotstrateškenaložbe.Sinergijjepremalo,Siemenssicertrgovširokeporabenenaslavlja,zatosejevodstvokorporacijevskladus
svojimi strateškimi usmeritvami, da okrepi jedrno dejavnost,
odločilo,datudifinančnenaložbevBSHneohrani.

kaj bi po vašem morali narediti na slovenskih železnicah?
u Enostavno: le uresničiti že zastavljene in sprejete načrte. Pomembnoje,dasoprojektipripravljenitako,dajihlahkoizpeljekaterakolivlada,kijenaoblasti.

kakšni pa so vaši načrti za regijo jugovzhodne Evrope? ker
pokrivate celotno regijo, vam to najbrž daje tudi dober vpogled
v razmere po teh državah, kajne?
u Vomenjeniregijisodržavezelorazlične,šezlastivnjenem
vzhodnem delu. Tudi v sami korporaciji velja regija srednje in

kaj pa menite o vzorčnem primeru razvoja pametne skupnosti v
Sloveniji, pri čemer želi sodelovati tudi japonski Hitachi?
u PomojembibilozaSlovenijonujnonajprejdobrorazmisliti,
vkaterihdelihtegaprojektalahkosamazagotovirazvoj,vdele,
kjerpaslovenskapodjetjanimajoznanj,panajvključitujepartnerje.Povežimoslovenskoznanjestujiminizvedimopilotne
projektenovihtehnologij,seveda.Avprašanjeje,alismo,zaradi
številnih parcialnih interesov v našem okolju, v Sloveniji kaj
takegaressposobniizpeljati.Nipasmiselnozačenjatilastnega
domačegarazvojatam,kjersoglobalniigralciženarediliprecejšenpreboj.
Energetika.NET
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intErVJU: UrOŠ BLaŽiCa, Elektro Primorska

na slovenskem
trgu z energijo bi
lahko optimalno
delovalo največ
pet trgovskih družb
Alenka Žumbar Klopčič
Foto: arhiv Elektra Primorska

Letošnji žledolom je med elektrodistribucijami povzročil največ
škode družbi Elektro Primorska, ki jo zadnji dve leti vodi Urož
Blažica. Z njim smo govorili tako o poteku sanacije omrežja,
ki jim bo letos odnesla kar 90 odstotkov letnih investicij, kot
o sodelovanju med elektrodistribucijami in tudi morebitnem
povezovanju njihovih hčerinskih podjetij, ki se brezkompromisno
spopadajo na vse bolj konkurenčnem trgu z energijo.
Letos ste imeli v omrežju precej izpadov električne energije. koliko škode vam je to prineslo in kako vam gre odpravljanje posledic?
u Drži,letošnjeletojezelozaznamovalžled,poznejepašedruge
vremenskerazmere,takodaimamopraktičnoceloletneinvesticije
usmerjenevodpravljanjenastaleškode.Tosmožejanuarjaocenili
napribližno13milijonovevrovindanes,kosežebližamokončanju
sanacije,ugotavljamo,dasmozeloblizutejštevilki,mordabokončnaštevilkanekolikomanjša.Dogodkivzadnjemčasupasoksreči
povzročilimanjškode,lezanekajstotisočakov.
kako medsebojno sodelujete elektrodistributerji pri odpravljanju
posledic škode, ki so jo letos povzročile vremenske razmere?
u No,pravvprimeružledasejeizkazalo,daimamonelezelodobroomrežje,ampaktudi,dajesodelovanjemedelektrodistribucijamizelodobro.KersmovElektruPrimorskaprviutrpeliškodo,
smoimeliprvedneobljubljenopomočodvsehpreostalihelektrodistribucij,asejepotemžaltudinanjihovihomrežjihzgodilopodobnoin
sosemoraliposvetitisebi.Staseparesizkazalačloveškostinsolidarnost,prinaskonkretnopatudiprizadevnostzaposlenih,kiso
želeličimboljpripomočikčimprejšnjiodpravinastalihposledic.
Jepasodelovanjemednaminasplohdobroinpredkratkimsmo
sedomenilitudi,dabomošlivskupnonabavohavarijskihstebrov
–tojeopremezaprimerenaravnihnezgod,kibiutegnilezopetterjatisanacijoomrežja.Žledjenamrečpokazal,damoramošeletos
okrepitihavarijskezaloge.
Še eno področje, ki zadnja leta distributerjem povzroča nekaj
preglavic, naj bi bilo priključevanje vse več razpršenih virov v
omrežje. Elektro Celje se, denimo, sooča s presežki električne
energije iz obnovljivih virov (OVE) v svojem omrežju. kako pa je
pri vas – imate kakšne težave s priključevanjem OVE?
u Načelomanimamovelikihtežavzrazpršenimiviri,sajsejepovpraševanjepopriključevanjutovrstnihvirovvprimerjavizletom
2012 močno zmanjšalo. So pa še vedno tudi pri nas manjša
območja,kjerimamopresežkeenergijeinteoddajamovprenosno
omrežje,asotizazdajševobvladljivihmejah.
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kakšne načrte imate z nadaljnjimi investicijami v omrežje in
koliko od tega torej pomenijo potrebe, nastale zaradi novih OVE?
u Letosbomopraktično90odstotkovvsehinvesticijskihsredstev
namenilizaodpravoškodepožledolomu.Polegtegapaimajoprioritetotudivlaganjavsrednjenapetostnoomrežjenatistihobmočjih,kjerbeležimopredvsemslabokakovostsstališčaneprekinjenostinapajanja,innaobmočjihsslabiminapetostnimirazmerami.
VlaganjazaradipriključevanjaOVEvtemtrenutkunisoposebej
problematičnaoziromapotrebna.
Ste ta sredstva imeli ali ste morali najeti posojila?
u Vsakoletosezadolžimozaletneinvesticijeintudiletossmonajelipribližnosedemmilijonovevrovdolgoročnihposojil.
kakšni pa so vaši načrti v projektu SUnSEED in tudi nasploh na
področju e-mobilnosti?
u NamenprojektaSUNSEEDjepostavitienovitoinenostavno
povezljivokomunikacijskoinfrastrukturo,kiboomogočalauporabo odprtih servisov v prihodnjih pametnih omrežjih. Projekt
potekanormalnotekoče,ajezelomajhendelcelotneinvesticijske
aktivnosti.Podobnojeze-mobilnostjo,kijepravtakozaradinujnesanaciješeletretjaprioriteta.Pričakujemopa,dasebovprihodnjih letih seveda to področje povzpelo višje po prioritetni
lestvicinašihvlaganj.
Nasplohjenašinvesticijskinačrtvsakoletotežakpribližno13milijonovevrov,pričemerbomovprihodnjemletunekajodteganamenili kabliranju oz. nameščanju podzemnih vodov, pa tudi
postavitvitrehelektričnihpolnilnic,tuješeprojektSUNSEEDpa
šedvaprojektaspodročjapametnihomrežij.
kaj pa se zdaj dogaja z dolgo načrtovanimi vetrnicami na
Volovji rebri?
u ProjektagradnjevetrnegapoljanaVolovjirebrišenismopovsemopustili,sajjebilovanjvloženoževečkotmilijonevrovsredstev–tudinašegapartnerja.Jepavobliki,kotjebiltaprojektprvotno zamišljen, zamrznjen in bi ga bilo treba projektirati na
novo.ElektroPrimorskajelastniktamkajšnjihzemljišč,takoda
zdajrazmišljamootem,dabipostavilimanjvetrnic–meddeset
indvanajst,namestoprvotnonačrtovanih32vetrnic–,kipabi
proizvedleistokoličinoelektričneenergije,kotjebilovosnovnem
načrtu.Šlobitudizadrugačnotehnologijo,prijaznejšodookolja,
karksrečirazumetudilokalnaskupnost.Polegjavnostinaspodpiratudisamaobčina,neformalnopasmosepogovarjalitudiz
društvom za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS), ki je v
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preteklostinajboljnasprotovalogradnjivetrnicnaVolovjirebri.Se
pazavedamo,dajetotudiobmočjeNature2000,takodamoramo
sevedaupoštevattudidrugehabitate.

in kdaj bi po vašem lahko iz tega vetrnega polja dobili
prve kilovate?
u Čebomouspešnizvsemidovoljenji,potembilahkovetrnice
zagnaliževletu2018.
če preideva še na novelo energetskega zakona – vam bo ta kaj
olajšala poslovanje? kakšni so nasploh vaši poslovno-finančni
načrti za letos?
u Energetskizakonjezeloobsežen,ampakrevolucijeneboprinesel.Manjšespremembe,kijihzaznavamovnjem,pasopovsemobvladljive.
NarezultatposlovanjadružbeElektroPrimorska,d.d.,vprvi
polovicileta2014jemočnovplivalfebruarskižled,kijeprecejpoškodovalelektroenergetskoinfrastrukturoinnaprave.Zaradinastalegapoložajasmomoralitudidodatnonajematiagregate,karje
skupajsprevoziingorivompomenilododatnih1,5milijonaevrov
stroškov.Čistiposlovniizidvpolletjujeslabšiodnačrtovanega,vendarocenjujemo,dabomodokoncaletaizboljšalirezultat.
kako se nasploh družbe, kot je vaša, znajdejo na današnjem trgu
z električno energijo? Pred nekaj leti so se denimo elektrodistri bucije celo medsebojno dogovarjale o cenah energije, danes se
vaše hčerinske družbe potegujejo za tržni delež in odjemalce …
u Danes je trgovanje z električno energijo skoncentrirano v
sedmihdružbahintesoprepuščenetrguinmorajoravnatitržno.
Tista,kibouspešna,bopreživelatudidolgoročno,vsepapomojemmnenjunebodo,sajjeslovenskitrgpremajhen.
in koliko družb, menite, bi lahko delovalo na slovenskem trgu?
tako kot nekoč – pet?
u Petbišlo,prejpašemanj–recimotri.
Se bodo torej te družbe združevale?

u Menim,da.Poskusisožebiliinpogovorivtejsmerivseskozi

tečejo.Tudiprinaspravkarpotekajoanalizemožnostipovezovanja.Trebasejenamrečzavedati,dasotedružbe,kersoprecej
majhne,tudikapitalskoobčutljivezaspremembenatrgu,karpa
kličepovstopustrateškihpartnerjev,bodisivsmisludokapitalizacijebodisivsmislunekegapartnerskeganastopa.TudivprimerunašehčerinskedružbeE3smoproučilikarnekajopcij.

Projekta gradnje vetrnega polja
na Volovji rebri še nismo povsem
opustili, saj je bilo vanj vloženo
že več kot milijon evrov. Zdaj
razmišljamo o tem, da bi postavili
manj vetrnic – med 10 in 12,
namesto prvotno načrtovanih
32, ki pa bi proizvedle isto
količino električne energije.
no, tudi varuh konkurence je že pred časom odobril družbi
HSE prevzem lastniškega deleža v vaši hčerinski družbi E 3.
kaj se danes s tem dogaja?
u Vseskozisetrudimokarsedadobrodelovatiinsamsiželim,da
bidolgoročnolahkodelovalisamostojno.Sevedapaimamotudidrugi
scenarij,kipasestojiiztrehopcij–enojevertikalnapovezavasHSE,
karpasmozadržalivpredalu,kersmoželeliproučitišenekajdrugih
možnosti.MeddrugimpasmosepogovarjalitudiomožnemskupnemnastopuzElektromGorenjskaProdajoinElektromCeljeEnergija,
ateganavsezadnjenismoocenilizanajboljšomožnostzaE3.
Se pogovarjate tudi s kakšnim drugim potencialnim
strateškim partnerjem?
u Tudi,ampaknemorempovedati,zakateropodjetjegre.Senam
panemudistovrstnimispremembami,sajE3ustvarjadobiček–
lanigajeob70milijonihevrovprihodkovustvaril3,7milijona,letos
pa načrtujemo ob primerljivih prihodkih dober milijon evrov
čistegadobička.Nekolikosenampoznamanjšareorganizacija,ki
sojoimelinašiitalijanskikupci,kisoimelizatomanjodjema.
ali morda tudi vi načrtujete vstop na trg z zemeljskim plinom
ali pa razmišljate o kakšnem posebnem prodajnem pristopu,
kot je denimo ponudba energije zgolj iz obnovljivih virov?
u Zadnježenekajčasaponujamomedsvojimipaketi,zemeljskegaplinapazazdajnebomoprodajali.Imamožepelete,z
jesenjopanačrtujemoposebnoakcijo,kibosorodnalanski,vkaterismonovimgospodinjskimodjemalcemponudiliugodenin
obročninakupvarčnegagospodinjskegaaparataGorenje.
Energetika.NET
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Dva stebra
lahko
sobivata
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

Po eni strani racionalizacija, po drugi strani širitev na tuje trge.
to je odgovor na nizke marže, pravi izvršni direktor za dobavo
električne energije v gEn-i, dr. Dejan Paravan. V intervjuju za
Energetiko.nEt nedavno v krškem je poudaril, da bo moralo priti
v sistemu do korenitejših sprememb, da bi prišlo do preobrata
pri gibanju cen električne energije, ki so na zelo nizki ravni.
Paravan je omenil specifične težave na hrvaškem trgu ter
povsem začetniške v drugih državah JV Evrope, pogovarjali pa
smo se tudi o težavah tEŠ ter o novemu ministru, ki bo bdel nad
pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EkS). Paravan upa,
da bo energetska politika pri nas odslej bolj dolgoročno
usmerjena, meni pa, da lahko oba stebra sobivata.
Marže po Evropi padajo. kako se gEn-i spopada s tem?
u Zeloskrbimoinpazimonato,kakoznižujemostroške–iščemo
vsenačineracionalizacijeznotrajdružbe.Podrugistranismousmerjenivvečanjenašihportfeljevnanovihtrgih,torejdasepreusmerjamonadrugetrge,sajtakopovečujemoekonomijoobsega.
Razvijamopatudinoveprodukteinstoritve,kibiprineslivečjododanovrednost.
kot ste omenili, ste usmerjeni tudi na druge trge, recimo trge JV
Evrope. Vemo pa, da hrvaški trg še ni donosen in da bo tam
treba nekatere stvari še urediti.
u Res je. Na Hrvaškem so regulatorna tveganja precej velika.
Dobaviteljidelamozzelonizkimiin'preciznimi'maržaminčeso
v ceno dobaviteljev vključeni elementi, ki se spreminjajo neodvisnoodtrgainjihjenatrgunemogočeščititi,potemimamoprobleme.Dejanskostadvaelementa,kizelootežujetadelodobaviteljem.Prvič,energijauravnoteženja,torejstroškiizravnave,kine
odražajorealnihstroškovvsistemuinsoposledičnobistvenovišji
odrealnihstroškovinstroškovvdrugihprimerljivihsistemih.Tu
sejesicerregulativanaHrvaškemdonekemerespremenilainstvarisepremikajonabolje,ampaktaprocesjeprepočasen.Ševedno
smoodmaknjeniodrealnihstroškov.Indrugič,sistemodkupazeleneenergije,torejenergijeizobnovljivihvirov.Dobaviteljmorato
energijoodkupitipoceni,kinitržna.Cenajepribližno50–60odstotkovnadtržnovrednostjo.Intacenaselahkozdanesnajutri
spremeni.Vplivapananabavnovrednost,zatosooscilacijeinnegotovostvplivatecenenatrgnekajkratnikdobaviteljevemarže.S
temsosoočenipredvsemnovidobaviteljinahrvaškemtrgu.
Pričakujete, da se bodo v roku enega leta stvari uredile?
u Mihočemoinpričakujemo,dasestvariuredijovrokuenega
mesecainneenegaleta.Gledenaizkušnje,kakohitrosetestvari
spreminjajo,pajesevedadrugovprašanje.Nekaterestvarisebodo
resspremenilekonecleta,sajseobetanovaspremembapravilnika
zadoločitevstroškovizravnave.Karsetičezeleneenergije,pažalza40
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Dr. Dejan Paravan je na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani leta 2004 doktoriral s področja
obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu
električne energije. Med študijem si je izkušnje nabiral
med drugim v Siemensu v Nemčiji ter podjetju International Decision Systems v ZDA. Po pridobitvi doktorata se
je zaposlil v Istrabenzu, bil je direktor družbe IG Prodaja,
član uprave družbe Austrian Power Vertriebs na Dunaju
in direktor družbe Istrabenz-Gorenje. Ob preoblikovanju
družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot
član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup
energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Od novembra
2011 je izvršni direktor za dobavo električne energije.

enkratnavidikunisprememb.Minenehnopozivamopristojneinstitucijeinjimpredstavljamotoproblematikoterupamo,dabodo
regulatorniorganialipadržavaHrvaškaspoznali,datakšnaureditevzarazvojtrganaHrvaškemnidobra.

kaj pa druge države na Balkanu?
u Tesošelevpostopkuodpiranjatrga.TakšenprimerjeSrbija.
PodobenprimerjeMakedonija.Tamsošelezačeliliberaliziratitrg
–torejdelatito,karsmovSlovenijizačelileta2003inkarsona
Hrvaškempočelinekajletzanami.Topomeni,dasošebistveno,
bistvenoboljnazačetku,intospremljakupporodnihkrčev,kiniso
ničpresenetljivegaoziromaničtakega,karnebivideližedrugje.
Vprašanjejele,skakšnohitrostjoinpozitivnoenergijosebodote
državesoočalesproblemiinjihreševale.
Pred časom ste dejali, da trenutno nizke cene električne
energije ne odražajo zdravega stanja v energetiki. kdaj bo po
vašem prišlo do dviga cene elektrike?
u Mislim,datakšnostanjelahkošekartraja,tudivečlet.Pritibo
moralodokorenitejšihspremembvsistemualipadonepričakovanihproblemov–bodisidotežavzoskrbobodisidostečajevposameznihvečjihpodjetij–,daboprišlodopreobrata.
če glede na povedano pod črto potegnete poslovanje v tem letu,
kakšni so rezultati?
u Poslovanjelahkoocenjujemkotuspešno,čeravnozelotežavno,
splohzaradimilezime,patudizaradinekaterihdrugihenkratnih
dogodkovnatrgu.Vesčassicerposlujemozdobičkom,atanekolikozaostajazanačrtovanim.Bomovideli,kakosebostvarodvila
dokoncaleta.
Ste lahko konkretnejši? imate podatke do konca avgusta?
u Obpolletjusmobilinekolikopodnačrtom,odpoletjadokonca
avgustapasmoslediliplanom.Potrjujese,karsmorekli:odmikod
planajebilposledicaenkratnihdogodkov.Pričakujemo,dabomo
dokoncaletanormalnosledilizastavljenimnačrtom,karpomeni,
dabomoletouspešnozaključili.
So v igri kakšne povezave gEn-i s komerkoli drugim?
u GEN-Ijevseskoziraselorgansko.Akvizicijvpreteklostinismo
imeli,podobnonačrtujemozaprihodnje.

GEN-I je vseskozi rasel organsko.
Akvizicij v preteklosti nismo imeli,
podobno načrtujemo za prihodnje.
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konkurenčentrg.Povzročiljetudi,daodjemalcinapodročjuelektrikeinplinabeležijopadcecenintososamopozitivniučinkina
trg.Pravtakoimamodvasistema,kidejanskodelujetaneodvisno.

kaj pa drug vidik, da je Slovenija ena država, ki ima eno
energetiko, in bi se ta lahko poenotila?
u Jazsestemnestrinjam.Mislim,dadvastebralahkosobivata.
Tosmodokazalivpreteklostiintudipreteklostjepokazala,daso
učinkipozitivni.
Poznate novega ministra?
Ne,nepoznamga.
imate kakšna pričakovanja?
u Dabodelalstrokovno,daboskrbelzavidikkonkurenčnostiter
daboenergetskapolitikaprinasboljdolgoročnousmerjenainvzdržnejšanadolgirokinnepodvrženaposameznimlokalnimlobijem,
kisopripeljalinekateredeleslovenskeenergetikedokritičnetočke
vzdržnosti.
Energetski koncept Slovenije (EkS) je v nastajanju, interesi pa
dejansko različni.
u EKSsesprejema,tudisamsemvidelnekizelokratekpregled
EKS.Zagotovopotrebujemostrateškousmeritevintamorabiti
dolgoročnovzdržnainzasledovatimoranašenacionalnestrateške
cilje.Tisododoločenemereenergetskaneodvisnost,stabilnostsistemainzanesljivaoskrbaterpodrugistranikonkurenčnookolje
zaindustrijoindrugekončneodjemalce,kotsogospodinjstva.In
sevedamorabititostrategija,kiboimelapozitivnevplivenaokolje.

Upam, da energetska politika
ne bo podvržena posameznim
lokalnim lobijem, ki so pripeljali
nekatere dele slovenske energetike do kritične točke vzdržnosti.
gEn-i je aktiven tudi takrat, ko pride v Evropi do negativnih cen.
koliko takšne energije odkupite in kam jo prodate?
u Obdobjanegativnihcensoslučajiinnepraviloinjihjetežko
napovedati.Posameznenegativneceneboljpresenečajoinnistvar
vtem,dabisenekdospecializiralzaodkupenergijesamovčasu
negativnihcen.Kolikokratsmolanialiletosodkupilienergijopo
negativnihcenah,bitežkorekel.Vempa,dasmolaninanemški
borzizabeležilinekjemed60in70ur,kosobilecenenegativne,
karpomeni0,7odstotkačasa.
nekatera večja evropska podjetja zapirajo svoje enote, zato me
zanima, ali bi lahko prišlo tudi v Sloveniji do mirovanja
termoelektrarne Šoštanj (tEŠ), če bo delala z izgubo?
u TomoratevprašatiinvestitorjainlastnikaTEŠ.GledeTEŠberemovmedijih,dapredpostavkevinvesticijskihnačrtihnedržijo.Trebabooceniti,kakšnisorealnivhodnipodatkiinpotemodločiti,kakšenukrepjenajsmotrnejši.
Omenili smo tEŠ, ki je del stebra HSE. kakšno je vaše mnenje
glede obeh stebrov? Sprašujem zato, ker je novi minister Peter
gašperšič dejal, da mora zadevo preučiti. Mislite, da bo prišlo
do kakšnih sprememb?
u Upam, da bo minister stvari dobro preučil. Predvsem lahko
preučidejstvaterpreteklerezultate.Nedvomnovelja,dajedrugisteberinskupajznjimGEN-Ipovzročil,daimamovSlovenijizelo

Zaupate toliko v politiko, da menite, da bo takšen EkS tudi
sprejet?
u Upanjeumrezadnje.
to sem vas vprašala zato, ker je nekdanji minister Samo
Omerzel na konferenci En.odmev dejal, da se bo poraba
električne energije podvojila, vemo pa, da odjem ne narašča.
u MinisterOmerzeljekazalporabovperspektivi20ali30letinje
porastporabeutemeljevalsporastomelektričnemobilnosti.Stem,
kobisepovečalauporabaelektričnihvozil,biseporabaelektrične
energijepovečalakotposledicazmanjšaneporabepogonskihgoriv
oziromanaftnihderivatov.Summasummarumseporabacelozniža.Pridolgoročnihnapovedihjetrebanatančnopojasniti,očem
govorimo.Samvnapovedihdoleta2020nevidimnobenegarazloga,zakajbiodjemporasel.Šenajmanj,čeupoštevamorastuporabe
avtomobilovnaelektričnipogon.
Evropskitrgjezelovelik,zatomestagnacijaodjemaneskrbis
prodajnega gledišča. Npr. pri ukrepih učinkovite rabe energije
(URE)sevseskozisoočamozočitki,dasmokotdobaviteljprotitakšnimukrepom,kerbomoprodalimanjenergije.Čebiračunali,da
bonašuspehtemeljilnatem,dabodonašiodjemalcipovečaliporabo,smoobsojeninapropad.Obsegposlovanjabomopovečalitako,
dabomoimelivečodjemalcevindabomoprisotninavečtrgih,ne
patako,dabodonašiodjemalcivečporabili.

na portalu Energetikna.nEt/SEE kmalu preberite intervju
še z regionalnim direktorjem družbe gEn-i Zagreb
Predragom Šeatovićem!
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Hrvaška želi biti
vodja razvoja
regionalnega
trga z energijo
Alenka Žumbar Klopčič
Foto: arhiv Energetike.NET

Do zdaj imate v hrvaškem elektroenergetskem sistemu 173,17 MW
kapacitet iz obnovljivih virov energije (OVE), dodati pa jih boste
morali še 235,37 MW za kapacitete, za katere je »vaš« HrOtE
šele sklenil pogodbe. ali je vaš sistem pripravljen na to –
tehnično kot tudi ekonomsko?
u Konecavgustajebilovhrvaškemomrežjupriključenih365MW
izOVE,karpomeninatankotisočsklenjenihpogodb,imamopaše
332 podpisanih pogodb za dodatnih 510 MW energije, ki bi jih
moralinamestitidokoncaletaoziromanazačetkuprihodnjegaleta.
42
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Topomeninatanko874MWenergijeizobnovljivihvirovvnašemsistemu,karjeresveliko,sestrinjam.SmopanaHrvaškemvnasprotju
z nekaterimi drugimi evropskimi sistemi predvideli znaten dvig
tovrstnihvirovvsistemuinskladnostempripravilivsepotrebno–tako
tehničnokotekonomsko,takodapovsemnormalnoizpolnjujemoobveznostiHrvaškedokvalificiranihproizvajalcevenergijeizOVE.
Negretorejlezainfrastrukturnidel,ampakpredvsemzapazljivo
zbiranjefinančnihsredstevinupravljanjeteh,takodabomolahko
kotdržavaEUuresničilipotrebneciljeUnijenapodročjupovečanja
deležaOVE.Vletu2013smoizplačali570milijonovkun,letospa
bomoizplačaliževečkotmilijardoinzatoimamozbranapotrebnasredstva.Sistembodelovaltudivprihodnje,koboznesekizplačilšenekolikonarasel.Čenambotokakozamajalosistem,pa
bomosevedapravočasnoukrepali.Veljapapritemdodati,dazdajšnjipodporni(feed-in)sistemnimanekihomejitevingabotreba
vprihodnjevendarlenekakoomejiti.

Ste lahko bolj natančni?
u Vprihodnjihletihbomotveganjadelomapreneslitudinaproizvajalce,odkaterihmoraelektroenergetskisistemzdajnegledena
tržnerazmereprevzetiproizvedenoenergijopodogovorjenihodkupnihcenah,sčimerimasistemzelovisokoposlovnotveganje,sajso
lahkoceneenergijenatrgutakšne,dateganedopuščajoinjeprevzeta
energijapredraga.Proizvajalcisebodomoralitakoscenamiboljprilagajatitržnimrazmeram–grenamrečzadelovanjeskupnegasistema.
kdaj boste uvedli te spremembe?
u Novisistempodpor(premiumsubsidysystem)bilahkouvedliže
vprihodnjemletu.NjegovauvedbapasevedaniodvisnaleodHROTE,kibotaksistempredlagalvladi,ampaktudioddrugihorganov.

Ilustracija: Maja Rostohar

Odkar je ivor Županić sedel na direktorski stolček hrvaškega
operaterja trga z energijo HrOtE leta 2012, je hrvaški trg z
energijo doživel silovite spremembe. ne le, da je z vstopom
v Evropsko unijo v tem času Hrvaška odprla svoje trge, kar
pomeni, da so se morali nekdanji monopolisti preleviti v tržno
delujoče subjekte, da bodo lahko svoje tržne sposobnosti
izkoristili na še bolje delujočem trgu, kar nakazuje skorajšnja
spojitev bodisi z madžarskim bodisi s slovenskim oziroma s tem
z italijanskim trgom, Hrvaška je morala sprejeti tudi zaveze
EU glede povečanja deleža obnovljivih virov energije v svojem
sistemu, tako da podobno kot druge evropske države zaznava
znatno rast razpršenih virov, ki – kot vemo – povzročajo svojevrstne obremenitve tako za elektroenergetski kot za finančni
sistem. Le da hrvaška energetika – pod taktirko prvega moža
HrOtE – pazljivo opazuje izkušnje svojih evropskih sočlanic in
te pametno vključuje v razvoj svojega trga. tudi zato odločitev
za nedavno ustanovljeno borzo električne energije, ki jo bo v
istem nadstropju zagrebške stavbe, kjer deluje HrOtE, vodil
Županićev tesni kolega Silvio Brkić. O vsem tem smo z
Županićem govorili tudi v septembrskem intervjuju …
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Privsemtemsejetrebazavedati,daješevednonajcenejšakonvencionalnaenergija,medtemkozelenaenergijaševednozahtevadodatnespodbude.Menimopa,dabotaksistemmedinvestitorji
vOVEizluščiltistenajresnejše,kibodozasvojprojektsposobnipridobititudievropskasredstva.

ali na HrOtE pričakujete, da boste morali najeti posojila za
redno izplačevanje podpor, podobno kot slovenski Borzen?
Zazdajne.

ali menite, da je dobro, da se namenjajo tako dobre spodbude
obnovljivim virom, ali pa bi morali bolj promovirati rabo OVE na
mikrolokacijah, kjer je tudi proizvodnja?
u Zastrategijojeodgovornopristojnoministrstvo,državapaima
diskrecijskopravico,dadoloči,kateriobnovljivivirboneposredno
spodbujala.Določeneimamokvote,pokaterihježejasno,dabomo
moralivprihodnjenekolikoomejitifotovoltaiko,kizahtevanajvečje
subvencije, nima pa toliko multiplikativnih učinkov, konkretno,
napodročjuzaposlovanjainpodobno.Drugačejenapodročjulesne
biomase pa tudi bioplina, spodbujali pa bomo tudi proizvodnjo
energijevmalihhidroelektrarnah,kjerimamotudinaravnedanosti.
Sami prihajate iz zasebnega sektorja. V kakšen sektor ste prišli
v letu 2012, ko ste prevzeli mesto direktorja HrOtE?
u VmojemmandatujeHrvaškapostalačlanicaEvropskeunije,
takodajemoralaodpretisvojtrgzenergijo.Zmojimprihodom
na HROTE, kamor sem pripeljal tudi svežo ekipo, smo tako
doseglipomembneciljepravnapodročjuliberalizacije–predvsemsmosstatičnetočkepremaknilinekaterevelikeenergetske
sisteme,letospasmoževzpostavilisvojoborzozelektričnoenergijo,kibozaživelažedokoncaleta.Grezaregionalnopobudo,
kjerjeHrvaškazavzelaaktivnovlogoinbovkratkemtudispojila
svojtrgbodisizmadžarskimbodisizitalijanskimprekslovenskega.Drugitemeljnicilj,kismosigapostavili,jezOVEpovezan
registerzelenihcertifikatov,kismogaževzpostavili,trgovanjes
certifikatipabopravtakozaživelošeletos.
kako pa ste zadovoljni z dosedanjim potekom odpiranja trga?
u Vedno,kogledamonazaj,lahkougotovimo,dabivselejlahko
nekajnaredilišebolje,kotsmo.Jepanadaljnjespajanjetrgovzdaj
odvisnoneleodHrvaške,ampaktudiodsosednjihsistemovpatudi
odnašegapartnerjaHOPS-a,skaterimsmopravzapravustanovili
borzozelektričnoenergijo.
Zakaj sploh odločitev za lastno borzo? Borzo imamo tudi v
Sloveniji, obeta se tudi v Srbiji – ogromno malih borz torej
na precej majhnem prostoru …
u Hrvaškainfrastruktura–takonapodročjuelektrikekotnapodročjuplina–jenaevropskiravnizelorazvitainbilobineobičajno,če
nebivzpostavilatudilastneborze.Topanepomeni,davprihodnje ne bo združevanja, saj se tudi sami zavedamo, da majhne
borzenimajovednonajboljšelikvidnosti.Pavendarjebilponašem

tonujenkorakzanadaljnjirazvojtrga,tudizato,kerželipostati
Hrvaškavodilnaprirazvojuregionalnegatrga.

Bodo torej vse te borze tekmice?
u Teoretičnososilahkoborzerestekmice,lahkopaustvarijotudi
sinergijskeučinke.
BSP Southpool so v začetku s svojim pristopom podprli tudi tržni
akterji. imate vi takšne »podpornike«?
u Zanimivovprašanje.Drži,dajetrebapredtakšnimprojektom
zbratitudipodporoključnihigralcevintonalogosmoopravilitudi
prinas.
Ste zadovoljni s trenutno konkurenco na hrvaškem trgu
z energijo?
u Dobro je, da se je delež glavnih akterjev (Hrvatska elektroprivreda, op. p.) zmanjšal na manj kot 90 odstotkov, svoj del
tržnegakolačapapovečujejotudislovenskiGEN-I,RWEenergija
inProEnergy,kisidelijožeskoraj14odstotkovtrga.Ševečpaje
ponudnikovnatrguzemeljskegaplina,kjerstasicerpotržnih
deležih v ospredju družbi Prirodni plin in Prvo plinovodno
društvo,trendipanakazujejo,dasebodotržnideležinaobeh
tržnih segmentih še spreminjali. Bodo pa, podobno kot na
slovenskemtrgu,najbržtudinaHrvaškemdobaviteljienergije
ponudili paketne ponudbe, ki bodo vključevale tako elektriko
kotplin.
če preideva še na področje proizvodnje energije: je po vašem
dobro nadaljevati vlaganja tipa »Plomin« – torej v premogovne
tehnologije?
u Tega ne bi želel komentirati, saj so za to bolj pristojni sami
proizvajalci. Je pa ključno, da tudi na področju premogovnih
tehnologijdelamonaciljihEU,topajetudizmanjševanjeizpustov CO2, tako da moramo kar se da učinkovito izrabljati čim
kakovostnejšipremog.
kaj pa vlaganje v jedrsko energijo – morda v Sloveniji ali
natančneje »s Slovenijo« v drugi reaktor v krškem?
u Menim,dajetuprecejprostorazasodelovanjeobehdržav,predvsemzato,kerimamožezdajzelodobreizkušnjeskrškonuklearko,kijevpolovičnihrvaškilasti.
in če skleneva: kaj bi bila najboljša možnost za prihodnost
hrvaške energetike: plin – z Južnim tokom ali terminali
utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) –, elektrika iz
obnovljivih virov, premoga ali tudi celo iz plina? ali pa seveda
kombinacija vsega naštetega? no, pozabiti ne gre niti na
aktualne hrvaške razpise za iskanje nafte in plina v Jadranu …
u Resje–naHrvaškemsmozopetodprlivprašanjeprojektagradnjeterminalaUZPnaKrku,predvsemzaradiukrajinskekrize.
ŽelelibisitudiprojektJužnitok,atanilevnašipristojnosti.Za
obnovljivevirejejasno,kajjenavidiku,kotpravite,pabodelež
našeenergetskemešanicesestavljalatudielektrikaizpremoga.Je
pazanasaktualenšeplinovodIAP-TAP,kjerjeHrvaškaizvedla
žepribližno90odstotkovpotrebnihdel,takodaupamo,daboto
kotprioritetniprojektsprejelatudiEvropskaunija.
IndržituditoorazpisihzaiskanjeogljikovodikovvJadranu,ki
sodaneszeloaktualniinnakaterežedobivamoizjemnoštevilo
ponudbtujihnaftnihdružb.Čebomopritemuspešni,boHrvaškalahkopostalaceloizvoznicanafte.

Proizvajalci se bodo morali s cenami bolj prilagajati tržnim razmeram –
gre namreč za delovanje skupnega sistema.
Energetika.NET
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Obisk Plinka in Primoža kozmusa v tretjem razredu Osnovne šole Vič.

Plinko in Primož kozmus z osnovnošolci
Besedilo in foto: Alenka Žumbar Klopčič
ali ste vedeli, da nastaja zemeljski plin podobno kot nafta?
ali pa, da lahko zemeljski plin poganja osebna vozila,
avtobuse in tovornjake? Da je zemeljski plin prepotreben
v marsikateri industriji? ali pa, da naj bi bilo po ocenah
strokovnjakov zemeljskega plina dovolj še za najmanj
80 let? in da zemeljski plin uporabljamo že več kot stoletje?

naslovnica slikanice o Plinku
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TakšnezanimivostioplinudelizosnovnošolcipatudizvrtčevskimiotrokiizvseSlovenijeprikupniPlinko, kipodokriljemistoimenskegaprojektamedijsko-založniškehišeEnergetika.NETin
družbeGeoplinotrokompredstavljasvojoračunalniškoigrico
www.igrica-plinko.si. TakojePlinkotakojsredinovembraobiskal
tudiOsnovnošoloVičvLjubljani, kjersemujepridružiltudi
zlati olimpijec in svetovni prvak v metanju kladiva Primož
Kozmus, kijeznavdušenimiosnovnošolcidelilnekajnasvetov
osledenjusvojimciljem.
PoposlušanjuzgodbiceoPlinkovemrojstvuinposlanstvu so
seviškiotrocipomerilivigranjuPlinkoveračunalniškeigrice, natopajihjeobiskaltudipraviPlinko.Apresenečenjšenibilo
konec, saj je za njim otroke pozdravil tudi Primož Kozmus.

Primož kozmus: čim več aktivnosti za čim več uspehov
VodgovorihnanjihovavprašanjajimjePrimožzaupalnele,da
sekotšportnikvelikegakovakdajpakdajtudipregrešisčokolado,sicerpapolegmesauživatudivelikozelenjaveinsadja.Pri
omembiolimpijskekolajne,kijojedosegelvPekinguleta2008,
jezotrokidelil,dajemoralzatozelovelikodelatiinpremagati
številneovire.
»Nekajnajlepšegajedosegatilastnepresežke,«jimjezaupal
Primožindodal,dasejenasplohdobrogibativsajpoluricedo
uricodnevno.Sipamorajoponjegovemmladisamiizbrati,kaj
bodopočelivživljenju,pričemerjimpolaganasrce,najseudejstvujejo na čim več področjih, da bodo laže ugotovili, kaj jim
ustrezainvčemsodobri.Samježevzgodnjemotroštvuvedel,
daseželiukvarjatisšportom,metanjekladivapajezačeltreniratipoštirinajstemletu.
Ponjegovemmnenjuješportlahkotudidobertemeljzašolskeuspehe,sajspodbujadelovnenavadeindisciplino,kilahko

EnergetikaNET 17_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 17.11.2014 14:50 Page 45

WWW.EnErgiJaDOMa.Si

sredi
zmus je bil ovan
Primož ko
glas
ponovno iz ga atleta
novembra
ske
ega sloven
za najboljš tradicionalni anketi
v
leta 2014
ije (aZS).
eze Sloven
atletske zv jel četrtič zapored
pre
e devet
Lovoriko je
o skupno ž er se
k
ta
a
im
in
čim
tlet leta, s
naslovov a ohvaliti noben
ne more p športnik.
slovenski

Primož kozmus je z viškimi otroci delil tudi nasvete o povezovanju
športa in učenja.

Po igranju Plinkove računalniške igrice so otroci spoznali tudi samega Plinka.

o plinu in življenjskih ciljih
nadaljevodivuspeh.Jepadobro,dašportnikaspodbujatudi
okolica–oziromakuspehomlahkopoPrimoževemmnenju
pripomorejotudizgledi.Samsejepravtakozgledovalpoveč
športnikih,sejepavselejzavedal,dasotudiidolileljudje,tako
dajevselejvospredjunjegovalastnaželjapoudejstvovanjuin
uspehih–nakateremkolipodročjuže.

Plinko razveseljuje otroke po vsej Sloveniji
PoobiskuviškeosnovnešolejePlinkoodhitelševljubljanski
VrtecPodGradom,kjerjemalčkompredstavilsvojozgodbico,
natopasosešliigrico»PostaniPlinko«,medkaterososeplazili
pootroškemtunelčku.
VnekaterihšolahinpredvsemvrtcihPlinkažedobropoznajo,
sajsolanisodelovalivPlinkovemlikovnemnatečaju, vkaterem
sonajboljšiprejelizakartisočevrovdidaktičnihigrač,tolažilne
nagradesobileekoknjigeEnergijedoma, pravvsaksodelujočizavodpajeprejelvdartudiknjižicoPlinko.
Plinko je svoje obiske vrtcev in šol začel po tem, ko je na
začetkujesenidobiltudisvojoračunalniškoigricowww.igricaplinko.si (tajebilapremiernopredstavljenanaletošnjemMednarodnemobrtnemsejmu vCelju),vvsakemobiskanemzavodupasedajpustitudisvojepobarvankezdidaktičnimiizzivi.
OdzačetkajesenijePlinkoobiskalžeštiridesetvzgojno-izobraževalnihzavodov,skupajpabodokoncaprojektaobiskalkarstozavodov,intovvsehslovenskihregijah.Plinkasotakogostiližev
Brežicah, Novem mestu in Trebnjem, v Trbovljah, Borovnici,
Ljubljani,Lukovicioz.KrašnjiinVodicahpanaPtuju,vMarkovcihinMariboru,otrokepaborazveseljevalšenaNotranjskem,
KoroškeminnaPrimorskem.

Ob robu obiska je Primož odgovoril še na nekaj vprašanj bodočega
novinarja za šolsko glasilo.

www.igrica-plinko.si

Energetika.NET
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Si že del prve slovenske spletne skupnosti
za promocijo trajnostnega bivanja?

www.energijadoma.si
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Mladi s pomočjo Energetike.nEt
tudi do prvih zaposlitev!
Mateja Kegel Kozlevčar

Energetika.nEt je v jesenskih mesecih nadaljevala z
aktivnostmi v okviru programa Modri svet, s katerim mladim
omogoča pridobitev veščin in znanja, ki jih potrebujejo na poti
v (energetsko) kariero. tako smo na minuli Študentski areni
izvedli že peto Energetsko karierno srečanje, kjer smo mlade
okrepili z novimi znanji, predvsem pa jim omogočili kakovostno mreženje s potencialnimi delodajalci in morebitnimi
poslovnimi partnerji na področju energetike.
Prve informacije o energetiki na osrednjem energetskem portalu
Svojoizkušnjopotiodzačetnikadoosebe,kidanessodelujepri
izborukadratudiznotrajdružbePetrol,jepredstavilDanijelVuk.
Diplomantelektrotehnikejedoslužbevenergetikiprišelpravs
spremljanjemEnergetike.NET.»Venergetikijedenar,«somusvetovalinazačetkukariernepotipokoncuštudija,zatosejenaročil
nabrezplačnenoviceosrednjegaenergetskegaportalavSloveniji.
Natanačinjepridobivalosnovneinformacijeozeloširokemin
zanimivempodročju,stempatudiideje,katerimpotencialnimdelodajalcemposlatiprošnjezadelo.Leta2012jeobiskalsejemEnergetikavCelju,zakateregajeizvedelnaportaluEnergetika.NET,in
setamudeležildogodka,kigajenatemomodregagospodarstva
organiziralapravEnergetika.NET.Danijeljedaneszaposlenna
oddelkuzaenergetskerešitvepodjetjaPetrol,kjerjetudivodjaprojektaCenterenergetskihrešitev(CER).
Pritegnil jo je natečaj, ki jo je pripeljal do prakse in nato …
Špela Zakotnik je v minulih mesecih opravljala novinarsko
prakso v podjetju Energetika.NET. Na kariernem srečanju je
povedala,kakojepozaključkuštudijanovinarstvaskozirazlične
medijeprijadraladoenergetike.Predslabimletomsejeudeležila
prvegaEnergetskegakariernegasrečanja,kjersmopredstavili
natečaj »Energetika včeraj, danes, jutri«. Brez oklevanja se je
odločilasodelovatissvojimnovinarskimprispevkom,kijijena
koncuprineselusposabljanjenaEnergetiki.NETprekoZavoda
zazaposlovanje.Vlenekajdnehpozaključkuusposabljanjaje
bilapovabljenanarazgovorzadelovCERin–dobilasvojoprvo
zaposlitev! Danes opravlja delo koordinatorke CER in skrbi za
povezovanje strank s partnerji centra, stranke usmerja in jim
ponudimožnostbrezplačnegaenergetskegasvetovanja,pomaga
pri organizaciji dogodkov, skrbi za socialna omrežja, spletno
straninpovezovanjeterpromocijoCERtudinavzven.
kaj lahko stori predana ekipa
Energetika.NET številne priložnosti ustvarja vsakodnevno.
Predanaekipajelahkovtehmesecihupravičenoponosnanadejstvo,dajepetmladih,kisoseudeležilipoletnihšolmarketinga
innovinarstva,venergetikinašlozaposlitev.Nismojimponudili
lepovezovanjainmreženja,temvečsmojihnagradilitudisami.
Omogočili smo jim, da so skozi plačano prakso pridobili
pomembneizkušnje.Intakobomotudivletu2015nadaljevali
uspešnozačetiprojekt»Modrisvetzamlade«.

K sodelovanju in podpori projekta »Modri svet za
mlade« vedno z veseljem vabimo energetska podjetja!
Projekt lahko podjetja podprejo s svojim znanjem,
idejami, pa tudi sponzorskimi sredstvi, ki omogočajo
brezplačno izobraževanje ter usposabljanje mladih.
Na ta način se trudimo, da mladi postanejo
kakovosten kader tudi za vaše podjetje.
Za več informacij nam lahko pišete na
e-naslov: modrisvet@energetika.net.

Nov natečaj Energetike.NET: 500 evrov za najboljši
video prispevek!
Energetika.NET ponuja novo priložnost mladim
ustvarjalcem – predvsem tistim, ki se znajdejo s
kamero in/ali animacijo ter si upajo sprejeti izziv
in pripraviti (animirani) video prispevek v barvah
Energetike.NET! Namen natečaja z nazivom
»Video animacija Energetike.NET« je predstaviti
našo medijsko-založniško hišo na zanimiv, posloven,
a tudi zabaven način, in to ne le poznavalcem energetske scene, temveč širši javnosti. Najbolj izvirni,
drzni, domiselni in prodorni filmi bodo objavljeni na
spletni strani Energetika.NET TV, najboljšega pa čaka
nagrada v višini 500 evrov bruto.
Več o natečaju preberite na spletni strani:
www.energijadoma.si/videonatecaj

Energetika.NET
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ZaDnJa BESEDa

Za nami je še eno leto.
Zelo pestro leto.
Alenka Žumbar Klopčič, direktorica in glavna urednica Energetike.NET

lobalnodogajanjevenergetikisevedapiše
tudi lokalne energetske zgodbe, kar se je
vnovičpotrdilotakosplinskimprojektom
Južnitokkotžeprejzevropskousmeritvijovmanj
ogljično prihodnost, ki je vplivala na »življenje«
termoenergetskihobjektovnastaricelini,svojeso
dodaletudirekordnonizkeceneenergije,natepa
jeznatnovplivalotudivreme.
Invsetosejezarezalotudivletošnjedelovanje
Energetike.NET.Česmonaprvemenergetskemdogodkuleta,tojeEn.grids 014,kismogapripraviliskupaj s Tehnološko platformo za pametna omrežja,
»obeležili« žledolom, smo na majskem dogodku
En.trading 014,kismogaskupajznorveškimpartnerjem insolastnikompripravilivBeograduzatrgovce
zenergijo,»okusili«posledicetamkajšnjihpoplav.
Ksrečijebrezvečjihpretresovminilamarčevska
strateškaenergetskakonferencaEn.odmev 014,katero smo celo oplemenitili z vključitvijo »mladih
energetikov«,kisonadogodkuupalinafinančno
nagradozanajboljšikratkifilmojutrišnjienergetiki(nagradojenatoprejelleeden),oktobrskiEn.management 014 pajepodevetihletihzopetobiskalo
rekordnošteviloudeležencev.Razlogzatoje,daje
bil dogodek prvič brez kotizacije, kar je odsev
razmervnašemmikrookolju.
InkernaEnergetiki.NETnemoremoostatiimunizaaktualneizzive,karjenedvomnotudivprašljivakariernaprihodnostmladih,smoseodločili,da
jimposvetimokarcelprojekt–inrodilsejeModri

G
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svet za mlade.Takojeedenodletošnjihuspehov,na
kateregasmonajboljponosni,ta,dajespomočjo
petihenergetskihkariernihsrečanj,kismojihletos
organiziraliinnakaterihsmomladepovezovalis
potencialnimi zaposlovalci iz energetskih družb,
pa skozi poletne šole za energetske novinarje in
marketingarje,delovenergetikializnjopovezanih
institucijahdobilopetperspektivnihmladih.Tem
želimovsedobroprikreiranjuenergetskekariere!
Tako kot želimo uspešno delo tudi letošnjim
zmagovalkammedenergetskonajboljučinkovitimi
občinami,kismojihokronalinaseptembrskemdogodkuEn.občina 014 naPtuju.Delalipasmotudis
čisto malimi energetiki, pravimi »energetskimi
malčki«,kismojimpopestrilivrtčevskeinšolske
trenutkespredstavitvijonašiheko-inenergetskih
slikanicinletospredvsemračunalniškeigricePlinko
(www.igrica-plinko),kismojorazvilivsodelovanju
zGeoplinom,znjopaotrokompredstavljamoenega pomembnejših energentov današnjega časa.
Palahkozaokrožimotozgodboletošnjegaleta,ki
smojo(nehote)začelipisatizomembonajvečjega
plinskegaprojektanastariceliniinsklenilisprikupnimprojektomzanajmlajše.PoročanjeEnergetike.NETpakljubvsemuostajavselejobjektivno,
topotrjujetudiraznolikostnašihbralcev,kiprihajajo tako iz okoljskih organizacij kot iz največjih
evropskihenergetskihdružb.
Če se še niste znašli med njimi, se pa – upamo – še
boste. Se vidimo in beremo – tudi v 2015!
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O Energetiki.NET so povedali …
Vsebine na poslovnem portalu Energetika.NET, so
zanimive in konstruktivne. Članki, ki so strokovno zelo
dobro obdelani, dajejo širok pogled na dogajanje na
energetskem trgu v Republiki Sloveniji in tudi širše.
Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi

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

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

Pred vstopom podjetja Moja elektrarna na slovenski trg
smo naredili širšo analizo energetskega trga. Portal
Energetika.NET nam je bil bogat vir informacij in zelo
pomembnih vsebin. Tako osebno kot poslovno ga od
takrat redno spremljam, saj mi zagotavlja vsak dan sveže
informacije o aktualnem dogajanju na področju
energetike, pronicljive intervjuje s pomembnimi akterji,
ob tem pa odlično organizirane dogodke, na katerih je
veliko priložnosti za poslovna sodelovanja. Posebej
pomembno se mi zdi, da dobimo na enem mestu
informacije o energetiki in ekologiji, osvetljene s strani
aktualnega dogajanje tako v Sloveniji kot širše v regiji.
Peter Kokot, direktor Moje elektrarne

Portal Energetika.NET je osrednji energetski spletni
portal, ki celostno in poglobljeno obravnava slovensko
in regijsko energetiko. Ob tem se ne osredotoča zgolj na
strokovno javnost, saj so številni prispevki zanimivi tudi
za širšo javnost, kar je nedvomno prednost tega portala.
Je medij, ki ponuja ažuren pregled različnih informacij,
člankov, dobrih intervjujev in kakovostnih dogodkov.
Vsekakor mnogo več kot zgolj časnik o energetiki.
Uroš Blažica, predsednika uprave Elektro Primorska

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
se zavedamo, da bo Slovenija lahko le z uveljavitvijo
nove paradigme razvoja, ki izhaja iz konceptov zelene
rasti, zelenega gospodarstva, snovno učinkovite in
nizkoogljične družbe, izboljšala energetsko, materialno,
okoljsko in družbeno učinkovitost. »Zeleno« je zato ena
izmed naših ključnih usmeritev. Okoljska, energetska in
prostorska politika so tesno povezane tudi z industrijsko
politiko, zato morajo biti med sabo dobro usklajene.
Zakonodaja s teh področij mora omogočiti pravno
varnost, ki je potrebna za dolgoročno načrtovanje naložb.
Tako lahko deluje kot vzvod za inovacije in industrijski
razvoj, ne pa kot razvojna ovira. Pomembna je tudi
namenska poraba okoljskih dajatev za spodbujanje
podjetij in prebivalstva k večji energetski učinkovitosti in
obnovljivim virom energije za lažji prehod v nizkoogljično
družbo ter odpiranje novih zelenih delovnih mest. V
programskem obdobju izvajanja evropske kohezijske
politike 2014-2020 si bomo zato prizadevali, da zeleno
ne bo ostalo le všečna niša, temveč generator
gospodarskega napredka. Dobra priložnost za širjenje
zavesti vseh deležnikov za doseganje tega cilja pa so
gotovo tudi članki v reviji Energetika.NET.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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En.občina 014: Zmagovalci so …

FOKUS:

Energetski menedžer
lahko stroške podjetja
zniža do 15 odstotkov

Intervjuji:

Aktualno:

Uroš Pikl, Energetika Šentrupert
Medeja Lončar, Siemens Slovenija
Uroš Blažica, Elektro Primorska
Dr. Dejan Paravan, GEN-I
Ivor Županič, HROTE

NAFTA: Svet se utaplja v nafti; kje bo pristala cena?
PLIN: Od stresnih testov do dogovora z Rusijo
in Ukrajino
JEDRSKA ENERGIJA: Uradno: Hrvaška bo gradila svoje
odlagališče jedrskih odpadkov, Slovenija o tem ne ve nič
OVE: HE podirajo rekorde

