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Pregled leta 2014 in
napovednik za 2015

FOKUS: Virtualne elektrarne

Intervjuji:
Matej Pirc, SDH
Dr. Tomaž Žagar, ARAO
Marjan Pintar, SENG
Robin Dunnigan, Urad ZDA
za energetske vire

Komentarji:
Danijel Levičar,
Direktorat za energijo
Dr. Uroš Merc, BISOL
Andrej Souvent, EIMV

V ospredju:
• Energetski koncept Slovenije
• Junckerjev paket
• Kako sta poslovala oba stebra
• Ruski plin
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NAROČNINA NA PORTAL
Energetika.NET
Energetika.NET je vodilni medij na področju energetike v Sloveniji in posledično izjemno
bogata baza energetskih informacij. Z več kot 10-letno tradicijo je pridobila na veljavi tako
med energetskimi strokovnjaki kot vodstvenimi kadri, ki za svoje poslovanje potrebujejo
natančne, strokovne in ažurne informacije.

Ker se vam naročniško
razmerje preprosto izplača!
Naročniki v sklopu enega spletnega časnika prejmejo celotno sliko področja energetike v
Sloveniji in JV Evropi, in to prek avtorskega dela lastnega uredništva, s pregledom domačih
in več kot 50 tujih medijev (kliping) ter pregledom energetske zakonodaje (slovenske in EU).
Samo lani smo na slovenskem portalu objavili okoli 2000 prispevkov, na portalu SEE prav tako,
kar pomeni skupaj 4000 novic!
Naročniški paketi zajemajo dostop bodisi do vseh vsebin (člankov, komentarjev,
intervjujev, reportaž, fokusnih prispevkov), klipinga in zakonodaje tako na slovenskem
kot na regionalnem portalu (www.energetika.net + www.energetika.net/see) bodisi
dostop do vsebin zgolj na slovenskem portalu.

Dodatna
ugodnost
samo
e!
za naročniko
Brezplačn vije
re
prejemanjea.NET
Energetik tno!
šestkrat le

+
Izjemni popust
na kotizacijo
za dogodke
Energetike.NET!
Novi naročniki lahko prvi popust izkoristijo
že za 6. konferenco o pametnih omrežjih
EN.GRIDS 015, Ljubljana, Hotel Plaza, 10.
februar 2015, ter za Tradicionalno strateško
energetsko konferenco EN.ODMEV 015,
Ljubljana, GH Union, 4. marec 2015!

Ključni dogodki Energetike.NET v letu 2015:
• 10. februar 2015:
En.grids 015 – Hotel Plaza, BTC, Ljubljana
• 4. marec 2015:
En.odmev 015 – Hotel Union, Ljubljana
• 21. maj 2015:
En.trading 015 – Beograd, Srbija
• Maj 2015: En.občina 015 – Šentrupert
• Oktober 2015:
En.future 015 – Hotel Union, Ljubljana
• 11. november 2015:
En.management 015 – CER, Ljubljana

Energetika.NET d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
telefon: 01 40 12 866
e-pošta: urednistvo@energetika.net
www.energetika.net
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UVODnik

Ilustracija na naslovnici: Roman Peklaj

kazalo
1 Lahki kot peresce ali hitri kot raketa?
4 Pregled leta 2014
6 Napoved leta 2015

Lahki kot peresce ali hitri kot raketa?

88 Energetski koncept Slovenije
12 Zakaj Slovenije fotovoltaika
ne zanima več
13 Slovenska energetika potrebuje
red in disciplino
15 V igri je slovenska četverica
energetskih projektov
16 Energetika je zrela za določene
odločitve, teh pa je premalo!
18 Najprej potrebujemo energetski
koncept, temu pa naj sledijo
konkretni projekti!

Pred natanko letom dni smo v napovedniku leta zapisali, da se vsi sprašujejo, kako se bo v
letu 2014 gibala cena nafte. Kot zdaj že vemo, je vrednost črnega zlata padla na najnižjo raven
v zadnjih šestih letih. Marsikdo ni verjel, da je to mogoče, marsikdo tudi pravi, da cena še dolgo
ne bo prišla nazaj na visoko raven. Nam potrošnikom so seveda nizke cene všeč, a kaj, ko to (še)
premalo čutimo v denarnici. Kot nam je dejal eden od poznavalcev scene, se skoraj povsod po
svetu dogaja, da s padajočo ceno surove nafte cene bencina padajo počasi – kot pero, z rastočo
ceno nafte pa hitro naraščajo – kot raketa!
Vse o nafti preberite v številnih člankih na portalu Energetika.NET. Za vas dnevno
pripravljamo članke, ki so povezani tako s fosilnimi kot z obnovljivimi viri. Med zadnjimi
aktualnimi energetskimi prispevki boste našli tudi članek o grški Sirizi in njenem pogledu
na energetiko. Nova grška vlada bo morala najti kompromis med obojimi viri.

20 Kako sta poslovala slovenska
energetska stebra
22 S partnerji bomo delili dobro in slabo
24 Kaj prinašajo virtualne elektrarne
35 Pametna omrežja so razvojna
priložnost za Slovenijo
36 Južnega toka ni več, prihaja Turški tok
38 Zubkov, Gazprom:
Evropa mora spremeniti pristop

Revija Energetika.NET v letu 2015 izide šestkrat:
• januar-februar 2015,
• marec-april 2015,
• maj-junij 2015,
• julij-avgust 2015,
• september-oktober 2015,
• november-december 2015.

39 ZDA bi lahko začele izvažati
UZP v letu 2015
42 Kaj se dogaja v regiji JV Evrope?
44 Kaj prinašajo nova Pravila za izvajanje
izravnalnega trga z elektriko?
46 Termo-tehnika po 25-ih letih:
Blagovna znamka Kronoterm
se seli čez avtocesto
48 Za večjo učinkovitost je
na dogodke pač treba priti
Izdajatelj: Energetika.NET d.o.o.
Direktorica in glavna urednica: Alenka Žumbar Klopčič
Izvršna urednica: Ana Vučina Vršnak
Uredništvo: Tanja Srnovršnik Volarič, Mateja Kegel
Kozlevčar, Simona Drevenšek, Andreja Šalamun
Trženje: Matjaž Vrhovnik, trzenje@energetika.net
Marketing: Mateja Kegel Kozlevčar
Naslov: Energetika.NET d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
E-pošta: urednistvo@energetika.net / marketing@energetika.net
Lektorica: Tatjana Hosta, Nataša Štefanac
Oblikovanje: Maja Rostohar
Ilustracije: Roman Peklaj, Maja Rostohar
Spletni portali: www.energetika.net • www.energetika.net/see
• www.energijadoma.si • www.energetika.net/montel
Energetika.NET je vpisana v razvid medijev pri
Ministrstvu za kulturo RS pod številko 1162.

Tako kot bo morala – najverjetneje – nek kompromis najti Slovenija. Zato v prvi letošnji
številki revije najprej omenjamo slovensko energetsko sceno: dobivamo namreč Energetski
koncept Slovenije (EKS). Ni dvoma, da je osrednje vprašanje: Drugi jedrski blok – da ali ne?
Na marčevski tradicionalni strateški konferenci En.odmev bo govoril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki je prvi v državi na področju energetike, in morda bo lahko že kaj
namignil. Prav marca bo minilo leto dni od objave novega energetskega zakona in po mnenju
mnogih bi že bil čas, da se zares začrta smer slovenske energetike za prihodnja desetletja.
Ali bo ta tudi »pametna«, boste izvedeli na konferenci En.grids 015. Da se na terenu
razvijajo pametne rešitve, pa se prepričajte med drugim v Fokusni temi o virtualnih
elektrarnah. S kolegico Andrejo Šalamun sva v prispevku povezali številne deležnike –
manjša inovativna podjetja, večjo industrijo, ponudnike energije in seveda znanost, torej
vse tiste, ki naj bi imeli besedo pri nastajanju energetske strategije te države. Upajmo, da
nas pri tem ne bo v vetrčku vseh interesov nosilo naokoli kot peresca, temveč da bomo zbrali
toliko poguma, volje in odgovornosti, da nam bo uspelo oddrveti v prihodnost kot raketa!

@Energetika_SLO

Ana Vučina Vršnak

@Energetika_SEE
Energetika.nEt

Energetika.NET
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Prvo desetletje družbe E 3:
Zeleni, inovativni, privlačni

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. je sodobno novogoriško
podjetje, polno energije, znanja in idej.
Podjetje, ki ga je ustanovila Elektro
Primorska kot hčerinsko družbo zaradi
ločitve dejavnosti gospodarskih javnih
služb od tržnih dejavnosti, vendar z
namenom večje osredotočenosti na
izkoriščanje zelenih virov za proizvodnjo energije in ugodnega geografskega
položaja pri usmeritvi na tuje trge ter s
tem ustvarjanja dodatnih prihodkov,
zaokrožuje prvo desetletje svojega
poslovanja.

OgLaSnO SpOrOčiLO

Podjetje E 3 je bilo ustanovljeno konec
leta 2004, torej po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo, poslovati pa je začelo v
letu 2005. Prva leta delovanja družbe

so poleg trženja električne energije, zaznamovala investicijska vlaganja v izgradnjo elektrarn, ki so izkoriščala
zelene vire energije. Prodaja električne
energije je bila, poleg oskrbe slovenskega trga, usmerjena tudi na tuje trge
(Švica, Madžarska), danes pa je pomemben predvsem italijanski trg.

Konec leta 2011 je družba Elektro Primorska zadržala pod svojim okriljem
regulirano energetsko dejavnost, dejavnosti nakupa in prodaje električne energije in s tem tudi znanje, reference in
izkušnje, ki so se gradile več kot 60 let, v
celoti prenesla na svojo hčerinsko družbo. Dejavnost trženja električne energije je tako postala osrednja dejavnost
podjetja E 3.

Oskrba s toploto večnamenskega centra v Cerknem
2

Energetika.NET

Vetrni pionirji

E 3 je v našem prostoru pionir na področju proučevanja izkoriščanja vetrne
energije. Skladno z usmeritvami traj nostnega razvoja so bile leta 2008 po stavljene prve male vetrne elektrarne,
ki so imele predvsem promocijsko vlogo. S postavitvijo in umestitvijo vetrnic
v okolje naj bi se ljudem približal koncept vetrnih elektrarn.
Ob tem se E 3 se ponaša s prvo fotovoltaično elektrarno v Sloveniji, v kateri so združili sledljivost in zrcala ter
tako povečali izkoristek. Lani so tudi
zaključili projekt PoMSE - podatkovna
mreža za sončno energijo. Sodelovali
so v konzorciju podjetij, v okviru kate-
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rega so bile razvite e-storitve, ki omogočajo povezovanje razpršenih foto voltaičnih elektrarn in s tem na trgu
novega, konkurenčno uspešnega virtu alnega ponudnika električne energije,
pridobljene iz obnovljivih virov.

Most sožitja med človekom
in naravo ustvarjamo z
zavedanjem o omejenosti
virov in z ohranjanjem
le teh.

tribucijskega omrežja toplote v občini
Šempeter – Vrtojba. Leta 2014 je podjetje na Goriškem s toploto oskrbovalo
okrog 300 gospodinjskih ter približno
20 poslovnih odjemalcev. Oskrba s toploto na območju industrijske cone
Meblo se izvaja preko lastnega toplovodnega omrežja. Toploto, ki je proizvedena v SPTE Kenog, se v celoti proda
v sistem distribucijske mreže toplote
Kenog, ki s toploto oskrbuje območje
mesta Nova Gorica.

Tudi proizvodni segment oskrbe s toploto je bil v preteklem letu v znamenju rasti, saj je E 3 postal 100-odstotni
lastnik družbe, ki s toploto oskrbuje
poslovne in gospodinjske odjemalce
zahodnega dela Nove Gorice ter skupaj
s podjetjem Kenog tudi nekaj večjih
odjemalcev v središču mesta. Dokončan je bil sistem toplotne črpalke
zemlja – voda z vertikalnimi zemeljV okviru lastnih proizvodnih zmoglji- skimi sondami, pričeli pa so pogod vosti ima danes največji delež soproi- beno oskrbo s toploto za večnamenski
zvodnja toplotne in električne energije center v Cerknem. Nadgradili so tudi
(SPTE), ki z vidika učinkovite rabe ener- sistem toplotne črpalke voda - voda za
gije in zmanjšanja emisij CO2 prinaša ogrevanje in hlajenje dvorca Lanthieri v
zelo dobre rezultate. Vgradnja koge- Vipavi, pri čemer se kot vir toplotne
neracije je najbolj primerna za objek - energije izkorišča reka Vipava.
te, v katerih se pričakuje dolgoročna
stabilna poraba toplotne energije. Na
področju SPTE je bilo leto 2014 v zna- Energijo želimo vse bolj loviti
menju rasti proizvodnih zmogljivosti: v v naravi in jo vračati naravi,
portfelj so bile uspešno vključene tri saj so v naših mislih naše
kogeneracije. Za pogon postrojev SPTE naslednje generacije.
in proizvodnjo toplote se uporablja
Daljinska toplota je najcenejši način
zemeljski plin kot primarni energent.
ogrevanja pri najvišji stopnji toplotDanes ima torej E 3 v svojem portfelju nega udobja. Odjemalci nimajo visokih
štiri male vetrne elektrarne, pet malih začetnih investicij za samostojne kotfotonapetostnih elektrarn in sedem ko- lovnice z opremo, nimajo stroškov z vzgeneracij ter (posredni) poslovni delež v drževanjem, pregledi dimnikov,
čiščenjem in skrbi za zalogo goriva.
mali hidroelektrarni.
Toplotne postaje daljinskega ogrevanja so izredno majhne, prav tako ni
potrebe po prostoru za zalogo goriva.
Najcenejša oskrba
Podobno kot elektrika, je v kurilni ses toploto na daljavo
zoni tudi toplota vedno na voljo.
Med dejavnosti podjetja E 3 sodi tudi
oskrba s toploto. V letu 2010 je bila
podpisana koncesijska pogodba za Treba je biti odziven
opravljanje gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja dis- Globalna gospodarska recesija podjetja E 3 ni zaobšla. A slabši poslovni
rezultati v letih 2010, 2011 in 2012
družbi nikakor niso odvzeli zagona za
Svet se vrti in se bo vrtel
nove, uspešne projekte, ki so bili realnaprej, a z našo skrbnostjo
izirani v letih, ki so sledila. Ni skrivnost,
se bomo na njem še naprej
da je kriza razburkala tudi slovenski trg
vrteli tudi mi.
Strokovno usposobljeni zaposleni so
pripravili tudi prvi projekt ogrevanja z
geotermalno energijo (izkoriščanje
toplote zemlje s pomočjo toplotnih
črpalk) in postavili temelje za danes
številne uspešno izpeljane projekte kogeneracije – soproizvodnje toplotne in
električne energije (SPTE).

Sonce ni le svetloba ali
toplota, je tudi moč
vzdrževanja življenja in
naravnega ravnovesja.
električne energije: konkurenca med
ponudniki se je zaostrila, novim okoliščinam pa so se prilagodili tudi odjemalci, ki so postali pri svojih odločitvah
bolj racionalni. Za uspešno poslovanje
je tako potrebna visoka stopnja odzivnosti in inovativnosti.

Podjetje veliko naporov usmerja v oblikovanje privlačne ponudbe, ki bi bila v
največji možni meri prilagojena potrebam posameznih segmentov porabnikov. Pripravljajo posebne prodajne
akcije za obstoječe in nove odjemalce.
Poudariti velja, da je posebna pozornost namenjena nadzoru kakovosti storitev, ki so dostopne odjemalcem v
informacijskih pisarnah, preko klicnega
centra ali preko spletne strani. Na voljo
je brezplačna številka klicnega centra,
prav tako posodobljena spletna stran.
E 3 veliko stavi na odnos do okolja, v katerem deluje, zato s sponzorstvi in donacijami podpira številne projekte in širi
načela družbeno odgovornega ravnanja
v poslovnem in družbenem okolju.

Podjetje s spremljanjem tržnega dogajanja ohranja konkurenčnost, z uvajanjem novih tehnologij posodablja
ponudbo in tako povečuje njeno priv lačnost za potencialne kupce oziroma
partnerje. Uspešno poslovanje v letu
2014 je tako botrovalo prejemu certifikata bonitetne odličnosti z oceno AAA,
ki pomeni uvrstitev v najvišji razred
bonitetne odličnosti v Sloveniji. E 3 je torej zanesljiv in verodostojen poslovni
subjekt za sodelovanje za vse poslovne
partnerje in ohranjanje takšne vloge je
tudi eden izmed ciljev družbe v prihodnje.

Energetika.NET
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prEgLED LEta 2014

Od žleda, novega energetskega zakona
do poceni nafte in konca Južnega toka

ga
mudili katere
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Pripravilo uredništvo Energetike.NET
Leto 2014 si bomo v Sloveniji nedvomno zapomnili zaradi žleda, ki je povzročil velikansko škodo tudi elektroenergetiki.
Za energetiko je bil začetek leta 2014 pomemben tudi zato, ker je bil sprejet energetski zakon. na ravni EU so se začela
pogajanja o energetiki in okolju do leta 2030, nova Evropska komisija pa je obelodanila seznam s številnimi (vključno z
energetskimi) infrastrukturnimi projekti, ki bi jih lahko prednostno izvedli. EU je lani zaradi dogajanja v Ukrajini sprejela tudi
sankcije proti rusiji. Ob tem pa je doma in na tujem ob koncu leta odmevala ruska odpoved projekta Južni tok. Cena nafte je
sicer dosegla najnižjo raven v zadnjih šestih letih.
Dogodkov med letom ni manjkalo, še najmanj pa takih, ki jih je organizirala Energetika.nEt (več v pregledu). poleg tega,
da ostajamo ključni medij na področju energetike v Sloveniji ter v JV Evropi – lani smo uvedli novo rubriko »trgovanje« – smo
prvič doslej izdali revijo kar šestkrat v letu.

JANUAR
• Energetika.NET je organizirala posvet o finančnih
pri ol žnostih energetike v letu 2014.
• Državni zbor je sprejel nov energetski zakon (EZ-1).
• Vlada je za generalnega direktorja direktorata za
energijo za dobo petih let imenovala Danijela
Levičarja. Njegov komentar na str. 13.
• Podpisan je bil sporazum o zagotavljanju skupne rezerve v regulacijskem bloku SlovenijaHrvaška-Bosna in Hercegovina.
• Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je spet obra tovala s polno močjo – potem ko se je zaradi napake novembra 2013 avtomatsko zaustavila.
• Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so počastili 30 let
delovanja Odseka za reaktorsko tehniko (R4).
• Evropska komisija je predstavila nov okvir podnebne in energetske politike EU do leta 2030.
• Potekal je vrh EU-Rusija. Vzpostavljena je bila delovna skupina za Južni tok.

FEBRUA R
• Energetika.NET je s Tehnološko platformo za pametna omrežja organizirala konferenco o pametnih omrežjih En.grids 014. Več o En.grids 015 na
straneh 34–35.
• Državni svet je najprej izglasoval veto na energetski zakon (zaradi energetske izkaznice), nato pa
so poslanci zakon ponovno potrdili.
• Slovenijo je prizadela ledena ujma z žledom.
• Vlada je sprejela predlog zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH).
• Marjan Eberlinc je bil ponovno izbran za direktorja Plinovodov, in sicer za petletni mandat.
• Tudi Elektro Ljubljana je za novega-starega
predsednika uprave izbral Andreja Ribiča. Novembrski intervju z njim preberite na portalu.
• V Mariboru so organizirali teden energetskega
opismenjevanja (EN-LITE).
• BISOL Group je postavil največjo sončno elektrarno v Kazahstanu. Komentar na str. 12.
• V Kaliforniji v ZDA so zagnali največjo sončno
elektrarno na svetu – Ivanpah.

MAREC
• Energetika.NET je organizirala tradicionalno strateško energetsko konferenco En.odmev 014. Nagrado za energetsko najbolj odmevna podjetja v
Sloveniji so prejeli Lumar IG, Sumida Slovenija in
Danfoss Trata. Podelili smo tudi nagrado za najboljši kratki film natečaja »Energetika jutri …«:
Program En.odmev 015 na str. 11.
• V Portorožu je potekala 17. Mednarodna konferenca daljinske energetike, ki jo Energetika.NET
organizira skupaj s Slovenskim društvom za
daljinsko energetiko.
• Energetika.NET je pripravila drugo Energetsko
karierno srečanje v Ljubljani.
• V Uradnem listu je bil objavljen nov energetski zakon.
• Vlada je sprejela Sklep o načinu umeščanja
hidroelektrarn (HE) na srednji Savi v prostor.
Začela se je gradnja HE Brežice. Več o HE pri nas
preberite v prejšnji številki revije.
• Odstopila je uprava Premogovnika Velenje pod
vodstvom Milana Medveda. Novi začasni šef je
postal Ivan Pohorec.
• Rudarji RTH so skoraj štiri dni prebili v jami.

APRIL
• V Centru energetskih rešitev (CER) je Ener getika.NET organizirala posvet o učinkoviti rabi
ener gije v javnih stavbah.
• Veljati je začel zakon o Slovenskem državnem
holdingu (SDH). Intervju s predsednikom uprave SDH Matejem Pircem na str. 16.
• Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne
(HSE) Blaž Košorok je podpisal novi akt o ustano vitvi treh hčerinskih družb HSE – Dravske
elektrarne Maribor (DEM), Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Soške elektrarne –, ki so tako ostale
brez nadzornih svetov. Znova je oživela pobuda,
da bi sedež HSE preselili v Maribor.
• Ključni igralci s področja električne energije v
Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem,
Polj skem, Slovaškem in v Sloveniji so skupaj z
Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) podpisali memorandum o soglasju v
povezavi s cenovnim spajanjem regij (PCR).
• Predstavniki podjetij in raziskovalnih institucij so
podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri slovensko-japonskem projektu pametnih skupnosti.
• Odjeknila je novica o načrtovanem prevzemu
francoskega Alstoma s strani ameriškega General
Electric (GE). Več v reviji št. 15.
• Gazprom je napovedal 80-odstotni dvig cene plina
za Ukrajino. Slovaška in Ukrajina sta se sporazumeli
o pretoku plina, ki bo tekel iz Slovaške v Ukrajino.
• Gazprom in OMV sta podpisala memorandum o
soglasju, po katerem naj bi se plinovod Južni tok
končal v vozlišču Baumgarten v Avstriji.
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MAJ
• Energetika.NET in Montel sta v Beogradu pripravila mednarodno konferenco o trgovanju z električno energijo En.trading 014. Ob takratnih hudih
poplavah v Srbiji sta napovedala donacijo 1000 evrov za dezinfekcijo poplavnih območij.
• Potekal je 17. sejem Energetika, kjer je Energetika.NET v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MzIP) pripravila predsta vitev energetskega koncepta Slovenije (EKS). Več
o EKS na str. 8. Poleg tega smo organi zirali še
seminar partnerjev CER ter plinski forum o dogajanju na trgu zemeljskega plina v Sloveniji in
regiji JV Evrope.
• Slavnostno so odprli daljnovod Beričevo–Krško.
• Agencija SPIRIT in japonski NEDO podpišeta pismo o nameri za izvedbo demonstracijskega projekta na področju pametnih omrežij.
• Plinacro in Plinovodi podpišeta pismo o nameri
o nadaljnjem razvoju povezav.
• Slovenska Comita ter ruski Gazprom sta podpisala
sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja, ki naj bi
se ukvarjalo s porabo zemeljskega pli na v transportu.
• Gazprom je zagotovil, da pri Južnem toku ne gre
za suspenz del v Sloveniji. Nadzorniki podjetja
Južni tok Transport pa so sporočili, da so vse
pogodbe že pripravljene za gradnjo prvih dveh
podmorskih cevi plinovoda.
• BP je z Rosneftom podpisal pogodbo o sodelovanju kljub sankcijam ZDA proti šefu tega ruskega koncerna.
• Švicarski volivci iz kantona Bern so na referendumu zavrnili predlog za takojšnjo ustavitev nuklearke Mühleberg.

JUNIJ
• Ilustraciji Romana Peklaja, ilustratorja in oblikovalca revije Eko knjiga in Energetika.NET, sta bili
raz stavljeni v hrvaški galeriji Klovićevi dvori,
naslovni ca marčevske revije Eko knjiga pa je bila hkrati ob aj vljena tudi v katalogu 5. bienala
hrvaške ilu stracije.
• DZ je sprejel novelo zakona o zapiranju RTH in
razvojnem prestrukturiranju regije.
• Predsednica Sveta Agencije za energijo je za šest
let postala Ivana Nedižavec Korada.
• Plinovodi so predstavili desetletni razvojni načrt
prenosnega plinovodnega sistema za obdobje
2015–2024.
• TEŠ je napovedal prve vroče zagonske preizkuse TEŠ 6.
• Evropska komisija je za zeleno prestolnico leta
2016 izbrala Ljubljano.
• Svet EU je izvedel stresne teste za evropske nukle arke in podprl novo direktivo za urejanje področja varnosti nukleark.
• ZDA so pod taktirko predsednika Baracka Obame
napovedale 30-odstotno zmanjšanje emisij v
dejavnosti proizvodnje električne energije do leta 2030 glede na leto 2005. Ukrepom se je pridru žila tudi Kitajska.
• Rusija je zaradi neporavnanega dolga za plin
Ukrajini zaprla plinsko pipico.
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JULIJ
• Energetika.NET je organizirala poletni šoli novinarstva in marketinga v energetiki.
• Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel
je potrdil investicijski program za projekt odlagališča
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO).
• Vlada je razrešila mag. Bojana Kumra s funkcije
državnega sekretarja na MzIP.
• Direktorji družb GEN energija, Savske elektrarne
Ljubljana (SEL) in Holding Slovenske elektrarne
(HSE) so podpisali 96 milijonov evrov vredno pogod bo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v
družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).
• Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) so zaključile celovito obnovo hidroelektrarne Doblar 1, najstarejše izmed šestih velikih hidroelektrarn na
Soči. Reportaža v naslednji številki revije.
• Geoplin je vstopil v bilančno shemo Borzena
oziroma na organizirani trg z električno energijo.
• Nafta Lendava je objavila poziv za nakup 100odstotnih deležev v Nafti Petrochem, Nafti Varova nje in požarna varnost ter v Industrijski čistilni
napravi Petišovci.
• Nadzorni svet Elektra Gorenjska je za predsednika uprave soglasno ponovno imenoval mag. Bojana Luskovca.
• EU je uvedla gospodarske sankcije proti Rusiji.
• Hrvaška Ina in italijanski Edison sta začela s projektom proizvodnje plina na polju Izabela, v severnem delu Jadranskega morja.

AVGUS T
• Miro Cerar je postal mandatar za sestavo nove
vlade. Napovedal je revizijo TEŠ 6.
• Agencija za energijo je sporoči, da poziva k prijavi
pro ej ktov OVE in SPTE ne bo.
• Mag. Bojan Kumer je prevzel vodenje družbe
Elek tro energija.
• Zveza potrošnikov Slovenije je začela akcijo
skupinskega nakupa elektrike in plina.
• V Nafti Petrochem so zaposleni stavkali ves
mesec.
• V TEŠ 6 je zagorel prvi premog.
• Dokapitalizacija Taluma.
• Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) objavi
javni razpis za izdelavo projektne doku men tacije za NSRAO Vrbina. Intervju na str. 18.
• Ukrajinski parlament (tako kot EU, ZDA in zavezniki) uvede gospodarske sankcije proti Rusiji. Ta pa
je uvedla povračilne ukrepe proti EU in ZDA in
napovedala višjo ceno energentov za Evropo.
• Nemški RWE začne dobavljati plin Ukrajini.
• V ukrajinskem Černobilu so nad uničenim reaktorjem 4 postavili del masivnega jeklenega oboka. Tako naj bi preprečili prenos prahu in drugih
delcev iz reaktorja.

NOVEM BER

OKTOB ER
• Energetika.NET je organizira 9. Srečanje energetskih menedžerjev En.management 2014.
• Podjetje Domel zmaga na natečaju »Modre prakse energetske učinkovitosti«, ki ga organizira
Tiko pro, v komisiji za izbor najboljših pa je tudi
Energetika.NET.
• Bratuškova neuspešno nastopili v Evrop skem
parlamentu. Podpredsednik Evropske ko misije,
pristojen za omenjeno področje, postane Slovak
Maroš Šefčevič. Komisarka iz Slovenije, pristojna za promet, je postala Violeta Bulc.
• Vlada je napove aktivnosti za pripravo EKS.
• Skupina GEN postane 51-odstotna lastnica
družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).
• Močno deževje in poplave povzročijo izpade
električne energije po vsej državi. Voda ni pri zanesla niti odlagališču rudarske jalovine Jazbec in
rudniku urana Žirovski vrh.
• Na omrežje so končno priključili 910kW vetrnico
v Razdrtem.
• V TEŠ 6 so dosegli največjo nazivno moč – 600 MW.
• Kriminalistična policija je v preiskavi sumov kazni vih dejanj pri opremljanju TEŠ sporoči, da je
tuji dobavitelj neupravičeno pridobil premoženjsko korist v znesku skoraj 285 milijonov evrov.
• V Ljubljani je potekal plinski forum o plinskih
izzivih držav JV Evrope in o Južnem toku.
• IJS je odpre pilotni objekt sončnih termalnih
tehnologij, imenovan InfraSUN. Reportažo preberite na portalu.
• Evropska komisija predstavi poročilo o plinskih
stresnih testih. Kot najbolj kritične so se izka zale Finska, Estonija in Litva na severu ter Makedonija, BiH in Srbija na jugu Evrope. Več v prejšnji številki revije.
• Rusija in Ukrajina dosežeta dogovor o vseh
odprtih vprašanjih, vključno s ceno plina, prestruk turiranju dolga, predplačilu in samem financiranju nabave.
• Voditelji EU so se na vrhu v Bruslju dogovorili, da
mora EU do leta 2030 za vsaj 40 odstotkov
zmanjšati emisije toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990.

• Podjetje JUB je skupaj z Energetiko.NET in portalom Energija doma v okviru velike nagradne igre
nagrajencu – Marjanu Horvatu iz Černelavcev v
Prekmurju – podeli material za fasado v vrednosti
4000 evrov. Več nagradnih iger na www.energijadoma.si.
• Z ilustracijo za marčevsko naslovnico revije Eko
knji ga se oblikovalec Peklaj uvrsti tudi na 11. slovenski bienale ilustracije v Cankarjevem domu. Na
razstavi je poleg ilustracije razstavljena tudi knjiga
En.občina: energetska učinkovitost v občinah. Na
voljo je še nekaj izvodov pri En.založbi!
• Vlada ustanovi medresorsko delovno skupino za
preiskavo ter izredno revizijo pripravljalnih in
izved benih postopkov projekta izgradnje TEŠ 6.
• HSE z mesta direktorja TEŠ odpokliče Dermola. Novi direktor postane dr. Matjaž Eberlinc.
• Kriminalisti v preiskavi o TEŠ, pridržijo tri osebe,
med njimi nekdanjega direktorja družbe Uroša
Rotnika.
• TET gre v likvidacijo.
• V Premogovniku Velenje je prišlo do nezgode s
smrtnim izidom.
• Talum je praznoval 60. obletnico.
• Potekala je državna vaja NEK 2014.
• Potekala je prva dražba Plinovodov za zakup letnih produktov prenosnih zmogljivosti na mejnih
povezovalnih točkah.
• Hrvaška se je odločila postaviti svoje skladišče za
nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.
• Petrol v Srbiji odpre nov plinski terminal.
• Energetski odbor Instrumenta za povezovanje
Ev ro pe potrdi seznam energetskih infrastrukturnih projektov za sofinanciranje: ELES za nadaljnje študije o visokonapetostni povezavi SlovenijaItalija dobi 200.000 evrov, Plinovodi pa za nadalj nje
študije za pripravo slovensko-mad žarske plinske
povezave 375.000 evrov. Hrvaška bo za študije o
terminalu utekočinjenega zemelj skega plina na
Krku dobila 4,9 milijona evrov.
• Juncker predstavi 315 milijard evrov vreden naložbeni načrt. Več o tem na str. 15.
• Bruselj potrdi nemško shemo OVE.
• ZDA in Kitajska sta napovedali zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov.
• Italijanska ministrica za industrijo Federica Guidi
je dejala, da plinovod Južni tok ni več prioriteta.
To je za Italijo postal Transjadranski plinovod.

• Energetika.NET je na natečaju En.občina podelila
nagrade energetsko najbolj učinkovitim občinam
– Šentru pertu, Ormožu in Domžalam.
• Jean-Claude Juncker Alenko Bratušek predlaga za podpredsednico Evropske komisije za energetsko unijo.
• Novi minister za infrastrukturo je Peter Gašperšič.
• TEŠ 6 je uspešno vključen v slovensko elektroenergetsko omrežje.
• Podjetji Elektro Gorenjska in Elektro Celje podpišeta pismo o nameri o povezovanju Elektra Gorenjska prodaja in Elektra Celje Energija.
• Agencija za varstvo konkurence (AVK) ustavi postopek proti šestnajstim dobaviteljem zemeljskega plina in proti Gospodarskem interesnem
združenju za distribucijo plina (GIZ DZP).
• Začne se stečaj Nafte Petrochem.
• Upravo za jedrsko varnost je obiskala manjša,
t. i. pregledovalna misija IRRS (IRRS Follow-up)
ter ločeno še skupine strokovnjakov Mednarodne
agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki ugotovi
skrb vzbujajoče zamude pri gradnji odlagališča
radioaktivnih odpadkov.
• Odstopil je direktor Premogovnika Velenje Pohorec. Novi direktor je postal mag. Ludvik Golob.
• Evropska komisija izbere 155 malih in srednjih
podjetij (MSP), ki bodo kot prva prejela podporo iz novega instrumenta za MSP, med njimi
slovenski Etrel. Januarski intervju z direktorjem Etrela Mihom Levstekom preberite na portalu. EU sprejme tudi direktivo o infrastrukturi za
alternativna goriva.
• EU uvede dodatne sankcije proti Rusiji.
• Švicarska družba Edelweiss Investment v lasti rusa Olega Burlakova odda ponudbo za nakup
večinskega deleža Termoelektrarne Trbovlje (TET).
• Cofaceova lestvica CEE Top 500 je pokazala velik
zdrs slovenskih energetskih podjetij.
• Hrvaška vlada izpostavi štiri strateške razvojne energetske projekte: termoelektrarno Plomin C, terminal
utekočinjenega zemeljskega plina na Krku, krak
Južnega toka do Hrvaške in Jonsko-jadranski
plinovod (IAP). Hrvaško gospodarsko ministrstvo pa
je objavilo prvi razpis za izdajo dovoljenj za razi skovanje in izkoriščanje ogljikovodikov na kopnem. VEČ
o regiji JV Evrope na portalu Energetika.NET/SEE
in na str. 42.

DECEM BER
• Vladimir Putin sporoči, da Rusija ne bo nadaljevala projekta Južni tok. Namesto tega naj bi zgradila
plinsko vozlišče na turško-grški meji. Članek na
str. 36.
• Evropska skladišča plina so skoraj povsem polna.
• Po šestih mesecih Ukrajina iz Rusije prejme prvo pošiljko plina.
• Cene nafte so občutno padle.
• Vlada sprejme operativni program zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov do leta 2020.
• Slovenski sindikati in energetsko intenzivna podjetja so se uprli vladi zaradi napovedanih večjih
dajatev zaradi toplogrednih izpustov. Več o tem
na portalu.
• Zdravko Počivalšek je novi gospodarski minister.
• GEN-I in Elektro energija sta objavila namero o
sodelovanju.
• HSE za novega direktorja SENG imenuje Marjana
Pintarja. Intervju na str. 22.
• GEN energija leto konča z dvakrat večjim dobičkom od načrtovanega. Več na str. 20.
• Evropska investicijska banka (EIB) je odobrila
po sojilo v višini 152 milijonov evrov petim sloven skim elektrodistribucijam.
• Alstom se je zaradi podkupovanja v Indoneziji,
Egiptu, Savdski Arabiji, na Bahamih in v Tajvanu
pogodil z ameriškim ministrstvom za pravosodje
in bo plačal 772 milijonov dolarjev kazni.
• Na podnebnem vrhu v Limi se je 196 držav, med
njimi Slovenija, dogovorilo o potrebnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Energetika.NET

5

EnergetikaNET 18_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 2.2.2015 15:41 Page 6

napOVED LEta 2015

Še vedno energetski koncept in še vedno
tEŠ, sicer pa nič več Južnega toka, temveč
strateški okvir EU za energetsko unijo
Ana Vučina Vršnak

pred letom dni smo napovedovali, da je v pripravi
Energetski koncept Slovenije (EkS). Dobili naj bi
ga – osnutek namreč – do konca tega leta. no,
junija naj bi bil zares dokončan projekt vseh
projektov pri nas, šesti blok termoelektrarne
Šoštanj (tEŠ). Evropska unija naj bi postala
»energetska unija«, tudi s številnimi infrastrukturnimi projekti na področju energetike. Sicer
pa ni treba posebej poudarjati, da bodo letos na
svetovni ravni vsi po vrsti spremljali dogajanje
okoli nafte in plina ter seveda obnovljivih virov.

Več v
razširjenemu
napovednik!
na portalu

pri nas ...
Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da se letos
prioritetnoposvečajopripravipodzakonskihaktov,ki
izhajajoizEZ-1.GlavniizzivbosicerpredstavljalastabilizacijaposlovanjaskupineHoldingaSlovenskeelektrarne(HSE)terstabilizacijainvzdržnoposlovanje
Centrazapodpore(torejpodporneshemezaobnovljivevireenergije).Kotomenjeno,nastrateškiravniostajavospredjuEKS,vodnosudoEUpadoločanjenadaljnjihukrepovzadoseganjeciljevenergetskeunije.
Dodativeljaseveda,dasebodoletosukvarjališez
dolgoročnostrategijoenergetskeprenovestavbnega
fonda,sprenovljenimakcijskimnačrtomzaobnovljive vire (AN OVE) in njegovo okoljsko presojo,
sprejemomakcijskeganačrtazaskorajničenergijske
stavbeterakcijskimnačrtomzaučinkovitoraboenergije(ANURE).
Tudiagencija za energijo (regulator)jessprejetjem
EZ-1dobilanoveobveznostipripravesplošnihaktov,
kisonamenjeniučinkovitejšemudelovanjutrgaz
elektriko.Skupnobomoralaletossprejeti24splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Poleg
tegasooperaterjisistemovelektričneenergijeinzemeljskega plina, organizator trga ter distributerji
toplote zavezani sprejeti splošne akte (najpozneje
domarca2016),hkaterimmoraagencijadatisoglasje,zatoagencijapričakuještevilnevlogezaizdajosoglasij(skupnopribližno140),kibodozahtevale
zelopoglobljenovsebinskoobravnavo.Agencijatudinajmanjenkratnaleto,najpoznejedo30.junija,
poroča vladi in državnemu zboru o stanju na področjuenergetikezapretekloleto.
Aktivnostidružbeplinovodi sebodovokvirurealizacijeRazvojneganačrtadružbezaobdobje2015-2024
sebodopozaključneminvesticijskemciklusulaniv
letu2015usmerilinatripodročja:vprojektezapovečanjeobratovalnezanesljivosti,vprojektepriklju6
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u VEČ o EKS

na strani 8!

čitevtervprojektezarazvojpovezovalnihtočkssosednjimiprenosnimisistemi.SodelovalibodosevedatudiprioblikovanjuEKSterzagencijopriDesetletnemrazvojnemnačrtuprenosnegaplinovodnegaomrežjazaobdobje2016-2025.Posvetilisebodoprojektom,kisofinanciraniizevropskihsredstev,
vključno s projekti skupnega interesa (PCI), sodelovalipabodotudissosednjimioperaterji(Gas
Connect Austria, Plinacro, FGSZ in Snam Rete
Gas)napodročjuskupneganačrtovanjaingradnje
infrastrukture,kibopovezalaSlovenijoinMadžarsko,omogočaladostopdoskladiščvregiji,odpravila
ozkagrlavprenosuterpovečevalaobratovalnozanesljivostteromogočilaevakuacijoplinaiznovih
virov, to je terminal utekočinjenega zemeljskega
plina(UZP)naKrkunaplinskitrgsrednjeinJV
Evrope.
VELES-usoletošnjeletožezačeliaktivno,sajso
že podpisali pogodbo za trženje in distribucijo
programskeopremeSUMOspodročjapametnih,
zakarboskrbelopodjetjeIskraZaščite,skupajs
hčerinskim podjetjem SolveraLynx, sicer solastnikomEnergetike.NET.ObtempaprvimoždružbeAleksanderMervarpravi,daboleto2015leto,
»vkaterembomozačrtalistrategijodoleta2020,
leto,vkaterembomopredvelikimizzivom–kako,
kdaj,vkakšnemobsegubomoodplačnoprevzemali110kVomrežje,kijetrenutnovlastidrugih
pravnihoseb,terstempovezaneorganizacijskoprocesnespremembevELES-u«.Obtemomenja
novazaposlovanja,pričetekuporabedvehnovih
programskihorodij:poslovno-informacijskiEPR
sistem in center vodenja prenosnega omrežja.
Upasicernanovostrategijoslovenskeelektroenergetike,torejEKS,kjerželibitivpripravovključen
včimvečjimeri.
PrioritetnapodročjadeladružbeSODO vletu2015
temeljijonaEZ-1,znalogozagotavljanjaučinkovitegainstabilnegadelovanjaelektrodistribucijskega
sistema.Kotpravijovdružbi,jezauresničitevposlovneganačrtapotrebnoravnovesjemedpotrebnim razvojem omrežja in upoštevanjem danega
regulativnegaokvira,kipredstavljafinančneomejitve in doseganje predpisanih parametrov. Izziv
predstavlja med drugim umeščanje elektroenergetskeinfrastrukturevprostor,kjersibodoprizadevali, da se v okviru priprave projektov dejansko
proučijonajugodnejšipotekitras,kipolegtehnološkihvidikovupoštevajoprostorskoprilagojenost
urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi
možnostmiinomejitvamiterokoljskimiizhodišči,
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šeposebejvarovanimiobmočjinarave.Tudiletos
bodošenaprejaktivnosodelovalivzdruženjihCIGRE, CIRED, EDSO in EURELECTRIC ter se
vključevalivpovezovanjeslovenskegaznanjastujim»sciljem,dabomovSlovenijilažjeinhitrejeizvajalipilotneprojektenanovihtehnologijah,kotso
naprednisistemimerjenjainpametnaomrežja«.

Gledeslednjegaboleto2015nedvomnozanimivo.
PovezalinajbiseElektroCeljeEnergijaterElektro
GorenjskaProdaja,medtemkoGEN-IterElektro
Energijašečakatanaodločitevagencijezavarstvo
konkurence.
u VEČ o naložbenem
paketu na str. 15!

Elektro primorska boletoszaključevalasanacijopo
žledu,nadaljevalabozizgradnjokabelskihsrednjenapetostnihvodovnapodročjuPivkeinPostojne.
Prioritetatakoostajavlaganjevdistribucijskoomrežje,zakarbodoletosnamenili13milijonovevrov.
PolegtegabodoskupajsSODO-mobnovili20kV
stikališčavRTPTolmin,RTPPostojnainRTPIzola.Obnovitinameravajotudi110kVtransformatorskopoljeTR2vRTPTolmininposodobitiprimarnoinsekundarnoopremovRPKomen.
Elektro Celje imapravtakopredsebojpomembne
naložbe-vključitevnovegaRTP110/20kVŽalecv
110in20kVomrežje,urejalibododokumentacije
za gradnjo novega daljnovoda 2x110kV TrebnjeMokronog,kipabosvojinvesticijskivrhpredvidomadosegelvletih2023-2024.Načrtujejošesprejetjeobčinskegapodrobnegaprostorskeganačrtapo
javnihrazgrnitvahzatrasoDV2x110kVRTPRavne
– RTP Mežica. Med pomembnejše investicije na
srednjenapetostnemomrežjusodinadaljevanjeprehodamestaCeljena20kVnapetost.
Elektro Ljubljana bovvzdrževanjeinprenovoomrežjavložilaokoli30milijonovevrov.Zaključitinameravaprojektinformatizacijeomrežja–Prostorskitipološkipopisomrežja–PISELJ.KotježekoneclanskegaletanapovedalprvimoždružbeAndrejRibič,
senadaljujefinančnakonsolidacijadružbetertudi
kadrovska.Obreorganizacijidružbescentralizacijo
podpornihprocesovinnadzoranadstroškiterprenovoinformacijskegasistemabodoaktivnostiletosusmerjenetudivpridobitevkoncesijesistemskegaoperaterja ter strategijo prenosa 110 kV omrežja na ELES.
25,5milijonaevrovbovobnovoinrazvojelektrodistribucijskega omrežja namenil Elektro Maribor.
TudinaŠtajerskemboševednopozornostnamenjenasanacijižleda.»Skladnosstrateškoopredelitvijobovelikpoudareknanačrtnemkabliranjuin
zazankanjusrednje-innizkonapetostnihvodovter
avtomatizaciji mreže. Do konca leta 2015 načrtujemo,dabomoimelivsistemnaprednegamerjenja
vključenihvsaj50odstotkovvsehmerilnihmest,«
pravijo.Sicerpanačrtujejookoli100novihzaposlitev.
V Elektru gorenjska bodo poskrbeli za ustrezno
nadgradnjoomrežjavpodzemnikabelskiizvedbi
ter nadaljevali s posodobitvijo transformatorskih
postaj.Zaključilinajbiizgradnjo110kVdistribucijskedaljnovodnepovezavemedRTPŽeleznikiinRTP
Bohinjinzaokrožiligorenjskoenergetskozanko.
Posvetilisebodopridobivanjulastnekoncesijeza
distribucijoelektričneenergije,posodobitviobračunskihmerilnihsistemov(AMI),nadgradnjidistribucijskegasistemavodenja(DCV),integracijitehničnihinformacijskihsistemov(CIM),tertudipovezovanjuhčerinskihdružbsstrateškimipartnerji.

u VEČ o trgovanju/

tradingu na straneh
44 in v posebni rubriki
na spletu
http://www.energetika.
net/novice/trgovanje!

na stari celini ...
VosredjujevsekakorJunckerjevnaložbenipaket,
sajnajbiprveinfrastrukturneprojekte,medkaterimi so tudi energetski, začeli izvajati že v drugi
polovicileta.Zaleto2015sicerEvropskakomisija
medključnimipobudamiomenjaenergetskounijo–dobilinajbinezakonodajnistrateškiokvir,ki
seboosredotočilnavarnostenergetskeoskrbe,povezovanjenacionalnihenergetskihtrgov,zmanjševanjeporabe,dekarbonizacijoenergetskemešanice
terspodbujanjeinovacijinraziskovanjvenergetiki.Ktemupaspadašedrugaenergetskapobuda,
povezana s podnebnimi spremembami v okviru
globalnihpogajanj,karsepričakujevprvemčetrtletjuletos.DomarčevskegavrhaEUnajbiBruselj
pripravil še dokument glede 10-odstotnega cilja
povezanostiinterkonekcij.
Novostiseobetajošenapodročjutrgovanja,med
drugim naj bi sredi februarja potekalo spajanje
trgovzelektričnoenergijonaitalijanskihmejahz
Avstrijo,FrancijoinSlovenijo.

V svetu ...

u Preberite »Svet se

utaplja v nafti; kje
bo pristala cena?« v
prejšnji številki revije,
najnovejše naftne
novice pa na
Energetika.NET!

Po tem, ko smo vstopili v leto 2015 z rekordno
nizkimicenaminafte,bonedvomnopozornostše
naprejusmerjenavnajvečjeproizvajalke–Rusijo,
ZDAinSavdskoArabijo.VsakmesecboMednarodnaagencijazaenergijo(IEA)objavilaporočiloo
dogajanjunanaftnemtrgu,karbomorednospremljalinanašemportalu.SpremljalibomotudidogajanjepokončanieriJužnegatoka,predvsemodnoseEU-Rusija.PrvadamaEvropskediplomacijeFedericaMogherinividinamrečpriložnostzaizboljšanjerazmersreditegaleta.Plinskazgodbasebo
razpletalavpovezavizutekočinjenimplinom,polegtegapabozanimivonedvomnotudinapodročjuobnovljivihvirovinjedrskeenergije.Trenutek
nizkihcennaftejenamrečpomnenjupoznavalcev
izrednoprimerenpravzazagonzeleneenergije.In
kosmožeprizelenem:celoletoseboLjubljana
lahkopripravljalanato,dabos1.1.2016prevzela
nazivZelenaprestolnicaEvrope!

2015
Energetika.NET
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EnErgEtSki kOnCEpt SLOVEniJE

Minister gašperšič:
Osnutek do konca 2015,
v DZ na začetku 2016
Ana Vučina Vršnak in Alenka Žumbar Klopčič

Februar

Januar

Oba energetska
stebra opozorita,
da zamujanje z
energetskim programom pomeni tudi
zamujanje ključnih
energetskih
projektov v državi.

Takratni minister
Samo Omerzel pove,
da bo EKS dal
odgovor glede
drugega bloka
nuklearke (JEK 2).

2013: 2014:

Foto: Ana V. V.

Javni posvet o EKS
v DZ je pritegnil
precej več kot 100
udeležencev – tako
ključne odločevalce v
slovenski energetiki
kot tudi civilno
družbo.

Minister za infrastrukturo peter gašperšič je sredi januarja v
državnem zboru na javni predstavitvi mnenj o energetskem konceptu Slovenije (EkS) dejal, da pričakuje, da bo osnutek EkS
pripravljen do konca leta 2015, v začetku leta 2016 pa bi šel
v razpravo v državni zbor. razprava je pritegnila precej več kot
100 udeležencev – tako ključne odločevalce v slovenski energetiki kot tudi civilno družbo. in bilo je kaj slišati.
Najprejjeministerdejal:»Trebasejezavedati,dagrezastrateški
dokumentzdolgoročnostrategijo,zatojetrebapregledatirazlične
poglede.«Poudarilje,dasicerpolitičneodločitvedajejostrateške
usmeritve,dapaposamezniprojektinisostvarstrateškihpolitičnihusmeritev,ampakstvarinvestitorjev,kimorajotudisprejeti
odgovornostzasvojeodločitve.Energetskapolitikanisamasebinamen,nitivnjejnesmejoprevladovatiparcialniinteresi,jepoudaril.

Osnovni pogoji: okolje, oskrba, konkurenčnost
Ponjegovemmnenjumoraenergetskapolitikaupoštevatiokoljsko-podnebnezahteve,obenempazagotavljatizanesljivostoskrbe,
kijepomembnatakozakončneodjemalcekotzacelotnogospodarstvo,zasplošnoblaginjopajesevedaključnatudikonkurenčnost.»Kjersogeografskedanostiintoomogočatuditehnologija,jetrebagraditinaenergetskisamozadostnosti,«jedejal.
Omeniljekombinacijoobnovljivihvirovenergije(OVE)injedrskeenergije,nadgradnjoprenosnegasistema,sicerpaizpostavil
pomenprometainsanacijestavb.Prometujekotenemunajvečjih
porabnikovenergije–porabijekar40%energije–trebaposvetitiposebnopozornost,pritempasejenavezalpredvsemnaelektričnomobilnost.»Sevedapamorabitivsaelektrikaproizvedena
vSloveniji,«jedodalGašperšič.
Doleta2050jedržavaponjegovemmnenjusposobnadosečicilj,
kobovsoelektričnoenergijoproizvedlabrezemisijtoplogrednih
8
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plinov.Vtemčasuoz.dotočke,kobodofosilnagorivapošla,pa
moradržavapreitinaOVE.Kotjepritemdodal,sotudržavnimehanizmižeizkrivilitrg,zatosebovprihodnjedržavaposvetila
spodbujevalnimukrepom,kiteganebodovečpovzročali.
Priložnostzazagongospodarstvapaministervidipredvsemv
energetskisanacijistavb.Čebiseteresnolotili,imamopoministrovih besedah potencial za kar 8000 novih delovnih mest
neposredno,posrednopašezadvakrattoliko.

Od kritik, želja, predlogov, dejstev
FrancTrčekizZdruženelevice,kijebilapobudnicajavnepredstavitvemnenj,jedejal,daenergetikovSlovenijiobvladujejomonopoliinoligopoli,dapaželijovečjopreglednost.»Želimo,da
lahko do besede pridejo vsi, ki si ne morejo privoščiti dragih
medijskihkampanj,«jeizpostavilvuvoduvrazpravo.
PrvimožELESAleksanderMervarjevrazpravispomnilpredvsemnacenoelektričneenergije,kijobomoplačevali,EKSpaželi
videtišeletos.OdosamosvojitveSlovenijaniimelakonsistentne
energetske politike; tudi nacionalni energetski program je bil
skupekželjalobijev,medtemkojebilakcijskinačrtzaobnovljive
vire le odgovor na zahteve Bruslja, je dejal Mervar. »Slovenija
potrebujesvojenergetskikonceptševletošnjemletuinnečeztri
leta,«jepoudaril.Izpostavilje,dajeslovenskaenergetikalastvseh
Slovencev,nepalokalnepolitike.»PriizdelaviEKSsebotreba
vprašati, kakšno končno ceno si lahko privoščimo glede na
standardingledenakonkurenčnost,«jebiljasen.»Trebaseje
vprašatitudi,kolikšendeležvcenielektrikelahkopredstavljajo
prispevkiindajatve.«
Sicerpajedilemepovzeltakole:Alijeslovenskaelektroenergetikapredtem,daseustreznoreorganizira?Boimelavbodočedva
alipaleensteber?Boimelapetelektrodistribucijinkdoboupravljalhidroelektrarne?Bomopametnaomrežjadelalinašestihali
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Februar

Marec

Maj

November

Januar

Marec

Koalicijska
pogodba
predvidi
pripravo EKS.

En.odmev 014: Direktor direktorata
za energijo Danijel Levičar pove, da
obstaja le oris EKS, ki se bo osredotočal na »poslanstvo energetike – tako v
funkciji gospodarstva kot državljanov«.

EKS predstavijo
na sejmu
Energetika.

Razburjenje, ker so
na ministrstvu za infrastrukturo poslancu
SDS Danijelu Krivcu
sporočili, da bi lahko
EKS v parlamentarno
razpravo prišel šele
leta 2018.

Gašperšič
zagotovi, da bo
osnutek EKS
pripravljen do
konca leta
2015.

En.odmev 015:
Minister
Gašperšič bo
govoril o domači
energetski
strategiji.

2014: 2014:

2014: 2014: 2015: 2015:

Objavjen energetski zakon (EZ-1),
ki opredeli EKS.

naenienotniplatformi?BostaTermoelektrarnaŠoštanj(TEŠ)in
PremogovnikVelenjepovezana?Sesplohzavedamo,kakšnojedejanskostanjevproizvodnemsektorju?TakojenanizalMervarin
opozoril, da nedelovanje TEŠ, ki je bil v razpravi večkrat tarča
nevladnihorganizacij,pomenitudi40-odstotnouvoznoodvisnost.

Aleksander Mervar, ELES: »Nisem nasprotnik OVE,
ampak v razpravi o brezogljični družbi se je treba
vprašati, koliko bo to stalo.«

Uvoznaodvisnostpapomeniitalijanskecene,nenemških,jeizpostavil.»Obnovljiviviri.Lepojeotemgovoriti.Noveigračkesoza
bogate,Slovenijapanibogata.Za400evrov/MWHbivsakdoinvestiral,«praviMervar.Pravi,daninasprotnikOVE,ampakdaseje
trebavrazpraviobrezogljičnidružbivprašati,kolikobotostalo.»Ko
govorimootem,dabomodonekegaciljnegaletabrezogljičnadružba,lahkopovemotudi,dasmovvrhuevropskihdržavpodeležuobnovljivihvirovvlastniproizvodnji.Smotudidržavaznajboljuravnoteženocenoelektričneenergije,«jestrnilMervar,kisicerdoleta
2030pričakujeenergetskouvoznoodvisnostdržavemed0(vprimeruugodnehidrologije)in16%;čeTEŠnebideloval,pavvišini40%.
EKSmorabiti,takopraviprvimožGENenergijeMartinNovšak,okoljskovzdržen,odgovorendoprihodnjihrodov.Nemoremo
siprivoščiti,dapokurimovsevnekajstoletjih,pravi.»EKSmora
temeljititudinarazvojudružbe,daboenergijadostopnavsemsocialnimkategorijam.Želimoimetizanesljiveinvarnevire,predvsemsezavzemamozazniževanjeuvozne odvisnosti,«jepoudaril
indodal,dajetrebatudienakovrednoobravnavativsetehnologije.

Martin Novšak, GEN energija: Švica z visoko stopnjo
jedrske energije in nizkimi emisijami ter ugodnimi
cenami elektrike je lahko zgled.

In kaj konkretno predlaga GEN energija? Elektrifikacijo
prometainogrevanja,proizvodnjoelektrikeizjedrskihinvodnihvirov,zmanjšanjerabefosilnihgoriv,poudareknaplinu,še
boljšoizrabovirov,kisonamdani(biomasainvodnaenergija),
ukrepe za učinkovito rabo energije. Pričakovani rezultati so
manjša uvozna odvisnost, manj emisij, zanesljiva oskrba po
konkurenčnih cenah. Brez konkurenčnih cen je namreč pod
vprašajemstandard.
Novšakjenazornopokazaldiagram,kjersobileNemčija,AvstrijainDanskaprikazanekotdržaveznizkimjedrskimdeležem
invisokimiemisijamitervišjimicenamienergije,medtempa
Švica,ŠvedskainFrancijakottistezvisokimdeležemjedrskeenergije,nizkimiemisijamiinugodnimicenami.»Švicajelahkotudituzazgled,«meniNovšak.

ProfesorPeterNovaksfakultetezatehnologijeinsistemeiz
Novegamestajedejal,danaministrstvunastvarigledajopravilno,dasousmeritvevsplošnemdobre.Sicerpapravi,da»svetdrvi
vkolaps«,saj20%svetovnegaprebivalstvaporabi79%vseenergije.Predstaviljediagramenergijskeintenzivnostiinrealnih
cenvprimerjaviZDAzEU,kjerpriminimumuporabefosilnih
goriv na enoto proizvoda izstopata Slovenija in Luksemburg.
»Še zdaleč nismo tisti lumpi v Evropi, ki delamo slabo,« je
poudarilinsevprašal,kakosedajnaprej.Kerseboprinasdoleta
2050zaradistaranjaprebivalstvabistvenospremeniloštevilodelovnoaktivnih,bomomoralibistvenopovečatikoličinoenergije
vindustriji,kiseavtomatizira.Nareditimoramonovenergetski
sistem,kipabimoral,kotpravi,zadoščatišestimpogojem:virenergijemorabitineomejeninvsemdostopen,karobnovljiviviriso;
nosilcienergijenesmejopovzročatiemisij,karspetpredstavljajoOVE;energijamorabitinarazpolagovesčas;novenergetski
sistem mora uporabljati obstoječo infrastrukturo z majhnimi
dopolnitvami;vprehodnemobdobju35letmorataobasistemadelovati vzporedno brez motenj; sonaravni sistem pa mora biti
konkurenčen ob vključevanju vseh »eksternih« (nepriznanih)
stroškov,kijihpovzročajofosilnagorivavokolju,vnjihovoceno.
Dejalje,damarsikdo,kipredstavljatradicionalnovejoenergetike, o eksternih stroških fosilnih goriv, ki niso vključeni v
ceno,splohnegovori.Zafosilnagorivadajemobistvenovečkot
zavseOVE,intotrikratdoštirikratveč.Kobomotoizravnali,se
lahkopogovarjamootržnihcenah,jebiljasenNovak.
PomnenjuRobertaGolobaizGEN-Ijesedajidealentrenutek
zaoblikovanjeEKS,insicerzato,»kerjevečinalokalnihinteresov
zadovoljenih«.EKSmoraponjegovemmnenjupoiskatisoglasje
gledeciljev,nepoti.»Zamejeosnovniciljbrezogljičnostcelotne
energetike do leta 2050,« je jasno dejal. Iz tega cilja, ki se ga
moramovsidržati,izhajaenergetskasamozadostnost,jepristavil
in dodal, da je to pomembno zaradi načina financiranja
brezogljičnosti.Kerčenamenimodenarzauvozfosilnihgoriv,gre
denarvtujinoinnedomazabrezogljičnost.

Robert Golob, GEN-I: Najprej jasen cilj o brezogljični
družbi, potem pa odločitev o jedrski energiji.

Pritemjeizpostavilponovnoelektrifikacijodržave:»Ciljmora
bitimaksimalnaelektrifikacija,kerimamovelektrikitehnologije,
kitoomogočajo.«Instemvzvezijepokazalnat.i.net-metering.
Golobsezaveda,daobstajavelikonasprotnikovtegakoncepta,a
trdi,dasestem»soncevrnevSlovenijo«indatopomenitudi
demokratizacijo. Vsak se bo lahko sam odločil, ali bo samozadosten,pravi,inposameznikatudi»nebogabrigalo,kajsebodogajalovRusiji,Kuvajtuipd.«Kdorbošelvto,boimelponjegovem
mnenju»korenček«,kdorpane,bopokrivaldelstroškov.Čebi
zmoglitapreboj,pravi,bibilekoristivisoke.Golobjezbranim
Energetika.NET
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Minister Gašperšič: Energetska
politika ni sama sebi namen,
niti v njej ne smejo prevladovati
parcialni interesi.

dejal,davNemčijigospodinjstvazaelektrikoplačujejoprecejveč,
inkobomopripeljalikonkretnekoristiljudemvhišo,»bodovsiza«.
GledeciljaEKStorejnebismelobitipomislekov,gledepotipa
imamopoGolobovihbesedahsamodvascenarija:zalibrezjedrskeenergije.Todilemopajemogočeekonomskoovrednotiti.Potem
bomogočesprejetipametnoodločitev,jeprepričan.ZaEnergetiko.NET
jedejal,dajenajprejnavrstielektrifikacija,šelenatopaodločitev
ojedrskembloku.Otemsicerponjegovemmnenjuodločitveni
trebasprejetišedesetlet.Sicerpajesvojnastopvdržavnem zboru
sklenilv»upanju«,dabiciljEKSdefiniralivtrehmesecih.
VdržavnemzborujenastopilatudiAlenkaBratušek,ZaAB.
Dejala je, da je z OVE mogoče zmanjšati odvisnost od uvoza
energijeinpovečatičistostsvojeenergije.»DržavamoraspodbujatiOVE,samonajtibotrebanov,douporabnikovboljprijazen
model.Dosedanjininajboljučinkovit,«jeizpostavilainpovedala,
dasetudisamazavzemazanet-metering.»Jetonajboljše?Ne
vem,ampakčeseotemnitinepogovarjamo,nemoremovedeti,
smopaprepričani,daje,«jedejalainpristavila,daEKSpotrebujemočimprej.

razprava o EkS: različne želje in različna videnja,
tudi obtoževanja in nezadovoljstvo
RazpravaoEKSjepritegnilaskorajdavsevSloveniji,kisetakoali
drugačeukvarjajozenergetiko,meddrugimAndrejaVizjakaiz
HidroelektrarnnaspodnjiSavi(HESS),sicernekdanjegaministra
zagospodarstvo.Oskrbazenergijomorabititrajnostnonaravnana
inkonkurenčna,jepoudarilinpritemomenilOVEinhkratisnovanjejedrskeopcijevsmislunajnovejšihdognanj.
Nekateri v razpravi so bili sicer proti TEŠ 6, drugi
proti JEK 2, spet tretji so vse po vrsti obtoževali za
slabo stanje v državi, medtem ko so tretji hvalili državo,
da vendarle ni vse slabo. Nekateri so se omejili na
»lepo naravo«, drugi na domačo industrijo, tretji so
izpostavljali cene.

Trček, ki je sklical posvet, je dejal, da bi bilo treba denar v
bodočenamenjatirazsipnimstavbam,kiporabijodvepetinienergije,karbiponjegovemmnenjulahkoprepolovili.Dejaljetudi, da se veliko denarja porablja za jedrsko opcijo in medijske
spine,podrugistranipase»jepokazalo,dabilahkoSlovenijaobstalatudibrezTEŠ6«.
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Gorazd Marinček, Slovenski E-forum, ki vodi projekt 100%
samozadostneskupnostiizOVE,jeizrazilželjo,dabiSlovenija
postalaenergetskoneodvisnadoleta2050.BožoDukić,Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS), je glede tega
predstavilidejooenergetskoneodvisniregijiGorenjska–SevernaPrimorska.»Zatoimamonarejenkonceptnapetihstraneh.
Najprej gremo v menjavo fosilnih energentov, potem pa v
električnomobilnost,«jedejalindalpravGolobu,daje»zelopreprosto–ciljimašpredsebojinmuslediš«.
Vlado Odar iz Slovenskega E-foruma ter Tomislav Tkalec,
DruštvoFocus,staseizreklaprotiJEK2.»MedtemkoseTEŠ6
žeutaplja,seževsiljujeJEK2,«jepoudarilTkalecindodal,darabarazpršenihvirov–torejdemokratizacijasistema–splohne
pridedoizraza.»OVEdojemajokotgrožnjo.Trebajepresečiovire,
kijihpostavljajovodilnivslovenskienergetiki,«jebilkonkreten.
Energetskiobjektiimajodolgoživljenjskodobo,zatojetrebapo
njegovemmnenjuimetipriEKSvmislihdolgoročnostrategijo,
kinajbotrajnostna.

V državnem zboru smo slišali poziv vladi in GEN energiji,
naj do sprejetja EKS zaustavita vse investicije v drugi
blok nuklearke. Prvi mož družbe Martin Novšak je za
Energetiko.NET podal odgovor: Država mora najprej
sprejeti odločitev o tem projektu – to se bo zgodilo prav
z novim energetskim konceptom –, »šele po tem pa bo
mogoče komentirati samo investicijo«. »Če bo naš
koncept temeljil na realnih temeljih, bomo šli po poti
Belgije in Nizozemske, ne pa neke Nemčije, ki je
tako ali tako znatno večja od naše države,« je menil
sogovornik, ki sicer sprejem EKS pričakuje že letos.

BojanKuzmičzAgencijezaenergijo,torejregulatorjatrgaz
energijo,jespomnil,dajetrebaprisnovanjuEKSimetivmislih,
dadelujemovokviruenotnegaevropskegatrga,medtemkoje
mag.AntonPogačnikizLokalneenergetskeagencijezaGorenjsko(LEAG)govorilovlogilokalnihenergetskihagencijprinastajanjuEKS.Agencijjesedeminnjihovpotencialjetrebaizkoristiti,
sajvokviruenergetskegamenedžmentapripravljajoprojekte,se
prijavljajonarazpiseipd.
Nastopilisotudirazličnipredstavnikicivilnedružbe,kisose
zavzemalizarazličnestvarivpovezavissvojimlokalnimokoljem
(denimoprotivetrnicamvSenožečahinDivači),patudipredstavnikigospodarstva,naprimerBogdanKronovšekizTermotehnike
Kronovšek,kisinepredstavlja,datoplotnečrpalkenebiimelesvojegamestavEKSpriogrevanjuinhlajenju.
DejanSavič,Greenpeace,jespomnil,daseposvetunajvečvlaga
vfotovoltaiko,prinasnič.»Dajmobitivsajpovprečni,torejsledimopovprečnimtrendom,davsajnezaostajamo,«jedejal.Sicerpajebilzadovoljen,dajerazpravapritegnilatolikoljudi.Velikadvoranadržavnegazborajebilanamrečskorajdapovsempolna.RazpravojespremljalatudiRomanaJordan,nekdanjaevropskaposlanka,kisejevelikoukvarjalazenergetskimivprašanji.Za
Energetiko.NETjeizrazilazadovoljstvo,dasejerazpravaoEKS
sedajzareszačela.Dejalaje,dajedobroslišatitolikorazličnih
mnenj,dapamorasedajministrstvoimetipogum,dasprejme
»praviEKS«.
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Zakaj Slovenije
fotovoltaika ne
zanima več

otovoltaikajevletu2014ponovnodoseglasvojmaksimum.Letosjebilovsvetuinštaliranihza49GWnovih
sončnihelektrarn,skupnainštaliranamočpapresega
200GW.VEvropisejenanovoinštaliranamočustalila
pri10GWletno,pričemerjezanimivo,dajenajvečjitrgpostala
VelikaBritanija,zakaterovemo,daninajboljosončenaevropskadržava.Vprašanjejetorej,zakajSlovenijefotovoltaikanezanimaveč.

F

Sonce znižuje ceno elektriki
Trenddržav,kiimajovEvropizelovelikosončnihelektrarn,se
povečuje. Med njimi so na primer Nemčija, Italija, Belgija,
VelikaBritanija,Nizozemska,Španija,ČeškainGrčija.Lahkose
vprašamo,zakajsiSlovenijaneželimedelito,oziromadrugače
–zakajjesonceboljstrateškozanimivozamanjosončenedobrorazvite zahodne evropske države kot
pazaSlovenijo.Odgovorjevnaložbizaprihodnost,sajsoncekotobnovljivivirelektričneenergijeceni
električnoenergijonatrgu,omejujeuvozfosilnihgoriv,sčimerpovzročapozitivnonetobilancomedobnovljivimiviriinuvozom,
terhkratišezagotavljaneokrnjenookolje.

družbeE.onnanovi,sodobnidel,kiseukvarjaizključnozOVE,
inpreostanek,kjerjezbranovseostaloinjezaE.ondrugotnega,
manjstrateškegapomena.

Sončnih elektrarn bo vse več
Vletu2015šenaprejpričakujemoznatnorastštevilasončnihelektrarnposvetu.VEvropisetrgusmerjavvečjekomercialneelektrarne
naindustrijskihobjektih,medtemkosevelikeelektrarnenatleh
gradijoprecejmanjkotvpreteklosti.Rezidenčnisegmentsebošebolj
krepil,vsepomembnejšapostajataestetikainumestitevvobjekte.
VštevilnihdržavahEUjeproizvodnistrošekelektričneenergijeizsoncažeupadelpodceno,kijozaelektrikoplačujejoodjemalciprielektrodistribucijah.Industrijafotovoltaikebovletu2015
ponovno prišla do pozitivnih marž. V Sloveniji žal ne vidim
možnosti,dabisenapodročjusončnihelektrarnvnaslednjihdvehali
trehletihzgodilokajomembevrednega.Šelepotem,kobomozačeli
zelo močno zaostajati za tujino,
bodoizvedenipotrebniizračuniin
naenkratbonekdoododgovornih
ugotovil,dasmopetletprepozniin
daješkoda,dadomačenalogenismoopraviližeprej.Takratbo
fotovoltaika v Sloveniji ponovno zacvetela, kot cveti danes v
Nemčiji(Nemciševednopostavijomed2,5in3GWletno)inše
marsikjedrugod.

V letu 2015 še naprej pri čakujemo znatno rast števila
sončnih elektrarn po svetu.

Za mnoge države fotovoltaika ključni pogoj za gospodarsko rast
Nasvetovniscenijefotovoltaikaenergijaprihodnosti,kisemasovnouporabljažedanes.Zaštevilnesvetovnedržavejefotovoltaika
ključnipogojzagospodarskorastinblaginjo,sajnidrugeganačina,kibidovoljhitroomogočalnoveinvesticijevenergetskevire,
brezkaterihnadaljevanjegospodarskerastinimogoče.Gradnja
infrastruktureinvelikihcentralnihproizvodnihobratovjeprepočasna,dabilahkosledilatempuhitregagospodarskegarazvojain
naravnim danostim. Kraljevina Tajska ima denimo zgolj dve
konkurenčni opciji, med katerima se lahko odloča glede svoje
prihodnosti: sončna ali jedrska energija. A slednja tam zaradi
potresneogroženostinisprejemljiva.
Podrugistranijevletu2014rekordnopresenetilČile,sploh
največ sončnih elektrarn pa so v letu 2014 postavile Kitajska,
ZDAinJaponska.
Slovenska energetska strategija v rokah nasprotnikov novosti
VSlovenijiglavniizzivostajataenergetskastrategijainpolitika,
kijetrdnovrokahlobijevinnasprotnikovvseganovega.Slovenijazatonikolineboprvaintudinenajboljkonkurenčna.Pri
nasbomoščitilistarevelikane,kisoobsojeninapropadsamo
zato,kersepremočnoupirajoidejam,kijimzadnjihnekajlet
sledi ves razviti svet. Vzemimo za primer nedavno razdelitev
12
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OVE prinašajo ogromne priložnosti
Nihčesineznapredstavljati,davletu2050fotovoltaikanebibila
edenizmedključnihelektričnihvirov,zatosemoramostrinjati,da
sebostavbodočenjenavlogainprisotnostlešekrepili.Tojepreprostodejstvo,kiganesmemoprezreti.Vsesvetovnevelesileso
fotovoltaikoopredelilekotpoglavitnoenergetskosmernicoprihodnosti.Negrevečzarazvoj,smovfaziimplementacijevmnožično
rabonapraktičnovsakemkoraku.Energetikiserazlikujemopo
tem,daimajonekateriobčutek,dasespremembešenedogajajo,
ampakdabodonjihprišlošelenekočvprihodnosti.Občutekimajo,
datakratpafotovoltaikabo.Mordasmoimelivsienakobčutek
nekočgledeinternetainmobilnetelefonije,aključninapredekse
jenajboljbliskovitoodvijalpravtakrat,kosmonekateriobčasnože
uporabljaliinternetinimeliprvemobilnetelefone.
Cenaelektričneenergijenanemškiborzijerekordnonizkainznaša
manjkot35€/MWh.Doleta2050senamobetajoneslutenerazsežnosti,kinamjihbodonudilizgoljOVE.Atonebobiomasa.S
prihodomelektričnihvozilinekonomskegapreoblikovanjaenergetskihomrežijterproizvodnjeinporabeelektričneenergijebomo
vsienergetskideležnikimotiviranikspremembam,kibodonaredileenergetikoenoizmednajboljpestrihživljenjskihprvin.
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Danijel Levičar:
Slovenska energetika potrebuje
red in disciplino

BLaginJa
nOSiLnE gOSpODarSkE panOgE

EnErgEtika, Viri, LJUDJE in ZnanJE
nergetika,skupajzostaloinfrastrukturo,naravnimiviri,
akumuliranim znanjem in ljudmi, je v temelju vsake
zdravedružbeingospodarstva.

E

Slovencirazumemopomendobregatemelja.Gradnjohišev
svojikulturidojemamokotvseživljenjski,generacijskiprojekt.
Zatosenanjpripravljamopreudarnoinpremišljeno.Zavedamo
senamrečdejstva,dabodoimelesprejeteodločitvedolgoročen
vplivnanašeživljenje.
Poanalogijijepotrebnodelovatipreudarnotudipriključnih
odločitvahvenergetiki.Dobromoramorazmisliti,kjeinkakšen
energetskitemeljželimozgraditi,dabotapotemlahkopodpiral
stebrenosilnihgospodarskihpanogskupajznašoskupnoblaginjo
Pomembendelprocesasprejemanjaenergetskegakonceptaje
vodenjejavnihrazprav.Tebodoplodne,čeboargumentacijabaziralanadejstvihinštevilkah,nepanapridevnikihinčustvih.S
takozasnovanimpristopomsepotemnašaspoznanja,izkušnje
terželjaporazvoju,kijevenergetikiinherentnovsebovana,zapišejovtemeljnirazvojnidokument:EnergetskikonceptSlovenije(EKS).

poslanstvo energetike: V službi državljanov in gospodarstva
Od vseh sporočil je zagotovo najmočnejše tisto, ki ga mora
odražatiposlanstvoenergetike.Energetikajedolžnazaradisvojepomembnostivdružbenemsistemuizpolnjevativečkotsamo
svojerazvojneciljeinsezavedatisvojevpetostivcelotenustroj
gospodarstvainživljenjanasploh.Novaparadigmanaznanja,da
jeenergetikavslužbidržavljanovingospodarstva.
Vendartonisamoposebiumevno.Izzgodovineinpreteklihenergetskihprojektovvemo,dasobilevseslabeodločitvesprejetena
podlagi parcialnih interesov, ki niso zasledovali skupnih ciljev.
Slovenskaenergetikapotrebujeredindisciplino.Sistemskespremembenaravnidržavneureditve,kismojimbilipričapovzpostavi-

LaStnik

pOSLOVODStVO

naDZOr

tvisamostojneSlovenije,venergetikišenisozaživelevpotrebnem
obsegu.Ševednojemočslišatiizjave,dajeenergijadružbenadobrina.Družbenadobrinasodanessamošezrakinnasedleinvesticije.Energijaježenekajčasaoznačenakotdobrinaintržniproizvod.
Zauspešenrazvojenergetikejeključnozagotavljatiodgovorno
lastništvo,poslovodstvoinnadzorvdružbah.

izzivi: promet, električna energija in učinkovita raba
Pridolgoročnemrazvojuenergetskegasektorjajenujnopotrebno zasledovati principe trajnosti v obliki zanesljivosti oskrbe,
okoljske sprejemljivosti in konkurenčnosti. Cilji EKS do leta
2055bodoposledičnovezaninato,t.i.energetskotrilemo.

Energetika.NET
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Za prepoznavanje izzivov in priložnosti je najprej potreben
celostenpoglednavsesektorjevenergetiki.Največjiizzivipri
zanesljivostioskrbesedaneskažejotam,kjerimamonajvečjo
raboinhkratitudinajvečjoodvisnostoduvoza.Sektor,kiizstopa
vkončniporabienergije,jepromet.VprometusevSlovenijiporabi40odstotkovvseenergije.Tolikšenjepribližnotudidelež
izpustovtoplogrednihplinov(TGP)prometnegasektorjavSloveniji,sajgaskorajizključnopoganjajofosilniviri.
Slovenijajemočnoodvisnaodtujihenergentov.Takonaletnibaziuvozimozapribližnodvemilijardievrovenergentov,kar
predstavljasedemodstotkovbrutodomačegaproizvoda(BDP).
Zmanjšanjeenergetskeodvisnostiinnadomeščanjefosilnihvirovzalternativnimijelahkocilj,kinamizboljšaparametrezanesljivostioskrbe,zmanjšaizpusteTGPinzagotovivečjoenergetskoučinkovitost.
Če bo to naša zgodba, potem je nujno, da se nanjo naveže
razvojno naravnano gospodarstvo. Uvedba alternativnih virov
energijevprometodprenovopoljeposlovnihpriložnostizarazvojnovihtehnologijinposlovnihmodelov.Tuleži»blueocean«
energetikeinavtomobilskeindustrije.

Če želimo imeti delo, dobre plače
in primerno kakovost bivanja,
potem je treba tudi v energetiki
sprejemati odločitve, ki bodo
učinkovale v smeri razvoja
gospodarstva in družbe v celoti.
VtejlučijepotrebnogledatinemškozgodboukrepovOVEin
URE.Tunegrezaničdrugegakotzapolitičnoodločitev,dabo
energetskiprehodnaobnovljivevirestimuliralingnalizvozno
inrazvojnonaravnanonemškogospodarstvo.
Slovenskaenergetsko-gospodarskarešitevsenebopokazala
samovoblikiukrepovOVEinURE,ampakvpravilnemcelostnem pristopu, ki bo moral upoštevati naše naravne danosti.
Skupajzobstoječoinfrastrukturoinrazvojnonaravnanimgospodarstvomlahkoodenergetikeupravičenopričakujemo,daprevzamevlogomotorjarazvojavnaslednjemrazvojno-investicijskemciklusu.
Napotivbrezogljičnodružbonamdanesvvelikimeripomagajedrskatehnologija.VSlovenijiimamodolgoletnepozitivne
izkušnjezjedrskotehnologijo,kipredstavljakonkurenčeninvisokorazpoložljivvirelektričneenergije.Smoenaizmedtridesetihdržavnasvetu,kiimarazvitovsopotrebnojedrskoinfrastrukturozavarnouporabojedrskeenergijeodoperative,izobraževanja,nadzora,strokovnegausposabljanja,podporneindustrije pa do znanstvenoraziskovalne stroke. Jedrska opcija
izpolnjujeciljekonkurenčnosti,zanesljivostioskrbeinokoljske
sprejemljivostivlučiprehodavbrezogljičnodružbo.
Velikizzivnamjeinboučinkovitarabaenergije.Tošeposebejveljazasektortoplote.ZzbranimiprispevkiUREseizvajajoenergetskesanacijejavnihinzasebnihstavb.Kersoizvajalci
delinproizvajalcistavbnegapohištvavvelikimeridomačapodjetja,stemukrepomskrbimo,daseprispevkivračajovdomače
gospodarstvoinslovenskeplače.

infrastruktura in lastniško upravljanje
Organizacijainstrukturaenergetskegasistemainceloceneenergentov v Sloveniji so v veliki meri posledica obstoječe infrastrukture.Današnjaenergetskainprometnainfrastrukturasta
bili v največji meri zasnovani v šestdesetih in izvedeni v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sem lahko štejemo vse
14
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najpomembnejšeprojekte,kotsoLukaKoper,avtocestnikriž,
plinovodnisistem,NuklearnaelektrarnaKrško,elektrifikacija
železnice,400kVprenosnoomrežjeinšebilahkonaštevali.To
soprojekti,kisozačrtalidružbenirazvojzadnjihštiridesetihlet.
Verjamem, da je razumsko graditi na obstoječih temeljih.
Elektroenergetski sistem je po definiciji sistem, ki v največji
možnimeriizkoriščaprednostiekonomijeobsega.Socializacijavsmisluspodbujanjapriklopanaomrežjedodatnoprispevak
učinkovitostisistema.
Ista logika deluje tudi pri plinskem sistemu. Slovenija ima
zgrajenzanesljivprenosniindistribucijskiplinovodnisistem.
Stresnitestisopokazali,dajezanesljivostoskrbenavisokiravni.
Odfosilnihenergentovimaplinnajugodnejšeemisijskeparametre,karskupajznaštetimkaženadolgoročnosprejemljivosttega
energentavsektorjihindustrijskeintoplotnerabetervprometu.

Sklep
Edenodnajpomembnejšihmislecevdanašnjegačasaprof.Roger
Martintakoleodgovarjanaosnovnovprašanje:Kajsplohjestrategija?»Strategijajeprocesizbiremedstvarmi,kijihbomodelali,intistimi,kijihnebomo.«
Pri strateškem premisleku ni nujno, da sledimo drugim.
Menim,daSlovenijalahkoinmoraizbratisvojolastnopot.Pot,
kijevnašeminteresu.Kotonaredimo,sejepotrebnosamoše
držatizačrtanesmeri.
Čeželimoimetidelo,dobreplačeinprimernokakovostbivanja, potem je treba tudi v energetiki sprejemati odločitve, ki
bodoučinkovalevsmerirazvojagospodarstvaindružbevceloti.
Vpolpreteklizgodovini,včasuzadnjegainfrastrukturnegainvesticijskegaciklusapredštiridesetimileti,smožedokazali,daznamo
inzmoremo.Vprašanjedanesjesamo,alisiupamo.
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V igri je slovenska
četverica energetskih
projektov
Ana Vučina Vršnak
rojektnaskupinaEUzanaložbejevzačetkudecembra
laniopredelilaokoli2000projektovspodročijznanja,
inovacijindigitalneekonomije,energetskeunije,prometneinfrastrukture,socialneinfrastrukture,naravnih
virovinokoljavskupnivrednosti1300milijardevrov,kibijih
lahkočlaniceEU,tudiSlovenija,izvedlevkratkemkotnačinza
vnovičnizagongospodarstvanaStaricelini.Vprihodnjihtreh
letihbilahkoodtegaizvedliza500milijardevrovprojektov.Sredi
decembrasopaketžepotrdilivodjeEU,sredijanuarjapasmodočakalitudižezakonodajnipredlogzaEvropskiskladzastrateške
naložbe(EFSI).OtemnajbiUnijadosegladogovordojunija
letos,takodabisenovenaložbelahkozačeležesredileta2015.

P

in kaj je predlagala Slovenija?
Slovenija je na »veleseznam« uvrstila štiri energetske projekte.
SIDbankakandidirasprojektomenergetskeprenovejavnih
stavb,kibistalakar1,3milijardeevrov.Sevedajetežavavzagotovitvijavnihsredstevzato.ELESjeprijavilprojektskupnegainteresa (PCI), in sicer daljnovoda 2x400 kV Cirkovce–Pince.
Celotnainvesticijajevredna115milijonovevrov.
PlinovodisopravtakopredlagaliprojektPCI,insicerplinovodneceviodterminalautekočinjenegazemeljskegaplina(UZP)
naKrkuprotiSloveniji,MadžarskiinItaliji.Vrednostznaša600milijonov evrov. Kot zadnji energetski projekt Slovenija navaja
hidroelektrarnenasrednjiSavi(prijaviteljSRESA,d.o.o.)vvrednosti400milijonovevrov.
Medtem ko je Slovenija predlagala štiri energetske
projekte, jih je Hrvaška predlagala 21. Več o predlogih
držav iz JV Evrope na našem regionalnem portalu:
Energetika.NET/SEE!

Dragonja za Energetiko.nEt: prvi projekt bodo daljnovodi
Prvi izmed štirih slovenskih energetskih projektov (ki jih je
državapredlagalavokviruJunckerjevegainvesticijskegapaketa),
kibigalahkozagnali,sopomnenjudržavnegasekretarjanaministrstvuzafinanceMetodaDragonjedaljnovodi,predlagaljihje
ELES.DragonjajezaEnergetiko.NETdejal,dasodejanskovsi
štirjeprojektirealniinpripravljeninazagon.»ČesebogradilterminalnaKrku,sebodotudiplinovodneceviodtam.Pravtako
daljnovodnapovezavaprotiMadžarski,«jedejal.
kaj pa terminal UZp na krku
Dragonjajepredčasom,kojebilšedržavnisekretarvkabinetu
predsednikavladeMiraCerarja,dejal,dagrevprimeruomenjenihplinovodnihcevizatranzit.Zanimalonasje,kakostrateški
jeterminalUZPnaKrkuzaSlovenijo,čebopolegpodporeEU
preostalidenarzaprojektprispevaladržava,inkolikobilahko
prispevala.Brezterminalatuditranzitanamrečnebo.
Ko je bil decembra na obisku v Ljubljani ruski minister za
zvezeinmnožičnekomunikacijeNikolajNikiforovinjezunan-

jegaministraKarlaErjavcaobvestil,dajeprojektJužnitokustavljen, Erjavec za naš portal ni hotel komentirati, ali potem
SlovenijapodpiraomenjeniterminalUZPnahrvaškemotoku.
Erjavecnamjedejal,dajezatoodgovornoministrstvozainfrastrukturo(MzI),kjerpasopoudarili,dapozdravljajovsenove
vireinpotioskrbevregiji,zatotudilokacijonaKrkuocenjujejokot»strateškozanašooskrbo,veljapaopozoriti,dajeSlovenijažedanesdobrointegriranavregionalniplinskitrginpreko
obstoječihpovezavgledenaporočilaEvropskekomisijedostopa
došestihrazličnihvirovplina«.
Dodaliso,da»RepublikaSlovenijapriprojektuUZPKrkne
nastopakotinvestitor,neizključujemopamožnosti,dabizainvesticijo bila zainteresirana podjetja slovenskega plinskega
gospodarstva (uvozniki, trgovci). Portfelj oskrbe je namreč v
njihoviizključnidomeni.«Pravijo,da»žaltrenutnasituacijana
energetskihtrgihninaklonjenagradnjinovihterminalovUZP,
sajjenjihovatrenutnaizkoriščenostrekordnonizka,le18-odstotna«.»Vtemkontekstusilahkosamozelovelikidobavitelji
privoščijouporabodražjegaplinavsvojemportfelju,karutekočinjenizemeljskiplinnedvomnoje,«sojasnopovedali.

Projektna skupina EU za naložbe
je v začetku decembra lani opredelila okoli 2000 projektov, v
skupni vrednosti 1300 milijard
evrov, ki bi jih lahko članice EU,
tudi Slovenija, izvedle v kratkem
kot način za vnovični zagon
gospodarstva na Stari celini.
V prihodnjih treh letih bi lahko
od tega izvedli za 500 milijard
evrov projektov.
Mogoča čezmejna delitev stroškov na osnovi analize,
ki pa je (še) ni
NaMzIsodejali,danatančniinvesticijskipodatkiinpartnerjiše
niso znani, zato težko komentirajo vrednost projekta ali
morebitneinvesticijskepartnerje.Sopapojasnili,daimapredlagateljprojektavprimeru,danatrgunebozadostnegainteresa
zainvesticijo,pouredbiosmernicahzavseevropskoenergetsko
infrastrukturo (347/2013) tudi možnost, da pod določenimi
pogojisprožit.i.čezmejnodelitevstroškov,kjersedoločendel
stroškanaložbeprevalinaoperaterjeprenosnihsistemovvtistih
državah članicah, ki jim nek projekt zagotavlja neto pozitivni
učinek.
»Zaenkratniznano,katerimdržavamvsebiprojektUZPna
Krkuzagotavljalnetopozitivniučinek,sajpotrebneanalizeše
niso bile narejene. (…) Tako verjamemo, da bo na nekatere
druge države v regiji ob predpostavki izvedbe vseh potrebnih
evakuacijskihplinovodovtanetopozitivniučinekvečjikotna
Slovenijo.«TakosopojasnilizadevonaMzI,kjersotudidejali,
dabisevprimeručezmejnedelitvestroškovmorebitnipozitivni
vplivnasosednjedržavedoločilvskladuspraviliomenjeneuredbe. »Zaenkrat ni mogoče napovedati, kakšen delež bi iz tega
naslovalahkoodpadelnaslovenskegaoperaterjaprenosnegasistema,«sopristavilinaministrstvu.
HrvaškajesevedanaseznamuvrstilaterminalUZPOmišalj
naotokuKrku.
Energetika.NET
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Energetika je
zrela za določene
odločitve, teh pa
je premalo!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv SDH

Da je slovenska energetika zrela za določene odločitve, sploh
na najvišji ravni, je v januarskem intervjuju za Energetiko.nEt
poudaril predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga
(SDH) Matej pirc, ki pa te strateške odločitve pogreša tudi zato,
ker bi na njih morala nadalje sloneti tudi strategija upravljanja
kapitalskih naložb. temeljna izhodišča te je Slovenski državni
holding (SDH) poslal na finančno ministrstvo, svoj sprejem pa
bo dočakala v državnem zboru. Matej pirc upa, da bo to čim prej.
prodaja državnega premoženja: Menite, da lahko tuji lastniki
bolje upravljajo naše družbe kot država?
u Predvsemjepomembno,dasepriupravljanjunaložbdržimo
tega,karjezapisanovZakonuoSDH.Slovenskidržavniholding
pajevzadnjegapolletanasplohsprejelprecejukrepovzaizboljšanje
korporativnegaupravljanja,odkodeksainpolitikeupravljanjadružb
dopravilnikaopostopkihkadrovanja,tudiinternepravilnikeodelovanjuSDH,zaposlilismotudipooblaščencazaintegriteto,spremenilipasmotudimnogestatute,sčimersmopoenotiliupravljanje
družb.No,največjikorakpabosprejetjestrategijeupravljanjakapitalskihnaložb,zakaterosmonaSDHpripravilitemeljnaizhodišča.
Sedajsotanafinančnemministrstvu,zasprejetjestrategijepaje
pristojendržavnizbor.
kdaj pričakujete njeno sprejetje?
u Seveda si želim, da bi bilo to čim prej, je pa obenem treba
stremeti k temu, da strategija vključuje kakovostno preučitev in
vključitevširšegakonsenzaonjenivsebinisstranivsehdeležnikov.
Boste naložbe, ki jih imate na seznamu za odprodajo, ne glede na
vse prodali ali pa vselej gledate na to, da imajo te naložbe na drugi
strani strateškega partnerja, ki jim bo omogočil nadaljnji razvoj?
u Vprvivrstisiprizadevamozato,dasovsiprodajnipostopkiizpeljanipomednarodnoprimerljivihstandardih,dasokonkurenčniin
vsi investitorji enakopravno obravnavani. Postopek pa mora biti
tak,dabozagotovil,dabodonaložbedobilekakovostnelastnike.
katere družbe konkretno namerava SDH še letos prodati?
u Osredotočenismonaprodajnepostopkenaložbsseznama,kije
bilpotrjenjunija2013.Postopkisotorejvtekuintakosmovprvem
tednujanuarjazačeliprodajnipostopekzaAdrioAirways,najbližje
sklenitvipostopkapasoNKBM,CinkarnaCelje,Žito,Elan,zelointenzivnopapotekatudipostopekprodajeTelekomaSlovenije,kibi
sepopredvidenemčasovnemnačrtumoralkončatiletos.
koliko nameravamo iztržiti po najboljšem in koliko po
najslabšem scenariju?
u Cenevcelotidoločatrginjenemogočepodatiocenoiztržkov.S
konkurenčnim postopkom si seveda prizadevamo za čim višje
16
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cene,obenempasetrudimo,dapolegcene,kijeključna,vpogodbe
vključimotuditistenefinančnezaveze,kisotudizakonskodopustne.

pa so slovenske družbe še zanimive na mednarodnih trgih,
glede na našo, precej globoko, krizo?
u Naložbesokljubvsemuzanimive;nenazadnjejegospodarskakriza
zajelaceloEvropoinsvet.Ključnopaje,dasmočimboljdosledniv
postopkihprivatizacije;torej,česeodločimozaprodajo,moramozagotovititudipodporosamiprivatizacijiterzaključekpostopka.Imapa
Slovenijaoz.slovenskogospodarstvozelodobrerazvojnepotenciale
inodličnaznanjaterzaposlene,kidajejotakotujimkottudidomačim
investitorjem perspektivne obete za njihove naložbe. A še enkrat:
ključnajetudinašadoslednostvvsehprodajnihpostopkih.
Bratuškova je povedala, da če ne bo napovedane prodaje
podjetij, da daje Slovenija tujim vlagateljem znamenje, da smo
nezanesljivi. Se torej strinjate s to trditvijo?
u Izlastnihizkušenjvemo,kakopomembnoje,dasepostopek
izpeljebrezpolitičnihvplivov,kilahkoošibijotudiinteresrazličnih
vlagateljev.
no, tudi v Sloveniji smo imeli oz. imamo zelo različna mnenja o
sami privatizaciji. Smo z lastnimi polemikami že dali negativen
impulz zunanji okolici ali do večje škode še ni prišlo?
u Privsemtemmenajboljveseli,dajeaktualnavladaizrazilastališčedoodprodajenaložbsseznamanaložbzaprodajo,karjesevedaključnozamednarodnojavnostinzainvestitorje,dasploh
vedo,alisozaželenialine.Svojepabosevedadodalašestrategija
upravljanjakapitalskihnaložb,kimorabitičimprejsprejeta.
če prodaja neke družbe pade v vodo, kdo nosi stroške – SDH?
u Tojestvarposameznenaložbeinpogodbe,kijoopredeljuje.
Trebapajevedeti,davcelotnempostopkuprodajenastanejoprecej
visokistroški,takozapotencialnekupcekottudizaciljnedružbe.
Od česa pa se po vašem zares lahko lastniško ločimo v energetiki?
u ZodgovoromnatovprašanjebipresegelpooblastilaSDH,sajje
topredmetstrategije,kijobotorejsprejeldržavnizbor.
no, ampak kakšen je bil vaš predlog vsebinskih izhodišč za to
strategijo?
u NaSDHsmopodalipredvsemtemeljnaizhodišča,presekstanja,
zasnovo upravljanja in pričakovanja glede finančnih rezultatov
izbranihdružbvprihodnjihletih.Takonašpredlogvsebujecelovit
pregleddružb,gledestrateškostidružbpasenismoopredeljevali.
Smopazavsakodružboocenilitudi,kajbibilotrebavnjejpostoriti
vprimeruprivatizacije.Jepatorejključno,dasepredsprejetjem
testrategijeodločimotudizaposameznesektorskestrategije.
govori se tudi o prodaji petrola. Zakaj prodaja te družbe?
u Kotrečeno,sevtakšneopredelitveSDHnispuščal.Čepaseosredotočimolenaenergetiko,jetunujno,dasevSlovenijisplohodločimo,kamsebomozenergetikousmerili.Potrebujemoustrezno
energetskostrategijoindolgopričakovaninacionalnienergetski
koncept.Šele,kobomotoimeli,selahkoodločamooposameznih
družbah–kajbomoznjimistoriliinvkatereenergetskenaložbe
bomosamivlagalivprihodnjemobdobju.
torej bi morali imeti najprej energetsko strategijo, tej pa bi
sledila strategija upravljanja kapitalskih naložb.
u Takobibilosmiselno.VidikSDHje,danajprejdobimosektorske
politike,nakaterihbitemeljilapotemtudisamastrategijaupravljanja.Zatosmoimelikarprecejtežkonalogopripravetemeljnih
izhodiščsvojestrategije.
V energetiki je bilo v minulem letu kar »vroče«, in to tudi na
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lokaciji termoelektrarne trbovlje (tEt). Je bil tEt res kdaj
zanimiv za tujce? Omenjajo se morebitni češki interesenti …
u Na področju elektroenergetike je ključna cena elektrike, kjer
smovideli,daimajotudisosednjedržaveprecejtežav.Zaradiustreznega»energetskegamiksa«(proizvodnjeelektričneenergijeiz
večvrstprimarnihvirovenergije)panašeenergetskedružbeniso
imele toliko finančnih težav. To je torej prednost slovenske
energetike.GledeTETpajeHSEvdotičnemprimeru,okaterem
sprašujete,zavzelenakostališčekotSDH,intoje,dabiseenergetskalokacijaTETohranila.TodaTETjezasvojeposlovanjedobivala
državnesubvencije,obenempajeimelanalokacijitudienergent,
adanesnimavečneeneganedrugega.
HSE je na podlagi priporočil finančnega ministrstva pripravil
povabilovečjimenergetskimpodjetjemizEvrope,daoddajoponudbezanakupTET,asenanjpravnobenapozvanaenergetskadružba
niodzvala.Zatojeskupščinasprejelaodločitevolikvidaciji,kijetudi,gledenasituacijo,najustreznejšarešitevzazaposlene.Nihčesi
niželelšeenesocialnestiske,tokrattorejvZasavju.Pravzatoje
nastalasedajtudiposebnadelovnaskupinazarazvojzasavskeenergetikenanacionalniravni.
no, pa so češki interesenti bili ali ne?
u Samotemnimamtočnihinformacij,bisepabilotrebazatoobrnitinaHSE.
ali bi po vašem mnenju sicer morali energetiko odpreti navzven?
u Vseskozisepotrjuje,daimamovslovenskienergetikiustrezen
»energetskimiks«,takodabipomojemmnenjumoralivprvivrsti
pospešitigradnjohidroelektrarnnasrednjiSavi.
V primeru jedrske elektrarne imamo že tujega partnerja, ki je
sodeloval pri gradnji prvega bloka oz. tega že vseskozi oskrbuje
tudi z gorivom. Ocenjujete, da s tem, ko ne sprejmemo jasne
odločitve o gradnji drugega bloka, odganjamo morda tudi že

Vse preveč se oziramo v preteklost
in premalo gledamo v prihodnost.
Nasploh je slovenska energetika
zrela za določene odločitve, ki pa
jih je absolutno premalo, sploh na
najvišji ravni.
obstoječe tuje partnerje, ki bi jih utegnilo zanimati sodelovanje
pri gradnji drugega bloka?
u Vprimerunuklearkegrezaprojekt,kizahtevaširšikonsenz,ki
bosloneltudinavnaprejšnjihštudijahtakogledefinančneplatikot
varnostneslike,daselahkokakovostnoodločimo.Pretiranohitenje
takoninujnoprednost,splohvprimeruenergetskihprojektov,ki
soprojektinadolgirok.
kaj pa na področju pametnih omrežij, kjer je prav tako veliko
nejasnosti. Že večkrat so Slovenijo obiskali japonski partnerji, ki
bi želeli na primeru Slovenije izvesti demonstracijski projekt pametne skupnosti, a pri nas se ministrstva sklicujejo drugo na
drugo, kot da dejansko nimamo pristojnega ministrstva za dano
področje.
u Tojevelikatežavaprinas;vseprevečseoziramovpreteklostin
premalogledamovprihodnost.Nasplohjeslovenskaenergetika
zrelazadoločeneodločitve,kipajihjeabsolutnopremalo,splohna
najvišjiravni.SevedanamjenaSDHnajpomembneje,dabočim
prejsprejetastrategijaupravljanjakapitalskihnaložb,apodrugi
stranimoramovsiskupajpazitinato,daboparcialnihpobudin
projektov–splohvenergetiki,kjergrezaresdolgoročneprojekte
–čimmanj.Konkretnonapodročjupametnihomrežijpabimorali
sleditisvetovnimtrendom.
Energetika.NET
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Najprej potrebujemo
energetski koncept,
temu pa naj sledijo
konkretni projekti!
Alenka Žumbar Klopčič, foto: arhiv ARAO

V letu dni obratovanja jedrske elektrarne v Krškem nastane
manj kot 20 ton izrabljenega jedrskega goriva (IJG) in približno 40 kubičnih metrov nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO). Vseh nevarnih odpadkov v Sloveniji
nastane letno 119 tisoč ton, vključujoč komunalne odpadke
pa Slovenci pridelamo letno pet milijonov ton, nam je v
nedavnem intervjuju za Energetiko.NET podatke o količinah
odpadkov nanizal direktor Agencije za radioaktivne odpadke
(ARAO) dr. Tomaž Žagar. Pri tem je poudaril, da le jedrska
industrija poskrbi za odpadke »od zibelke do groba«. V primerjavi s termoenergetskimi objekti v Sloveniji pa nuklearka –
dodaja sogovornik – ne proizvede nobenih emisij ogljikovega
dioksida, medtem ko slovenske termoelektrarne letno proi zvedejo približno šest milijonov ton emisij CO2. Z Žagarjem
smo govorili tudi o aktualni temi gradnje odlagališča NSRAO
v Vrbini, pri čemer nas je zanimalo tudi, ali bomo tam odlagali
tudi odpadke hrvaškega lastnika krške nuklearke. Pokazal
nam je nekaj tabel in grafov, ki si jih lahko ogledate na
portalu, kjer tudi preberite celotni intervju. V nadaljevanju
objavljamo le nekaj poudarkov.
Koliko odlagališč NSRAO je že v svetu in koliko jih je še v
načrtu za gradnjo?
u V Evropi je deset držav, ki imajo operativna svoja odlagališča
NSRAO, v petih državah pa odlagališča še razvijajo in bodo operativna v prihodnje. Imamo pa tudi nejedrske države, ki svoje odpadke
iz neenergetskih dejavnosti le skladiščijo, npr. Avstrija, Danska,
Grčija. Te države se še niso odločile za izgradnjo odlagališč za trajno odlaganje odpadkov. Obstaja pa zanimanje za povezovanje
nekaterih držav, ki bi združile svoje napore za rešitev trajnega odlaganja tovrstnih odpadkov. Tudi celotne ZDA imajo le štiri
odlagališča, v katerih svoje odpadke odlaga več zveznih držav.
Tudi na svetovni ravni, to je med 30 jedrskimi državami, je
večina držav že uredila odlaganje NSRAO.
18

Energetika.NET

Nasploh pa velja poudariti, da je evropski pristop k reševanju
izzivov ravnanja z radioaktivnimi odpadki v primerjavi z ameriškim
precej razdrobljen. V EU imamo več jedrskih držav in vsaka država pripravlja oziroma izvaja svoje, nacionalne programe ravnanja z
RAO. ZDA pa imajo za ves svoj jedrski program – 137 jedrskih elektrarn, od katerih jih je 33 že zaprtih, pet pa jih je v gradnji – le štiri
odlagališča NSRAO. Taka logika izhaja iz preprostega dejstva, da je
RAO s količinskega vidika zelo malo, zato je projekte odlaganja
odpadkov seveda smiselno združevati. Tako pridemo do varnejših,
racionalnejših, cenejših rešitev odlaganja odpadkov oziroma nasploh ravnanja z njimi. Upam, da bo tudi Evropi uspelo stopiti na
pot takega racionalnejšega pristopa.
V Sloveniji odlagališče NSRAO sicer šele načrtujemo, a ne glede
na to imamo ravnanje z radioaktivnimi odpadki zelo dobro urejeno:
zanje je strokovno poskrbljeno v vseh fazah, od njihovega nastanka,
obdelave in skladiščenja do načrtovane končne odložitve.

ZDA pa imajo za ves svoj jedrski program – 137 jedrskih
elektrarn, od katerih jih je 33 že zaprtih, pet pa jih je v
gradnji – le štiri odlagališča NSRAO.

Kaj so ključni izzivi pri načrtovanju odlagališča v Sloveniji?
u Najprej naj pojasnim, da izgradnja odlagališča in tudi koncept
odlaganja NSRAO s tehničnega vidika nista zelo zapletena; rešitve
so znane in preverjene. Z vidika vplivov na okolje in varnost je odlagališče neproblematično. Varnost temelji na sistemu več zaporednih pregrad, od katerih so nekatere inženirske, druge pa naravne.
Vpliv odlagališča na okolje je zaradi teh pregrad neznaten. Sevanje
zaradi odlagališča se ne razlikuje od naravnega ozadja.
Izziv je predvsem komunikacija z različnimi javnostmi, od
državne ravni do lokalnega okolja. Zato smo z veseljem pozdravili
tudi pobudo občine Krško o ustanovitvi komisije za spremljanje
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izgradnjeodlagališčaavgustalani.Članikomisijekotpredstavniki
lokalneskupnostispremljajoprojekt,postavljajovprašanjanašim
strokovnjakom.ARAOsiprizadevazaodgovorenintransparenten
potekprojekta,zatoskomisijosodelujemo,joobveščamo.
Tudinanacionalniravniposkušamoljudiopremitizznanjemin
strokovnoutemeljenimidejstvivzvezizodlaganjemradioaktivnih
odpadkov;todejavnostnamrečdojemajokotprecejboljtvegano,kot
je glede na ugotovitve stroke. Glavni izziv je dojemanj tveganj,
povezanihssevanjem.Zatojepomembno,dabiljudje,splohmladi,razumeli,dajevseokolinasdonekemereradioaktivnoinda
smostalnoizpostavljeninaravnemusevanju,kipaninevarno,saj
smonanjprilagojeni.Tudivjedrskihelektrarnahsoobupoštevanju
načeljedrskeinsevalnevarnostikoličinesevanjatakonizke,dadelovnjihinživljenjeobtehobjektihniničboljnevarnokotvokolju,
kjerjedrskihelektrarnni.Poznavanjetovrstnihdejstevjepodlaga
zasevalnopismenostdržavljanov,kijezelopomembna.Lesevalno
pismenioziromaozaveščenidržavljaninamrečznajoracionalno
presoditi,katerosevanjeinvkakšnihodmerkihjezanjedejansko
nevarnotergledenatovsvojemvsakdanjemživljenjusprejemati
ustrezneodločitve.
ARAOsizatoporazličnihpotehprizadevazakrepitevsevalne
pismenosti.Podobnokotjepomembnospodbujatienergetskopismenost,karjeposlanstvoprojektaEN-LITE,vokvirukateregaželimodržavljaneopremitistemeljnimidejstvivzvezizenergijoin
energetiko,kijihpotrebujejozaodgovornorazmišljanjeinsoodločanjeprioblikovanjuenergetskeprihodnosti.
Najsevrnemkenostavnejšemu,tehničnemuvidikuodlaganja:
vVrbinibomozgradiliodlagališče,kibovarnoinokoljskosprejemljivo.Varnostbozagotovljenaponačeluvečzaporednihpregrad:
radioaktivniodpadki,primernizaodlaganje,bodovloženivkovinskesode,večsodovvbetonskezabojnike,tipavsilos,umeščenvza
vodoslaboprepustnihzemeljskihplastehpodravenpodtalnice.Te
zemeljskeplastibodokotzadnjevnizupregradpreprečevalevpliv
odlagališčanaokolje,inobrnjeno.Silosbozapolnjenzdesetimi
plastmi betonskih zabojnikov z radioaktivnimi odpadki, nato pa
zaprtzbetonskoploščoinpetmetrskoplastjogline.
Odleta2015do2017imamovnačrtupridobivanjegradbenegadovoljenja,odleta2017do2020načrtujemogradnjosilosa,odleta
2020do2022paposkusnoobratovanje,polnjenjeinzaprtjesilosa.

Varnost v Vrbini bo zagotovljena po načelu več zaporednih pregrad: radioaktivni odpadki, primerni za odlaganje,
bodo vloženi v kovinske sode, več sodov v betonske
zabojnike, ti pa v silos, umeščen v za vodo slabo
prepustnih zemeljskih plasteh pod raven podtalnice.

pa bosta sedaj Slovenija in Hrvaška gradili skupno odlagališče
v Vrbini ali pa bosta državi vsaka po svoje reševali vprašanje
odlaganja odpadkov, kot se je začelo govoriti pred nedavnim?
u Dejstvoje,daMeddržavnapogodbamedRepublikoSlovenijo
in Republiko Hrvaško o ureditvi statusnih in drugih pravnih
razmerij,povezanihzvlaganjemvNEK,njenimizkoriščanjem
in razgradnjo (Ur. l. RS št. 5/03) zavezuje obe državi, da se
poskušatadogovoritioskupnemodlaganjuradioaktivnihodpadkov(RAO)inizrabljenegajedrskegagoriva(IJG).Čeobestrani
ugotovita,datonimogoče,pogodbapredvidevatudi,datovprašanjerešujetaločeno.
VARAOsmoprepričani,dajegledenamajhenobsegjedrskega
programaskupnarešitevodlaganjaradioaktivnihodpadkovzaobe
državicenejšamožnost.Gradnjaodlagališčazaslovenskopolovicoodpadkovbistalapribližno157milijonovevrov.Čebiodložili
šehrvaškopolovicoodpadkov,bibilotrebazgraditišeensilos.V
temprimerubiodlagališčestalo178milijonov,torejledobrih20mi-

lijonovevrovveč.Tolikostanenamrečensilos,vsedrugopaso
večinomanadomestilazaradijedrskegaobjekta.Poleginvesticijesotušestroškipakiranja,odlaganja,upravljanja,nadzorovanja
odpadkov…

Gradnja odlagališča za slovensko polovico odpadkov
bi stala približno 157 milijonov evrov. Če bi odložili še
hrvaško polovico odpadkov, bi bilo treba zgraditi še en
silos. V tem primeru bi odlagališče stalo 178 milijonov,
torej le dobrih 20 milijonov evrov več.

in če Hrvaška ne bo privolila v skupno odlagališče?
u Ševednostaodprtiobemožnosti.Vsekakorsemorataotemdogovoritilastnika,torejdržaviSlovenijainHrvaška,kistazaurejanje
razmerijvzvezizNEKžepredletiustanovilimeddržavnokomisijo.
SedajjeHrvaškanavrstizasklicsejekomisije.ARAOsmokot
strokovnaorganizacijanapodročjuravnanjazRAOpripravljeniin
usposobljenislovenskidržavniupraviponuditipotrebnostrokovno
podporozavodenjedialogazRepublikoHrvaško.
pred časom se je tudi govorilo o tem, da naj Hrvaška ne bi
enakovredno namenjala sredstev v sklad za razgradnjo
odpadkov.
u Pomojihinformacijahstaobedržavivsvojaskladaprispevali
enakosredstev.
če bi se res zgodila jedrska renesansa, koliko jedrskih
odpadkov bi proizvedli v svetovnem merilu? Obstajajo kakšne
ocene o tem – tudi upoštevajoč nove tehnološke možnosti, kot
je omenjeno recikliranje?
u Naletovsvetuproizvedemo10.000tonizrabljenegajedrskega
goriva, ki je lahko torej tudi sekundarna surovina. V Sloveniji
imamovskladišču400tonIJGali174m3.Takšnoprostorninoima
bazensstranicami10krat10metrovinglobino1,7metra.Glede
na to, da OECD predvideva do leta 2050 trikratno povečanje
proizvodnjeelektrikeizjedrskeenergije,karpomeni7.500TWh
energije,bitoprineslotudi30.000tonIJGnaleto.Čebiprešlina
četrtogeneracijoreaktorjevzzaprtimjedrskimgorivnimciklom,pa
bitopomenilonastanekle650tonIJGnaleto.
Prvanovatestnareaktorjačetrtegeneracijezzaprtimjedrskim
ciklombostaAstridinAllegro,kijurazvijajovFranciji.
pa bi bil JEk 2 sposoben recikliranja?
u Po mojem mnenju bi bilo smotrno za JEK 2 predvideti tudi
možnosti uporabe recikliranega urana in plutonija, kar sicer
pomeniledelodpadkov,anajvečjidelodpadkov.ZeloverjetnopredelavaIJGnebopotekalavSloveniji,temvečvtujini,kjeržeobstajajoindustrijskiponudnikipredelavegoriva.Trebajevedeti,darecikliranjeIJGzahtevacelotnoinfrastrukturoločevanjaelementoviz
odpadkov,ravnanjeznjimiitn.,tepaSlovenijanimainbibilanjena
vzpostavitevtudiekonomskonesmiselnazatakomajhnodržavo
oziromanjenjedrskiprogram.

na portalu preberite tudi, kako sogovornik odgovarja na
vprašanja jedrske energije po fukušimi, pa o varnosti jedrskih
objektov na kitajskem, v indiji in rusiji, o tem, kako bo v
prihodnje pri nas potekalo ravnanje z izrabljenim gorivom ter
tudi, kako komentira opozorila, da se nam lahko v Sloveniji z
ekonomskega gledišča z JEk 2 zgodi še en »tEŠ 6«.
Energetika.NET
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kako sta poslovala
slovenska energetska stebra
Andreja Šalamun in Ana Vučina Vršnak

»Za nami je rekordno leto, ki smo ga končali
z dvakrat večjim dobičkom od načrtovanega,«
pravi Martin novšak, prvi mož gEn energije. Manj
zadovoljen je Blaž košorok, prvi mož drugega
energetskega stebra – Holdinga Slovenske
elektrarne (HSE). »pred nami so še približno tri
leta likvidnostnih težav, v katerih ne bo šlo brez
krčenja stroškov in optimiziranja proizvodnje,« je
napovedal. preverili smo, kako sta stebra poslovala v minulem letu in kakšni izzivi ju še čakajo.
čeprav je večkrat slišati namigovanja, da bi bil
zdaj pravi čas za vnovično združitev HSE in gEn
energije v en steber, Martin novšak to zavrača.
na nedavnem srečanju z novinarji je dejal, da je
vnovična združitev malo verjetna, predvsem
zaradi tržnih razmer in ciljev EU glede kon kurenčne cene električne energije na trgu.

meni,kisoposledicanekaterihnespametnihodločitevizpreteklosti,«sovHSEpojasnilizaEnergetiko.NET.HSEimazatoženekajčasalikvidnostne
težave,kijihbodoreševaliznajemomkratkoročnih
posojilinizdajodo300milijonovevrovobveznicv
prvipoloviciletošnjegaleta.

prvi steber pred resnimi izzivi
Kakojeposlovalprvisteber?HSEoštevilkahšemolči.
Povedalisonam,dasoposlovalivskladuznačrtom,
daparezultatovnemorejojavnokomentirati,dokler
ne bodo obravnavani na nadzornem svetu družbe.
HSEje,kljubtežavam,lanipresegelnačrtproizvodnje elektrike. Družbe v skupini (v Sloveniji
vanjo sodijo Dravske elektrarne Maribor (DEM),
SoškeelektrarneNovaGorica(SENG),HidroelektrarnenaspodnjiSavi(HESS)–oktobralanije51-odstotnalastnicadružbepostalaskupinaGEN,Srednjesavskeelektrarne(SRESA),TermoelektrarnaTrbovlje(TET),TermoelektrarnaŠoštanj(TEŠ),PremogovnikVelenje(PV)inHSEInvest)soskupaj
proizvedle8.396GWh,karje11odstotkovveč,kot
sonačrtovali.
Ktemujenajvečpripomoglovremeoziromaizjemno ugodna hidrologija, zato je bilo poslovanje
hidroelektrarnznotrajholdingarekordno.DEMso
takonaprimerproizvedle3.918GWhinnačrtpreseglezakar48odstotkov.Natojetrebaopozoriti,če
vemo, da skupna proizvodnja elektrarn na Dravi
pomeni skoraj četrtino (okoli 23 odstotkov) električneenergije,proizvedenevSloveniji.VSENGso
proizvedli991GWhinza17odstotkovpreseglinačrt.
MedtemkojeTETvlikvidaciji(likvidacijskinačrt
najbibilpripravljendo16.januarja,takratpatudi
potečerok,dokateregamorajoupnikiprijavitisvojeterjatve),jebilaproizvodnjaTEŠza20odstotkov
manjšaodnačrtovane.

poslovno in finančno se bodo preoblikovali
Zaskupinojetakozdajnajvečjiizzivracionalizacijainoptimizacijaposlovanjavsehdružbvskupini
teriskanjepotizapremoščanjevrzeli,kijovlikvidnostni situaciji povzročajo razmere na evropskih
trgihelektričneenergije.
KotsmonaEnergetiki.NETžepisali,jeskupina
HSEvfaziposlovnegainfinančnegaprestrukturiranja,vokvirukateregasonajvečpozornostinamenilioptimizacijiinracionalizacijiposlovanjaskupine
PVindružbeTEŠ.Večinaukrepovsenavezujenaracionalizacijostroškov,nakatereimajodružbeskupineHSEvpliv,tosostroškimateriala,storitev,blagaindela.SkupinaHSEnajbiopustilavsestranske
dejavnosti,kisenenavezujejonapridobivanjepremoga,proizvodnjoelektričneenergijeintrgovanjez
električnoenergijo,CO2,plinomindrugimienergenti.
NaHSEsošedodali,dapričakujejo,dabodovprihodnjih treh letih postopno izplavali iz nastalih
razmer.

največje breme sta tEŠ in pV
NajvečjebremevskupiniHSEtrenutnopomenita
pravTEŠinPV.»Prvaznaložbovšestiblok–vprihodnjihtrehletihvsakoletozapadevplačilo27milijonovevrovposojilaEvropskebankezaobnovoin
razvoj(EBRD)–,drugapredvsemsfinančnimibre20
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pred HSE so tri težka leta
Azlahkanebošlo.Kotsamiocenjujejo,soprednjimi približno tri težka leta, v katerih se bodo
spopadalizzaostrenolikvidnostnosituacijo.Tobodo
zaznamovala predvsem plačila izvajalcem TEŠ 6.
Polegtegananjihovoposlovanjeprecejvplivajotudi
nizke cene električne energije na evropskih trgih.
Kljub temu pa pričakujejo, da bodo poslovali pozitivno.»Konkretnihnačrtovinštevilknemoremo
razkrivati,«sododalivHSE.

Drugi steber cveti
Kajpadrugisteber?Vdrugemstebru,kipodokriljemGENenergijezdružujeNuklearnoelektrarno
Krško (NEK), Savske elektrarne Ljubljana (SEL),
HidroelektrarnenaspodnjiSavi(HESS),TermoelektrarnoBrestanica(TEB)inGEN-I,sostvariprecej
drugačne.Lanisovseelektrarnevskupiniskupaj
proizvedle3,6TWhelektričneenergijeoziroma20odstotkovvečkotvletu2013.
V NEK je letna proizvodnja elektrarne konec
decembra lani prvič v obratovalni dobi presegla
šestmilijonovMWhelektričneenergije,odkatere
spolovicorazpolagaskupinaGEN.Zrekordnoproizvodnjo,nakaterojevplivalaizrednahidrologija,se
lahkopohvalijotudivdružbahHESS(534.712MWh)
inSEL(478.916MWh).
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Lanska velika proizvodnja praktično vseh elektrarn v skupini GEN, ki je največja v zgodovini, se
kaže tudi v zelo dobrih rezultatih poslovanja, ki jih
v GEN energiji brez težav razkrijejo. »Dobiček na
ravni družbe GEN energija je znašal približno 15 milijonov evrov, na ravni skupine pa 22 milijonov evrov.
Skupina GEN je sicer leto 2014 končala s 689 milijoni evrov prihodkov,« so povedali za Energetiko.NET.

prilagajali se bodo razmeram
A dobri rezultati ne pomenijo, da lahko zaspijo na
lovorikah. Zaostrene tržne razmere, ki jih čakajo
letos in v prihajajočih letih, bodo tudi zanje poseben
izziv. Zato bodo, pravijo v GEN energiji, svojo pozornost usmerjali v proaktivne ukrepe in se razmeram čim bolj prilagajali.
»V času nizkih cen električne energije in v pogojih omejenih virov financiranja bodo vse družbe skupine GEN posebno skrb posvečale racionalnemu poslovanju na vseh področjih delovanja,« napovedujejo. Dodajajo, da so zato poslovni načrti družb skupine
GEN za naslednja tri leta naravnani razvojno, a da
hkrati upoštevajo načela racionalnosti in zahteve po
dolgoročno ekonomičnem ter donosnem poslovanju.

čakajo na nacionalni energetski koncept
Dodali so, da se zavzemajo za strokovno utemeljen,
učinkovit in transparenten način dolgoročne uporabe
jedrske energije z razširitvijo proizvodnih zmogljivosti. »Z izgradnjo drugega jedrskega bloka lahko Slovenija uresniči pomemben del začrtane poti, ki vodi v
nizkoogljično družbo, hkrati pa zagotovi konkurenčno
ceno proizvedene energije, ki bo pripomogla k
ohranjanju in celo povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,« so poudarili. »Prvi pogoj za začetek projekta je seveda sprejem energetskega koncepta Slovenije kot osnovnega razvojnega dokumenta, ki
predstavlja nacionalni energetski program in na
katerega v Sloveniji čakamo že vrsto let,« so še dodali
v GEN energiji.

Čeprav je
večkrat
slišati
namigovanja,
da bi bil
zdaj pravi
čas za
vnovično
združitev
HSE in GEN
energije v en
steber, prvi
mož GEN
energije
Martin
Novšak to
zavrača.

oglasno sporočilo

letos za 85 milijonov evrov naložb
Kljub temu, da se mnogi pritožujejo, kako težko je
v teh dneh do denarja za naložbe, je skupina GEN
lani izvedla za skoraj 150 milijonov evrov investicij.
Med najpomembnejšimi so tehnološke nadgradnje

v NEK, nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn
na spodnji Savi in odkup dodatnega lastniškega
deleža v družbi HESS.
Tudi letos bodo vlagali, a nekoliko manj ambiciozno. Za naložbe bodo namenili 85 milijonov evrov.
Med večjimi razvojnimi projekti skupine GEN bo v
letu 2015 poleg nadaljevanja izgradnje HE na spodnji Savi tudi zamenjava plinskih blokov PB 1-3 v
TEB. Nadaljujejo tudi naložbe v tehnološko nadgradnjo NEK, najpomembnejši in hkrati najzahtevnejši
razvojni projekt skupine GEN pa ostaja načrtovanje
in priprava na gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne v Krškem ter s tem povezan razvoj znanja in
kadrov, so pojasnili.
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S partnerji bomo
delili dobro in
slabo
Besedilo in foto: Andreja Šalamun

Dolgoletni prvi mož zdravstvenega doma v novi gorici v
energetiko, natančneje v Soške elektrarne nova gorica
(SEng), prihaja iz povsem drugih krogov, a oborožen z
znanjem, ki si ga je nabral na različnih vodstvenih položajih
tako v gospodarstvu kot v javnih službah že od leta 1987.
»Za dobro vodenje podjetja mi ni treba poznati vseh
podrobnosti energetike. Za to imamo v SEng-u zaposlene
odlične ljudi, ki so izredni strokovnjaki na svojem področju.
Moja naloga pa je, da znam njihovo znanje povezovati in
usmerjati tako, da podjetje dobro posluje,« je pojasnil
pintar. Z njim smo se pogovarjali le nekaj dni po tem,
ko je prevzel krmilo SEng-a. Objavljamo del intervjuja,
celotnega preberite na portalu Energetika.nEt!

V energetske vode prihajate s povsem drugega področja.
Zakaj ste se odločili za »prestop« in kaj pričakujete?
u Že v prvih dneh sem imel na novem delovnem mestu zelo
prijetneobčutke.Nezdisemi,dasemvkakšnidrugizgodbi.Doslej
sembilnamrečženavelikovodstvenihpoložajihinvodenjeima
skupniimenovalec.Mojanalogaje,dapovezujeminusmerjam
znanjestrokovnjakov,kijihimamozaposlenevSENG-u.
Nobenepotrebeni,dabivsevedeloelektriki,dabivodilneko
energetskodružbo.Topanepomeni,danisemzeloradoveden,da
ne sprašujem in iščem odgovorov, ki ji potrebujem pri svojem
delu.Azvidikasamegavodenjasostvarizelopodobnevvsehpodjetjihinorganizacijah.Intopočnemžeceloživljenje.
kako ste videli družbo od zunaj?
u SENGjedobradružbatakoodzunajkotodznotrajintudikot
delHoldingaSlovenskeelektrarne(HSE).Aboljpomembnokotto,
kajjedobrega,jeto,kajješemogočeizboljšati.Pomembnoje,da
znamo zagrabiti priložnosti, ki se morda ponujajo. Tudi če je
družba dobra, mora poiskati priložnosti, kako lahko postane še
boljša.Dobermenedžermoravednopostavljativišjeciljeingauspehidružbenesmejouspavati.Vednojeprostorzanapredek.
Omenili ste, da boste določene stvari spremenili, izboljšali.
kaj konkretno?
u KersemvdružbiSENGšelekratekčas,lahkodamboljgrob
poglednato.Nastraniprihodkovnivelikoprostora.Pomembnepremikenastraniprihodkovbilahkodoseglileznaložbami,zatepa
zdajnipravičas.Ediniprostorzanapredekostajanaravnistroškov,
karpomeni,damorapostatidružbašeboljstroškovno učinkovita.
22
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kaj to pomeni v praksi?
u Znižanjecennatrgu,kismomupriča,jetrebadelitististimi,
kisodeležniki,kisonašidobavitelji.Čemiznižujemocene,bomo
moralideltegaprenestitudinadobavitelje.Temupodročjubomnamenilvelikopozornosti.
Jih boste »stisnili«?
u Stisnitimordaničistopravabeseda.Grezavzpostavljanjepartnerskihodnosovzdobavitelji,kjerlahkoskupajiščemopoti,kako
znižatistroške.Pripravljenismoprisluhnititudinjihovimpredlogom,sajgrezapartnerskiodnos.
pričakujete, da bodo vaši parterji to sprejeli?
u Česeznižajonašeceneinčesmoprisiljenisprejematiracionalne
ukrepe,pričakujem,dabododeltehracionalnihukrepovsprejelitudi
našidobavitelji.Sevedapričakujemustrezenodziv,sicersinebizaslužiliimenaposlovipartnerji.Kajtimedpartnerjiseobičajnodeli
dobroinslabo.Insključnimideležnikibomotozagotovonaredili.
Stroške boste torej poskušali malo porazdeliti. kakšne pa so še
možnosti za racionalizacijo znotraj podjetja?
u Vletnemnačrtu,kisemgapodedovalobprevzemufunkcije,je
predvidenozniževanjestroškovdelaza10odstotkov.Kakoznižati
stroškeinobtemohranitipozitivnovzdušjeinmotivacijomedzaposlenimi,jemordanajvečjiizziv.Težkobomospodbujalikdobremudeluinzniževanjustroškov,čerezultatovtegaprocesane
bomodelilizzaposlenimi.Edinamožnost,daznižujemostroške
dela, je delo pri procesih, kajti če želimo zmanjšati število zaposlenih,moramoracionaliziratiprocese.Akončniciljsodobne
organizacijenidelopriprocesih,ampakpriljudeh.Tisonajvečji
kapitaldružbe,kajtimednjimijevseznanje,kijepotrebno,vse
sposobnostiinvespotencial.Intojetrebarazvijati,sajtozagotavlja
dobrerezultate.Želimsi,dabitudiljudjevSENG-učimprejdojelimojpoglednasodobnoorganizacijoinskupajzmanohodilipo
poti,kivodikposlovniuspešnostiinzadovoljstvuzaposlenih.
HSE je pred nedavnim razkril, da ima likvidnostne težave. Ste
ena redkih svetlih točk v tem koncernu. kaj to pomeni za SEng?
ali to kaj vpliva na vas?
u GotovotovplivatudinaSENG.Mislim,dasiholdingželičimvečjo
stroškovnoučinkovitost,čimboljširezultatinčimvečjiobsegproizvodnje,zatoznotrajorganizacij,kisestavljajoholding,iščepoti,kakobi
touresničili.Tojeprav,sajjetonalogavsakegavodenja.Trebapaje
pazitipriodmerjanjuukrepov.Čegrezalinearneukrepe,pavšalno
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nižanjestroškovinstroškovdela,številazaposlenihintakonaprej,je
trebavseteukrepevendarledomisliti.Čejenekadružbažeizpeljala
racionalizacijo,jemordavpoložaju,kojetezahtevetežjeuresničiti.

Želite povedati, da lastnik ne sme dati vseh v isti koš in
zahtevati od vseh enako?
u Točnotoželimpovedati.Čejenekadružbažestroškovnoučinkovita,čejedoslejvelikonaredila,čedobroposluje,jijetežkopostavljatiodstotke,kiveljajonaravniceleskupine.Nepoznamdrugih
družb, tudi to poznam še bolj po grobih obrisih, ampak lahko
povem,dajeteokoliščinetrebaupoštevati.Sevedapamora,kotsem
žeomenil,tudivodstvonajboljšihorganizacijiskatinovepriložnosti.
kaj torej pričakujete od HSE-ja? Da vas pusti pri miru?
u Ne,teganepričakujem.Zagotovoimajokotlastnikisvojezahteve,
karjeobičajno.OdHSE-japričakujemzahteve,pričakujempatudi,
danampustidovoljprostorazalastenrazvoj.Dobradružba,kakršna
SENGje,imaambicijopotem,daseširi,razvija,dajevseboljša,da
postajačedaljevečja.Doberlastnikboinvestiraltja,kjersetopotrjuje
tudivpraksi.Zelonarobeje,čebivsoakumulacijoinvesrazvojnipotencialtedružbeporabilizato,dabimašililuknje…
Omenili ste, da bi radi bolje izkoristili potencial, ki ga ponuja
Soča z okolico. kaj konkretno imate v mislih?
u TrenutnorazvojnaSočiinnjenihpritokihomejujezakon.Prepričansem,dabimoralaslovenskapolitikaoceniti,alijetakšno
stanje,kotgaimamodanes,ustrezno.Nanekaterihpodročjihbibilo
škoda,dabisetega,karzdajvelja,držalikotpijanecplota.Trebabi
bilopogledatiposamezneprojekte,odprimeradoprimera,iniskati
novepriložnostitudinapritokihSoče.
Vigriimamotudinekajmanjšihprojektov.
poleti naj bi začeli graditi malo hidroelektrarno (MHE) kneža.
to še vedno drži?
u Todrži.Šeenkratbomopreverilivsemožnosti,dabiprojektizvedli
sčimnižjomožnoceno.Tudinatempodročjubomospodbujalipartnerstvo,kajtitudiprinaložbahmoramoiskatimožnostipocenitev.
PriložnostisotudinaIdrijci.A,sajpravim,tosodolgotrajniprocesi,
trebajeuskladitivseinterese.Tudimiželimobitiprijaznidookolja.
Vrekahsoribe,obnjihsoribiči…vsempogojemjetrebazadostiti.
kaj pa posodobitve? pred nedavnim ste odprli prenovljeno
HE Doblar i.
u Vtekujekarnekajprojektov,najpomembnejšipajeprojektpre-

noveHEPlave,zakateregajepogodbopodpisalžemojpredhodnik.Grezainvesticijskozahtevenprojekt,vredenpribližno10milijonovevrov.Posli,kisovtemtrenutkupodpisani,sozamedejstvo.
Podpisanepogodbebomizpeljalinmojanalogajedelovativokviru
tega,karjezapisanovpogodbi.Priposlih,kisovfazioddajedela,
kotjenaprimerMHEKneža,pabomsamodločalomorebitnih
spremembah.Torejbomodgovorentudizaobseginvsebinoposla.

pred časom je nekdanji direktor Vladimir gabrijelčič napovedal,
da si v SEng-u prizadevajo tudi za optimalno izkoriščanje vodnega potenciala na Učji, za prihodnje desetletje pa da je v načrtu
še veriga hidroelektrarn na idrijci. kako vi gledate na te projekte?
u Skupajzdržavojetrebastvaridatišeenkratnatehtnicoinodprojektadoprojektapogledati,kajpomeniinkajprinese.Odločitiseje
treba, ali Slovenija želi take objekte, kaj to pomeni z okoljskega
vidika,kakobitestvarilahkozapeljalivsmisluwin-winrešitev.Brez
takšnegaskupneganastopainuskladitvemnenjtehprojektovni
mogočeizvesti.Sijihpaželimo.Českupajocenimo,dajetakšen
objektzaproizvodnjoenergijeokoljsko,ekonomskoindružbeno
sprejemljiv,ješkoda,daganebiuresničili.
pred časom se je omenjalo, da naj bi SEng postavil vetrno polje pri
črpalni hidroelektrarni (čHE) avče. Je ta projekt zanimiv tudi za vas?
u Takiprojektisozanaszanimivi.Hidroenergijajenašeglavnopodročje,abomoiskalimožnostitudizadrugeposle.VetrnaelektrarnaAvčedaaline–tegašenismosprejeli.Projektježivintrenutno
potekajorazličneraziskave.Čebomougotovili,dajetoekonomsko
smiselnoterokoljskoindružbenosprejemljivo,zakajpane.Čepa
ti pogoji ne bodo izpolnjeni, bi bilo za projekt škoda denarja.
Vlagalibomolevprojekte,kibodopodjetjuprinašalidobiček.
kakšen je vaš pogled na slovensko energetiko?
u Vslovenskienergetikijemnogoljudi,kivedovelikovečodmene.
Bilbiprevečsamovšečen,čebidajalnaukeoslovenskienergetiki.
Zagotovolahkorečemto,karlahkorečevsak–dajeslovenskaenergetikapredpomembnimiizzivi,dajevfazitransformacijeinda
postajavseboljtržna,vsemanjregulirana.Dasetuditukajprijemljejodrugačnipoglediindapostajavseboljdinamična,odvisnaod
razmer.Tosospremembe,kijodelajodrugačnoinzahtevajodrugačne pristope tudi na področju vodenja. Tisti, ki bodo to prej
spoznali,sebodolažjeinhitrejeodzivali.
Vsi,kidelamovenergetskihdružbah,semoramozavedati,dani
večabsolutnevarnostiindabosistemvprihodnostivelikobolj
dinamičen,kotjebilvčasih.
Energetika.NET
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Andreja Šalamun in Ana Vučina Vršnak

Kaj prinašajo

virtualne

elektrarne
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Za aktivni odjem bo
ključna finančna
spodbuda

V

Sloveniji poteka na področju aktivnega odjema
oziromavirtualnihelektrarnkarnekajaktivnosti,
insicertakovokviruraziskavkottudirazvojnega
delapriindustriji,praviBoštjanBlažičzljubljanske Fakultete za elektrotehniko. »Pri praktični
implementacijiješelmogočenajdljeELES,kije
zakupil12MWmočizaizvajanjeterciarneregulacijefrekvencev
obliki vodenja odjema in razpršene proizvodnje,« ocenjuje. A
TomažFaturizSolvereLynxdodaja,danamvSlovenijivendar
manjkanekzaključek,kibipovezalvseakterjevceloto,kibiuspešnofunkcionirala.
Aktivnovključevanjeodjemavdelovanjeelektroenergetskega
sistemajeedenodpomembnihgradnikovsodobnegaelektroenergetskegasistema,kateregaciljjenuditikakovostnostoritevob
čimmanjšihstroškihzaodjemalca,pravijostrokovnjakizElektroinštitutaMilanVidmar(EIMV).»Odjemalciselahkovključijov
procesenatrgualipapomagajoprirazbremenjevanjuomrežja,«
pojasnijo.
NatempodročjusosevSlovenijivzadnjihdvehletihzgodili
pomembnipremiki,sajsejeodjemnastranaktivnovključilavdelovanjeelektroenergetskegasistemapreknudenjastoritveterciarnerezervesistemskemuoperaterjuprenosnegaomrežja–ELES.
StrokovnjakiizEIMVsoprepričani,dajetopomembnareferencatudizevropskegavidika,sajjeaktivnovključevanjeodjemapovsodševboljzačetnihfazah.VprojektuzaELESjetakooblikovan
poslovnimodelzaaktivnovključevanjeodjema.
TudiBoštjanBlažič,kipravi,davSlovenijinapodročjuaktivnegaodjemaoziromavirtualnihelektrarnpotekakarnekajaktivnosti,insicertakovokviruraziskavkottudirazvojnegadelapriindustriji,sestrinja,daješelpripraktičniimplementacijinajdlje
ELES,kijezakupil12MWmočizaizvajanjeterciarneregulacije
frekvence v obliki vodenja odjema in razpršene proizvodnje.

Kaj je virtualna elektrarna?
Virtualna elektrarna je eden od elementov pametnih omrežij. Predstavlja storitev prilagajanja odjema (torej porabe
posameznika ali podjetja) in proizvodnje električne energije
ter na ta način preprečuje preobremenitev v distribucijskem
omrežju. Virtualna elektrarna temelji na informacijski platformi. Sestavlja jo napredni računalniški sistem, ki dobavitelju električne energije omogoča učinkovito upravljanje
z vedno številčnejšimi in nepredvidljivimi obnovljivimi viri,
hranilniki energije in prilagodljivim odjemom.
Virtualna elektrarna je izredno zanimiva za končne
industrijske odjemalce. Ti se lahko v določenih primerih
odpovedo porabi (recimo za dve uri) brez večjega vpliva
na proizvodnjo, za to pa dobijo od dobaviteljev »odško dnino«. Z naprednimi sistemi bo virtualna elektrarna
zanimiva tudi za gospodinjstva prihodnosti.

EKOfokus o gospodinjstvih prihodnosti preberite
v zadnji številki revije Energije doma – Eko knjiga!

ponudba je še nerazvita
Kljubnapredku,kismoganatempodročjunaredilivzadnjih
letih,paFaturopozarja,danammanjkanekakšenzaključek,ki

bipovezalvseakterjevuspešnodelujočoceloto.»Vcelotniverigi
sovaktivniodjemvključeniodjemalci,ponudnikiagregiranega
odjema,lahkojimrečemotudivirtualneelektrarne,terenergetskapodjetja,kivbistvupripravljajoponudbo.Inprinasimamo
pravtoponudbošeprecejnerazvito,«trdiTomažFatur.»Priaktivnemodjemunegrelezato,danekdoznižaodjemenergije,temvečdaporabnikinenergetskopodjetjeaktivnoobojestranskosodelujetaprioptimalnemobratovanjucelotnegasistema,«poudari.
Faturpritemševednopogrešarazličnecenovnesignale,različne
tarifezaodjemalceinnačinobračunatehstoritev,kibipoenostavili
tosodelovanjemedporabnikominenergetskimpodjetjem.
»VEvropijebilovzadnjihletihzarazvojindemonstracijoteh
tehnologijnamenjenegavelikodenarja,aučinkinakratekrokniso
takšni,kotsojihpričakovali,«paopozarjaJureVindišarizdružbe
INEA. »Vendar vse izrazitejša deregulacija trga z električno
energijonaenistranitervečanjedeležaobnovljivihindistribuiranihproizvodnihvirovelektričneenergijevečatatudipomenin
praktičnouporabnosttehtehnologij–bodisikotpomočobstoječimsistemskimrešitvamzastabilizacijoomrežjaalipakotorodje
pritrgovanjuzelektričnoenergijo,«pravi.Adabodotetehnologije
–njihovauporabnostintehničnadovršenost–prepričaletakoupravljavceelektroenergetskegasistema,regulatorjaintudidrugepotencialneuporabnike,semorajonajprejdokazatinaobsežnejših
demonstracijskihprojektihvrealnemokolju,opozarjaVindišar.

Bomo prisiljeni trošiti manj?
Seboindustrija(intudipotrošniki)prisiljenaodpovedatitrošenju
energijevnekemobdobju?Nobenkonceptaktivnegavključevanja
odjemanemoretemeljitinaprisilnemodpovedovanjuvzameno
zaodškodnino,sestrinjajosogovorniki.Poudarjajo,davsikonceptitemeljijonaprostovoljnihodločitvahodjemalcev,kilahko
spremenijosvojodjem,čeje(finančno)nadomestilosstraniuporabnikovpotencialaaktivnegaodjemadovoljstimulativno.»Povedanodrugače,koristnikpotencialaaktivnegaodjemaponudinadomestilo, vsak odjemalec pa se sam odloči, ali mu v danem
trenutkutoustreza.Sevedasomogočitudiboljzavezujočimedsebojnidogovori,kipaševednotemeljijonaprostovoljniodločitvi
uporabnika,daknjimpristopi,«pravijonaEIMV.
Se bo industrija (in tudi potrošniki) prisiljena odpovedati trošenju energije v nekem obdobju? Noben koncept
aktivnega vključevanja odjema ne more temeljiti na
prisilnem odpovedovanju v zameno za odškodnino,
se strinjajo sogovorniki. Poudarjajo, da vsi koncepti
temeljijo na prostovoljnih odločitvah odjemalcev,
ki lahko spremenijo svoj odjem, če je (finančno)
nadomestilo s strani uporabnikov potenciala
aktivnega odjema dovolj stimulativno.

Negrelezatrošenje,praviTomažFatur.»Včasu,kosijesonce
injeenergijeveč,kotjoenergetskisistemipotrebujejo,sebodo
pojavileponudbeenergije,kibotakopoceni,dajobomoskoraj
moralikupiti.Vprihodnostinepričakujemo,dabikdorkolipotrošnikaprisililvkarkoli–nasprotno,potrošniksebolahkovključil
v različne načine upravljanja z energijo, ki jih bodo narekovali
tehnološkaininformacijskaopremljenostterrazvojstoritevenergetskihpodjetijinpodjetij,kibodossvojimistoritvaminekakšni
posredniki,«napoveduje.

Bolj kot tehnologija je pomembna finančna motivacija
Finančnamotivacijasejevvsehraziskavahpokazalazaglavni
dejavnikpriodločitviodjemalcevovključitvivshemeaktivnega
vključevanjaodjema,pravijonaEIMV.Dabotaključnatudivprihodnosti,sestrinjatudiBoštjanBlažič.Prepričanpaje,daimajo
Energetika.NET
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priizvedbiaktivnegaodjematudit.i.pametnetehnologijepomembnovlogo.Naenistraniomogočajozanesljivoinučinkovito
delovanjecelotnegaelektroenergetskegaomrežja,nadrugipazavtomatizacijo porabniških sistemov precej olajšajo vključevanje
odjemavstoritevprilagajanjaodjema.
Pametnatehnologijaodigrasvojovlogonadvehravneh,pravijovEIMV.Poskrbi,dadoodjemalcaprideinformacijaozahtevi/prošnji/željiospremembiodjema.Tojelahkoinformacijao
spremenjenitarifialipaneposredensignalzasprememboodjema.Hkratipaodjemalcupomagapriodzivunasignalospremembiodjema.Vtasklopspadajorazličnisistemiavtomatizacije,ki
samodejnoizklapljajobremenavskladuzodjemalčevimipreferencami,sonampojasnilinaEIMV.

Finančna motivacija se je v vseh
raziskavah pokazala za glavni
dejavnik pri odločitvi odjemalcev
o vključitvi v sheme aktivnega
vključevanja odjema.

OgLaSnO SpOrOčiLO

»Pametnatehnologijavednopotrebujepametnegauporabnikain
pameten sistem, v katerem se vse skupaj dogaja,« pa opozarja
TomažFaturindoda,dabrezsodobnihtehnologijneboširokega
razvojaterdamorajostvaridozoreti.»Upoštevatimoramo,dasmo
vSlovenijiimelipametennačinobvladovanjaenergijevindustriji
žepred30leti,asosezrazvojemodprtegatrgarazmerespremenileinsosetovrstneaktivnostiprenehale.Ampakrezanjekonicza
zniževanjestroškovzaenergijosedanesponekodprodajakotnovatehnologija,kersmojovresnicižepozabili,«praviFatur.
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kaj se dogaja na trgu?
V družbi INEA so prvi sistem virtualne elektrarne z uporabo
tehnologijupravljanjazodjemom(poimenovalisogaKIBERnet)
demonstriralikonecleta2011.»Kljubrelativnomajhnemnaboru
samo industrijskih odjemalcev smo ob skupni konični moči
tehodjemalcev30MWuspeliagregiratizaprilagoditevodjema
5MWskupnemočizačastrajanjaeneure,«jepojasnilJureVindišar.Dodalje,dasosistemrazvijalivokvirurazličnihnacionalnihinevropskihprojektovodleta2010naprej.»Polegrazvojnih
sobilitutudidemonstracijskiprojekti.Deležlastnihsredstevje
ocenjennaokoli500.000evrov,«jepovedalVindišar.
TudivSolveriLynx,kjersezupravljanjemzenergijoukvarjajo
ževečkotdesetletje,imajostalnoodprtračunzarazvoj.»Delnoje
tarazvojpovezanzžeznanimiprojektialiželjamiporabnikovin
našihkupcev,delnopaseoziramonapodročjainrešitve,okaterihsebomolahkozvamipogovarjaličeznekajlet,kosebodov
večjem obsegu pojavile na trgu,« pravi Fatur. Dodaja, da iščejo
rešitve,kibodozaporabnikacenejšeinmubodoomogočaleznižanjestroškovzaenergijoterprilagajanjegledenarazličnerazmere
takonatrguzenergijokotpriuvajanjuinformacijskihtehnologij.
NaFakultetizaelektrotehnikosetrenutnoukvarjajospripravoštudijeizvedljivostislovensko-japonskegademonstracijskega
projekta'Pametneskupnostiinpametnaomrežja',kjerpomembensegmentpredstavljajotudiaktivniodjeminvirtualneelektrarne.»Področjejesicerširokoinzajematakopripravotehničnegaopisarešitvekottudiizdelavoinocenoekonomskihmodelov, skaterimibomogoče ocenitiupravičenostpredlaganih
rešitev. Glavni cilj demonstracijskega projekta pa je seveda
preizkusrešitevvpraksi,torejvrealnemomrežju,karomogoča
pridobitevnujnopotrebnihizkušenjinreferencpredvsemindustriji, ki lahko svoje rešitve preizkusi, izboljša in ponudi kot
produktnaglobalnihtrgih,«pojasniBlažič.
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Industrija se lahko
prilagaja in se tudi
pogaja
V enem največjih proizvodnih podjetij v Sloveniji, tovarni
aluminija talum, ki porabi približno desetino vse električne
energije pri nas, doslej še niso sodelovali v nobeni virtualni
elektrarni, vendar pa prav sedaj zaključujejo pogovore za
vstop v tak sistem nudenja storitev sistemskemu operaterju
prenosnega omrežja, nam je zaupal mag. Boštjan korošec,
vodja službe za upravljanje z energijo v tem podjetju. pri tem
je poudaril, da je talum že sedaj vključen v vzporedni sistem
nudenja pomoči operaterju prenosnega sistema.

kaj nas čaka?
»Vnaslednjihletihsebodorazvitenovetehnologijeimplementiralevpraksi,vmesnoobdobjepaboobdobjevečjihdemonstracijskihprojektov,«napovedujeJureVindišar.»Zaresvelikiprojektiv
svetužeaktivnopotekajo.VIndijinaprimernačrtujejopostavitev
stotihdemonstracijskihpametnihmest.«Vindišarjaveseli,da
smo tudivSlovenijinadobripoti,dasevpišemonazemljevid
demonstracijskihlokacijpametnihomrežij,insicersprojektom,
ki se pripravlja v sodelovanju z japonsko tehnološko agencijo
NEDOinjaponskimpodjetjemHitachiteragencijoSPIRIT.
V naslednjih letih se bodo razvite nove tehnologije
implementirale v praksi, vmesno obdobje pa bo
obdobje večjih demonstracijskih projektov. Zares
veliki projekti v svetu že aktivno potekajo. V Indiji
na primer načrtujejo postavitev stotih demonstracijskih pametnih mest.

»Prihodnostboprineslaobvladovanjerabeenergijenaravni
posameznihnaprav,mordacelodelovznotrajnaprave.Naprimer
vnekemvarilnemrobotubomomerilivsakpremikrobotskerokeinspremljaliporabljenoenergijointakozelodobrovedeli,
kakšnojeoptimalnoobratovanjenekenaprave,«praviTomaž
Fatur.»Stemsebopovečalakoličinapodatkov,zatobostaobvladovanjevelikekoličinepodatkovinpravilnainterpretacijapodatkovkrojilanašoenergijskoučinkovitost,«jeprepričan.
BoštjanBlažičpameni,daješenajmanjšiproblemtehnologija,torejtehničnaizvedbaaktivnegaodjema.Tajenamrečv
glavnemžerazvita,tudigledeuporabevpraksiimamožekar
nekajizkušenj.»Večjeneznankepasorecimoodzivodjemalcev,
torejindustrijeingospodinjskihodjemalcev,pripravaustreznegaekonomskegamodela,prilagoditevzakonodajeinpodobno,«
naštejeBlažič.

talum: prilagajanje lahko na koncu pomeni večjo porabo
Aliselahkovprocesudelaodjemuelektrikeprilagajajo?»Da,v
procesudelalahkonekolikoprilagajamoodjemelektričneenergije, vendar to ne velja za vse procese enako. Nekateri namreč
pogojujejokonstantnonapajanjezelektričnoenergijozaradistabilnostiprocesa,nekateri–manjšina–pasonamanjšanihanja
odjemamanjobčutljivi,«pojasnjujeKorošec.Kotpravi,šenajpogostejeprilagajajoodjemnoelektričnomoč(instemporabo
energije)včasukontroliranetarife,sajtakooptimirajostroškeza
omrežninoinposledičnodrugestroškeoziromaprispevke,kiso
vezaninavišinoobračunskemoči.»Procese,kisonekolikomanj
občutljivinaenakomernostnapajanjazelektričnoenergijo,lahko
prilagajamovkateremkolideludneva,«dodasogovornik.
VTalumusosicerzelojasni:vsakršnoposeganjevoptimalno
delovanjekateregakoliprocesajezvidikaekonomikeinstabilnostiškodljivo,zatopravzapravvsakoprilagajanjeodjemaelektrične
energijepomenistroške,»kijihžalnimočnadoknaditi«.Kotprimer,kajkonkretnozanjihovnajvečjiproizvodniproces,elektrolizo,pomeniprilagajanje(odstopanjeodoptimalnetočkedelovanjaelektrolize),sonavedlicelovrsto»težav«,kipovzročajododatne
stroške.Vprvivrstigre–čepravsezdinelogično–zapovečanje
specifične rabe energije, saj zmanjšanje termične stabilnosti v
elektroliznihcelicahpomeni,dajetrebadovestivečenergijeza
njenoponovnovzpostavitev,vsaktakdogodekpaimazaposledico
dodvatednatrajajoče»prehodno«obdobjedoponovnevzpostavitveprocesavoptimalnitočki–česevedavtemobdobjuniponovnih neželenih posegov v proces. Vse to pomeni zmanjšanje proizvodnjeprimarnegaaluminijainstemzmanjšanjeprodajeizdelkov.
»Vkolikorbomoaktivnosodelovalivvirtualnielektrarni,bomo
zatanamenuporabilinašeproizvodnezmogljivostizazasilnonapajanjevprimeruizpadaelektričneenergijeizzunanjegaomrežja,
sčimernebomoprilagajaliodjemaelektričneenergijevostalih
procesih in tako ogrožali njihovega optimalnega obratovanja,«
praviBoštjanKorošec.
Inkakšnoplačilo(boniteto)pričakujeTalumoddobavitelja?Za
sodelovanjevvirtualnielektrarnibodozasvojestoritveodkoordinatorjaoziromaagregatorjamočivirtualneelektrarnepredvidomaprejemaliplačilozastalnopripravljenostproizvodnihvirovin
zaelektričnoenergijo,kijobodoproizvedlizapotrebevirtualne
elektrarne.»Onačinuinvišiniplačilasešepogajamo,«jepoudarilsogovornikindodal,dapogajanjaodražajotudidejstva,dagre
vprimeruvirtualneelektrarnezapomočsistemskemuoperaterjuprenosnegaomrežja,daagregati,vključenivtakoelektrarno,v
osnovinisonamenjenitej»novi«vlogiindastalnapripravljenost
za aktiviranje proizvodnih zmogljivosti na poziv koordinatorja
virtualneelektrarnezahtevaspremembeinnadgradnjeobstoječih
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tehnično-tehnoloških sistemov in organiziranosti upravljanja s
takimiproizvodnimiviri.VTalumuobtemverjamejo,dalahko
ssvojiminajkakovostnejšimivirielektričneenergijezapotrebevirtualnih elektrarn pripomorejo k dodatnemu optimiranju delovanjaelektroenergetskegasistema.

Mercator se lahko prilagaja, v Hoferju informacij ne dajejo
Virtualneelektrarnesolahkozanimivetudizatrgovce,kiprekvelikihnakupovalnihcentrovpotrošijoprecejenergije.Predčasom
jeprimervirtualneelektrarnezalaikaslikovitoopisalpoznavalec:
trgovcilahkosvojezamrzovalneskrinjezauricoalidvebrezvečje
škodeodklopijo,čejevtemobdobjuzaznatipomanjkanjeenergije.Škodenebo,sajseizdelkišenebodozačelitopiti,medtem
koseboelektroenergetskisistemrazbremenil.Trgoveczasvojo
»pomoč«sevedadobiplačilo.
SlovenskitrgovecMercatorpotrjuje,dasena»določenihinštalacijah«dejanskolahkoprilagaja.Kdajselahkoprilagodi,pajeodvisnoodnapravnaobjektih.Brezvečješkodezapodjetjejeprilagajanje
mogoče v povezavi s hlajenjem objekta, ogrevanjem, prezračevanjem.Vsakogarzanima,kakšnoplačilopričakujeodjemalecza
svojaktivnipristop.Najboljšisosedodgovarja,dapričakuje»povračilovsehnastalihstroškovinnekajprihodkov«.Povedalisonamtudi,dasovpovezavizvirtualnimielektrarnami»vfazipogovorov«,
internopažezmanjšujejoporabonarazličnenačine.
Za prilagajanje se v zameno pričakuje povračilo vseh
nastalih stroškov in nekaj prihodkov.

ObrnilismosetudinaHofer,kjerpasonamsporočili,da»zaradi
poslovnepolitikepodjetja«navprašanjanemorejoodgovoriti.V
podjetjusicerradipoudarjajo,dasiprizadevajozaokoljuprijazno
inenergetskoučinkovitopridobivanjeterraboenergije.

Hidria: Lahko bi poiskali skupne rešitve
SpodnjeidrijskaHidria,kiseuvrščamedvodilneevropskeinsvetovnekorporacijenapodročjusistemovzaklimatizacijoinavtomobilskihtehnologij,pravsedajpajetudivprocesuprestrukturiranja,možnostivirtualnihelektrarnzazdajšeneuporablja.V
podjetjupravijo,dasezaradinaraveproizvodnjetežkoprilagajajo
odjemuelektričneenergije,dapabiob»odličnipodporidobaviteljev« lahko poiskali skupne rešitve za prilagojeni odjem. Kaj
konkretnoimajovmislih?»Oddobaviteljabipričakovaligarancijo,
dabisesprilagajanjemodjemaelektričneenergijenašistroški
proizvodnjezniževaliinnerasli,«poudarjajo.
Omeniliso,dagrezazelozanimivpristop,sajzvirtualnoelektrarnoznižujemoobremenitevomrežjabrezinvesticijvnovevire
energije,inzatooddobaviteljevpričakujejovelikovečaktivnosti,
»skaterimibodospodbujaliodjemalceinjihmotiviralinatejpoti«.
impol: Lastno omejevanje deluje že vsaj deset let
GlavniizvršnidirektorImpola2000EdvardSlačekjezaEnergetiko.NETdejal,daprocesaproizvodnjenemorejoprilagajati,
zatosetudiznikomernepogajajoomožnostihvirtualneelektrarne.»Delomaomejujemomočnostnokonico,insicertako,dase
neoviraprocesaproizvodnje.Pritemuporabljamolastensistem
nadzorainoptimiranja,«jepoudarilvodjapodjetjaizSlovenske
Bistrice.Namenomejevanjajenižanjestroškaplačilaomrežnine,
lastnoomejevanjepavdružbideluježevsajdesetletje.
gorenje: proizvodnja se prilagaja tržnim potrebam
VvelenjskemGorenjusedosedajomenjeneganačinaodjema
energijenisomogliposluževati,saj,kotpravijo,semoraproizvodnjavprvivrstiprilagajatitržnimpotrebam.»Vsakoprilagajanje
pomenispremenjenritemdela,pritempajetrebagledatitudi
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drugestroške.Čebiupoštevalileporaboinstrošekelektričneenergije,bibilozaGorenjenajugodnejedelatiponočiintudiobnedeljah, ker se s tem prilagodiš porabi elektrike v energetskem
omrežjuintudicenabibilanajnižja,«pravijo,vendardodajajo,da
jedelopravvtehobdobjihpovezanozvišjimistroškidelaintudi
obremenitvamizaposlenih.Zatorejsotiterminizanjeneugodni.
Dodajajo,damorajožesedajnapovedovatidnevnoporaboelektrike,karpajezanjezelozahtevno.

goodyear se prilagajati ne more, SiJ skrivnosten
MarkoPožek,vodjaenergetikevGoodyearDunlopSavaTires,je
dejal,davdružbizaradizahtevdelovnegaprocesaprilagajanjeodjemaelektričneenergijenimogoče,sajbizmanjševanjeodjema
vplivalonasamoproizvodnjo.
MedtempasovSlovenskiindustrijijekla(SIJ)povedali,daso
natrg»virtualnihelektrarn«predkratkimvstopili,sajjezanjekot
enega največjih industrijskih odjemalcev izjemno pomembna
stabilna,varnadobavaprivelikihobsegih.Poudariliso,dabodo
vprihodnostiboljaktivni»tudinatehtrgih«,dapabodovečinformacijlahkodelili,kobodoimelivečizkušenj.

Elektrodistribucije:
Finančne spodbude
so preskromne
največ izkušenj z virtualnimi elektrarnami ima od elektrodistributerjev Elektro Ljubljana. njihov izvršni direktor službe
za uporabnike igor Volf nam je pojasnil, da zametki aktivnega
odjema segajo v obdobje uvedbe večtarifnega merjenja. »poceni tarifa sama po sebi stimulira odjemalce k prilagajanju
svojega odjema. ti zavestno 'selijo' porabo v čas nižje tarife.«
Prviposkusiaktivnegaodjemazuvedbovečkotdvehtarifsicersegajovleto2008,kojeElektroLjubljanaponudil3Tpakete,polegtega
patudistoritev'prihraniteznami',sčimersoomogočilidaljinsko
vodenoizklapljanjenapravvčasunajvišje,tretjetarife.Azadevase
ni obnesla, ker odjemalcem ni bilo mogoče ponuditi večjih
prihrankov, odjemalci pa tudi niso bili naklonjeni predelavam
lastnihnotranjihelektričnihinstalacij.
Nadaljevalisozraziskovanjemprimernihtehničnihrešitev,ponovnopredvsemzagospodinjskeodjemalce,preizkusilisozaščitnoomejevalneelemente,kisopolegzaščiteomejevaletokvposameznemodcepu,hkratipajebilanavoljotestnaaplikacija,kijeomogočalaizklopalivklopposameznevejenadaljavo.»Tasistemseni
plasiralnatrgzaradispecifičnihrazmernatrguelektričneenergije,omejeneuporabezakrmiljenjenapravzelektronskimikomponentamiterzaraditakratšerazmeromavisokeinvesticije,«praviVolf.
VpovezavizindustrijskimiodjemalcipajeprviresniprojektprilagajanjapomenilžeomenjeniKIBERnet.Projektjebilzasnovan
kotvirtualnaelektrarna,zoptimizacijskofunkcijoizboradeležnikov
priprilagajanjuodjema,vendarvpraksinizaživel,kerindustrijski
odjemalcinisobilipripravljeninadaljinsko,povsemavtomatskoizklapljanje posameznih naprav. To se je sčasoma spremenilo in
ElektroLjubljanasejeodločilzarazvojsvojegaorodja.Žedrugoleto
sodelujejoprizagotavljanjumočizaterciarnorezervosistemskega
operaterjaprenosnegaomrežjaELES.Lanisoponujali12MWrazpoložljivemočizaterciarnorezervo,letospaže15MW.»Našicilji
soizletavletopovečevatikapaciteto,vtopabotrebavložitikarvelikotruda,«pravijovdružbiindodajajo,daseterciarnarezervapo
pozivuELES-aaktivirav15minutah.»Tojeosnovnazahteva,nato
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MHE in HE

Transformatorji
SN/NN oprema

Sekundarni sistemi

Transformatorske postaje
www.kolektorsisteh.com

www.kolektor-etra.si

www.turboinstitut.si

Kolektor, vaš partner pri gradnji pametnih omrežij.
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INEA prva pri
pametnih omrežjih
INEA, vodilno slovensko podjetje na področju industrijske avtomatizacije, energetike
in proizvodne informatike, je prvi sistem
virtualne elektrarne predstavila leta 2011.
Šlo je za prvo rešitev sistema virtualne elektrarne z uporabo tehnologij upravljanja z
odjemom – KIBERnet. Razvoj tega sistema
je tesno povezan z razvojem tehnologije
sistemov za izravnavo konic električne moči, ti produkti pa imajo v INEI že tridesetletno tradicijo!
Podjetje INEA je leta 1987 ustanovil Institut Jožef Stefan (IJS) in sicer kot enega od
projektov za vzpodbujanje prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov na področjih
vodenja internih energetskih sistemov in
industrijskih procesov. Od junija 1991 je
podjetje v zasebni lasti in zaposluje več kot
50 ljudi.

Kateri so ključni tehnološki gradniki
sistema virtualne elektrarne?
Kot je pri uporabi rešitev pametnih omrežij
ključen vidik uporabnika - recimo potrošnika, pri čemer ga lahko obravnavamo kot
porabnika in proizvajalca električne energije, je tudi INEIN sistem zasnovan tako, da
je del sistema nameščen pri samem potro šniku, drugi del pa predstavlja nadzorni
center, ki sprejema zahteve za prilagajanje
od uporabnika virtualne elektrarne in s pomočjo potrošnikov potem to prilagajanje
izvaja.

OgLaSnO SpOrOčiLO

Prav procesnemu nivoju, pri potrošnikih, v
INEI namenjajo posebno pozornost. Zave dajo se namreč, da mora biti tehnologija,
ki upravlja s prilagodljivostjo porabe potrošnika, takšna, da bo kar najmanj motila
proizvodni proces (ali vplivala na udobje ali
navade), hkrati pa bo s popolnoma avto matskim upravljanjem odjema zahtevala
čim manjši sprotni angažma potrošnikov.
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S pomočjo uravnavanja prilagodljive porabe in proizvodnje električne energije se izravnavajo
odstopanja, ki nastanejo pri nestanovitnih obnovljivih virih. Vir: Projekt Mirabel

Naslednji tehnološki korak se nanaša na
takšne »odločitve sistema«, ki upoštevajo
korist (prihodek) prilagoditve odjema in
strošek, ki ga taka prilagoditev povzroči v
procesu. V družbi pri tem izpostavijo pomen vmesnika (skupek strojne in programske opreme), ki v sistem virtualne elektrarne
omogoča integracijo obstoječih sistemov
upravljanja z energetskimi tokovi na nivoju
potrošnika. S takim vmesnikom se namreč
lahko bistveno širi nabor potencialnih uporabnikov, s tem pa se tudi poveča zmogljivost virtualne elektrarne.

Katera so ključna področja uporabe
tehnologije virtualne elektrarne?
Na eni strani so področja povezana z implementacijo izbranega poslovnega modela,
na drugi strani pa s tehničnimi razlogi uporabe te rešitve.

v okviru projekta 7. Okvirnega programa
EU MIRABEL. Kot poudarjajo v INEI, predstavlja obdelava velike količine takšnih ponudb v skoraj realnem času radikalen
pristop v uporabi tehnologije upravljanja z
odjemom. Trgovanje s fleksibilnostmi z
uporabo zaprtih pogodb je za odgovornega
bilančne skupine (OBS) orodje za direktno
komunikacijo s končnimi odjemalci, omogoča nudenje DSM storitev za upravljavce
distribucijskega ali prenosnega omrežja in
hkrati preko OBS uvaja trgovanje z električno energijo na nivo končnega odjemalca.
»Vse s ciljem zmanjšanja odstopanj in
optimiranja cene električne energije znotraj
bilančne skupine,« pravijo v INEI.

Uporaba sistema virtualne elektrarne je
tako aktualna za optimizacijo obratovanja
omrežja lokalne skupnosti (microgrid –
mikro omrežje), optimizacijo obratovanja
KIBERnet denimo je bil v okviru prvega znotraj bilančne skupine ter za vpeljavo
razvojnega cikla razvit kot virtualna elek- novih sistemskih storitev na nivo distribucijtrarna, ki je temeljila na aktivnem vključe - skega omrežja.
vanju odjema in proizvodnje za potrebe
terciarne rezerve sistemskega operaterja Za tehnološko rešitev fleksibilnih ponudb
prenosnega omrežja. Poslovni model je v je INEA s partnerji dobila nagrado na Svetem primeru relativno enostaven in posle - tovnem forumu pametnih omrežij - World
dično tudi sama tehnična rešitev.
Smart Grid Forumu – konec leta 2013 v
Berlinu.
Naslednji korak je integracija trgovanja z
energijo z implementacijo t. i. fleksibilnih Rešitev agregira in razvršča veliko število
ponudb potrošnikov (flex-offers). Te po- ponudb »protrošnikov« za fleksibilno
nudbe izražajo prilagodljivost potrošnikov porabo in proizvodnjo energije, jih medsepo času in količini energije. Večina razvoj - bojno usklajuje in izbira najbolj optimalne
nega in demonstracijskega dela je potekala variante.
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pa se podrobno spremlja strmino zmanjševanja moči, skupno
zmanjšanomočodjematertudiparametreponovnegavzpostavljanjaodjemapredzmanjšanjem,«praviIgorVolf,kinaterenuopaža
spremenjentrend.

Če bi se dinamična tarifna shema uvedla tudi na
segmentu uporabe omrežij, bi upravljanje z bremeni
postalo zanimivo tudi za gospodinjske odjemalce. Na
ta način bi bila v času prilagajanja odjema nižja cena
tako na energijskem kot tudi na omrežninskem delu,
s čimer bi bili prav vsi odjemalci, ne glede na
segment, deležni »stimulacije v obliki prihrankov«.

pri omrežnini bo svoje morala povedati zakonodaja
ElektroGorenjska,kinapodročjuvirtualnihelektrarnšeniizvajalposebnihaktivnosti,vokvirusodelovanjavprojektniskupini
zapametnaomrežjaprigospodarskemzdruženjudistributerjev
električneenergijepapoznaizkušnjeElektraLjubljanespilotnim
projektomzagotavljanjamanjšeterciarnemočisistemskemuoperaterjuprenosnegaomrežja,jevpreteklihdvehletihizvajalpilotni
projektaktivnegaodjemaprisrednjevelikihposlovnihodjemalcih
(priključnamočnad43kW).Ugotoviliso,danekajpotencialaza
izvajanje ukrepov aktivnega odjema obstaja, najlažje pa jih je
izvestinapodročjuogrevanjainhlajenjaterpriprocesih,kinimajo natančne časovne zahteve za njihovo izvajanje. »Učinkovito
znižanje koničnih obremenitev je mogoče le z avtomatizacijo
procesov,kiseoptimirajogledenaodjemizomrežja.Zvidika
tehničneopremljenostisonapravenastranidistribucijskegaomrežjaustrezne,«sougotovili.

OgLaSnO SpOrOčiLO

Vse več odjemalcev ima zaupanje
»Najprejsmonaletelinazeloomejenodzivposlovnihodjemalcev,
sedaj,podvehletih,pasesituacijapravobrača.Odjemalciimajo
zaupanjeinčeimajomožnosti,sodelujejopriterciarnirezervi,«pojasnjujeVolfindodaja,dasezavedajo,dabozahtevnopridobitidodatneodjemalce–zaradinjihovegaomejenegaportfeljatertehničnihintehnološkihpogojevzaprilaganje,adasovdružbinavse
izzivepripravljeni.Zanjenajvečjiizzivjesicerzbiranjenoverazpoložljivemoči.
Inkakšenrazvojnapovedujejočezpetlet?Bodomoraliodjemalci,tudigospodinjski,bitiprecejboljaktivni?Bopritemvečjovlogoodigraldenar(finančnanadomestila)alipametnenaprave(tehnološke
rešitve)?ElektroLjubljanaimaprecejjasnostališče:nauspešnouvajanjeaktivnegaodjemalahkozelovplivazakonodaja.
Če bi se dinamična tarifna shema uvedla tudi na segmentu
uporabeomrežij,biupravljanjezbremenipostalozanimivotudiza
gospodinjskeodjemalce,trdijo.Natanačinbibilavčasuprilagajanja
odjemanižjacenatakonaenergijskemkottudinaomrežninskem
delu,sčimerbibilipravvsiodjemalci,negledenasegment,deležni
»stimulacijevoblikiprihrankov«.PritemVolfomeniprimereiztujine,kjerjeprilagajanjeodjemažeustaljenapraksatakozavečjeindustrijske odjemalce kot tudi manjše gospodinjske. Slednjim
prilagajanjeprinašafiksnomesečnopoplačilozastoritev.
Tehnološkerešitvezauspešnevirtualneelektrarneobstajajo,izbiramolahkocelogledenalastnakonceptualnaizhodišča,praviVolf,
adodaja,dasovsajzagospodinjskisegmentnekateridomačisiste-

mipredragi.Sicerpa,kotizpostavlja,prihajajopametnigospodinjski
aparati,kibodoimelivse–odmerjenjainspremljanjaporabedo
urnikauporabetercennatrguenergije–vgrajenoinbododelovali
samodejnoalipajihbomopovezalivvirtualnoelektrarno.

Energetika.NET
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Ilustracija: Roman Peklaj

EnergetikaNET 18_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 2.2.2015 15:42 Page 32

fOkUS

Omenjenaprojektnaskupinazapametnaomrežjajepredlagala
nadaljevanjepraktičneuporabeterpovečevanjeregulacijskemoči
tudi z aktiviranjem večjih porabnikov in proizvajalcev iz ostalih
distribucijskihpodjetij.ObtemsovElektruGorenjskaomenili,da
bibilotrebanaosnovianalizedelovanjavsodelovanjussistemskim
operaterjem prenosnega sistema preveriti možnost zagotavljanja
storitvenudenjavečjeterciarnerezervenanivojuvsehdistribucijskih
podjetij ter nato predlagati formalizacijo sistemske storitve z ustreznozakonskopodlago.
In prav tako kot njihovi ljubljanski kolegi so tudi Gorenjci
opozorili,dasofinančnespodbude,kiizhajajoiztrenutnoveljavnih
cenikovzaomrežnino,preskromnezaaktivnosodelovanjeodjemalcev.»Odjemalciproizvodneprocesenajlažjeoptimirajosami,vendarpamorajobitizatoprimernonagrajeni,zatobibilotrebazagotovitivečjezakonodajnespodbude.Večjotežocenikazaomrežnino
bibilopotrebnoprenestinapriključnooziromaobračunskomoč
posameznegaprevzemno-predajnegamesta,«soprepričani.
Pravijotudi,danitinapodročjugospodinjskihodjemalcevniustreznihspodbudinzakonodajnihmehanizmov.»Ključnajespremembazakonodaje,«sojasniinpritemnavajajouvedbodinamičnihomrežninskihtarif,koničnetarifezadistribucijoinpodobno,
»karsmovseževečkratneuspešnopredlagaliAgencijizaenergijo.«
Tehničnerešitveobstajajo,njihovegapotencialapanimogočeizkoristiti,sopojasnilizaEnergetiko.NET.

Uporabnike bi bilo treba stimulirati
za čim bolj optimalno rabo
omrežja, pri tem pa mora biti
cilj znižanje stroškov omrežja.
ElektroMaribor,kiprojektovvirtualnihelektrarnšenirealiziral,
poudarja,da»tovrstniprojektipotrebujejotudipravniokvir,izpolnjenipamorajobitituditehničnipogoji«.Ukrepeoziromaprogrameprilagajanjaodjemabibiloponjihovemtrebavključitivzakonodajo,sajlahkoletakodosežemo,dasebodovvečjimeripričeliizvajatitudivpraksi.»Uporabnikebibilotrebastimuliratizačimbolj
optimalnoraboomrežja,pritempamorabiticiljznižanjestroškov
omrežja,«trdijoindodajajo,datrenutnaregulativanimaopredeljenihprogramovnitimožnostinagrajevanjodjemalcev,kibisvoj
odjemprilagajalipotrebamomrežja.»Zauspehukrepovprilagajanjaodjematehnologijajepotrebnaregulatornapodporainpripravljenostuporabnikov,dajihsprejmejo.Pritembodoodigralavlogo
tako finančna nadomestila kot tudi tehnološke rešitve v obliki
pametnihnaprav,«sobilikratki.
Mag.BoštjanTurinek,direktorsektorjazaobratovanjeinrazvoj
vElektruCelje,jepotrdil,dasoindustrijskiodjemalci»ekonomsko
naklonjeni«aktivnemuodjemu.»Topomeni,dasopripravljenisodelovati,vendarmorabitipriposlovanjuekonomskabilancapozitivna.Vpraksitopomeni,dačeznižajo/povečajoodjem,imajoiz
teganaslovanižjeobratovalnestroške,«jedejal.Največjiizzivisopo
njegovihizkušnjahpovezanizosveščanjemuporabnikovomrežja,
daomenjenemožnostisplohobstajajo.»Izzivjetudiimplementacijavposlovnemodeleposlovanjaposameznihdružb,«praviTurinek,
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pri tem pa izpostavlja tudi izziv samega upravljanja in vodenja
takšnegaaktivnegaomrežja.
ElektroCeljeneposrednihizkušenjzvirtualnimielektrarnaminima,vokviruaktivnegaodjemapavečjimposlovnimodjemalcemže
odnekdajnudijomožnostznižanjaodjemavčasukoničneobremenitve,katerodoločasistemskioperaterprenosnegaomrežja.»Za
aktivniodjemlahkorečemo,daseuporabljažeodsameelektrifikacijeomrežja.Poznanjebilpoddrugačnimiimeni,kotsoredukcije
oziromaprivečjihodjemalcihtakoimenovanipogodbeniodjem,ki
jedoločalpogojegledevelikostiodjema,«pojasnjujejovdružbi.Ob
temnapovedujejo,dabodovsiuporabnikiomrežjavbodočeaktivnejšipriuravnavanjuporabeinproizvodnjeelektričneoziromabodotomoralibiti.Pritembodo,kotobičajno,glavnovlogoodigrala
finančnanadomestila.
TudiElektroPrimorskašenimapraktičnihizkušenjzdelovanjemvirtualnihelektrarnvpraksi,sodelujepavevropskemprojektuSUNSEED(SustainableandRobustNetworkingforSmart
ElectricityDistribution),kibopilotnovzpostavilustreznokomunikacijskoinfrastrukturozapodporobodočimpametnimomrežjem.Dogajanjenapodročjuvirtualnihelektrarnsicerpozorno
spremljajo in pri tem omenjajo predvsem razpršene vire. »Po
prvihocenahbodozavzpostavitevvirtualneelektrarnevprvivrsti
zainteresiraniproizvajalcizrazpršenimiviri,sajbi,vkolikorse
ukinejoalivsajznižajosubvencijezaproizvodnjo,imelimožnost,
daproizvedenoenergijoprodajopovišjiceni.Odjemalcisomanj
elastični,«pravijo.
Zaradisprotneizravnaveporabeinproizvodnjeelektrikemorajoproizvodnapodjetjanapovedovatisvojoproizvodnjoizelektrarn
voblikiterminskihvoznihredov(urni,dnevni,tedenski,sezonski…),kisejihmorajopotemtudidržati.Pritemsevedanastane
določeno tveganje. Proizvajalci z razpršenimi viri v distribucijskemomrežjusamostojnopraktičnonemorejoobvladovatitveganjavzveziznapovedjoinrealizacijoproizvodnje,zatojesmiselno,česepovežejovvirtualnoelektrarnoinnatrguzelektrično
energijonastopajoskupaj,ocenjujejoPrimorci.Vvirtualnoelektrarnomoratorejbitivključenihčimveč(različnih)razpršenihvirov. Tveganja v zvezi s prilagajanjem voznemu redu virtualna
elektrarnaobvladujezangažiranjemhranilnikovelektričneenergijeinaktivnegaodjema.
»Polegnjenevlogenatrguelektričneenergijebilahkozaradi
navedenihfunkcionalnostiodigralapomembnovlogotudinatrgu
sistemskih storitev za delovanje distribucijskega omrežja, saj bi
lahkosistemskemuoperaterjupomagalapriobvladovanjunapetosti
inpretokovmočivdistribucijskemomrežju.Kratkoročnosozanjih
zanimivejšiprogramiprilagajanjaporabe(DemandResponse)in
upravljanja porabe (Demand Side Managament),« se Primorci
navezujejonastabilnostelektroenergetskegaomrežja.
Inpritemizpostavljajotrgsistemskihstoritev.Tabimoralbiti
vzpostavljeninzaživeti,čenajseproizvajalciinaktivniodjemalci
povežejovvirtualnoelektrarno,kibiimelapodpornovlogopridelovanjudistribucijskegaomrežja.»Gledenato,dasenatempodročjuvSlovenijipraktičnošeničnedogaja,jevzpostavitevvirtualneelektrarnezapotrebedistribucijskegaomrežjašedokajdaleč.
Polegtegamoradistribucijskoomrežjevzporednopričetipospešenoprehajatiprotinovigeneracijipametnihomrežij,«sklenejov
ElektruPrimorska.
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gOStUJOči kOMEntar

pametna omrežja
so razvojna priložnost
za Slovenijo
Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar
ametnaomrežjasoglobalnitrend,kigaspodbujapredvsemindustrija,kiiščerazvojnepriložnosti.IzpredhodnihaktivnostiEUnatempodročjujezelojasnoopazen
trend,dase,kovelikiigralcirazvijejodoločenerešitve,
zelohitropojavijoevropskedirektive,kizapovedujejodoločeno
smerrazvoja.OdločitevnastraniSlovenijeje,aliboobtemdejstvu iskala svoje priložnosti ali pa bo vedno le sledila tujemu
razvojuinkupovalatujerešitve.Vzorčniprimervelektroenergetikisoobnovljiviviri.PametnaomrežjadefinitivnopredstavljajoenoodnišnihpriložnostiintuimaSlovenijaobrelativno
močnidomačiindustrijisvojorazvojnopriložnost.

P

PametnaomrežjazaSlovenijoprinašajokoristinadvehnivojih.
Elektroenergetsko omrežje lahko dobi možnost učinkovitejše
izrabeobstoječeinfrastrukture,sčimersezmanjšajofinančna
bremena za uporabnike omrežja. Na drugi strani imamo v
Slovenijimočnoelektronskoinelektroindustrijo,kiskupnoletnoustvarizapribližnoštirimilijardeevrovprometa,odtegavečinonatujihtrgih.Taindustrijatekmujezglobalnimiponudnikirešitevinnujnopotrebujedomačereferencezakonkurenčnost
naglobalnemtrgu.
KonceptpametnihomrežijzaSlovenijoprinašadoločenespremembeprinačinihobratovanjainnačrtovanjaelektroenergetskegaomrežjainsistema.Vsajvprvihfazahuvedbeboprineseltudidodatnestroškevelektroenergetskemsistemu,kisonujno
potrebnizadoseganjedolgoročnihkoristi.Zatojezarazvojkonceptapametnihomrežijključnegapomenastrateškaodločitevna
nivoju države. Ta lahko koncept prepozna kot breme ali kot
priložnost.
Čekonceptprepoznamokotbremeoziromasenampotencialnekoristinezdijodovoljzanimivevprimerjavizalternativami,selahkovRepublikiSlovenijiodproblematikedistanciramo
inpustimonaravnemurazvoju,dagresvojopot.Vtemprimeru
bonašiindustrijidelozelooteženo,sajbodopriložnostizatestiranjenjihovihidejinizdelkovnadomačemtrguomejene,natujihtrgihpabodonajverjetnejedajaliprednostdomačimrešitvam.
Kobodoposameznerešitvetehničnodovoljrazvitezamnožično
implementacijo,bonajverjetnejšikončnirezultatta,daboEU
državamčlanicamzdirektivamizapovedalauvedboposameznih
tehnologij(tosejedenimožezgodilonapodročjunaprednega

merjenja,nakateremmorajodržavečlanicepodirektividoleta
2020znaprednimištevciopremiti80%odjemalcev).Vtemprimeru bomo v slovenski elektroenergetski sistem nameščali
tehnologijo,kibotakratnavoljo,invelikovprašanjeje,kolikobo
pritemslovenskegaznanjainizdelkov.
Alternativna možnost je, da se Republika Slovenija aktivno
vključivprocesrazvojakonceptapametnihomrežij,gapriznakot
razvojnomožnostdržaveinnamenipodpororazvojunovihtehnologijinkonceptovterzagotoviustreznasredstvasistemskima
operaterjemadistribucijskegainprenosnegaomrežja.Levtem
primerubonašaindustrijalažjerazvijalanoverešitveinpripravilaizdelke,kibodokonkurenčninaglobalnihtrgih.Prvikorak
jezatovzpostavitevdemonstracijskegapoligona,nakaterembo
lahko domača industrija preizkušala svoje rešitve in jih prilagodilazadelovanjevrealnemsistemu.Elektrogospodarstvona
drugistranipridobiinformacijeomorebitnihnovihkonceptih
obratovanjainnačrtovanjaomrežja,kisojimvpomočprioptimalnemdelovanjusistema.
TrenutnosoaktivnostinatempodročjuvSlovenijiosredotočenepredvsemnaslovensko-japonskidemonstracijskiprojekt
pametnihomrežij.Japonskogospodarstvojevtemsegmentu
prepoznalorazvojnopriložnostinsiželiprodoranatujetrge,pri
čemerJaponskanudipodporosvojemugospodarstvu.Vzporednopodobniprocesipotekajotudinanašistrani,pričemermanjka predvsem jasna vizija države, kaj želi s projektom doseči.
NaElektroinšitutuMilanVidmar(EIMV)delimomnenjes
slovenskoelektro-inelektronskoindustrijoinvidimopametnaomrežjakotrazvojnopriložnost.Pritemnifokusnadrastičnem spreminjanju delovanja elektroenergetskega sistema,
ampak slednji z demonstracijskim projektom dobi možnost
preizkusanovihtehnologij,karmuolajšaprihodnjeodločitve
prirazvojusistema.NaEIMVnedvomimo,dajevSloveniji
dovoljtehničnegaznanjazaizvedbotovrstnegaprojekta.Šibkismopredvsemvorganizacijskemsmisluinprojektjetudiv
tempogleduvelikapriložnost,danaredimokoraknaprejins
širokim medsebojnim povezovanjem vseh akterjev presežemoparcialneinterese.Projektjelahkotudiodličnaosnovaza
sorodne projekte na drugih področjih. Z globalnega vidika
smo majhna država z majhnimi deležniki in naša edina
možnostjeskupnodelovanje.

Alternativna možnost je, da se Republika Slovenija aktivno vključi
v proces razvoja koncepta pametnih omrežij, ga prizna kot razvojno
možnost države in nameni podporo razvoju novih tehnologij in
konceptov ter zagotovi ustrezna sredstva sistemskima operaterjema
distribucijskega in prenosnega omrežja. Le v tem primeru bo naša
industrija lažje razvijala nove rešitve in pripravila izdelke, ki bodo
konkurenčni na globalnih trgih.
Energetika.NET
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Južnega toka ni
več, prihaja
Turški tok
Ana Vučina Vršnak

začetku decembra lani, dva tedna po izjavi italijanske
ministrice za industrijo Federice Guidi, da za Italijo plinovod Južni tok ni več prioriteta, je ruski predsednik
Vladimir Putin v Turčiji sporočil, da Južnega toka ne
bo. Hkrati je podpisal memorandum o soglasju o gradnji podvodnega plinovoda, ki bo prek Črnega morja dosegel Turčijo. Po
padcu projekta Južni tok so se namreč v Rusiji odločili za novo,
drugačno strategijo.
Ruski odnos do evropskega trga se korenito spreminja, je dejal prvi mož Gazproma Aleksej Miller in dodal, da gre za začetek
konca modela, v katerem je podjetje usmerjalo pozornost v dobavo plina kupcem na evropskem trgu. Ruski odločevalci za
propad projekta krivijo Evropsko unijo, ki se mora sedaj, kot
poudarja Miller, čim prej sprijazniti s Turčijo kot tranzitno državo.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je nemudoma izjavil, da je Južni tok še vedno mogoče zgraditi. Maroš
Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije za energetsko unijo,
pa je Moskvo obiskal sredi januarja. Tam sta mu Miller in ruski energetski minister Aleksander Novak povedala, da bo morala
EU po tranzitu do Turčije plin odkupiti na meji z Grčijo. »Evropa
ne bo imela na razpolago nobene druge tranzitne poti, ki bi
potekala preko tvegane Ukrajine, razen tega novega Turškega toka,« je povedal Miller.
Po mnenju nekaterih analitikov pa je le malo verjetno, da ima
Rusija glede na trenutne problematične okoliščine dovolj denarja za gradnjo podmorskega plinovoda, kar pa so padec cen nafte
in sankcije zahoda le še poslabšali. »Nekdo bo moral plačati za cevi, ki so ostale v Bolgariji ob prekinitvi gradnje Južnega toka,« nam
je ob tem povedal naš vir. Kot je priznal Miller, je Rusija doslej na
svojem ozemlju v izgradnjo Južnega toka vložila štiri milijarde evrov.

V

Po količini dobavljenega ruskega plina bi Turčija
zasedla drugo mesto, takoj za Nemčijo. Če je
Nemčija najpomembnejše distribucijsko središče
za dobavo ruskega plina za severno Evropo, naj bi
Turčija po Millerjevih napovedih postala ključna
tranzitna točka za jug celine.
Ob tem je turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu
sporočil, da je prioriteta Turčije Transanatolski
plinovod (TANAP), ki je del Južnega plinskega
koridorja, tega pa podpira tudi Evropska unija.
Dejal je, da so doslej z Rusijo sklenili le
memorandum o soglasju, kar ne pomeni,
da je bil TANAP odrinjen na stranski tir.

Posebna skupina EU za plinske trge v JV Evropi
Nekaj dni po Putinovi izjavi je Slovenija skupaj z Italijo, Avstrijo,
Bolgarijo, Romunijo, Hrvaško in Grčijo v okviru zasedanja ministrov EU, pristojnih za energijo, podprla ideje Evropske komisije
za pospešitev naporov pri nadaljnjem razvoju plinskih trgov
srednje in jugovzhodne Evrope. Bruselj pod taktirko Šefčoviča
tako ustanavlja posebno delovno skupino visokih predstavnikov,
ki bo spremljala razvoj plinske infrastrukture v regiji.
Dr. Franc Cimerman, direktor podjetja Južni tok
Slovenija: Družba je vedno prilagajala svoje
aktivnosti statusu projekta.
»Družba Južni tok
Slovenija d.o.o. je bila
ustanovljena skladno
z Zakonom o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in
Vlado Ruske federacije
o sodelovanju pri gradnji
in delovanju plinovoda
na ozemlju Republike
Slovenije. Njena ustanovitelja sta družbi
Plinovodi d.o.o in
OAO Gazprom, ki
sta skladno z zakonom
postavila vse potrebne
Dr. Franc Cimerman
okvire delovanja družbe
in s tem izvajanje projekta Južni tok na ozemlju
Republike Slovenije.
Družba Južni tok Slovenija d.o.o. je v minulem
obdobju sledila celovitemu razvoju projekta Južni tok
in v tem okviru izvajala vse načrtovane aktivnosti na
slovenskem delu projekta, kar je vključevalo tudi
sodelovanje z nosilci projekta na trasi projekta.
V minulem obdobju je družba prilagajala svoje aktivnosti v Sloveniji stanju celotnega projekta na trasi in
njegovemu pravnemu statusu. Obema je družba posvetila posebno pozornost in skrb, saj je le na osnovi
tega načrtovala svoje aktivnosti s partnerji na trasi in
vsa potrebna sredstva. Veliko pozornosti in truda je
družba namenila prav statusu projekta oziroma njegovi
usklajenosti z nacionalno oziroma evropsko zakonodajo
na področju energetike, okolja in prostorskega umeščanja ter javnega naročanja. Prepričani smo, da
smo za ta področja našli strokovne in argumentirane
rešitve, ki so bile tudi zakonsko podrte.
Kot rečeno, je družba vedno prilagajala svoje
aktivnosti statusu projekta, to je storila tudi koncem
lanskega leta in deluje brez zaposlenih. Kakršnokoli
drugačno ravnanje ne bi bilo skladno z vsemi
dosedanjimi nalogami, ki so dogovorjene tako na
medvladnem nivoju kot tudi na korporativnem nivoju.«

Za Slovenijo odločitev o ustavitvi projekta Južni tok nima večjih posledic,
je za Energetiko.NET zatrdil direktor Energetske skupnosti Janez Kopač.
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in kaj vse skupaj pomeni za Slovenijo?
»Posvojejebilastvarpričakovana,«jeodločitevkomentiraldirektordirektoratazaenergijonapristojnemministrstvuDanijel
Levičar.Pojasnilješe,daimataSlovenijainRuskafederacijapodpisanmeddržavnisporazumindabodosevedapogovoripotekali
tudinaravniinvestitorskihpodjetij–torejdružbePlinovodiin
ruskegaGazproma.
DirektorPlinovodovMarjanEberlincjesporočil,daGazprom
niposlalnobeneinformacijeozaustavitviposla.»Naprojektubomodelali,doklernebomodobilidrugačnegastališča,«jedejal.
SporočiloGazpromasicerpričakuje,anašiviripravijo,dauradne
odpovedinebo,kerjetovezanonameddržavnisporazum.
KojevLjubljanosredidecembranaobiskkzunanjemuministruKarluErjavcuprišelruskiministerzazvezeinmnožičnekomunikacijeNikolajNikiforov,jeErjavcaleobvestilotem,dajeprojekt
ustavljen.»Upamo,dabonekočtaprojektspetaktualen,«jeobtem
izjavil Erjavec, ki pričakuje še uradno odpoved s strani Rusije.
Otem,kajprekinitevprojektapomenizanašegospodarstvo,
smoželelipreverititudinaEnergetskizborniciSlovenije.»Otem
šenisemrazmišljalinvamnemoremničpovedati,«jebilredkobesedennjendirektorNikoMartinec.
»ZaSlovenijoodločitevoustavitviprojektaJužnitoknimavečjihposledic,«pajezaEnergetiko.NETzatrdildirektorEnergetske
skupnostiJanezKopač.Dodalje,dasebodopotrebepozemeljskemplinuvEvropitakoalitakozmanjševale,dobavaruskega
plinapoobstoječihpotehpadaježezadostna.»UstavitevprojektaJužnitokjezmagaevropskihvrednot,sajjeRusijaskušala
navsaknačinzaobitievropskapravila,inčeimperialnamonopolnalogikanemorebitivgrajenavruskiprojekt,potemtaprojekt
zanje ni več zanimiv,« je poudaril. »V prvi vrsti pa gre tu za
ščitenjeevropskihpotrošnikov,podrugistranipaimaprojekttolikonejasnosti,dagatudibankeneželijofinancirati.Lahkopa
je seveda to tudi napoved novih težav, saj je ruska želja po
dobavnihpotehdoEvropeneizmerna.«
Odškodnin zaradi odpovedi projekta ni pričakovati
Minister Erjavec ne verjame, da bi zaradi odpovedi
prišlo do kakšnih odškodnin. Nikiforov je dejal, da
stroški niso bili bistveni; v določenih drugih državah
so bili ti stroški bistveno večji.
Podjetje Južni tok Slovenija, ki sta ga ustanovila
slovenska družba Plinovodi in ruski Gazprom konec
leta 2012, je sicer leta 2013 za svoje delovanje
porabilo 180.000 evrov, podatki za leto 2014 pa
še niso znani. »Družba je v tem času izvajala vse
dogovorjene aktivnosti v pripravljalni fazi projekta
pred gradnjo, in sicer so bile ključne aktivnosti
vezane na sodelovanje pri načrtovanju, na pripravo
razpisov za projektiranje in financiranje, delo na
okvirnih transportnih dogovorih ter na ostalih
pravnih zadevah za namen projekta Južni tok
na ozemlju Republike Slovenije. Njihova
uporabnost za drug namen ni bila analizirana,«
so priznali v podjetju.

»Odločitevpomeni,dajestemzaključentudislovenskidelprojekta,«pajezaEnergetiko.NETdogajanjekomentiralKlemenGrošelj,nekdanjičlannadzornegasvetaGeoplinainobramboslovec.
Prepričanje,»dajevsakidržavivinteresu,dajepriključenanačim
večjo cev«. »To je bilo za nas strateškega pomena,« je ocenil.
»Res je, da je trenutno plina preveč, ampak kdo nam lahko

zagotovi,dagabotudičezpetlet?ČeboEvropaželeladovoljplina,
bomoralauvažatiutekočinjenizemeljskiplin(UZP),kijedražji.
Večjekotjepovpraševanje,višjajecena,«ješeopozoril.

Bolgarija želi svoj distribucijski center
Ob odpovedi projekta je zaskrbljenost najglasneje izražala
Bolgarija, ki je plinovod že začela graditi. Sredi januarja je
državaEUžepredlagalafinanciranjegradnjeplinskegavozlišča
(terminalautekočinjenegazemeljskegaplina–UZP)privstopni

Prvi mož Gazproma Aleksej
Miller je obelodanil, da je
Rusija doslej na svojem ozemlju
v izgradnjo Južnega toka vložila
štiri milijarde evrov.
točkiplinovodaJužnitoknabolgarskoozemlje.
Srbski premier Aleksandar Vučić se je na dogajanje odzval z
besedami,davestozaustavitvigradnjeplinovodanidobranovica
zaSrbijo,kijebilaprojektuzavezana.Državajesicerzačelanemudoma pripravljati razpisno dokumentacijo za plinovodno
povezavozBolgarijo.
JanezaKopačasicerzadržaveregijeJVEvrope,kjersosicerv
glavnempripravilipotrebnodokumentacijozaizvedboprojekta,
ne skrbi. »Dodaten plinovod skozi Srbijo bi zmogljivosti v
obstoječem plinovodu res sprostil in tudi konkurenca bi bila
večja,apodrugistranibibiletuditežave,kibisijihsplinovodomJužnitoknakopalaSrbija,velike,sajbitolahkozaustavilo
njenopotvEvropskounijo.Novplinovodnamrečzaradipravil
EUnebimogelzačetiobratovati.«
Navprašanje,alipričakuje,dabodozaradizaustavitveprojektaJužnitokkajbolj»zacveteli«terminaliUZP,odgovarjapritrdilnoindodaja,dasoterminalisicerzanimivižesedaj,izražapatudiupanje,dasebokajkmalu»zgodil«tuditerminalUZPnaKrku.

Slovaška bo gradila plinovod Eastring do turčije
ZaustavitevprojektajenekajskrbipovzročilatudiSlovaški,kije
sklenilazgraditinovplinovod,kiseboimenovalEastring,do
Turčije.Plinovodnajbisezačelblizuslovaško-ukrajinskemeje
inpotsklenilnamejimedBolgarijoinTurčijo.Stalnajbipribližno 750 milijonov evrov, po njem pa bo teklo približno
20milijardkubičnihmetrovplinanaleto.Zgrajennajbibilv
trehletih.
Balkanske države bodo vlagale v Vertikalni plinski koridor
ObvsemdogajanjusoGrčija,RomunijainBolgarijapodpisale
tudiskupnoizjavootakoimenovanemVertikalnemplinskem
koridorju,kinajbivzpostavilregionalnoplinskoinfrastrukturo.
Investicijajevrednaokoli24milijonovevrov,projektpanajbi
bildokončandoleta2016.
Vertikalniplinskikoridorbodo,kobododelananjemzaključena,povezalizJužnimkoridorjem.
grčija in turčija za okrepitev regionalnega sodelovanja v
energetiki
Omenimoše,dastaGrčijainTurčijasklenilidogovorokrepitvi
sodelovanja v energetiki z razširitvijo prenosnega omrežja
zemeljskegaplina.PomnenjupremierjevobehdržavnajgospodarnejšotrasozadobavokaspijskegazemeljskegaplinavzahodnoEvropopoletu2020predstavljataprojektaTransanatolski
plinovod(TANAP)inTransjadranskiplinovod(TAP).
Energetika.NET
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Zubkov, gazprom:
Evropa mora spremeniti pristop
Tanja Srnovršnik Volarič, Dunaj, Avstrija

ašievropskipartnerjimorajospremenitisvoj
pristop,sodelovatiznami,intedajboRusija
zanesljivdobavitelj,«jenajanuarskiEvropski
plinski konferenci 2015 na Dunaju poudaril
predsednikGazpromovegasvetadirektorjevViktorZubkov.AleksanderMedvedjev,podpredsednikupravnegaodboraGazproma,
pajebilrazočaran,dasekonferenceniudeležilnobenpredstavnikEvropskekomisije.GerhardRoiss,prvimožplinskedružbe
OMV,jemedtemopozoril,daseplindandanespogostouporablja
kotpolitičniinstrument,karjezelonevarno,sajlahkovodiv
dolgoročnokrizozdobavoplina.
»Naš sloves zanesljivega dobavitelja plina je postavljen pod
vprašajzaradirazvojadogodkovvUkrajini.Našadržavažeskoraj50letzzanesljivostjodobavljaplinEvropi,inkonasjeEvropa
najboljpotrebovala,smoizkazalistabilnostinpripravljenostna
pomoč.Gazpromjebilprvi,kisejeodzvalvobdobjihnizkih
temperatur,«jepoudarilMedvedjev.
Razočaranjebil,kersekonferenceniudeležilnobenpredstavnikEvropskekomisije.»Zakaj?G.Šefčovič(podpredsednik
Evropskekomisije,op.p.)jeg.Novaku(ruskemuenergetskemu
ministru,op.p.)dejal,dabimoraliponovnovzpostavitienergetsko ravnovesje med državami. In mi smo se zares temeljito
pripravilinapogovoreotejtemi.Akljubedinstvenipriložnosti
zadialogtunevidimnobenegapredstavnikaKomisije.«

»N

pomembnovlogoplinavevropskienergetskimešanici.Skupaj
moramonajtiprimerenpristop,kinambovprihodnostiomogočilboljšestanjenapodročjuplina,«jepoudarilšefOMVGerhardRoiss.Dodalje,dajeimelruskiplinključnovlogoprirazvojuevropskegaplinskegaportfelja.»Takšnojedanašnjestanjein
takšnostanjevidimotudivprihodnosti,«jeprepričan.
NihčeodruskihsogovornikovnaDunajunimogelitimimo
novegaprojektaTurškitok,kijeponjihovihbesedahšekako
resničeningabodozgradilinamestoJužnegatoka.PoTurškem
tokunajbiprekTurčijespeljali63milijardkubičnihmetrovplina,odtega50milijardvEvropo.»DobavaplinavEvropobozdaj
odvisnaodnašihevropskihpartnerjev,«jedejalZubkov.

Plin se danes na žalost pogosto
uporablja kot politični instrument,
kar je zelo nevarno, saj lahko vodi
v dolgoročno krizo z dobavo plina.
Evropa se bo morala zavezati
reševanju tega problema.

ni ga čez ruski plin
Medvedjevjepoudaril,dajebilGazpromvselejzavezandobavi
plina.»Takoimenovanizimskipaketjepomagalprebrodititežave te zime, ko v podzemnih skladiščih v Ukrajini ni dovolj
plina,«jedejal.
SergejKomlevizGazpromExportapajeopozoril,daboEvropa
leta 2025 potrebovala uvoz dodatnih 165 milijard kubičnih
metrovplina,leta2035paže208milijardkubičnihmetrov.To
bisicerlahkopokrilatudizutekočinjenimzemeljskimplinom,
aKomlevjeprepričan,dajeruskiplinnajboljkonkurenčenin
najboljšamožnostzaEvropo.Dodalješe,danameravaGazprom
povečatilastnekapacitetepodzemnihskladiščplinavEvropina
petmilijardkubičnihmetrovdoleta2017.
»Plinsedanesnažalostpogostouporabljakotpolitičniinstrument,karjezelonevarno,sajlahkovodivdolgoročnokrizozdobavoplina.Evropasebomoralazavezatireševanjutegaproblema, vsi deležniki na področju plina pa bodo morali priznati
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»Investicijski cikli so v plinskem sektorju zelo
dolgoročni. In ko cena plina pada, ti investicijski
cikli zagotavljajo manjše prihodke, zato je plinske
projekte težko izvajati, včasih celo nemogoče,« je
posvaril Zubkov. Poudaril je, da bi to lahko privedlo
do pomanjkanja plina v prihodnje ali zelo visokih cen.
»Plin je zelo pomemben za proračune držav proizvajalk, vendar tudi za države uvoznice. V interesu obeh
strani je, da najdeta zlato sredino – razumno ceno.«

konferenca na Dunaju
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ZDa bi lahko
začele izvažati
UZp v letu 2015
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

robin Dunnigan, namestnica pomočnika ameriškega državnega
sekretarja, pristojna za energetsko diplomacijo, je karierna članica ameriške zunanjepolitične službe. Z ameriškim državnim
sekretarjem Johnom kerryjem se je v začetku decembra udeležila srečanja evropsko-ameriškega energetskega sveta v Bruslju,
dan za tem pa obiskala Slovenijo. tu se je srečala s predstavniki slovenskih oblasti in nekaj podjetij iz energetskega sektorja.
V tem ekskluzivnem pogovoru za Energetiko.nEt je med drugim
govorila o Ukrajini in povedala, da ZDa sodelujejo z ukrajinsko
vlado pri pridobivanju novih investicij v obstoječo plinsko infrastrukturo in pri iskanju možnosti za sanacijo obstoječih plinskih
polj, da bi na njih povečali proizvodnjo. ZDa bi v tej državi rade
videle več ameriških podjetij. Veliko vprašanje je, ali bi bil Južni
tok smiseln z vidika dolgoročne varnosti oskrbe za Evropo, pravi
robin Dunnigan. po njenem mnenju bi uvoz utekočinjenega
zemeljskega plina iz ZDa (ali drugih virov) v Evropo pomenil
povečanje števila virov preskrbe ter tako večjo izbiro za odjemalce in dodatni vzvod pri pogajanjih o dolgoročnih pogodbah
s tradicionalnimi dobavitelji.
Včeraj (v začetku decembra, op. a.) je v Bruslju potekalo
srečanje evropsko-ameriškega energetskega sveta, ki ste se
ga udeležili z ameriškim zunanjim ministrom Johnom kerryjem.
Včeraj v Bruslju, danes v Sloveniji. katero je vajino glavno
sporočilo evropskim partnerjem?
u Brezdvomalahkorečemo,daješestosrečanjeenergetskegasveta
pristnoznamenjedobregasodelovanjamedZDAinEUpriskupnih ciljih energetske varnosti. Včerajšnje sporočilo je bilo, da si
moramošenaprejsskupnimimočmiprizadevatizavečjodiverzifikacijovirovgoriv,kijihuporabljamo,virovenergije,kijihuporabljamo,terpoti,pokaterihenergijoprenašamo.Ponovilismonašo
zavezoprizadevanjemzaenergetskovarnostUkrajine,skupnim
prizadevanjemzadosegociljevnapodročjuobnovljiveenergijein
obnovilizavezo,dabomovresničnokooperativnemduhudelovali
v smeri izpolnjevanja skupnih ciljev na področju energetske
varnosti.Priprogramu,kjersodelujemo,dosegamonapredek.
Vse to so teme, ki so omenjene v skupni izjavi. pa pojdimo k
Ukrajini. Svet je pozdravil načrt ukrepov za primer nepredvidenih dogodkov v energetiki za prihajajočo zimo, ki ga je ob
dejavni podpori ZDa pripravila ukrajinska vlada. Ukrajina in
njeno prenosno plinovodno omrežje ZDa vsekakor zanimata.
Ukrajinska vlada naj bi se med drugim pogovarjala z ZDa ter
družbama ExxonMobil in Chevron. kaj v Ukrajini kupujete?
u Ameriška vlada z Ukrajino pravzaprav sodeluje pri pripravi
srednje-indolgoročnihukrepovobnepredvidenihdogodkih.VUkrajino smo poslali skupino strokovnjakov, ki je tam preživela dva
tednaalitri.Imelisozeloplodnainodkritasrečanjazvlado.Preučili
smoukrajinskoenergetskoinfrastrukturo,njenoindustrijo,domače
ogrevalnesistemevgospodinjstvihinsevprašali,kakoodporenje
sistemvprimerukakršnekolikrize.Zameriškegaenergetskegamini-

Robin Dunnigan trenutno opravlja delo namestnice
pomočnika ameriškega zunanjega ministra, pristojne
za energetsko diplomacijo, na uradu za energetske vire
ameriškega ministrstva za zunanje zadeve. Pri svojem
delu nadzira službo za Bližnji vzhod in Azijo ter službo
za Evropo, zahodno poloblo in Afriko, ki delujeta v
okviru urada. V svoji 22-letni karieri v zunanjepolitični
službi je delovala v Vietnamu, Čilu, Turčiji, na Kubi
in v Salvadorju. V Washingtonu je delala v uradu za
bližnjevzhodne zadeve in bila članica osebja
zunanjega ministra v 24-urnem operativnem centru.

strstvasmocelopripeljalinekajstrokovnjakov,kisoprestaliorkan
SandyvZDA.Obtemdogodkujebilanapreizkusunašaodpornost.
Nekajtehstrokovnjakov,tudiizKanade,smozatovzelissabo.

Opravili ste torej neke vrste »stresni test«?
u Takoje.Pogledalismo,kakoraznolikisoviri,kakoodporenjesistemvprimerukakršnekolikrize–bodisiokoljskenesrečealiprekinitvedobaveplina–terskupajpoiskališibketočkeinnekajdolgoročnihrešitev.ZUkrajinotesnosodelujemotudiprisrednje-in
dolgoročnihvprašanjih.DomačaproizvodnjaplinavUkrajinižedlje
časastagnirapripribližno20milijardahkubičnihmetrovnaleto.
Zdisenam,dabitokoličinoznoviminaložbamiinnekajnove
tehnologijelahkonasrednjirokpovečali.Zukrajinskovladoseukvarjamotudizvprašanjem,kakopritegnitinoveinvesticijevobstoječoplinskoinfrastrukturoinsaniratinekajobstoječihplinskih
polj,dabipovečaliproizvodnjo.Polegtegaprekameriškeagencije
zamednarodnirazvoj(USAID)iščemomožnostikrepitveukrepov
za večjo energetsko učinkovitost. Imamo vrsto projektov, ki se
nanašajonadolgoročnoenergetskovarnostUkrajine.
katera področja ZDa najbolj zanimajo?
u Veselilobinas,čebibilavdržaviprisotnaameriškapodjetja.
Ureditimoramoregulativnoininvesticijskookolje.ZNaftogazom
sodelujemopripripravinotranjihreform,kibipritegnilezasebna
podjetja.VUkrajinoželimopritegnititujeinvesticije.
Sprašujem zato, ker je na primer v Ukrajini dobil službo sin ameriškega podpredsednika Joeja Bidna, Hunter Biden. Vem, da ste s
tem seznanjeni. Zdaj je uslužbenec podjetja Burisma Holding, ki
se ukvarja s prodajo plina. gre za naključje? Ste lahko konkretnejši: kaj imate v mislih z reformami, ki bi pritegnile tuja podjetja?
u NazaposlitevsinaJoejaBidnavUkrajininimamkomentarja.
Vrnilabisektemu,karsemžepovedala:zanimanasdolgoročna
energetskavarnostUkrajine.Želimosodelovatizukrajinskovlado
prinjihovempovečanjuproizvodnjeplina,izboljšanjuinvesticijskegaokolja–dabilahkovdržavopritegnilivečzasebnihinvesticijinbitakovpetihletihalinekočvprihodnostiUkrajinalahko
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ruskiplinizbrala,čebihotela,nebipabilavnakupprisiljena.To
lahkopostaneizbira.

kako v luči strategije za energetsko varnost ocenjujete potezo
ruskega predsednika Vladimirja putina, ki je nedavno napovedal
opustitev projekta Južni tok?
u Sama bi predlagala pogovor z rusko in turško vlado, da bi
pridobilivečinformacijotem,kakšenjepravzapravdogovoronovemplinovodumedMoskvoinAnkaro.Sporazumanisemvidela,
slišalasemlemedijskaporočila,kisobilavečinomaenostranska.
Dogovoranepoznam.
Južni tok bi zahteval milijarde dolarjev investicij, da bi
na koncu isti plin dobavil istim odjemalcem.

Sprašujem o zaustavitvi projekta Južni tok, ne o sporazumu.
u AliPutinnameravaopustitiJužnitok,moratevprašatinjega.Je
JužnitoksmiselnzvidikadolgoročneenergetskevarnostiEvrope?
Tojepomembnejševprašanje.Mislim,dagrezaprojekt,kibizahtevalmilijardedolarjevinvesticij,dabinakoncuistiplindobavil
istimodjemalcem.Nasrečanjuevropsko-ameriškegaenergetskega
svetasmozUnijorazpravljaliotem,kakopomembnajeraznolikostvirovoskrbe.Južnitokpanebiravnoposkrbelzadiverzifikacijoevropskihvirovplina.
Bi rekli, da je putinova napoved sovpadla z negativnim
ameriškim stališčem do tega projekta?
u Očasovniusklajenostialineusklajenostinebiugibala.
plinovod bi okrepil prevlado ruskega plina v času, ko
potrebujemo diverzifikacijo dobaviteljev in dobavnih poti.
alternativo ruskemu plinu bi lahko predstavljal ameriški
utekočinjeni zemeljski plin (UZp) ali utekočinjeni naftni
plin (Unp). a ta ima svojo ceno, je namreč dražji od
ruskega plina. Lahko poveste kaj več o izvozu
ameriškega plina v prihodnje?
u Rusijajeinboostalapomembnadobaviteljicazemeljskega
plinavEvropo.AenergetskavarnostUkrajineinpreostalegadela
Evropejeresničnoodvisnaodraznolikostidobaviteljev,odtega,
danienegaprevladujočegadobavitelja.Kakotodoseči?NenujnoskupovanjemplinasamoizZDA,temvečodvrsterazličnih
virov.Vprihodnjihpetihdodesetihletihbozagnanavrstanovih
plinskih zmogljivosti: v ZDA, Avstraliji, morda vzhodnem
Sredozemlju, vzhodni Afriki. Vprašanje je, kako bo Evropa
dostopaladotegaplinainkakobotapotovalpoEvropi.ZDAin
EU sta razpravljali o tem, s katerimi konkretnimi projekti bi
lahko resnično pripomogli k povečanju števila virov oskrbe v
EvropiinkakobienergijodistribuiralipoEvropi.Noviterminali
zaUZP?Litvajeprejšnjimesecnapovedalaodprtjenovegaterminala za UZP, kar je pomemben korak, zato Litvi zanj čestitamo. Tako imajo prvič možnost uvažati plin iz drugih,
neruskihvirov.
ČepojasnimameriškiizvozUZP:ameriškazakonodajaenergetskemuministrstvunalagaodločanjeotem,alijeizvažanje
UZP nekega podjetja v ameriškem nacionalnem interesu. LicencezaizvozvEvroposopotrebnezato,kermedEUinZDA
nisporazumaoprostitrgovini–zadržavebreztegasporazuma
jetakoodločanjeolicenciboljzapleteno.Energetskoministrstvojeodobrilodevetlicenczaizvozzemeljskegaplinavdržave,
skateriminismopodpisalisporazumaoprostitrgovini.Podjetja zdaj gradijo zmogljivosti za izvoz tega plina. Prva naj bi z
izvozompričelaprihodnjeleto,leta2015,preostalapavletih2017
in2018.Kamboplinšel,boposlovnaodločitev.Topanepomeni,
da bo več zemeljskega plina iz ZDA prišlo na globalne trge.
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Prepričani smo, da je diverzifikacija smiselna. Vsaka evropska
država mora preučiti vse možnosti: obnovljive vire, jedrsko
energijo, zemeljski plin, nafto,
potem pa sama sprejeti odločitev.
Pri tem bi ponovila: bolj raznoliki
so vaši viri goriv, večja je vaša
energetska varnost.
kaj pa cena?
u KoimaplinzasabočrpanjevZDA,utekočinjanje,natovarjanje
naladjo,prevozčezAtlantik,ponovnouplinjanjeinpošiljanjepo
plinovodu,bo»natemkoncu«brezdvomadražji,kotjebil»natistemkoncu«.Nevem,kakšnebodoceneleta2015.Todavečkotbo
Evropaimelavirovoskrbe,večjabonjenaizbirapriceniinučinkovitejšivzvodboimelapripogajanjihopogodbah.
TrenutnosoceneplinazodjemnegamestaHenryHubnekjeod
štiridopetdolarjevvZDA,osemdodesetdolarjevvEvropiter13
do16dolarjevvAziji.Delomajetarazlikavcenipovezanasprocesom,kisemgaopisala.
So v tem pogledu vaša pričakovanja glede terminala za UZp na
hrvaškem otoku krk velika?
u PomnenjuZDAjetoprojekt,kibipotencialnolahkopostalzelo
pomembenvirraznolikeoskrbevEvropi.Vem,daUnijainHrvaška
projektzdajpreučujetainonjemrazpravljata.Česeizkažezaizvedljivega,bilahkoprineselzelopomembennovvirplinazaEvropo.
Ko ima plin za sabo črpanje v ZDA, utekočinjanje, natovarjanje na ladjo, prevoz čez Atlantik, ponovno uplinjanje
in pošiljanje po plinovodu, bo »na tem koncu« brez
dvoma dražji, kot je bil »na tistem koncu«.

ZDa naj bi po ocenah do leta 2040 ostale največja svetovna proizvajalka plina, čeprav naj bi se rast proizvodnje ustavila v poznih
30. letih, ko bo proizvodnja plina iz skrilavca začela pojemati. Ste
zadovoljni s stališčem Evropske unije do plina iz skrilavca?
u Tojedobrovprašanje.Revolucija,kijojevZDApovzročilplin
izskrilavca,jebilaizjemnainjeresničnospremenilanašoporabo
plina.Postalismonetoizvoznikiplina,karjebilošepredpetimiali
šestimiletinepojmljivo.Mislim,dasemoravsakadržavačlanica
EUsamaodločiti,kakoborazvijalainizvažalasvojenaravnevire.
ZDAsledi»strategijivseganaštetega«.Prepričanismo,dajediverzifikacijasmiselna.Vsakaevropskadržavamorapreučitivsemožnosti:obnovljivevire,jedrskoenergijo,zemeljskiplin,nafto,potem
pasamasprejetiodločitev.Pritembiponovila:boljraznolikisovaši
virigoriv,večjajevašaenergetskavarnost.
razumete odločitev EU, da ne razvija proizvodnje plina iz skrilavca?
u TudivZDApotekajorazprave.Orazvojuproizvodnjeplinaiz
skrilavca imamo zelo neposredno razpravo na ravni javnosti in
države.Tojezdravarazprava,kakršnodržavapotrebuje.Vzpostavili
smoprogramtehničnegasodelovanjanapodročjunekonvencionalnega plina (Unconventional Gas Technical Engagement Programme,UGTEP),vokvirukateregasodelujemozdržavami,kijihto
zanima.Pritemnepodajamomnenja,alinajrazvijajoproizvodnjo
plinaizskrilavcaaline;narekovanjemnenjadržavamninašapoli-
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Cene so na zgodovinsko nizki ravni. OpEC se na zadnjem
srečanju ni odločil za omejevanje proizvodnje. analitiki pravijo,
da bi se lahko ZDa ob morebitnem dvigu cen hitro odzvale.
Ameriškavladanenadzirasvetovnihnaftnihtrgovalicen.
Po mnenju ZDA je terminal UZP na Krku projekt, ki bi
potencialno lahko postal zelo pomemben vir raznolike
oskrbe v Evropi.

toda kako hitro se lahko ZDa odzovejo pri proizvodnji nafte?
u Mineusmerjamoproizvodnje.Podjetjaseodločajonapodlagi
razmernatrgu.Ameriškavladanemoredvignitislušalkeinpoklicatipodjetij,najprilagodijoproizvodnjo.Zanimivoje,dazavelikim
delomproizvodnjevZDAstojijomalainsrednjevelikapodjetja–
nastotinejihje,naprimervTeksasupatudidrugodpoZDA.Kaj
najbitorejstorili?Poklicalivseh400podjetijinjimnaročili,naj
povečajoproizvodnjo?VZDAtaprocesresničnouravnavatrg.
ZDa za zdaj nafte ne smejo izvažati. kaj mislite, kdaj bi se to
utegnilo spremeniti? kakšna je vaša časovna ocena?
u KosejepovečaladomačaproizvodnjanaftevZDA,sejeokrepila
tudirazpravaotem,alibimoraladržavaponovnorazmislitiosvoji
izvoznipolitiki.Razpravapotekavkongresu,vthinktankih,vladapa
tematikopozornospremljainpreučuje.Bilibineumni,česetemu
vprašanjunebiposvečali.Nevem,vkaterosmerborazpravašlaali
kajbosklenilkongres,jepares,daseotemvZDAčedaljevečgovori.

Ustaviva se še pri jedrski energiji. iEa je v svojem poročilu
zapisala, da se bo obseg jedrskih zmogljivosti do leta 2040
povečal za 60 odstotkov. ali to v Washingtonu povzroča
kakršnokoli zaskrbljenost glede na to, da bo večina novih
jedrskih elektrarn zrasla na kitajskem, v indiji, rusiji in koreji?
u Vsakadržavasamaodločaosvojienergetskimešaniciinjedrska
energijajezamnogedržavepomembendeltemešanice.Rečemo
lahkoedinoto,daupamo,dadržave,kiuporabljajojedrskoenergijo,
to počnejo ob upoštevanju najvišjih tehnoloških standardov ter
najvišjih standardov varnostnih postopkov in metod. Ameriška
podjetjaimajonajboljšotehnologijoinposvetuslovijoposvojih
varnostnihstandardih.Četorejpodjetja,kigradijonovejedrske
elektrarne,uporabljajoameriškotehnologijo,tolikobolje.
Zadnje vprašanje pa je povezano s termoelektrarnami na
premog in Obamovim akcijskim načrtom za podnebje. Lahko
našim bralcem odkrito poveste, ali ZDa zapirajo katero od
svojih termoelektrarn na premog?
u Tojezanimivo.Cenapremogapresegazgoljneposrednistrošek.
Delnjegovecenesotudiizpusti,izpustipaimajodolgoročnivpliv
napodnebnespremembeinbijihmoraliupoštevatipriodločitvah
otem,alivnekidržavipovečatiproizvodnjoelektričneenergijes
pomočjopremogaaline.Edendonašihukrepovjebilaomejitev
javnihsredstevzagradnjonovihtermoelektrarnnapremogvtujini.
Natanačinsiprizadevamokrepitizavedanje,davečkotdržave(tudi
naša)namenjajosredstevinseposvečajonovimtehnologijam,ki
so čistejše in povzročajo manj izpustov, toliko bolje. Ali torej v
ZDAaktivnozapiramotermoelektrarnenapremog?Ne.Zavedamo
pasepomenatega,dadolarjevameriškihdavkoplačevalcev,torejjavnih sredstev, ne porabljamo za gradnjo novih elektrarn na premog.PolitikaObamoveadministracijejetuzelojasna.

OgLaSnO SpOrOčiLO

tika.Greboljzaponudbovsmislu:Čeotemvvašidržavirazmišljate,vamlahkopomagamozizkušnjami,kismojihpridobili.
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kaj se dogaja v regiji JV Evrope?
Pripravila Tanja Srnovršnik Volarič

aLBaniJa: Vlada dala zeleno luč
novemu zakonu o elektriki

BOLgariJa: Borisov Bruslju predstavil
idejo plinskega vozlišča v Bolgariji

Albanskavladajesredijanuarjaodobrilanovizakonosektorju
električneenergije,jezaEnergetiko.NETpovedalDritanSpahiu,
direktor direktorata za politike in razvoj ogljikovodikov na albanskemministrstvuzaenergetikoinindustrijo.Ocenilje,dabi
lahko parlament omenjeni zakon potrdil še februarja. Zakon o
sektorjuelektričneenergijevalbanskozakonodajoprenašatretji
energetski paket EU. Kot je razvidno iz predloga zakona, bo
Albanijasektorelektričneenergijeliberaliziraladoleta2018.Trg
zaporabnike,priključenena35kVomrežje,najbibilliberaliziran
že do konca letošnjega leta. Namen zakona je sicer zagotoviti
stabilno dobavo električne energije s pomočjo delujočega in
konkurenčnegatrgazelektričnoenergijo.

BolgarskipredsednikvladeBojkoBorisovjevprvipolovicijanuarja podpredsedniku Evropske komisije za energetsko unijo
MarošuŠefčovičuinkomisarjuEUzapodnebnespremembein
energetikoMigueluAriasuCañetipredstavilidejo,pokateribi
Bolgarijapostalaskupendistribucijskicenterzaplinzačlanice
EUinregijo.Takšnoplinskovozliščebilahkodobavljaloplin
srednjiinzahodniEvropipatudidržavamizEnergetskeskupnosti,sodejalivEvropskikomisiji.Dejaliso,dajeŠefčovičpodprlidejotakšnegaplinskegavozlišča,sajbilahkotoigralopomembnovlogoprirazvojuregionalnihplinskihtrgov.Apredpogoj
zadelujočeplinskovozliščesoprimernainfrastruktura,transparentnost,likvidnostinnediskriminatorendostopdodobaviteljevinporabnikov,sododali.ŠefčovičinBorisovstasepogovarjalatudiopodaljšanjuživljenjskedobereaktorjev5in6jedrske
elektrarneKozloduj.Bolgarskipremierjetakoopozoril,dabi
ruskozavlačevanjepriremontutehdvehreaktorjevpomenilo
katastrofozaBolgarijo.

HrVaŠka: Država podelila licence za
iskanje nafte in plina petim podjetjem
Dovoljenjezaiskanjeinproizvodnjonafteinplinanadesetih
lokacijahvhrvaškemdeluJadranskegamorjasodobilapodjetja
MarathonOil,OMV,Eni,MedoilgasinINA,jevzačetkujanuarjapovedalhrvaškigospodarskiministerIvanVrdoljak.Vrednostinvesticijskihnačrtovzaiskanjenafteinplinajeocenjena
naštirimilijardekun(519,14milijonaevrov).Konzorcij,sestavljenizameriškedružbeMarathonOilinavstrijskegaOMV,jedobilsedemlicenc,hrvaškanaftnainplinskadružbaINAdve,in
konzorcij,sestavljenizitalijanskegaEnijainMedoilgasa,kiima
pisarnovLondonu,enolicenco.Skrajnirokzapodpissporazumovzaiskanjenafteinplinaje2.april,jepovedalaBarbaraDorić,vodjadržavneagencijezaogljikovodike.Vrdoljakjedodal,da
najbiiskanjenafteinplinapotekalopetlet,kasnejepabosledilaproizvodnja.Do18.februarjajesicerodprttudimednarodnirazpiszaiskanjenafteinplinanahrvaškemkopnem.

BiH: federacija dobila pet veljavnih ponudb za
svetovanje pri podelitvi naftne in plinske koncesije
Odosmihponudb,kijihjevladaFederacijeBosneinHercegovine (BiH) prejela za svetovalne storitve v postopku podelitve
koncesijezaiskanjeinproizvodnjonafteinplinanaobmočju
FederacijeBiH,jeveljavnihpet.GrezaponudbepodjetjaDLA
PiperWeiss-TessbachRechtsanwälte(Avstrija)inpodizvajalca,
odvetniške pisarne Femil Čurt (Sarajevo), konzorcija romunskegapodjetjaProspectiuniinsrbskegapodjetjaProspectiuni
ExplorationManagementService,konzorcijapodjetjaEnergoinvest (Sarajevo) in hrvaške odvetniške družbe Željka VelićDvoršćakipartneri,britanskedružbeGaffney,Cline&AssociatesLimitedinbritanskegaAshurstLLP.Koncesijazaiskanjein
proizvodnjonafteinplinanaobmočjuFederacijeBiHnajbibila
podpisana do konca leta, prvo iskanje na terenu pa naj bi se
začelovzačetkuprihodnjegaleta.Lanismosicerpisali,danaj
bibilmednarodnienergetskivelikanShellpripravljeninvestirati
700milijonovameriškihdolarjev(616,6milijonaevrov)vaktivnostivFederacijiBiH.
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kOSOVO: Svetovna banka bo financirala
energetsko učinkovitost in OVE
FinančniministerKosovaAvdullahHotiinregionalnakoordinatorkazajugovzhodnoEvropopriSvetovnibankiEllenGoldstein
stapodpisalasporazumodvehnovihprojektih,kijubofinanciralaSvetovnabanka.Polegzdravstvenegaprojektabobanka
financiralatudiprojektenergetskeučinkovitostiinobnovljive
energijenaKosovem,vreden31milijonovameriškihdolarjev
(27,4milijonaevrov).Hotijeomenil,dajeenergetikapolegzdravstva prioriteta kosovske vlade, saj je ključna za dolgoročen
gospodarskirazvojdržave.Dodalje,daKosovonadaljujetudi
projektizgradnjetermoelektrarneKosovaeRe,zakaterosoprejeli
ponudbo enega potencialnega investitorja, ameriške družbe
ContourGlobal.Projektenergetskeučinkovitostiinobnovljive
energijenaKosovemsicermerinazmanjšanjerabeenergijein
fosilnihgorivvjavnihstavbah.Svetovnabankašepravi,danajbi
bilzapodjetja,kirazvijajoobnovljivevireenergije(OVE),vstopna
kosovskitrgvprihodnjelažji.

MakEDOniJa: indijci želijo graditi termoelektrarne
IndijskadružbaOPGPowerVentures,kijeosredotočenana
razvojinupravljanjeelektrarnvIndiji,sezanimazaizgradnjo
termoelektrarninsončnihelektrarnvMakedoniji,jemednedavnimobiskommakedonskegapremierjaNikoleGruevskega
v Indiji dejal predsednik uprave omenjene indijske družbe
ArvindGupta.FinančnidirektorOPGPowerVenturesV.NarayanSwamipajedodal,dajeMakedonijaprivlačnazainvesticije
zaradidostopadoevropskegatrga,carinskihizjeminlogistike
patudizaradinizkihstroškovproizvodnjeinodprtegaodnosa,
kigaimavladadoindustrije.PobesedahGruevskegasejevlada
žezačelapogajatizOPGPowerVentures,kiimavečkotmilijardoevrovkapitala.
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črna gOra: črnogorska EpCg bi lahko zgradila
nov blok termoelektrarne pljevlja kar sama
»Čedokoncamarcanenajdemotretjegapartnerja,kibisofinanciralizgradnjodrugegablokatermoelektrarnePljevlja,bomota
projekturesničilisami,brezitalijanskedružbeA2A,«jekonec
januarjadejalpodpredsednikvladeČrnegoreVujicaLazović.
Poudarilje,daimaElektroprivredaCrneGore(EPCG)navoljo
večjokoličinosredstevinbizatolahkozaprosilazaposojiloza
projekt.PobesedahLazovićaČrnagorapotrebujenovbloktermoelektrarne Pljevlja, in to ne samo zato, ker bo morala v
prihodnjihletihzapretiprviblokinnadomestititoproizvodnjo,
pačpatudizato,kermorauravnotežitisvojelektroenergetski
sistemsstabilnimviromenergije.Lazovićjeomeniltudi,davladaodA2AnidobilanobeneponudbezanakupdeležavEPCG.
»Čebijodobili,bizagotovorazmisliliotem.«Prepričanjetudi,
daA2Aneboprodalsvojegadeleža,sajČrnagoravstopavfazo
pomembnegaenergetskegarazvoja.Obtemjeomenilizgradnjo
podvodnegakablazaprenoselektričneenergijemedItalijoin
Črnogoro.A2Aimasicer41,75-odstotnideležvEPCG,črnogorskavladapa57-odstotnega.

SrBiJa: parlament sprejel nov energetski zakon
rOMUniJa: E.On je združil romunski
podjetji za distribucijo plina in elektrike
RomunskaenotanemškeenergetskedružbeE.ONjezdružila
svojipodjetjizadistribucijoplinainelektričneenergijeveno
podjetje,E.ONDistributieRomania.Grezaprvitakšenprimer
vRomuniji.Ciljtezdružitvejepobesedahpredsednikauprave
romunskeenoteE.ONFrankaHajdinjaka»povečanjeučinkovitostinadolgirokkotrezultatpolitikestroškovneoptimizacije«.
Hajdinjakpojasnjuje,dasotozdružitevizvedlivokviruliberalizacije energetskega trga. E.ON Distributie Romania upravlja
20.000-kilometrskoplinskoomrežjeinvečkot80.000kilometrovdolgoelektroenergetskoomrežje,skupajpapokrivatrimilijone
porabnikov.

Srbski parlament je konec leta 2014 sprejel nov energetski
zakon,kivsrbskozakonodajopopolnomaprenašatretjienergetskipaketEUinomogočavečjozaščitokupcev.Novizakon
bopobesedahenergetskegaministraAleksandraAntićazagotovilvarnoinučinkovitodobavoenergije,izboljšanoinvesticijsko
okolje, učinkovito delovanje na trgih električne energije in
plina,določendeležtujihpodjetijnasrbskemtrguelektrične
energijeinizvajanjeevropskezakonodaje.Novizakonbotudi
spodbujalinvesticijevobnovljivevireenergije,kerinvestitorjemzagotavljavečjozakonodajnovarnost.Antićjepravtako
poudaril,dabonovizakonokrepilinstitucionalnovlogosrbske
energetskeagencije(AERS),kiimaponovempopolnoavtoritetopridoločanjucenelektričneenergijeinplinainprisprejemanju
pravilzanaftnoinplinskoindustrijo.
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GEN-I za zdaj na srbski električni gospodinjski trg ne bo vstopal

En.traDing

dletosjesrbskitrgelektričneenergijeodprttudizagospodinjstva.AkotsozaEnergetiko.NET
potrdilivAgencijizaenergijoRepublikeSrbije(AERS),nobedenod44aktivnihtrgovcevzelektrično
energijovSrbijinepripravljaponudbezatasegmentkupcev.Vsimaliodjemalcizatoostajajonareguliranemtrgu,torejpriElektroprivrediSrbije(EPS),sajsocenezapribližno30odstotkovnižjeodtržnih
cenvregiji.SlovenskiGEN-IjezaEnergetiko.NETpotrdil,dazazdajnatrgvsegmentugospodinjstev
nebovstopal.ZvišanjereguliranihcenbipomnenjuAERSstvarispremenilo.Dodajmoše,daseje
1.januarjatrgelektričneenergijeodprltudizagospodinjstvavBiHinČrnigori.

O

Obseg trgovanja znotraj dneva na borzi Epex Spot leta 2014 narasel za 33 odstotkov
bsegtrgovanjanaevropskienergetskiborziEpexSpotjeleta2014dosegel382TWhinseje
vprimerjavizletompredtempovečalza10,4odstotka,karjeposledicanaraščajočelikvidnostiinskorajpovsemspojenegaevropskegatrgaelektričneenergije.Skupnivolumensklenjenihposlovnatrgihzatrgovanjeznotrajdnevasejepovečalza33odstotkov,na30,77TWh,
pritrgovanjuzadanvnaprejpazasedemodstotkov,na351,2TWh,sosporočilizborzeEpex
Spot.Dodalisoše,da»cenovnospajanjeregij(PriceCouplingofRegions,PCR)danes
pokriva75%plus5%evropskeporabeelektričneenergijeprekprojektovvečregionalnegaspajanja(Multi-RegionalCoupling,MRC)inspajanjatrgov4M(4MMC)
med Češko, Madžarsko, Romunijo in Slovaško. Po zaslugi spajanja je med
nemškim/avstrijskiminfrancoskimtrgomv51odstotkihurvletu2014prišlo
dokonvergencecen.«VolumentrgovanjanaslovenskiborziBSPSouthpool
jevletu2014presegel6,2TWh.

O

Kaj prinašajo nova Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko?
orzen je kot operater trga z elektriko na podlagi zahtev novega energetskega zakona EZ-1 izdal nova Pravila za izvajanje
izravnalnegatrgazelektriko,kisozačelaveljati1.januarja2015.Tameddrugimsistemskemuoperaterjuponovemdovoljujejo,dalahkovizjemnihprimerihkupialiprodaizravnalnoenergijoneposrednossklenitvijobilateralnihposlovzudeležencitrga.
»Tojedovoljenolevprimerih,konimogočetehničnoinekonomskosmiselnosklenitiposlaprekotrgovalneaplikacije,inpod
pogojem,dajebilopredhodnopreverjanjeponudbevtrgovalniaplikacijiinpošiljanjepovpraševanjaprekotrgovalneaplikacije
neuspešno,«poudarjajonaBorzenu.Članomizravnalnegatrgasicerponovemnitrebavečizvajati24-urnegadežurstva,»saj
jesaminteresspremljanjaizravnalnegatrgapredvsemnastranisamihdeležnikov«.Znamenomzagotavljanjaenergijeza
izravnavoodstopanjvelektroenergetskemsistemujeBorzenvpraviladodalnovi14.člen,kidoločaskrbnoravnanječlana
izravnalnegatrga.Vprimerusuma,dačlanizravnalnegatrgaravnavnasprotjustemčlenom,boBorzenotemobvestil
Agencijozaenergijo,kiukrepaskladnossvojimizzakonomdoločenimipristojnostmi.Borzenjevneseltudimanjše
spremembenapodročjuprenehanjačlanstvainpriomejitvahmožnostitrgovanja,kibodoomogočilekakovostnoizvajanjeizravnalnegatrgaintakojšnjezagotavljanjetržnegareda.Namestoprepoveditrgovanja,kibilahkoobkršitvah
članovtrgapredstavljalavečjopravnoovirozaoperaterjatrga,jetakokotukrepponovempredvidenozačasno
tehničnoonemogočanjetrgovanja.

B

Zaživel je ACER-jev portal o uredbi REMIT; obveznost poročanja od 7. oktobra 2015
gencijazasodelovanjeenergetskihregulatorjev(ACER)jezagnalaportaloevropskiuredbiocelovitostiinpreglednostiveleprodajnihenergetskihtrgov(REMIT),osrednjotočkozadostopdoACER-jevegainformacijskegasistemazaREMIT(ARIS).Portal
strankamzobveznostjoporočanjaomogoča,dapričnejoregistracijokottakoimenovaniregistriranimehanizmiporočanja.Prav
tako začeli veljati izvedbeni akti o zbiranju podatkov v okviru uredbe REMIT, s čimer so pričeli teči pomembni roki za
poročanjepodatkovvokviruteuredbe.Registracijaudeležencevnatrgunanacionalniravniprinacionalnihregulativnih
organihsebotakopričelanajpozneje17.marcaletos.Obveznostporočanjabozazahtevanepogodbeodobavienergije
nadebeloinoizvedenihfinančnihinstrumentih,kibodosklenjenenaorganiziranihborzah,terzatemeljnepodatke
združenjENTSO-EinENTSOGveljalaod7.oktobra2015,zadruge
zahtevanepogodbepaod7.aprila2016.
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Z zmanjševanjem količin obdelanih komunalnih
odpadkov in blata do toplote in elektrike
Toplarna Celje je prvi slovenski
objekt za termično obdelavo
komunalnih odpadkov.

OgLaSnO SpOrOčiLO

Sodobna družba proizvaja veliko odpadkov, ki so lahko vir
energije in jih je mogoče koristno uporabiti tudi v sistemih
daljinske energetike. V širši celjski regiji je Toplarni Celje
s projektom Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje
(RCERO Celje), torej z izgradnjo sodobnega celovitega
sistema ravnanja z odpadki, uspelo tudi izkoriščanje energetsko bogatega dela odpadkov po mehanski in biološki
obdelavi. Izveden je v dveh fazah ter izpolnjuje zahteve iz
sprejete zakonodaje na področju varovanja okolja. V skupen projekt je vključenih 24 občin Savinjske regije.
Prvi slovenski objekt za termično obdelavo
Toplarna Celje je prvi slovenski objekt za termično obdelavo komunalnih odpadkov in predstavlja zaključno fazo
predhodno obdelanih in pripravljenih odpadkov v RCERO
Celje. S tem se izpolnjujejo tudi zahtevane lastnosti v odloženih odpadkih in izpolnjujejo zastavljeni cilji:
• zmanjšanje prostornine odloženih odpadkov,
• izkoriščanje energetskega potenciala odpadkov za
soproizvodnjo toplote in elektrike,
• zmanjšanje količine toplogrednih plinov in
• varno odstranjevanje blata iz centralne čistilne naprave
Celje (BČN).
Naprava za termično procesiranje odpadkov s postopkom
pridobivanja energije, čiščenjem dimnih plinov in sistemom
računalniškega vodenja in nadzora sledi zahtevam najnovej ših spoznanj stanja tehnike na teh področjih. Za proizvodnjo
toplotne in električne energije je vgrajena parna kotlovska
naprava z močjo 15 MW s parametri pare 30 bar, 350 oC ter
količino 20 t/h. Pri izkoriščanju energije iz odpadkov se
lahko proizvede pri polni moči naprave 15 MW, od tega
2 MW električne energije. Dejanska proizvodnja pa je
odvisna od dobavljenih količin odpadkov. Naprava obratuje
neprekinjeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Predvideno je
do 8000 ur obratovanja letno.

Investicijska vrednost je znašala 18,6 milijona evrov neto. Investitorica projekta je Mestna občina Celje. Izvedbo sta sofinancirali Evropska unija iz kohezijskega sklada (70 %) in
Republika Slovenija.
Objekt Toplarne Celje so zgradila slovenska podjetja, ki
so v ta projekt vključila veliko lastnega znanja in kot dobavitelje vključila domača podjetja in posameznike tudi na
zahtevnem tehnološkem delu.
Zaradi toplarne prihranki pri ogrevanju
S Toplarno Celje od 1. 9. 2010 upravlja Energetika Celje,
javno podjetje, d. o. o., ki ima koncesijo za opravljanje državne javne gospodarske službe za sežig odpadkov.
Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko letno
termično obdelajo do 20.000 ton predhodno obdelanih
komunalnih odpadkov - lahke frakcije (LF) ter do 5.000
ton blata (BČN) z največ 30 % suhe snovi.
Energetika Celje koristi za potrebe daljinskega ogrevanja v celjski mesti občini tudi toploto, ki je proizvedena v
procesu termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje. Za radi vzpostavitve povezave med obema deloma omrežja
daljinskega ogrevanja v Celju in vplivov, povezanih z učinkovito rabo energije, se je optimirala učinkovitost obratovanja proizvodnih virov in distribucije toplote v novih
pogojih. S tem se zagotavljajo tudi pozitivni učinki prihrankov deleža uporabe fosilnih goriv, namenjenih za proizvodnjo toplote ter izpolnjevanje zaveze iz projektne naloge
Toplarne Celje za doseganja ugodnejše cene toplote.
Več o tem tudi na: WWW.ENERGETIKA-CE.SI
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Termo-tehnika po 25-ih letih:
Blagovna znamka Kronoterm
se seli čez avtocesto
Besedilo in foto: Ana Vučina Vršnak

Delavnica v Orli vasi.

Potem ko je Rudi Kronovšek, eden izmed pionirjev
razvoja toplotnih črpalk, leta 1990 v tastovi delavnici
ustanovil podjetje Termo-tehnika s sedežem v Orli
vasi pri Braslovčah, je sedaj, po 25 letih, prišel čas
za selitev. Podjetje je ves čas raslo in po več letih
boja z birokracijo je Bogdanu Kronovšku, Rudijevemu
sinu, ki sedaj vodi podjetje, uspelo zgraditi sodobno
poslovno stavbo v neposredni bližini obstoječe
proizvodnje. Ob štajerski avtocesti, kamor se selijo
v tem času, stoji čisto »sveži« objekt, kjer bodo
toplotne črpalke ne le na ogled v prodajnem salonu,
temveč bodo svoje delo opravljale tudi v zakulisju.
Skrbele bodo za prijetno temperaturo poslovne hiše
v vsakem letnem času. Za ogrevanje objekta bodo
skrbele toplotne črpalke najnovejših generacij in
vseh ogrevalnih virov: zrak/voda, voda/voda in
zemlja/voda.
Orli vasi smo si ogledali dosedanji delavnici
sanitarnih in ogrevalnih toplotnih črpalk, ki bodo že kmalu prestavljene v nove, svetle prostore. V delavnici so sestavljali ohišja, vstavljali kompresorje, izdelovali vodno povezavo, toplotne črpalke
ožičili ter opravljali električno povezavo. Plinski del to plotne črpalke se na vsakem modelu trenutno opravi
v dislocirani enoti, nam je ob obisku povedal Davor
Zaveršnik, ki v podjetju dela štiri leta. Z novimi pro stori bodo te logistične težave odpravljene.
Vsako ogrevalno toplotno črpalko ob koncu izde lave, v delavnici testirajo. Toplotno črpalko priključijo
na sistem, opravijo polnitev ter preverijo delovanje
vseh parametrov. V sezoni izdelajo 5–6 ogrevalnih
toplotnih črpalk na dan in pa tudi 40 sanitarnih na
dan. Prve serije toplotnih črpalk so bile v modularni
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izvedbi za montažo na bojlerje, in to predvsem za pogodbenega kupca (tovarno
bojlerjev Lentherm Invest), začetne količine pa so bile med 70 in 100 enotami
letno. Leta 2013, ko so izdelali jubilejno 40.000. toplotno črpalko, so se odločili,
da je čas za novo blagovno znamko, in nastala je danes že povsem prepoznavna znamka Kronoterm.
Ogledali smo si tudi proizvodnjo velikih črpalk, ki so namenjene večjim
objektom. To so toplotne črpalke moči, večjih od 40 kW, v vseh treh izvedbah
(zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda). Takšno toplotno črpalko zrak-voda, moči
80 kW, so namestili v Brezovici pri Ljubljani na objektu Eurospin, ob našem
obisku pa so izdelovali drugo, ki bo namenjena za objekt na Primorskem.
Za svoje nove poslovne prostore, ki se na 5000 m2 raztezajo v dveh nadstropjih,
so izdelali toplotni črpalki TČ SVV 40 in TČ SVV 60. To sta toplotni črpalki zemlja/voda/voda nove generacije, moči 40 in 60 kW. Računajo, da bo stavba, ki
vključuje proizvodnjo, skladišče, razvojni oddelek na eni ter pisarne in salon na
drugi strani, porabila zelo malo energije za ogrevanje, saj je celoten objekt
zgrajen energetsko zelo varčno.
Celotna investicija je znašala okoli pet milijonov evrov, nam je zaupal Bogdan
Kronovšek. Pojasnjuje, da je selitev »čez cesto« nujna, saj so zaradi omejitev že
začeli izgubljati kupce iz tujine. Nova lokacija je veliko boljša, tik ob avtocesti ob
izvozu Šentrupert, in tako bo Kronoterm po novem precej lažje najti.
Termo-tehnika je sicer prisotna na domačem in tujem tržišču. Leta 2004 je
podpisala pogodbo o dobavi toplotnih črpalk enemu največjih evropskih proizvajalcev bojlerjev – Austria Emailu, ki še danes predstavlja velik del njihovega
izvoza. Kot je Bogdan Kronovšek dejal v jesenskem intervjuju za naš portal (preberite: Bogdan Kronovšek, Termo-tehnika: Čeprav je skušnjava velika, proizvodnje ne želimo preseliti iz Slovenije), podjetju rastejo prihodki, ki jih ustvarijo v
tujini. Dohodki so do leta 2013 rasli tudi doma.

Število do sedaj izdelanih toplotnih črpalk: 49.000
Dohodek družbe v letu 2013: 11.325.835 evrov
Dobiček družbe v letu 2013: 1.320.003 evrov
Število zaposlenih v letu 2013: 52

Domači kupci bodo po selitvi verjetno zadovoljni, saj si bodo lahko Kronotermove toplotne črpalke – trenutno ponujajo preko 100 različnih modelov –
ogledali v novem prodajno-razstavnem salonu. Kronovškovi se zavedajo, da je
odločitev za primerni ogrevalni sistem bodisi pri novogradnji bodisi pri obnovi
obstoječega sistema zahtevna, saj pomeni veliko naložbo. Zato svojim
strankam predstavijo prednosti in slabosti ter omejitve ogrevanja s toplotno
črpalko, pomagajo pri zasnovi, projektiranju, določitvi in izbiri optimalnega sistema glede na možnosti uporabe različnih toplotnih virov na lokaciji, nadzorujejo izvedbo in poskrbijo za končno optimizacijo celotnega sistema – vse to
brezplačno. Z zanesljivimi partnerji po vsej Sloveniji pa so dela tudi kakovostno izvedena, zagotavljajo.
Termo-tehnika sicer zaposluje devet inženirjev, ki se ukvarjajo samo z razvojem, izboljšavami in prilagoditvami naprav po zahtevah strank. Dva modela
njihovih toplotnih črpalk sta že nekaj let prva po učinkovitosti na najbolj priznanem inštitutu za testiranje toplotnih črpalk WPZ v Evropi. Kot so pojasnili
v podjetju, je model TČ2VZRT/E-321ECO NT leta 2012 dosegel najvišje vred-
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REPORTAŽA
Levo: Toplotna črpalka
Kronoterm pri novi
poslovni stavbi.
Desno: Dosedanja
testirnica v Orli vasi.
Spodaj: Nova poslovna
stavba Termo-tehnike.

nosti na treh od petih preizkusov v vsej evropski
konkurenci. Drugi model, ki ga proizvajajo pod
švicarsko blagovno znamko Heim za švicarski trg,
pa je leta 2014 dosegel prvo mesto v merjenju učin kovitosti. Ni treba posebej poudarjati, da je družina Kronovšek na dosežke zelo ponosna, saj gre za
priznanje slovenskemu znanju in sposobnostim.
Termo-tehnika ima 52 zaposlenih, v novih prostorih pa bo možnost zaposlitve še dodatne delovne sile. Trenutno potrebe po novih kadrih nimajo,
a pravijo, da je v bodoče vse odvisno od naročil in
razvoja trga toplotnih črpalk. Sami seveda pozitivno gledajo v prihodnost: z novim objektom se
jim bodo ponudile nove poslovne priložnosti, z
novim laboratorijem pa bodo imeli še boljše pogoje za testiranje in s tem za izdelavo še bolj učinkovitih toplotnih črpalk.

Vsako ogrevalno
toplotno črpalko
ob koncu izdelave, v delavnici
testirajo.
Toplotno črpalko
priključijo na
sistem, opravijo
polnitev ter
preverijo
delovanje vseh
parametrov.

Energetika.NET

47

EnergetikaNET 18_EnergetikaNET13-9k-Maja-5.qxp 2.2.2015 15:42 Page 48

ZaDnJa BESEDa

Za večjo učinkovitost je
na dogodke pač treba priti
Mateja Kegel Kozlevčar, vodja marketinga in dogodkov Energetike.NET

ačetekletajevznamenjuključnihdogodkov
Energetike.NET, saj smo prvi in edini, ki
spregovorimoopametnihomrežjihnanajvečjitovrstnikonferencivSlovenijiEn.grids.Dogodektudiletosnazačetkufebruarjapripravljamo
vsodelovanjusTehnološkoplatformozapametna
omrežja.MesecdnikasnejeslediStrateškaenergetskakonferencazaSlovenijoEn.odmev,kibotudi
letosspodbudilaodločevalcekboljjasnimusmeritvam, predvsem pa podajanju zavez o realizaciji
ključnihenergetskihprojektihprinas.Kolikorjev
danihrazmerahtosevedamogoče.
Vendarpabitokratželelaspomnitinadrugoplat
poslovnihdogodkov–mreženje,obujanjeposlovnihstikovinustvarjanjenovih.Obsiceršnjihvsebinskihpoudarkihjezelopomembno,dalahkoudeležencinadogodkihEnergetike.NETsrečajoinizmenjajomnenjazdrugimiudeleženciizpolitične,
gospodarskeinznanstvenesfere.Zavedamose,da
jeto,dapoklicanisplohslišijozaaktualneprojekte,
bistveno,čeželimopognatikolesjerazvoja.
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Partnerskapodjetja,kisovsamdogodekaktivno
vpeta,imajošetolikovečjoprednostprinagovarjanjuciljnihjavnosti.Tukajimamvmislihsponzorje,kisonadogodkihizpostavljeni,vidnivsemin
imajopriložnostneposrednopredstavitisvojeprojekte, predloge in rešitve – nemalokrat za širše
gospodarstvo.
Priznatimoramo,dajeenergetikaprostor,kjerje
zavedanjeopomenuposlovnegamreženjaprecejvisoko.Dabostetorejletosslišaniinvideni,senam
pridružitenanašihključnihdogodkih:polegfebruarskekonferenceopametnihomrežjihEn.grids015
na strateški energetski konferenci En.odmev 015,
maja pa tudi na seminarju za trgovce z energijo
En.tradingvBeogradu,tikpredpoletjempabomov
vašidružbiponovnonagrajevalienergetskonajbolj
učinkoviteobčinenaEn.občini015.
Naštelismodogodkevprvipolovicileta,seveda
pripravljamošejesenske–večotempanaportalu
innaslednjihštevilkahrevijeEnergetika.NET.
SevidimonadogodkihEnergetike.NET!
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NAROČNINA NA PORTAL
Energetika.NET
Energetika.NET je vodilni medij na področju energetike v Sloveniji in posledično izjemno
bogata baza energetskih informacij. Z več kot 10-letno tradicijo je pridobila na veljavi tako
med energetskimi strokovnjaki kot vodstvenimi kadri, ki za svoje poslovanje potrebujejo
natančne, strokovne in ažurne informacije.

Ker se vam naročniško
razmerje preprosto izplača!
Naročniki v sklopu enega spletnega časnika prejmejo celotno sliko področja energetike v
Sloveniji in JV Evropi, in to prek avtorskega dela lastnega uredništva, s pregledom domačih
in več kot 50 tujih medijev (kliping) ter pregledom energetske zakonodaje (slovenske in EU).
Samo lani smo na slovenskem portalu objavili okoli 2000 prispevkov, na portalu SEE prav tako,
kar pomeni skupaj 4000 novic!
Naročniški paketi zajemajo dostop bodisi do vseh vsebin (člankov, komentarjev,
intervjujev, reportaž, fokusnih prispevkov), klipinga in zakonodaje tako na slovenskem
kot na regionalnem portalu (www.energetika.net + www.energetika.net/see) bodisi
dostop do vsebin zgolj na slovenskem portalu.

Dodatna
ugodnost
samo
e!
za naročniko
Brezplačn vije
re
prejemanjea.NET
Energetik tno!
šestkrat le

+
Izjemni popust
na kotizacijo
za dogodke
Energetike.NET!
Novi naročniki lahko prvi popust izkoristijo
že za 6. konferenco o pametnih omrežjih
EN.GRIDS 015, Ljubljana, Hotel Plaza, 10.
februar 2015, ter za Tradicionalno strateško
energetsko konferenco EN.ODMEV 015,
Ljubljana, GH Union, 4. marec 2015!

Ključni dogodki Energetike.NET v letu 2015:
• 10. februar 2015:
En.grids 015 – Hotel Plaza, BTC, Ljubljana
• 4. marec 2015:
En.odmev 015 – Hotel Union, Ljubljana
• 21. maj 2015:
En.trading 015 – Beograd, Srbija
• Maj 2015: En.občina 015 – Šentrupert
• Oktober 2015:
En.future 015 – Hotel Union, Ljubljana
• 11. november 2015:
En.management 015 – CER, Ljubljana

Energetika.NET d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
telefon: 01 40 12 866
e-pošta: urednistvo@energetika.net
www.energetika.net
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Pregled leta 2014 in
napovednik za 2015

FOKUS: Virtualne elektrarne

Intervjuji:
Matej Pirc, SDH
Dr. Tomaž Žagar, ARAO
Marjan Pintar, SENG
Robin Dunnigan, Urad ZDA
za energetske vire

Komentarji:
Danijel Levičar,
Direktorat za energijo
Dr. Uroš Merc, BISOL
Andrej Souvent, EIMV

V ospredju:
• Energetski koncept Slovenije
• Junckerjev paket
• Kako sta poslovala oba stebra
• Ruski plin

