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Iz energetske krize v okoljsko?

Ob izjemno burnem družbenopolitičnem dogajanju na evrop-
skem energetskem trgu, vse višjih cenah energentov, pomanj-
kanju in grožnjah z zaustavitvijo dobave nekaterih od njih, 

ko v zraku visi možnost redukcij, je vprašanje, kaj ta energetska kriza 
pomeni za naše okolje, upravičeno. V Nemčiji na primer znova poga-
njajo že zaustavljene elektrarne na premog, kar kot sprejemljivo rešitev 
podpira celo okoljska organizacija Greenpeace. Pravijo, da gre sicer 
za grenak, a neizbežen ukrep in da je uporaba termoelektrarn nujna, 
dokler Nemčija ne najde drugih rešitev za nadomestitev manjkajočih 
količin ruskega plina. Opozorili pa so, da vnovični zagon termoelektrarn 
ne sme pomeniti koraka nazaj v boju proti podnebnim spremembam, 
zato da mora Nemčija v prihodnjih letih še močneje znižati izpuste 
toplogrednih plinov. 

Ljudi pa trenutno bolj kot količina toplogrednih plinov in njihov vpliv 
na okolje skrbi to, da bodo ostali brez elektrike in brez ogrevanja. Da jih 
bo pozimi zeblo. V Sloveniji je že tako zima oziroma ogrevalna sezona 
na neki način tudi sinonim za čezmerno onesnažen zrak, predvsem 
zaradi nepravilnega kurjenja lesa v neprimernih napravah. Kaj bo letos? 
Zelo realna je možnost, da bo ob pomanjkanju primernih energentov 
ali ob njihovi (pre)visoki ceni v pečeh pristalo še kaj drugega kot le 
primerno obdelani peleti, sekanci ali suha drva. 

Na okoljskem ministrstvu pravijo, da se bodo ljudje zaradi finančnih 
vložkov verjetno spet odločali za trda goriva, zaradi česar bosta država 
oziroma Eko sklad zagotovila dodatna sredstva za subvencije oziroma 
menjavo malih kurilnih naprav. Več kot 200.000 peči, kolikor naj bi jih 
bilo v uporabi v Sloveniji, je namreč starejših od 25 let, na žalost pa v njih 
še vedno pristane tudi vse tisto, kar ne bi smelo – od papirja, embalaže, 
tekstila, odsluženih kosov pohištva, starih čevljev, plastike … Individualna 
kurišča z neučinkovitimi napravami pa so pozimi v Sloveniji glavni vir 
onesnaženja z delci PM10. 

Toda kako lahko zamerimo človeku, ki ga zebe in ki si ne more pri-
voščiti nakupa ustreznih energentov ali ogrevalnih sistemov, da bolj 
kot na okolje gleda nase? Ko se bo ta energetska kriza umirila, bo treba 
s treznimi glavami preučiti njene posledice na ljudi in okolje in čim 
prej ukrepati. Očitno je namreč, da potrebujemo veliko bolj stabilno 
in samozadostno energetsko krajino.
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Spreminjajo se 
temelji delovanja 
energetskega trga
Avtorica: Andreja Šalamun

Razmere na evropskem energetskem trgu so trenutno precej turbulentne 
in vse kaže, da se ne bodo hitro umirile. Že konec leta 2021 nas je zajel val 
podražitev energentov, občutili smo prve težave energetske krize. A ta naj 
bi se, tako so takrat napovedovali analitiki, umirila takoj po koncu zime. 
Nato pa so vojna v Ukrajini in številni nepredvideni dogodki energetsko 
situacijo v Evropi potisnili na povsem novo raven. 
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Čeprav so napovedi običajno 
zelo nehvaležne, ne bomo 
veliko zgrešili, če zapišemo, 

da nas po turbulentni in negotovi 
jeseni, ki je pred nami, verjetno čaka 
še zelo podobna zima. Poleg izzivov 
pri zagotavljanju zanesljive oskrbe 
z zemeljskim plinom so bile v EU 
znatno okrnjene tudi zmogljivosti 
za proizvodnjo električne energije – 
zaradi tehničnih težav in remontov 
je obstalo več kot polovica jedrskih 
reaktorjev v Franciji, jedrski velesi-
li, suša je drastično znižala gladine 
rek, kar je okrnilo proizvodnjo v hi-
droelektrarnah ter vplivalo na prevoz 
premoga, poleg tega smo bili priča 
še neugodnim vetrovnim razmeram. 
Pomanjkanje proizvodnje elektrike iz 
teh virov je spodbudilo povpraševa-
nje po plinu in zaradi pomanjkanja 
ponudbe povzročilo rast cen na trgih 
električne energije.

Burna geopolitična in ekonomska 
dogajanja, ki so podražila prav vse 
energente in ceno elektrike prignala 
celo nad 1.000 evrov na megavatno 
uro (EUR/MWh), so tako Evropsko 
unijo kot njene posamezne članice 
prisilile v ukrepanje. 

Za blaženje energetske draginje v 
letu 2023 skoraj pet milijard evrov 

Slovenska vlada se je, da bi omilila 
vpliv podražitev, odločila regulirati 
oziroma omejiti zgornjo ceno elek-
trične energije in zemeljskega plina, 
za vse energente, razen za kurilno 
olje, je znižala stopnjo DDV iz 22 na 
9,5 odstotka, pri tem pa je pri elektriki 
in plinu še prepolovila trošarine. Kot 
je nedavno v odgovoru na poslansko 
vprašanje pojasnil predsednik vlade 
dr. Robert Golob, bomo za ukrepe za 
blažitev posledic energetske draginje 
v letu 2023 porabili skoraj pet milijard 
evrov, od tega za gospodarstvo okoli 
1,5 milijarde evrov in za gospodinjstva 
okoli 1,2 milijarde evrov, v pomoč pa 
bo vključeno tudi kmetijstvo. Pojas-
nil je, da v ta namen pripravljajo pa-
ket zakonov; nekateri so že sprejeti, 
drugi v pripravi. S pomočjo številnih 

5 milijard evrov 
bomo v letu 2023 porabili za ukrepe za blažitev posledic 

energetske draginje, od tega za gospodarstvo okoli 1,5 milijarde 
evrov in za gospodinjstva okoli 1,2 milijarde evrov, v pomoč pa 

bo vključeno tudi kmetijstvo. 

Umanotera: Možnost, da bi ostali brez energije, ni realna 

Nevladni organizaciji Umanotera se možnost, da bi v prihodnosti os-
tali brez električne energije, kljub energetski krizi in vsem specifičnim 
okoliščinam, ki jih trenutno doživljamo v Sloveniji in Evropski uniji, 
ne zdi realna. Še posebej ne za gospodinjstva, katerih poraba danes 
predstavlja približno četrtino porabe električne energije v Sloveniji. 
Kljub temu pa menijo, da moramo poskrbeti, da bo poraba električne 
energije v prihodnosti racionalna, saj je najcenejša in okoljsko najmanj 
problematična tista energija, ki je ne porabimo. To pomeni, da bo treba 
nasloviti potenciale za prihranke porabe v industriji in poskrbeti za 
trajnostno mobilnost. »Elektrifikacija prometa, brez resnih naložb v 
javni potniški promet in spodbujanja aktivne mobilnosti, vsekakor ni 
prava pot naprej,« poudarijo. 

Dodajo, da smo trenutno priča takemu razvoju politik, ki bodo vodile 
zgolj v višjo rabo električne energije, nepotrebno obremenjevanje okolja 
in infrastrukture ter visoke stroške, in sicer tako na strani vzpostavljanja 
potrebne infrastrukture (polnilnice in krepitev omrežja) kot lastništva 
oziroma nakupa e-vozil. »Sodoben javni potniški promet lahko zagotovi 
primerljivo ali višjo stopnjo mobilnosti ob nižjih stroških za uporabnike 
in tako naslavlja tudi težavo mobilnostne revščine, ki je v Sloveniji po 
podatkih ena višjih v EU,« poudarijo. Hkrati opozorijo tudi na vse večje 
tveganje izpostavljenosti motnjam v oskrbi, predvsem v primeru izpada 
večjih centralnih proizvodnih virov – prihajajoči remont krške nuklearke 
ali pa dogodki v Franciji, kjer se je morala zaustaviti polovica njihovih 
reaktorjev, so dober opomnik glede pomanjkljivosti večjih proizvodnih 
virov. (U. K.)

Slovenska vlada se je, da bi omilila vpliv 
podražitev, odločila regulirati oziroma 

omejiti zgornjo ceno električne energije in 
zemeljskega plina, za vse energente, razen za kurilno 
olje, je znižala stopnjo DDV iz 22 na 9,5 odstotka, 
pri tem pa je pri elektriki in plinu še prepolovila 
trošarine.
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Vse večja uvozna odvisnost 

Podatki Ministrstva za infra-
strukturo kažejo, da je domača 
proizvodnja elektrike v prvem 
polletju pokrila le 74,4 odstotka 
porabe, kar pomeni, da je bila 
pokritost porabe z domačo 
proizvodnjo najnižja v 10 letih. 
Do konca julija pa se je naša 
uvozna odvisnost na področju 
elektrike po podatkih Borzena v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lani povečala za 78 odstotkov.

ukrepov iz prvega paketa naj bi za-
gotovili, da bodo največji dobavitelji 
energentov prevzeli vse uporabnike 
po reguliranih cenah in tako nihče ne 
bo ostal brez oskrbe, z drugim pake-
tom naj bi poskrbeli, da bodo lahko 
podjetja plačevala enake ali nižje 
cene kot njihovi evropski tekmeci, s 
tretjim paketom pa bodo zagotovili, 
da bodo regulirane cene, ki veljajo od 
1. septembra letos, veljale, vse dokler 
bo to potrebno. 

Država bo reševala energetska 
podjetja 

Konec septembra je premier na-
povedal tudi, da je »za zagotavljanje 
oskrbe z energijo možna nacionali-
zacija katerega od energetskih pod-
jetij«; po neuradnih podatkih naj bi 
bila prva energetska družba, ki jo 
bo reševala država, Geoplin. V tako 
imenovani B-bilanci proračuna, torej 
na računu bančnih terjatev in naložb, 
je vlada za dokapitalizacijo energet-
skega sektorja, če bi bila potrebna, 
rezervirala 750 milijonov evrov. Kot je 
dejal premier, je nacionalizacija nujna 
za reševanje energetske krize in zago-
tavljanje stabilne oskrbe z energenti, 
saj energetska kriza prinaša s seboj 
tudi posebnosti na evropski ravni, 
ki jih nihče ni mogel predvideti. Iz-
postavil je nedavno nacionalizacijo 
največjega nemškega uvoznika plina 
Uniper. 

Potrebne so spremembe na več 
področjih 

Golob je poudaril, da sicer nobena 
država s svojimi ukrepi ne more re-
šiti takšne krize in da je hkrati treba 
spreminjati tudi delovanje evropske-
ga energetskega trga in uvesti spre-
membe na več področjih. 

In katera področja potrebujejo 
spremembe? Kot je dejal, je to prosto-
voljno zmanjšanje rabe energije, pa 
tudi to, da postane evropski energet-
ski sistem res pretočen in da države 
ne zadržujejo energije zase. Izpostavil 
je še, da na dnevnem trgu električne 
energije in zemeljskega plina cene 

niso več povezane s stroški proizvo-
dnje, potrebne pa so tudi spremembe 
na terminskem trgu, na katerem se 
zaradi premajhne likvidnosti po nje-
govem mnenju dogajajo malverzacije, 
ki temeljijo na finančnih špekulacijah 
in nimajo nobene povezave z energet-
skim trgovanjem. 

Tudi izvršna direktorica Energetske 
zbornice Slovenija mag. Ana Vučina 
Vršnak meni, da lahko posamezno 
reševanje situacije v okviru nacional-
nih meja pomeni samo delno gašenje 
velikih težav, ki v resnici zahtevajo 
ukrepanje na ravni celotne celine. 
Prepričana je, da je včasih sodelo-
vanja med članicami premalo. 

Treba je ukrepati hitro 
»Treba je ukrepati takoj, potem 

pa imamo čas, da pripravimo struk-
turno reformo trga, ker so se temelji 
spremenili in enak sistem delovanja 
trgov ob spremenjenih temeljih ni 
več mogoč,« je na nedavnem izre-
dnem zasedanju Sveta EU za energi-
jo v Bruslju poudaril infrastrukturni 
minister Bojan Kumer. Poudaril je, 
da si naša država prizadeva za bolj 
jasno in zanesljivo uporabo samo-
dejnih zaščitnih sistemov na borzah, 
s katerimi bi se omejevalo ekscesno 
nihanje cen pri trgovanju z elektriko. 
Evropski ministri, pristojni za ener-
gijo, so se strinjali, da morajo biti 
kratkoročni ukrepi začasni, učinko-
viti in da morajo ohranjati stabilnost 
evropskih elektroenergetskih trgov. 
Evropsko komisijo so pozvali, naj čim 
prej pripravi interventne ukrepe za 
zajezitev cen električne energije in 
zemeljskega plina, med katerimi je 
lahko tudi kapica na ceno plina. Mini-
stri so podprli tudi pripravo predloga 
za koordinirano zmanjšanje odjema 
električne energije in instrumentov 
za zagotavljanje likvidnosti za tržne 
udeležence.

Potrebujemo tudi dolgoročne 
ukrepe

»Evropske države pripravljajo vrsto 
ukrepov za blažitev posledic energet-

ske krize, ki se predvsem usmerjajo v 
blaženje energetske draginje za naj-
bolj ranljive. Dejstvo pa je, da pot-
rebujemo tudi dolgoročne ukrepe z 
realno izvedljivimi razvojnimi načrti, 
ki bodo istočasno krepili klimatsko 
odpornost in energetsko neodvi-
snost,« opozarjajo v družbi Gen ener-
gija. Menijo, da potrebujemo akcijske 
načrte za izvedbo jedrskih in OVE pro-
jektov, ki bodo nadomestili uvožene 
fosilne vire in predvsem odvisnost 
od ruskega plina. »Pričakujemo, da 
bodo evropske politike odgovorno 
upoštevale temeljno vlogo stabilnih 
in zanesljivih domačih virov, kakršna 
je jedrska energija. Samo takšni si-
gnali bodo pomirili trge in stabilizirali 
okolje,« so prepričani. 

PR
O

M
O

Odločno vstopili v zeleno in digitalno ero
V Telemachu skrbijo za lastno energetsko samozadostnost in energetsko učinkovito tehnološko 
opremo in omrežja; spodbujajo tudi e-mobilnost, varovanje okolja in digitalizacijo poslovanja. 

Telemach se že dalj časa ponaša z 
jasno začrtano okoljsko in družbeno 
osredotočeno misijo, svoja družbeno 
odgovorna prizadevanja pa je pred tre-
mi leti nadgradil s pobudo "Misli zele-
no". V njej pa ne ostaja le pri besedah.

Sončna elektrarna na strehi 
poslovne stavbe

Konec leta 2019 so v podjetju pos-
tavili sončno elektrarno na strehi svoje 
poslovne stavbe v izmeri več kot 3.000 
m2. V naslednjih 30 letih bo stavba vsaj 
20-odstotno samooskrbna, s sončno 
elektrarno pa so samo v prvem letu de-
lovanja ogljični odtis zmanjšali za 250 
ton in skupaj do danes kar za 917 ton. 

Spodbujanje lastne in družbene 
e-mobilnosti

Sončna elektrarna skrbi tudi za pol-
njenje električnih avtomobilov, ki jih 
pri svojem delu uporabljajo Telema-
chove tehnične službe. Vozni park za 
zdaj šteje že 18 tovrstnih vozil, širili pa 
ga bodo tudi v prihodnje in s tem do-
datno zmanjševali izpuste ogljikovega 
dioksida v okolje.

Kot partner v projektu 'E-mobil-
nost' sodeluje Telemach s sloven-
skimi visokotehnološkimi podjetji 
in razvija rešitve prihodnosti, ki 
bodo omogočale sočasno polnje-
nje večjega števila vozil ter zni-
ževanje preobremenjenosti ob-
stoječega električnega sistema. 
Telemach je tudi sponzor Mbajka, sis-
tema souporabe koles, ki je v Mari-
boru zaživel aprila letos. Gre za prak-

tično in okolju prijazno dopolnitev 
sistema javnega potniškega prevoza 
v Mariboru, Telemach pa je finančno 
podprl postavitev postaje na Glav-
nem trgu.

Odgovorno ravnanje z odpadki
V podjetju zmanjšujejo neposredno 

obremenitev okolja tudi z vestnim loče-
vanjem odpadkov, uporabo papirnatih 
vrečk in trajnostnih brisač. Obenem si 
prizadevajo, da njihovi zaposleni to 
prakso upoštevajo tudi zunaj svojega 
delovnega časa.

Digitalizacija poslovanja
Telemach uspešno implementira so-

dobne rešitve, s pomočjo katerih njego-
vo poslovanje v čim večji meri poteka 
digitalno. Tu velja izpostaviti storitev 
eRačun, ki je brezplačna in prijazna do 
okolja, hkrati pa še dodatno poenostavi 
plačilo položnic. Storitev eRačun v celoti 
nadomešča papirno različico računa, je 
na voljo kadarkoli in kjerkoli, poenostavi 
plačevanje mesečnih računov in omo-
goča pregleden arhiv plačil.

Ker želijo pri Telemachu spodbu-
diti uporabo elektronskih plačil, svo-
jim uporabnikom omogočajo plačilo 
na spletu brez provizije. Enostavnejši, 
varčnejši in okolju prijazen način pla-
čevanja prinaša številne prednosti tako 
posamezniku in družbi kot tudi okolju.

Energetsko učinkovita tehnološka 
oprema in omrežja

Telemach energetsko učinkovi-
te rešitve implicira tudi na področju 

tehnološke opreme, svojih omrežij in 
pri opremi za stranke. Oprema baznih 
postaj tako ni več nameščena v zaprtih 
prostorih oziroma zabojnikih, zato je ni 
treba dodatno ohlajevati s klimatskimi 
napravami. S tem privarčujejo do 40 
odstotkov energije na bazno postajo. K 
izboljšanju energetske učinkovitosti pa 
bo sčasoma pripomoglo tudi lastno 5G 
omrežje, ki prispeva k zniževanju stro-
škov delovanja med uporabniki in v ce-
lotni industriji, saj prinaša kar 50-kratno 
povečanje kapacitet omrežja s približno 
enako porabo električne energije. 

Energetske prihranke pa med dru-
gim prinaša tudi prehod na nove teh-
nologije pri ponujanju video storitev. 
Z uvedbo lastne video platforme EON, 
ki deluje na IP protokolu, dosegajo 
zmanjšanje porabe električne energije 
na napravah pri končnih uporabnikih.

Okoljski in energetski 
certifikat ISO

Telemach je nosilec mednaro-
dno priznanih certifikatov ISO:

 ▪ - ISO 14001, certifikata za 
sistem ravnanja z okoljem,

 ▪ - ISO 50001, certifikata za 
izboljševanje energetske 
učinkovitosti ter sistema 
upravljanja z energijo.
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Toshibin digitalni inverter 
Digital Inverter Classic 
Cenovno dostopna in zelo učinkovita klimatizacija za manjše poslovne prostore

 ▪ Digital Inverter Classic, 
kompaktna in stroškovno 
učinkovita zunanja enota, 
od 5 do 13 kW – Copyrights 
Toshiba Carrier Corporation

 ▪ Klasično in funkcionalno:  
Digital Inverter Classic, 5 do 
13 kW, kanalske notranje 
enote s 150 Pa razpoložljive-
ga tlaka – Copyrights Toshiba 
Carrier Corporation

 ▪ Klasično in inovativno:  
Digital Inverter Classic, 5 
do 13 kW, nova zasnova 
4-smerne kasete in filtri PM 
2,5 z visoko stopnjo IAQ – 
Copyrights Toshiba Carrier 
Corporation

 ▪ Klasično in dostopno: Digital 
Inverter Classic, 5 do 9,5 kW, 
s filtri Ultra-Pure za IAQ – 
Copyrights Toshiba Carrier 
Corporation 

Klasična zasnova, toda vrhunska 
prilagodljivost Marec 2022 - 
London, Združeno kraljestvo

 TOSHIBA, vodilni svetovni proi-
zvajalec visoko učinkovitih sistemov 
HVAC, predstavlja nov dodatek k svoji 
uveljavljeni in preizkušeni seriji di-
gitalnih inverterjev. Kompakten in 
stroškovno učinkovit digitalni inver-
ter Classic, ki ga odlikuje najboljše 
razmerje med velikostjo in učinko-
vitostjo v svojem razredu, je idealen 
za hlajenje in ogrevanje vseh manjših 
poslovnih prostorov.

Seriji Digital Inverter in Super Di-
gital Inverter sta od začetka prodaje 
leta 2003 na trgu zelo prepoznavni, 
TOSHIBA pa nenehno posodablja 
tehnologijo ter si tako ustvarja sloves 
vodilne kakovosti in zanesljivosti na 
trgu. Družba je ves ta razvoj upora-
bila pri novem digitalnem inverterju 
Classic, ki ga odlikuje navdihujoča in 
stroškovno učinkovita zasnova ohišja 
z enim ventilatorjem, ki mu ne manjka 
zmogljivosti. Ta optimizirana rešitev, ki 
je privlačna za številna podjetja, ki jih 
pestijo gospodarski izzivi, je idealna 
na primer za trgovine, restavracije, 
kozmetične salone, zobozdravstvene 
ordinacije, lekarne in majhne pisarne, 
pravzaprav za vse poslovne prostore s 
površino od 30 do 160 m².

TOSHIBA ponuja zelo prilagodljiv 
in fleksibilen nabor modelov od 5 do 
13 kW z eno- ali trifaznimi električnimi 
priključki. Kompaktna zunanja enota z 
enim ventilatorjem je idealna tudi za 
najbolj omejene prostore in energet-
ska učinkovitost zato ni nič slabša. A++ 
za hlajenje in A+ za ogrevanje. Na voljo 
so tri vrste notranjih enot, ki ustrezajo 
skoraj vsakemu manjšemu poslovne-
mu objektu. Inovativna štirismerna ka-
setna notranja enota ima novo zasno-

vo difuzorske plošče, ki je združljiva s 
senzorjem prisotnosti in zagotavlja fil-
tracijo zraka PM 2,5. Kanalska notranja 
enota s svojo funkcionalno zasnovo 
zagotavlja razpoložljiv tlak do 150 Pa 
za dolge razdalje kanalov.

Stenska notranja enota s filtrom 
Ultra Pure je idealna za cenovno ugo-
dne projekte.

Če povzamemo, novi Digital In-
verter Classic ponuja ekonomično, 
in učinkovito rešitev za hlajenje in 
ogrevanje manjših poslovnih prosto-
rov, ki ustreza vsem običajnim priča-
kovanjem. Zanesljivost. Učinkovitost. 
100% TOSHIBA.

Če želite izvedeti več, obiščite 
www.energoplus.si

Zastopstva, prodaja in servis za klimatizacijo

TECHNOFOCUS DIGITAL 
INVERTER CLASSIC

 ▪ Od 5 do 13 kW 

 ▪ A++ za hlajenje 

 ▪ A+ za ogrevanje

 ▪ Kompaktno ohišje z enim 
ventilatorjem vseh velikosti

 ▪ Enofazni ali trifazni električni 
priključki 

 ▪ Združljivost s štirismernimi 
kasetnimi, cevnimi in 
visokostenskimi notranjimi 
enotami
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www.modra.si   info@modra.si   080 23 45 

Določite upravičence za 
primer smrti na e.Modra.si

Vaši prihranki so
vaša last. 
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Svetovanje in
celostne rešitve v
elektroenergetiki.

Močnostni NN
sklopi SIEMENS
SIVACON S8.

NN sestavi stikalnih
in krmilnih naprav.

Avtomatiziran CNC
izsek in upogib
bakrenih ploščatih
profilov.

Storitve na področju
elektroinštalacij,
energetike, elektrifikacije
strojev in montaže
naprav obnovljivih virov
energije.

Storitve CNC predelave pločevine (laserski razrez,
upogib, prebijanje-izsekovanje, varjenje, brušenje,
tesnjenje, vtiskovanje vijačnega materiala).

Napredne tehnološke zmogljivosti in avtomatiziran
strojni park svetovno priznanega proizvajalca
Trumpf.

Sestava polizdelka ali končnega izdelka za potrebe
kupca od ideje do razvoja. Izdelava kovinskih delov z
možnostjo vgradnje ostale opreme.

Izdelava specializiranih nerjavnih kovinskih ohišij, za
potrebe Ex-okolja, farmacije in drugih dejavnosti, kjer
so v ospredju zahteve po kakovosti in varnosti. 

Tehnična izvedba
transformatorske postaje
(TP) s kompletno izvedbo
PZI projektne
dokumentacije ter
meritvami in spuščanjem v
pogon.

Celovite rešitve v elektroenergetiki Celovite rešitve v obdelavi pločevine

Celovita storitev 
od razvoja do 
izdelka

Strateški
partner

Odgovornost do 
okolja, zaposlenih in 
družbe

Trajnostni
partner

Pametna tovarna z 
najsodobnejšo tehnologijo 

– industrija 4.0

Tehnološki 
partner

Z znanjem nad izzive. 
S tehnologijo do popolnosti.
S trajnostjo v prihodnost.

+386 2 292 80 00 info@e-k.si elpro-kriznic.si
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NEK ob prehodu v dolgoročno 
obratovanje potrjuje visoko 
obratovalno zanesljivost 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 
je izjemno uspešno zaključila 32. go-
rivni ciklus. Neprekinjeno in s polno 
zmogljivostjo je obratovala od konca 
remonta v začetku maja 2021 ter po-
membno prispevala k zanesljivosti 
dobav električne energije in delo-
vanju elektroenergetskega sistema. 
V tem obdobju je v omrežje oddala  
8,35 milijarde kilovatnih ur elek-
trične energije in kljub zgodovinsko 
sušnemu poletju presegla načrtovano 
proizvodnjo.  Polovica proizvedene 
električne energije, ki jo prevzame 
slovenski družbenik, pokriva 20 od-
stotkov porabe v Sloveniji. NEK dosle-
dno upošteva vse okoljske omejitve; 
njen ogljični odtis je minimalen. 

Za pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja za podaljšanje obratovanja 
elektrarne do leta 2043  Ministrstvo 
za okolje in prostor vodi postopek 
presoje vplivov na okolje, ki vklju-
čuje tudi čezmejno presojo. V skladu 
s predpisi pa poteka tretji občasni 
varnostni pregled, ki ga izvaja Uprava 
RS za jedrsko varnost.

Kakovostno opravljena remontna 
dela pogoj za zanesljivo 
obratovanje elektrarne

NEK obratuje v 18-mesečnem go-
rivnem ciklusu: leta 2021 je bi remont 
spomladi, letos se je remont začel 
1. oktobra, prihodnje leto ga ne bo. 
Načrtovana enomesečna ustavitev 
elektrarne bo izredno delovno inten-
zivno obdobje, saj je treba približno 
polovico izrabljenega goriva nado-
mestiti s svežim, opraviti preventiv-
ne preglede opreme in vzdrževalne 
posege ter posodobitve sistemov in 
opreme. Večina opreme, ki je vgrajena 
v jedrsko elektrarno, se lahko vzdr-

žuje le, kadar elektrarno ustavijo in 
ohladijo. V skladu z usmeritvijo NEK o 
stalnem posodabljanju bodo opravili 
tudi posodobitve, med njimi zamenja-
vo visokotlačne turbine, kar bo omo-
gočilo povečanje moči elektrarne. Da 
so vsa dela opravljena kakovostno, v 
zastavljenih rokih in ob stalnem zago-
tavljanju visokih standardov jedrske 
industrije, so potrebni dobra prip-
ravljenost, organizacija, zbranost ter 
sodelovanje delavcev NEK in delavcev 
pogodbenih partnerjev. 

Stalna premišljena tehnološka 
nadgradnja omogoča dolgoročno 
obratovanje 

Ob odgovornem vodenju in dob-
rem vzdrževanju je za zagotovitev dol-
goročnega obratovanja pomembno 
tudi stalno posodabljanje. Da bi 
zmanjšali odvisnost hlajenja elek-
trarne od pretoka Save, so leta 2008 
posodobili in razširili sistem hladilnih 
stolpov. V letošnjih izjemno zahtevnih 
meteoroloških razmerah NEK ohranja 
stabilno obratovanje na polni moči 
ob upoštevanju okoljskih omejitev, 
povezanih z reko Savo. V podobnih 
razmerah je leta 2003 elektrarna 93 

dni delovala z znižano močjo. Tehno-
loška nadgradnja v zadnjih desetih 
letih je bila namenjena povečanju 
odpornosti elektrarne na ekstremne 
naravne in druge pojave; po varno-
stnih merilih se NEK lahko primerja 
z jedrskimi elektrarnami, ki se gradi-
jo danes in izpolnjuje merila, ki jih 
za dolgoročno obratovanje jedrskih 
elektrarn opredeljuje taksonomija EU.

Aktualne negotovosti, povezane 
z oskrbo z energenti in električno 
energijo ter skokovito rastjo cen v 
Evropi, so v ospredje postavile po-
men zadostne in cenovno sprejem-
ljive energetske samooskrbe držav. A 
nujnost preobrazbe elektroenergetike 
pri soočanju s podnebno krizo ostaja. 
Za dosego teh ciljev je ob obnovljivih 
virih jedrska energija nepogrešljiva. 
Zagotavlja zanesljivo in predvidlji-
vo oskrbo z nizkoogljično električno 
energijo po konkurenčni ceni.   
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Njihovo poslovanje temelji na štirih 
stebrih, s čimer so po besedah vodje 
sektorja za poslovni razvoj Andreja 
Dežjota na območju, v katerem delu-
jejo (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Her-
cegovina ter Srbija), in tudi v okviru 
svojega lastnika – Skupine SIAD,  edin-
stveni. Tako lahko kupcem ponudijo 
oskrbo z vsemi vrstami plinov in širok 
nabor storitev ter obenem stavijo na 
zanesljivost oskrbe, sprejemljive cene 
ter rešitve s področja učinkovite rabe 
energije in različnih energetskih virov.

Učinkovita raba energije z 
možnostjo zamenjave zemeljskega 
plina z utekočinjenim naftnim 
plinom

»V sedanjih zaostrenih energetskih 
razmerah lahko kupcem zemeljske-
ga plina z alternativno dobavo ute-
kočinjenega naftnega plina (UNP) 
zmanjšujemo tveganja, da bi ostali 
brez plina, in pomagamo pri dose-
ganju 15-odstotnega znižanja porabe 
zemeljskega plina, ki ga zapoveduje 
EU. Poleg tega jim pomagamo zniže-
vati stroške za energijo, saj je UNP 
trenutno bistveno ugodnejši kot ze-
meljski plin,« razlaga sogovornik. Ob 
tem lahko kupcem nudijo vso strokov-
no podporo pri uporabi UNP, vključno 
z rešitvami na področju izgorevalnih 
sistemov. 

V Istrabenz plinih v sodelovanju 
s partnerjem podjetjem nudijo tudi 
rešitve na področju fotovoltaike in 
strankam pomagajo pri učinkoviti rabi 
energije – tako pri virih kot tudi pri 
sami rabi energije. Pri tem za vsake-
ga kupca oblikujejo rešitev, ki mu je 
pisana na kožo. 

Celovite rešitve pri tehničnih plinih
Po besedah Andreja Dežjota so Istra-

benz plini, pod okriljem matične Skupi-
ne SIAD, s svojim strokovnim osebjem 
prepoznani kot pomemben ponudnik 
tehničnih, specialnih in medicinskih 
plinov, hladilnih plinov ter plinov, pri-
mernih za uporabo v živilski industriji.

Na trg uvajajo inovacije in zagota-
vljajo visoke standarde kakovosti. Z ne-
nehnimi raziskavami nudijo širok nabor 
plinov in plinskih mešanic ter tehnolo-
gije uporabe plinov v okoljske in proti-
požarne namene, tako za tradicionalne 
aplikacije, kot so varjenje, metalurški 
procesi, medicina, zaščitna atmosfera 
v živilski in farmacevtski industriji, kot 
tudi inovativne aplikacije, kakršne so 
čiščenje odpadnih voda, proizvodnja 
aditivov, rekuperacija ogljikovega dio-
ksida, laserski in drugi rezalni procesi, 
utekočinjanje zemeljskega plina, pro-
izvodnje optičnih vlaken, regeneracije 
aktivnega oglja ipd.

V prihodnost s sodobnimi 
tehnologijami in trajnostno 
naravnanostjo

Tudi v prihodnje se bodo trudili 
svojim kupcem ponuditi najboljše raz-
položljive tehnologije. Okrepili bodo 
področje utekočinjenega zemeljske-
ga plina, bioplinov in vodika. Kupcem 
bodo pomagali zmanjševati izpuste 
CO2, se prilagajati sedanjim zahtevam 
po spremembi energentov, in sicer 
s pomočjo učinkovite rabe energije, 
krepitve energetske neodvisnosti (fo-
tovoltaika, soproizvodnja toplotne in 
električne energije, plinske in električ-
ne toplotne črpalke ipd.), zamenjave 
zemeljskega plina z drugimi energenti 
(UNP, biovodik). »Ob tem se bomo pot-
rudili, da rešitve učinkovito integriramo 
v njihove energetske sisteme in poslov-
ne procese,« poudarja Dežjot. 
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Skupina Istrabenz plini

Svojim kupcem pomagajo 
prebroditi energetsko krizo
V Istrabenz plinih svojim kupcem pomagajo nadomeščati zemeljski plin z ugodnejšim  
utekočinjenim naftnim plinom, ponujajo pa jim tudi celovite energetske rešitve.

Andrej Dežjot, vodja sektorja 
za poslovni razvoj v Skupini 
Istrabenz plini

CELOVITE ENERGETSKE REŠITVE  
SKUPINE ISTRABENZ PLINI
Skupina Istrabenz plini zagotavlja celovite rešitve na energetskem področju in v oskrbi s plini, tako 
za rabo v industrijskih procesih, storitvenih dejavnostih, javnih ustanovah kot v gospodinjstvih. 
S ponudbo tehnologij, ki zadovoljujejo najvišje okoljske kriterije, svojim uporabnikom nudimo 
partnerstvo za celovito dolgoročno energetsko učinkovitost in oskrbo.

• Proizvodnja in distribucija tehničnih plinov v jeklenkah, snopih, mobilnih tlačnih 
posodah, rezervoarjih in »on-site« sistemi

• Distribucija utekočinjenega naftnega plina v plinohramih in jeklenkah  

• Prodaja in distribucija zemeljskega plina 

• Celovite energetske rešitve - energetsko pogodbeništvo w
w

w
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Ustvarjamo čisto prihodnost. 

Štirje ključni stebri poslovanja 
Skupine Istrabenz plini

 ▪ Proizvodnja in distribucija 
tehničnih plinov  v jeklen-
kah, snopih, mobilnih in 
stabilnih tlačnih posodah ter 
»on-site« sistemi.

 ▪ Distribucija utekočinjenega 
naftnega plina v plinohra-
mih in jeklenkah. 

 ▪ Prodaja in distribucija ze-
meljskega plina.

 ▪ Celovite energetske rešit-
ve za zasebne in poslovne 
uporabnike – energetsko 
pogodbeništvo.
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Trg električne 
energije 
potrebuje 
korenite 
spremembe
Avtor: Samo Kranjec

Evropska komisija se je zaradi izje-
mnega dviga cen električne ener-
gije odločila za posredovanje na 
evropskih energijskih trgih. Proi-
zvajalci električne energije pa pra-
vijo, da so razmere na evropskem 
trgu, čigar delovanje je bilo dolgo 
časa usmerjeno predvsem v do-
seganje čim nižje cene za končne 
odjemalce, kar je proizvajalcem 
oklestilo razvojna sredstva, že pred 
vojno v Ukrajini klicale po koreni-
tih spremembah. 

Evropska komisija je sredi 
septembra predlagala nujno 
posredovanje na evropskih 

energijskih trgih v odziv na znatno 
zvišanje cen. Komisija predlaga izje-
mne ukrepe za zmanjšanje povpraše-
vanja po električni energiji, ki bodo 
pripomogli k zmanjšanju stroškov za 
električno energijo za odjemalce, ter 
ukrepe za prerazporeditev presežnih 
prihodkov energetskega sektorja 
končnim odjemalcem. 

Ti ukrepi dopolnjujejo predhod-
no dogovorjene ukrepe za polnjenje 
skladišč plina in zmanjšanje pov-
praševanja po plinu, da bi se prip-
ravili na prihajajočo zimo. Komisija 
si prav tako še naprej prizadeva za 
izboljšanje likvidnosti udeležencev 
na trgu, znižanje cen plina in dolgo-
ročno reformo zasnove trga električne 
energije.

Zmanjšanje povpraševanja
Prva rešitev za obravnavo visokih 

cen je zmanjšanje povpraševanja. To 
lahko vpliva na cene električne ener-
gije in prispeva k splošni umiritvi raz-
mer na trgu. Da bi se osredotočili na 
najdražje ure odjema električne ener-

gije, ko proizvodnja električne energije 
iz plina pomembno vpliva na njeno 
ceno, Komisija predlaga obveznost 
zmanjšanja odjema v izbranih cenov-
nih konicah za vsaj pet odstotkov. 

Države članice bodo morale opre-
deliti 10 odstotkov ur z najvišjo priča-
kovano ceno in zmanjšati odjem v teh 
konicah. Komisija predlaga tudi, da 
si države članice prizadevajo zmanj-
šati skupni odjem električne energi-
je za vsaj 10 odstotkov do 31. marca 
2023. Primerne ukrepe za dosego tega 
zmanjšanja odjema lahko izberejo 
same, pri čemer se lahko odločijo tudi 
za finančno nadomestilo. Zmanjšanje 
odjema v času konic bi pozimi pripo-
moglo k zmanjšanju porabe plina za 1,2 
milijarde kubičnih metrov. Povečanje 
energijske učinkovitosti je tudi ključni 
del izpolnjevanja podnebnih zavez iz 
evropskega zelenega dogovora.

Omejitev prihodkov podmejnih 
proizvajalcev

Komisija nadalje predlaga zača-
sno omejitev prihodkov podmejnih 
proizvajalcev električne energije, tj. 
proizvajalcev, ki uporabljajo tehnolo-
gije z nižjimi stroški, kot so obnovljivi 

viri energije, jedrska energija in lig-
nit, ter električno energijo v omrežje 
zagotavljajo po ceni, nižji od tiste, ki 
jo določijo dražji mejni proizvajalci. 

Ti podmejni proizvajalci ustvarjajo 
izjemne prihodke z razmeroma stabil-
nimi obratovalnimi stroški, saj so drage 
plinske elektrarne zvišale veleprodajne 
cene električne energije, ki veljajo za-
nje. Komisija predlaga, da se zgornja 
meja prihodkov določi na 180 evrov na 
megavatno uro (EUR/MWh). To bo proi-
zvajalcem omogočilo, da pokrijejo svoje 
naložbene in operativne stroške, ne da 
bi oviralo naložbe v nove zmogljivosti 
v skladu z energetskimi in podnebnimi 
cilji za leti 2030 in 2050. 

Prihodke, ki presegajo zgornjo 
mejo, bodo pobrale vlade držav čla-
nic in jih uporabile za pomoč odje-
malcem pri znižanju njihovih računov. 
Države članice, ki trgujejo z električ-
no energijo, se spodbuja, naj v duhu 
solidarnosti sklenejo dvostranske 
sporazume o delitvi dela podmejnih 
prihodkov, ki jih zbere država proizva-
jalka, v korist končnih uporabnikov 
v državi članici z nizko proizvodnjo 
električne energije. Takšni sporazu-
mi bi se morali skleniti do 1. decem-

bra 2022, kadar neto uvoz električne 
energije v državo članico iz sosednje 
države znaša vsaj 100 odstotkov.

Začasni solidarnostni prispevek za 
presežni dobiček

Kot tretji ukrep Komisija predlaga 
začasni solidarnostni prispevek za 
presežni dobiček, ustvarjen z dejav-
nostmi v naftnem, plinskem, premo-
govniškem in rafinerijskem sektorju, 
za katere se ne uporablja zgornja meja 
prihodkov podmejnih proizvajalcev. Ta 
časovno omejeni prispevek bi ohranil 
spodbude za naložbe v zeleni prehod. 

Države članice bi ta prispevek 
zbrale na podlagi dobička v letu 2022, 
ki je za več kot 20 odstotkov prese-
gal povprečni dobiček v preteklih 
treh letih. Države članice bi zbrale 
te prihodke in jih prerazporedile od-
jemalcem energije, zlasti ranljivim 
gospodinjstvom, močno prizadetim 
podjetjem in energijsko intenzivnim 
panogam. Države članice lahko finan-
cirajo tudi čezmejne projekte v skladu 
s cilji načrta REPowerEU (o znižanju 
odvisnosti od ruskih fosilnih goriv 
in doseganju zelenega prehoda) ali 
uporabijo del prihodkov za skupno 
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Cene so poletele v nebo

Za informacijo o gibanju cen električne energije na 
slovenskem trgu v času pred visoko rastjo (junija lani) 
in danes smo povprašali na na BSP SouthPool. Prika-
zujemo jih v tabeli 1. Posredovali so nam tudi podatke 
o gibanju cen električne energije v izbranih evropskih 
državah, ki so objavljene v tabeli 2. Prikazane so cene v 
nekaterih sosednjih državah: Italiji in Madžarski. Cene 
v Avstriji so praviloma na ravni cen v Nemčiji, cena na 
Hrvaškem pa je v več kot 95 odstotkov ur enaka cenam 
v Sloveniji. Prav tako so prikazane tudi cene v dveh 
največjih evropskih gospodarstvih, Franciji in Nemčiji, 
ter na Švedskem (nizke cene) in v Švici (visoke cene). 
Zaradi nepredvidljivosti tako geopolitičnih razmer kot 
drugih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje cen, cen 
konec leta 2023 v BSP niso želeli napovedovati. Pove-
dali pa so, da so potrebne količine elektrike trenutno 
v Evropi na ravni, ki še omogoča dokaj normalno os-
krbovanje gospodarstva in gospodinjskih odjemalcev. 
Vsaka izmed držav pripravlja svoj nabor ukrepov in 
vse skupaj skupne ukrepe za oskrbo porabnikov preko 
prihajajoče zime.

Mesec/leto Mesečni 
volumen 

Povprečni 
dnevni 

volumen

Povprečna 
mesečna 

cena 

(v MWh) (v MWh) (v EUR/MWh)

Junij 2021 621.612 20.052 78,39

Jul.–dec. 2021 4.919.506 26.883 168,11

Januar 2022 860.816 27.768 206,74

Februar 2022 864.486 30.875 195,3

Marec 2022 831.702 26.829 293,81

April 2022 911.431 30.381 192,5

Maj 2022 816.679 26.345 202,03

Junij 2022 731.131 23.585 245,82

Julij 2022 826.726 26.669 374,83

Avgust 2022 735.216 23.717 494,01

20. 9. 2021 - 21.281 151,53

20. 9. 2022 - 29.304 372,25

Vir: Interni podatki BSP, d. o. o.

Tabela 1: Mesečni in povprečni dnevni 
obseg trgovanja in povprečne mesečne 
cene elektrike na slovenskem borznem 
trgu v obdobju junij 2021–avgust 2022

financiranje ukrepov za ohranjanje 
delovnih mest ali spodbujanje naložb 
v obnovljive vire energije in energij-
sko učinkovitost.

Komisija v okviru nadaljnjega 
posredovanja v zvezi s pravili za trg 
električne energije predlaga tudi raz-
širitev nabora orodij za cene energije, 
ki so na voljo za pomoč odjemalcem. 
Predlogi bi prvič doslej omogočili re-
gulirane cene električne energije, ki 
bi bile nižje od stroškov, in razširili 
regulacijo cen, da bi zajeli tudi mala 
in srednja podjetja. 

Na ministrstvu za infrastrukturo v 
zvezi z opisanimi ukrepi pravijo, da 
se pričakuje celovit in soodvisen sve-
ženj ukrepov, ki naj bi se uvedli takoj. 
Namen teh ukrepov je med drugim 
ublažiti vpliv visokih cen električne 
energije in zaščititi potrošnike, hkrati 
pa ohraniti prednosti notranjega trga 
in enake konkurenčne pogoje. Ukrepi 
dosegajo te cilje z obravnavanjem 
različnih vidikov trenutnih razmer, s 
čimer dopolnjujejo in krepijo njiho-

ve učinke ter omogočajo enoten in 
usklajen odziv EU na krizo. V tej sme-
ri gredo tudi ukrepi slovenske vlade.

Že dolgo potreben prenove
V Gen energiji pravijo, da znaki, ki 

kažejo na nujo po ureditvi evropskih 
energetskih trgov, segajo bistveno 
dlje od dogodkov zadnjega leta. »Da 
je trg potreben prenove, smo že dolgo 
čutili predvsem v sektorju proizvo-
dnje, saj so razni regulatorni ukrepi in 
subvencijske sheme dolgoročno ceno 
vzdrževali na izjemno nizkih ravneh, ki 
so bile sicer ugodne za odjem, niso pa 
spodbujale novih investicij, z izjemo 
plinskih in tistih, ki so lahko računale 
na subvencije. Z nizko tržno ceno smo 
si proizvajalci lahko kvečjemu pokrili 
lastne stroške proizvodnje. Da takšna 
ureditev trga ne more izpolnjevati 
zahtev trajnostnega prehoda, je bilo 
jasno že bistveno pred energetsko 
krizo,« razlagajo. 

Pomanjkljivosti trga z električno 
energijo v luči pretirane volatilnosti 

in nedostopnosti cen ter negotovosti 
dobave primarnih energentov so bile 
v Evropi močno izražene ob poskoku 
cen energentov konec lanskega leta. 
Začetek energetske krize je razgalil, 
da so energenti v medsebojni pove-
zanosti neodporni proti okužbam; če 
torej zraste cena plina, to za seboj 
potegne tudi cene električne energije, 
kar jasno kaže na preveliko odvisnost 
proizvodnje elektrike v Evropi od uvo-
ženega plina.

Trg je paraliziran
»Pričakovanja po umiritvi cen se 

niso uresničila; nasprotno, z začet-
kom vojne v Ukrajini se je že tako 
zahtevna situacija še poslabšala in 
zaostrila do današnje mere. Zdajšnje 
skrajne cene so vse udeležence na 
trgu z električno energijo paralizi-
rale do te mere, da trg dolgoročno 
ne funkcionira. Trgovanja z dolgo-
ročnimi produkti praktično ni, kar je 
enormen izziv tako za proizvodnjo 
električne energije kot za segmente 

Prisotni pri vseh vrstah  
energetskih podvigov

PELEN D. O. O.  /  Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj  
info@pelen.si  /  386 41 768 252

Pelen, d. o. o. je podjetje, ki deluje na področju elektrotehnike. Ukvarjajo se s pro-
jektiranjem in strokovnimi nadzori, pri tem pa nenehno iščejo nadvse kakovostne 
in hkrati tudi čim bolj racionalne rešitve.

Izvajajo številne storitve za različne investitorje
Podjetje Pelen s svojimi storitvami sodeluje na različnih ravneh. Pri obno-
vah cest pokrivajo predvsem cestno razsvetljavo ter prestavitve elektro-
energetskih in telekomunikacijskih vodov, pri projektih visokih gradenj pa 
pogosto sodelujejo kot podizvajalci.
Zelo aktivni so tudi na področju elektroenergetike, kjer večino dela 
opravijo za elektrodistribucijska podjetja, pa tudi za razna industrijska 
podjetja, ki za svoje obratovanje potrebujejo večje električne moči in 
lastne transformatorske postaje. Pri naložbah v ceste so njihovi in-
vestitorji predvsem DARS, DRSI in občine, opravljajo pa tudi nadzore 
za distribucijska in zasebna podjetja, ki izvajajo gradbene projekte 
za lastne potrebe.

Z vami od začetka do konca
V Pelenu ob vsakem novem projektu najprej opravijo terenski 
ogled in pogovor z investitorjem o njegovih željah in zahtevah. 
Po potrditvi ponudbe sledi dogovor za izvedbo in okviren ter-
minski načrt, poskrbijo pa tudi za to, da investitor brez težav 
pridobi pozitivna mnenja k projektnim rešitvam in grad-
beno dovoljenje. Proces je po končani gradnji zaključen s 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Država/
Povprečna 

cena (v 
EUR/MWh)

januar 
2021

julij 
2021

januar 
2022

julij 
2022

Italija 60,7 102,72 224,49 441,74

Grčija 52,51 102,03 227,35 338,32

Madžarska 56,39 95,15 204,92 371,23

Nemčija 52,79 81,29 167,87 315,26

Francija 59,47 78,31 211,58 400,95

Švedska 48,11 58,46 88,21 74,8

Švica 60,48 80,9 219,48 383,27

Slovenija 57,54 93,75 206,74 374,83
Vira: Statistics/1267500/eu-monthly-electricity-price-country/ in interni podatki BSP, d. o. o.

Tabela 2: Povprečne mesečne cene 
elektrike v nekaterih evropskih državah v 

obdobju januar 2021–julij 2022

odjema. Brez delujočega dolgoročnega trga smo vsi 
izpostavljeni visokim nihanjem in izgubimo predvi-
dljivost poslovanja, torej cenovni signal, kakšna bo 
cena naslednje leto,« poudarijo.

Reforma naj umiri trg
V Gen energiji pozdravljajo proces reforme, ki jo je 

začela Evropska komisija, in upajo, da bodo zaključki 
ugodni za vse tržne udeležence. Želijo si predvsem 
reforme, ki bo trg umirila in stabilizirala, s tem pa 
zaščitila tržne udeležence. Verjamejo, da je delujoč trg 
eden od stebrov zanesljivosti oskrbe. Za vse, gospo-
dinjstva, gospodarstvo in proizvodnjo pa bo ključno, 
da bo trg odražal realno ceno električne energije, ki 
vključuje strošek proizvodnje in spodbudo za investi-
cijo. V proizvodnji zato dobiček imenujejo investicijska 
sredstva.

»Od teh in vseh drugih ključnih evropskih strateških 
odločitev bo odvisno, kakšno oskrbo z energijo bomo 
imeli v prihodnje in koliko nas bo stala,« poudarjajo 
v Gen energiji. 
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J-Rupert d. o. o. je družinsko podje-
tje z več kot 20 letno tradicijo trženja 
in svetovanja na področju elektro-dis-
tribucijske, elektro-instalacijske in ele-
ktro-industrijske opreme. Od ustano-
vitve leta 1998, je podjetje kontinuirano 
poslovno uspešno, in trenutno zastopa 
več kot 20 domačih in tujih proizvajal-
cev elektro opreme skladno s sloganom 
“Stik s kakovostjo”.

Kot odgovor na znatno rast foto-
voltaičnih elektrarn in povpraševanje 
strank po brezhibni in zanesljivi dobavi 
fotovoltaične opreme smo v podjetju 
pripravili kompleten asortima izdelkov 
za izgradnjo fotovoltaične elektrarne.

Na področju fotovoltaike ponuja-
mo nizkonapetostno stikalno tehniko 
proizvajalca NOARK, ki ga že 10 leto 
uspešno tržimo in katerega prednosti 
so konkurenčna cena ter zanesljivost 
delovanja, saj nudimo na vse izdelke 
NOARK, kar 5 let garancije. Omenje-
ne prednosti pa so razlog, da smo v 
tem času ustvarili razvejano prodajno 
mrežo, ki omogoča strankam nabavo 

opreme praktično po celi Sloveniji 
predvsem pa stalno zalogo izdelkov.

Trenutno pa je največji problem 
dobava razsmernikov, zato smo od le-
tošnjega poletja dalje na trg ponudili 
novo znamko razsmernikov Solplanet: 
sončna energija za vsakogar.

Razsmernike smo uspešno uvrstili 
na seznam odobrene opreme pri SODO 
(sistemski operater distribucijskega 
omrežja z električno energijo) in za-
gotovili zalogo v našem skladišču.

Razsmerniki Solplanet so dobavljivi 
z 10 letno garancijo in možnostjo po-
daljšanja na 15 oziroma 20 let. Vsi raz-
merniki so opremljeni s komnikacijskim 
modulom WiFi in kompletnim setom za 
priklop. V tem času pa je že uspešno 
instalirano in zagnano v Sloveniji preko 
50 razsmernikov tako za samooskrbo 
kot večje elektrarne preko 150kW moči.

Trenutno imamo na zalogi razsmer-
nike moči 10, 13, 17, 33 in 50kW z me-
sečnim dopolnjevanjem zaloge, konec 
leta pa pričakujemo še odobritev 80, 
100 in 110kW razsmernikov. Prav tako 

do konca leta nameravamo odobritev 
trifaznih HIBRIDNIH razsmernikov moči 
8, 10 ter 12kW vključno z baterijskimi 
moduli PYLONTECH FORCE H2 (BMS + 
4x modul 14.2 kWh) in FORCE H1 (BMS 
+ 7x modul, 24.9 kWh).

Konstantno vlaganje v razvoj pri 
Solplanetu zagotavlja izdelke po naj-
novejših standardih in rešitvah kot 
npr. edinstvena rešitev “upravljane s 
senčenjem panelov” (shadow mana-
gement) za kar stranka ne potrebuje 
optimizatorjev. Seveda pa je možnost 
uporabe optimizatorjev kot npr. TiGO 
TS4-A-O oziroma zagotavljane male 
napetosti (ELV) Z RSD - napravo TiGO 
TS4-A-F (Solplanet je uradno kompa-
tibilen s TiGO napravami).

Peter Grubar ing.el. 
Produktni vodja  

   
J-Rupert d.o.o.  

Litostrojska c. 40a  
1000 Ljubljana
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Pot v nizkoogljično prihodnost  
bo zelo zahtevna
Vztrajnemu povečevanju deleža obnovljivih virov bo treba prilagoditi elektroenergetsko 
omrežje, spremeniti se morajo tudi navade uporabnikov.

Do leta 2050 bo morala večina 
energije, ki se porabi v EU, izvirati iz 
obnovljivih virov. Cilj Evrope za leto 
2030 je, da skoraj podvoji delež ob-
novljivih virov energije, ki je v letu 
2020 znašal 22,5 %, na 40 %. »To pred 
distribucijski sistem EU prinaša zelo 
velike izzive, tudi v Sloveniji,« pravijo 
v Gospodarsko interesnem združenju 
distribucije električne energije (GIZ 
DEE).

 Elektroenergetski sistem je 
stabilen

Trenutno stanje elektroenerget-
skega sistema pri nas je stabilno. Za-
gotavlja se neprekinjenost napajanja, 
komercialna kakovost in kakovost na-
petosti. Elektrodistribucijska podjetja 
(EDP) pa pri priključevanju naprav za 
samooskrbo težko sledijo izjemnemu 
povečanju vlog za izdajo soglasij za 
priključitev, kar se lahko odrazi kot 
poslabšanje ravni komercialne ka-
kovosti. »Pri tem je treba izpostaviti, 
da se kazalniki nanašajo na srednje-
napetostno omrežje. Največji pritisk 
pa bo na obnovi nizkonapetostnega 
omrežja, ki je v veliki meri že preseglo 
amortizacijsko dobo. Potrebna bodo 
vlaganja v ojačitev tako TP SN/NN 
kot tudi samega NNO,« poudarjajo 
v GIZ DEE.

 Modernizacija omrežja kljub 
padajočemu donosu

Elektrodistribucijska podjetja 
nenehno vlagajo v modernizacijo 
omrežja, da lahko sledijo konstan-
tni 3-% letni rasti porabe električne 
energije in tudi potrebam uporab-
nikov, ki se na novo priključujejo na 
distribucijsko omrežje. Ob tem opo-

zarjajo, da se jim donos (ki ga določa 
država) na regulativno bazo sredstev 
kontinuirano znižuje; v zadnjih štirih 
letih (glede na predhodno regulator-
no obdobje) je regulator posegel v vi-
šino donosa kar štirikrat, skupaj se je 
donos znižal za več kot 30 %. Pri tem 
pa ne upoštevamo leta 2022, ko je dr-
žava z interventnim zakonom donos 
distribucijskim podjetjem praktično 
odvzela. »Donos je vir za pokrivanje 
naložb, ki so se kljub nižanju stopnje 
donosa, zvišale za 12 odstotkov,« raz-
lagajo v GIZ DEE.

  V zeleno prihodnost s finančnimi 
spodbudami

Elektrodistribucijski sistem je 
temelj prehoda v skoraj ničogljično 
družbo. Brez njegove nadgradnje 
nam ne bo uspelo udejanjiti ciljev 
zelenega prehoda. Novi primarni viri 
so voda, sonce, veter, ki so ogljično 
nevtralni, distributerji pa se soo-
čajo z izzivom njihove zanesljivosti 
in razpršenosti. Posamezna sončna 
elektrarna na strehi gospodinjskega 
uporabnika terja zmogljivost na niz-
konapetostnem omrežju. Alternativa 
manjšim enotam sončnih elektrarn 
so večje enote v bližini porabe pro-
izvedene električne energije (strehe 
trgovskih objektov, ki svoje prosto-
re poleti umetno hladijo) ali večje 
elektrarne na degradiranih območjih 
(Prapretno v Zasavju).

Kako stimulirati porabnike, da 
spremenijo navade in uporabljajo 
elektriko takrat, ko je proizvodnja vi-
soka ali poraba nizka? »Edina učinko-
vita stimulacija je finančna. Ustrezni 
tarifni sistem stimulira porabnike k 
umni racionalni rabi električne ener-

gije. To v praksi pomeni, da v času 
presežka proizvodnje agregator zniža 
ceno električne energije in spodbudi 
uporabnika, da hrani energijo v hra-
nilniku ali pa jo porabi za segrevanje, 
ohlajanje, pranje – torej stimuliran 
je, da energijo porablja v času nizkih 
cen. Trendu mora slediti tudi ustrezna 
tarifna politika – omrežnine,« razla-
gajo v GIZ DEE.   

Uporabniki se morajo bolj vključiti 
v delovanje omrežja

Poraba elektrike naj bi se do 2050 
podvojila, čemur je treba prilagodi-
ti tudi razvoj omrežij. Uporabniki se 
morajo dejavno vključevati v prilaga-
janje odjema, vzpostavitve sistema 
prožnosti in uveljavitev koncepta mi-
kroomrežij – proizvedena električna 
energija se porabi lokalno na obmo-
čju nizkonapetostnega omrežja – s 
čimer se optimizira potreba po širitvi 
distribucijskega omrežja. Spodbujati 
je treba gradnjo večjih proizvodnih 
naprav nad 50 kW, in sicer na mestih, 
kjer je možna priključitev na obstoje-
če distribucijsko omrežje, in na loka-
cijah, kjer se proizvedena električna 
energija sočasno uporabi (hlajenje 
trgovskih in poslovnih objektov v po-
letnem času). 

Treba je tudi vzpostaviti meha-
nizme za prilagajanje proizvodnje 
oz. omejevanje oddaje proizvedene 
električne energije v omrežje. Izpo-
staviti je treba prednosti energetske 
skupnosti – spodbude za individual-
no samooskrbo naj se preusmerijo 
v spodbude za skupnostno samoos-
krbo. Treba je spodbuditi vgradnjo 
hranilnikov električne energije, ki 
lahko  pri individualni samooskrbi 

ob ustreznem dimenzioniranju in 
energetskem upravljanju razbreme-
nijo distribucijsko omrežje. 

Subvencije za individualne samo-
oskrbne naprave naj se preusmerijo 
v spodbude za obvezno kombinirano 
gradnjo proizvodnih naprav s hra-
nilniki ali samo za hranilnike. Rav-
no tako je treba z ustrezno politiko 
spodbud poskrbeti za sočasen nakup 
električnega avtomobila ali toplotne 
črpalke oz. porabnika, ki ima zmo-
žnost prilagajanja odjema. Prilaga-
janje odjema pa je treba nagraditi z 
ustrezno tarifno politiko.

Kaj so povzročili trije meseci brez 
omrežnine?

Višina plačila za najemnino in 
izvajane naloge je določena v regu-
latornem okviru, ki predpisuje tudi 
višino omrežnine za pokrivanje upra-
vičenih stroškov elektrooperaterja. 
Ti stroški se primarno pokrivajo iz 
omrežnine. Ob njihovem znižanju na 
»nič«, elektrooperater ne more pla-
čati najemnine in plačila za prevzete 
naloge, ki vključujejo tudi naložbe v 
distribucijsko omrežje. 

Zaradi znižanja omrežnin na »nič« 
so bili elektrodistribucijskim pod-
jetjem odvzeti prihodki iz naslova 
omrežnin v ocenjeni višini 66.700.000 
evrov, ne da bi bile njihove zakonske 
obveznosti zmanjšane. Elektrodis-

tribucijska podjetja so imela na dan  
31. 12. 2020 skupaj za 263.000.000 EUR 
kreditov (finančnih obveznosti). Za-
radi izpada prihodkov in posledično 
bistveno znižanega EBITDA so se sa-
modejno poslabšali kazalniki zadol-
ženosti »neto finančni dolg / EBITDA«. 

EDP so bila primorana zaradi po-
manjkanja likvidnostnih sredstev 
najemati nove kredite ob sočasnem 
izpadu prihodkov, kar jih je privedlo 
v stanje kršitve zavez do kreditoda-
jalcev. S tem se je njihov finančni po-
ložaj na trgu poslabšal do te mere, 
da bančnih kreditov, ki so nujni za 
izvajanje investicijskih dejavnosti, ne 
bodo mogli več najemati pod pogoji, 
ki so smiselni za izvajanje investicij 
v omrežje, ali morda celo sploh ne 
bodo imeli več dostopa do kreditov. 
Prav tako so se iz istega razloga pos-
labšali finančni kazalniki EDP, kar jim 
bo še dodatno otežilo izvajanje za-
konsko določenih nalog po nacional-
nem razvoju elektro distribucijskega 
omrežja. Kazalniki zadolženosti so se 
pri EDP  v letu 2022 praktično podvoji-
li, kar je pripeljalo do kršitve bančnih 
zavez pri vseh EDP. Neizpolnjevanje 
pogodbenih zavez do kreditodajalcev 
lahko vodi v zvišanje obrestnih mer in 
v skrajnem primeru odpoklic kreditov. 
Posledično je znižanje omrežnin na 
»nič« iz 4. člena ZUOPVCE resno ogro-
zilo likvidnost EDP, ki so se bila dolžna 

odzvati hipno, skladno likvidnostnim 
zahtevam po ZFPPIPP. 

Po oceni GIZ DEE bo zaradi spre-
jetih ukrepov obseg vlaganj v elek-
troenergetsko distribucijsko infra-
strukturo v letu 2022 znižan skupno 
za približno 57,8 milijona evrov. Oce-
njujejo, da bodo od načrtovanih 145,2 
milijona evrov v letu 2022 lahko rea-
lizirali zgolj 87,4 milijona naložb (od 
predvidenih 220 milijonov), kar pome-
ni kar 132,5 milijona evrov manj, kot 
bi jih morali skladno s potrjenim Ra-
zvojnim načrtom distribucijskega sis-
tema v RS za obdobje 2021 do 2030. 
Nenujne naložbe morajo zamikati v 
prihodnja leta, posledično pa se bo 
zamikala tudi realizacija NEPN. Za 
odpravo posledic ukrepa iz 4. člena 
bodo po oceni GIZ v regulirani de-
javnosti potrebovali od 7 do 10 let. 
»Žal je sprejem interventnega zakona 
sovpadal prav v najbolj neprimernem 
trenutku, ko so distribucijska podjetja 
podvržena izrazito povečanim priti-
skom ob priključevanju samooskrbnih 
proizvodnih sončnih elektrarn,« še 
dodajajo v GIZ DEE. 
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BSP postaja pomembno 
regionalno središče
Pred kratkim so spojili slovensko-madžarski trg z elektriko, skupaj s srbskim SEEPEX so 
napovedali združitev v prvo regijsko energetsko borzo za srednjo in jugovzhodno Evropo. 
Kaj to prinaša njihovim uporabnikom in tudi o aktualnih razmerah na evropskem trgu ele-
ktrične energije, smo se pogovarjali z direktorjem BSP Energetska borza, mag. Anžetom 
Predovnikom.

EU je zaradi družbenopolitičnih 
razmer napovedala urgentno 
prenovo trga z električno energijo. 
Koliko je ta po vašem mnenju 
potrebna in kakšne bodo njene 
posledice?

Težava je v tem, da imamo pri proi-
zvodnih kapacitetah prisoten vpliv več 
dejavnikov, ki znižujejo razpoložljivo po-
nudbo: veliko število francoskih nukle-
ark v remontu, slabe hidrološke razmere 
in družbeno politične razmere, povezane 
z vojno v Ukrajini, ki so zaradi odvisnosti 
Evropske unije od ruskih energentov z 
vojno dobile popolnoma nepredvidlji-
ve razsežnosti, za katere ni možno najti 
takojšnjih in nebolečih rešitev. V osnovi 
pa bi bilo treba na trg pripeljati več pro-
izvodnih kapacitet po nizki ceni, kar pa 
na kratek rok ni mogoče. 

V operacije spajanja trga ste pred 
kratkim že integrirali daljnovod 
z Madžarsko. Kaj konkretno to 
pomeni za naš energetski trg?

Drži; 8. junija smo z izgradnjo 400-kV 
daljnovoda med Slovenijo in Madžar-
sko preko CORE projekta spojili sloven-
sko-madžarski trg z elektriko in s tem 
vzpostavili enotni evropski borzni trg za 
dan vnaprej na vseh elektroenergetskih 
mejah v EU. Za temeljito analizo, kaj to 
pomeni za slovenski borzni trg, je še 
prezgodaj, lahko pa navedem, da prvi 
podatki kažejo, da se čezmejne preno-
sne zmogljivosti dodeljujejo bistveno 
bolj učinkovito.  

Nedavno ste skupaj s srbskim 
SEEPEX napovedali združitev v 
prvo regijsko energetsko borzo za 
srednjo in jugovzhodno Evropo. 
Zakaj tak korak in kaj prinaša vašim 
uporabnikom?

Ker smo regionalna borza in pokri-
vamo področje jugovzhodne Evrope. 
Tako so se na začetku letošnjega leta 
po večletnih pogajanjih sistemski 
operater slovenskega elektroenerget-
skega omrežja ELES (lastnik slovenske 

borze BSP), sistemski operater srb-
skega elektroenergetskega omrežja 
EMS (lastnik srbske borze SEEPEX) in 
francosko-nemška borza EPEX SPOT 
(največja evropska borza z elektriko) 
dogovorili za ustanovitev skupne borze 
ADEX SPOT, ki bo omogočala trgovanje 
z elektriko na slovenskem in srbskem 
borznem trgu ter nudila tehnološke 
storitve za organiziranje trgovanja z 
elektriko na makedonski in črnogorski 
borzi (MEMO in BELEN). Trenutno smo v 
procesu ustanovitve borze ADEX SPOT 
v fazi priglasitve transakcije organom 
za varstvo konkurence v Sloveniji in na 
zadevnih trgih družbe EPEX; v Srbiji smo 
dovoljenje za opravljane dejavnosti 
nove borze že pridobili, na ostalih trgih 
odločitve še pričakujemo. ADEX SPOT 
bo nadaljeval opravljanje vseh storitev 
za svoje člane, ki jih opravljata sloven-
ska in srbska borza, uporabnikom pa bo 
prinesel dodatne možnosti optimizacije 
trgovanja in nižje (posredne) stroške 
uporabe borzne infrastrukture. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 
Trenutno so v polnem teku priprave 

za nudenje storitve najema trgovalne 
platforme za dan vnaprej in storitve 
izvajanja finančne poravnave za elek-
triko v Črni gori in Severni Makedoniji. 
Tako skladno s terminskim načrtom in 
v sodelovanju z lokalnima borzama iz-
vajamo priprave za začetek izvajanja or-
ganiziranega borznega trgovanja v obeh 
državah. Skratka – zelo smo dejavni.

PR
O

M
O

»BSP Energetska borza ima od same ustanovitve v svojem imenu tudi 
besedo Regionalna, saj je bila širitev in delovanje v jugovzhodni Evropi 
nenehno cilj tako lastnikov borze kot njene uprave,« pravi direktor mag. 
Anže Predovnik.
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Vse večje vključevanje ob-
novljivih virov v elektroe-
nergetski sistem, pa tudi 

zahteve po razogljičenju prinašajo 
elektrifikacijo v različne sektorje in 
s tem vse večje zahteve po ener-
giji. Tako znanstveniki razvijajo in 
vzpostavljajo različne načine prido-
bivanja in shranjevanja električne 
energije, pri tem pa imajo izjemno 
pomembno vlogo prav baterije. 
»Evropa potrebuje ogromno baterij, 
da bi dosegla svoj cilj brez emisij do 
leta 2050,« je na okrogli mizi z naslo-
vom ‚Izzivi razvoja in proizvodnje ba-
terij – kje je Slovenija?‘, ki jo je poleti 
organiziral Kemijski inštitut, dejal dr. 
Johan Blondell, predstavnik Evrop-
ske komisije v okviru partnerstva 
BATT4EU. Poudaril je, da želi biti EU 
hkrati samozadostna pri proizvodnji 
baterij in da bo ta trg po letu 2030 
vreden kar 250 milijard evrov na leto. 

Slovenski minister za infrastruk-
turo mag. Bojan Kumer je poudaril, 
da je boljša prihodnost zelena priho-
dnost in da bo imelo pri tem ključno 
vlogo shranjevanje energije. »To bo 

vplivalo tudi na zagotavljaje zanes-
ljive oskrbe z energijo in stabilnega 
obratovanja energetskega sistema v 
razmerah, ko bomo prehajali v ogljič-
no nevtralno gospodarstvo in družbo 
ter predvsem na obsežno rabo obno-
vljivih virov energije,« je dejal mini-
ster in poudaril, da bomo za vse to 
potrebovali celovit razpon tehnologij 
za shranjevanje energije.

V Slovenijo bodo pripeljali 
najsodobnejšo opremo 

Da bo tudi Slovenija vključena v 
razvoj in proizvodnjo shranjevalnikov 
energije, bo verjetno veliko pripomo-
gel tudi dobrih 30 milijonov evrov vre-
den Center za razvoj, demonstracije 
in usposabljanje za brezogljične teh-
nologije (Center DUBT), ki bo zrasel v 
Zasavju in bo omogočal pospešitev 
prenosa znanja iz raziskovalnih enot 
v industrijo in komercialno uporabo. 
Kot je pojasnil prof. dr. Robert Do-
minko, vodja Laboratorija za moder-
ne baterijske sisteme na Kemijskem 
inštitutu, je omenjeni center plod 
»večletnega prizadevanja pripeljati 

v Slovenijo opremo, ki bo omogočala 
nadaljevanje razvojnih aktivnosti, ki 
se praviloma končajo na akademski 
ravni«. 

»Na področju brezogljičnih teh-
nologij na Kemijskem inštitutu de-
lujeta dva odseka (Odsek za kemijo 
materialov in Odsek za reakcijsko 
inženirstvo), katerih raziskovalci so 
uspešni tudi pri številnih evropskih 
projektih in na določenih področjih 
sodijo v sam svetovni vrh,« pravi Do-
minko. Oprema, ki bo nameščena v 
centru, bo omogočala nadaljevanje 
raziskav na višjih ravneh tehnološke 
razvitosti, kar pomeni, da bo možno 
bolj verodostojno validirati uspehe 
obeh odsekov in jih umestiti v prihod-
nje tehnologije, ki bodo pomembne 
pri zelenem prehodu. 

Omogočali bodo izobraževanje na 
področju zelenih tehnologij

Center bo sestavljen iz dveh delov 
– iz večjega baterijskega dela in manj-
šega, ki bo obsegal demonstracijske 
enote za pridobivanje in shranjeva-
nje vodika, demonstracijske enote 

Vzpostavili bodo 
razvojni center za 
brezogljične tehnologije
Avtorica: Andreja Šalamun 
Če želimo uresničiti tako imenovan zeleni prehod in zagotoviti vse večji 
delež energije iz obnovljivih virov, bo nujno treba najti učinkovite in čim 
cenejše sisteme za proizvodnjo in predvsem za shranjevanje energije. S 
tem se med drugim ukvarjajo tudi na Kemijskem inštitutu, kjer napove-
dujejo, da bo v Zasavju zaživel razvojni center za brezogljične tehnologije, 
ki bo predstavljal most med razvojem naprednih brezogljičnih tehnologij 
in industrijo. 

»Evropa potrebuje ogromno 
baterij, da bi dosegla svoj cilj 

brez emisij do leta 2050,« je dejal dr. 
Johan Blondell, predstavnik Evropske 
komisije v okviru partnerstva BATT4EU. 
Poudaril je, da želi biti EU hkrati 
samozadostna pri proizvodnji baterij in 
da bo ta trg po letu 2030 vreden kar 250 
milijard evrov na leto. 
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za zajem in konverzijo CO2 in upora-
bo omenjenih energentov names-
to fosilnih goriv. »Poleg zmožnosti 
raziskav na višji tehnološki ravni bo 
center omogočal tudi izobraževanje 
na področju zelenih tehnologij,« 
pojasni strokovnjak in doda, da bo 
prednostna naloga prenos znanja, va-
lidacij zamisli, iskanje novih rešitev in 
povezav med znanostjo in industrijo. 
»Center bo omogočal tudi širši jav-
nosti in odločevalcem (politiki), da 
imajo realen vpogled v tehnologije 
prihodnosti, njihove zmožnosti in 
kako napreduje njihov razvoj,« zatr-
juje Dominko. 

Pričakujejo sodelovanje z domačo 
in tujo industrijo 

Baterijski del centra bo namenjen 
»pripravi prototipnih baterijskih ce-
lic, kasneje tudi baterijskih paketov. 
Prototipna linija bo zasnovana tako, 
da bo možno delati na Li-ionski teh-
nologiji kot tudi na tehnologijah, ki 
so trenutno še v razvoju. S tem bomo 
postali konkurenčni na tem segmentu 
razvoja in pričakujem pogosto sode-
lovanje z domačo in tujo industrijo. 
Dodatno bo center omogočal valida-
cijo in testiranje baterijskih celic in 
paketov, kar bo predvsem v pomoč 
podjetjem in tudi akademiji, ki na-
merava vgrajevati komercialne celice 
v izdelke,« pojasni sogovornik. Doda, 
da se bodo specializirali na segment 
karakterizacije celic, ki so namenjene 
za tako imenovano drugo življenjsko 
dobo, torej na celice, ki so že bile v 
uporabi.

Zakaj Zasavje? 
In zakaj so izbrali prav Zasavje? 

»Umestitev centra v Zasavje je po-
gojena s sredstvi, ki so jih pridobili 
v Zasavju iz naslova sredstev za pra-
vičen prehod premogovniških regij. 
Predlagan projekt je bil prepoznan 
kot najpomembnejši projekt za Za-
savje in kot strateški projekt za Slo-

venijo,« odgovori Dominko. Investitor 
v Center DUBT bo Kemijski inštitut, 
sofinancer pa Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport. 
Naložba je skupno ocenjena na oko-
li 30 milijonov evrov. Največji delež 
te investicije bo namenjen nakupu 
opreme za demonstracijo in usposa-
bljanje. Ocenjena vrednost opreme 
znaša med 20 in 25 milijonov evrov.

S črpanjem sredstev naj bi začeli 
na začetku prihodnjega leta, center 
pa naj bi bil v polnem zagonu konec 
leta 2024, ko bodo v njem že potekali 
določeni projekti. Sprva bo v njem 
delo dobilo okoli 20 ljudi, kar pa po 
mnenju Dominka po vsej verjetnosti 
ne bo zadoščalo za potrebe izvaja-
nja vseh projektov. Oba odseka, ki 
sta udeležena pri formiranju centra, 
trenutno zaposlujeta približno 100 
raziskovalcev, ki delajo na Kemijskem 
inštitutu.

Šepamo pri prenosu znanja 
V Evropi se razmeroma hitro 

vzpostavlja proizvodnja baterij, ob 
tem pa se vse pogosteje kažejo tudi 
potrebe po številnih prilagoditvah 
in aplikacijah na različnih področjih. 
Mnoga pomembna evropska podjetja 
npr. že izdatno vlagajo v celotno veri-
go vrednosti, potrebno za proizvodnjo 
baterij, naslavljajo tudi potrebe po 
prilagoditvi izobraževalnih sistemov 
ipd. Tudi Slovenija ima na področju 
razvoja baterij bogato znanje, nekoli-
ko pa šepamo pri njegovem prenosu 
iz raziskovalnih laboratorijev v gospo-
darstvo in tudi v tujino. Kot je dejal 
Dominko, potrebujemo »neko skupno 
pot z industrijo, da presežemo tako 
imenovano ‚dolino smrti‘, kjer pogos-
to končajo izumi in inovacije«. Center 
za brezogljične tehnologije je zagoto-
vo en korak na tej skupni poti, zago-
tovo pa ne bo edini. Poleg tega bodo 
potrebne tudi precejšnje spodbude 
za industrijo, da bo ta vzpostavila 
proizvodnjo.  

»Shranjevanje 
energije bo 

vplivalo tudi na 
zagotavljaje zanesljive 

oskrbe z energijo in 
stabilnega obratovanja 

energetskega sistema 
v razmerah, ko bomo 

prehajali v ogljično 
nevtralno gospodarstvo 

in družbo ter predvsem na 
obsežno rabo obnovljivih 

virov energije,« je dejal 
infrastrukturni minister 

mag. Bojan Kumer in 
poudaril, da bomo za 

vse to potrebovali celovit 
razpon tehnologij za 

shranjevanje energije.
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VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

“ Lunos hvala, da ste rešili, kar je izgledalo 
nerešljivo. Zidna plesen, zarošena ste-
kla, zatohel zrak, ogromno vlage, kljub 
zračenju prostorov in skrbni uporabi. 
Šele Lunos je poskrbel, da smo v našem 
domu, zares popolnoma odpravili vse 
težave in zdaj uživamo v čistem, svežem 
zraku v vsakem trenutku.”

JASMINA, Markovci

“Zahvaljujoč vašemu sistemu smo v hiši 
prejeli svež, čist zrak. Veliko ste nam 
pomagali. Zdaj nimamo alergij in pljuča 
mojega brata so se izboljšala. Pred 10. 
leti je namreč v požaru opekel pljuča. Do 
vgradnje sistema je kašljal vsakih pet mi-
nut. Danes skoraj nima kašlja. Hvala vam, 
spremenili ste kakovost našega življenja.” 

SERGEJ, Trzin

“ Za nakup smo se odločili zaradi prisotno-
sti vlage, rosnih oken in plesni. To je bila 
edina zares prava in zanesljiva odločitev, 
za katero nam ni žal! Učinki so enkratni in 
naložba je bolj vredna od naložbe v kakr-
šenkoli sklad! Hvala!”

MARIJA, Dravograd

“Lunos je super sistem - od plesni, ki se 
je prej po zidovih dvigala meter visoko, 
smo prišli do čistih sten, zrak pa je v pro-
storih svež, kot da bi ravnokar prezračili.”

KLAVDIJA, Ljubljana

“Pred sistemom Lunos sem imel vedno vi-
dne kapljice po oknih v stanovanju. Sedaj 
so vedno suha in zrak je občutno boljši.”

KLEMEN, Ljubljana

“Zelo smo zadovoljni zaradi čistega zraka 
in neslišnega delovanja Lunos sistema.”

VINKO, Maribor

ŽE VEČ KOT 100.000
SLOVENCEV PRISEGA
NA NAŠO SVEŽINO!
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Treba bo vlagati  
v platforme za 
množično obdelavo in 
upravljanje podatkov
Avtorica: Nina Šprohar

Digitalizacija ima močan vpliv na razvoj vsake panoge, energetika ni iz-
jema. A za obdelavo tako velikih količin podatkov bo treba več vlagati v 
upravljanje z njimi, sčasoma pa tudi v umetno inteligenco.

»Navadno ko slišimo 
besedo digitaliza-
cija, pomislimo na 

uvajanje novih IT tehnologij, a vsi 
vemo, da to ni dovolj. Elektroener-
getska infrastruktura je vedno bolj 
napredna, vključujemo polnilnice za 
električna vozila, hranilnike, vedno 
več razpršenih virov, vgrajene merilne 
naprave in senzorje. Dejstvo je, da vse 
te tehnologije ustvarjajo zelo velike 

količine podatkov, zato bomo v pri-
hodnje morali vlagati tudi v platforme 
za množično obdelavo in upravljanje 
vseh teh podatkov, v naslednjih kora-
kih pa bomo morali investirati tudi v 
umetno inteligenco,« je na 7. strateški 
konferenci elektrodistribucije Slove-
nije z naslovom 'Gradimo zeleno pri-
hodnost', ki je potekala 8. septembra 
2022 na Bledu, povedala Maja Savinek 
iz družbe Elektro Ljubljana. 

Vlagati bo treba tudi v kadre
Kot je pojasnila, se poleg vključe-

vanja novih tehnologij srečujejo tudi 
s spremembami v poslovnem mode-
lu. »Moramo vlagati v kadre, spre-
minjati poslovne procese, razvijati 
napovedne modele. Prav tako nam 
preti preoblikovanje trga z električno 
energijo. Morali se bomo fleksibilno 
odzvati na povpraševanje, zagotavljati 
vse spremembe, ki jih narekujeta nov 

obračun električne energije in dina-
mičen tarifni sistem, in integrirati trg 
z razpršenimi viri,« je dodala.

Vzpostavili so platformo za 
obvladovanje in upravljanje 
velepodatkov

Poudarila je, da vse našteto močno 
vpliva na delovanje celotnega elek-
troenergetskega sistema. Vsi podatki 
bodo morali postati dostopni, treba 
bo vpeljati pravila za ravnanje z nji-
mi in vzpostaviti sistem, kjer bodo 
lahko izmenjevali podatke med 
različnimi deležniki. Prvi korak v to 
smer so na Elektro Ljubljana storili 
že leta 2019 z obvladovanjem IT teh-

nologij za velike podatke. Letos pa 
so vzpostavili še platformo za obvla-
dovanje in upravljanje velepodatkov. 
»Vse podatke shranimo, nato pa jih 
sprocesiramo v dimenzijski model. 
Lahko jih uporabljamo za analitične 
rešitve, samopostrežno analitiko, jih 
množično obdelujemo in pripravlja-
mo podatkovne sete …,« je naštela 
Maja Savinek. 

Podatkov je sicer ogromno. Od 
2017 so ustvarili že 100 milijard zapi-
sov tehničnih podatkov, do leta 2030 
bo to število doseglo cel bilijon. Z 
novo platformo so danes zmožni v 
manj kot petih urah sprocesirati osem 
milijard zapisov. V enem dnevu dobijo 

100 
milijard zapisov 

tehničnih podatkov 
so v Elektro Ljubljana 

ustvarili od leta 2017, do 
leta 2030 bo to število 
doseglo bilijon. Z novo 

platformo so danes 
zmožni v manj kot petih 
urah sprocesirati osem 

milijard zapisov. 
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»Elektroenergetska 
infrastruktura je 

vedno bolj napredna, 
vključujemo polnilnice 

za električna vozila, 
hranilnike, vedno več 

razpršenih virov, vgrajene 
merilne naprave in 

senzorje. Dejstvo je, 
da vse te tehnologije 

ustvarjajo zelo velike 
količine podatkov, zato 

bomo v prihodnje morali 
vlagati tudi v platforme 

za množično obdelavo 
in upravljanje vseh teh 
podatkov, v naslednjih 

korakih pa bomo morali 
investirati tudi v umetno 
inteligenco,« je povedala 

Maja Savinek iz družbe 
Elektro Ljubljana.

novih 31 milijonov zapisov podatkov 
energije, ki jih sprocesirajo v dveh 
minutah, kar pomeni, da morajo v 
zgolj eni sekundi obdelati 264 tisoč 
zapisov. 

Prvi korak je izbira primerne 
tehnologije

Kakšni pa bodo nadaljnji koraki 
digitalnega prehoda? »Na podlagi 
izkušenj lahko rečem, da prvi korak 
predstavlja izbira primerne tehnolo-
gije in komponent glede na naravo 
težave. Predvidevamo, da so naslednji 
koraki vlaganje v kadre, znanje in izo-
braževanje, v reševanje realnih težav, 
upoštevanje najboljših praks, vzpo-
stavitev multidisciplinarnih timov z 
različnimi znanji, najbolj pomembno 
pa bo vzpostaviti delovno okolje, ki 
bo privabilo mlade in talentirane lju-
di,« verjame Maja Savinek. 

Pomembna je tudi komunikacija s 
strankami

Digitalizacija ima močan vpliv na 
razvoj vsake panoge, energetika ni 
izjema. Kako uspešna so slovenska 
podjetja na področju digitalizacije, 
dr. Rok Rupnik s Fakultete za računal-
ništvo in informatiko brez natančne 
analize težko oceni, glede na komu-
nikacijo s podjetji pa pravi, da so naj-
brž na srednjem nivoju. Podatki se 
že dolgo zbirajo avtomatsko, preko 
števcev, zaposlenim jih ni več treba 
zbirati na terenu. »Pomembna pa 
je tudi komunikacija s strankami,« 
opozarja. Digitalizirana komunikaci-
ja za odjemalce zagotovo predstavlja 
veliko prednost, dodaten plus pa je 
tudi možnost obveščanja o izrednih 
dogodkih, ki vplivajo na omrežje. 

Del naprednega merilnega sistema 
je tudi Enotna vstopna točka

»Del naprednega merilnega siste-
ma je poleg sistemskih števcev, ko-
munikacijskih povezav in naprednih 
merilnih centrov elektrodistribucijskih 
podjetij tudi Enotna vstopna točka, ki 
je bila nadgrajena v okviru projekta 
Sistem za enoten dostop do merilnih 

podatkov za vsa elektrodistribucijska 
podjetja,« pojasnjujejo v Gospodar-
skem interesnem združenju distribu-
cije električne energije (GIZ DEE).

Enotna vstopna točka poleg podat-
kovnih storitev omogoča tudi izvaja-
nje digitalnih storitev za uporabnike. 
Platforma je sestavljena iz elementov 
administracije in registracije uporab-
nikov, spletnega portala za dostop 
do podatkov končnih uporabnikov, 
spletnega portala za dobavitelje in 
ponudnike storitev in množične po-
datkovne storitve za upravičence. Z 
nadgradnjo merilnih centrov vseh 
elektrodistribucijskih podjetij pa je 
zagotovljeno poenoteno posredova-
nje podatkov v skoraj realnem času 
na ključnih merilnih mestih proizvo-
dnih enot. »V okviru Enotne vstopne 
točke gradimo celovito digitalizacijo 
elektrodistribucijskih podjetij in tako 
standardne postopke (npr. vloge za 
izdajo soglasij za priključitev) prib-
ližamo končnim uporabnikom ter 
poenotimo in pohitrimo postopke 
dela,« razložijo v GIZ DEE. Podobno se 
vzpostavlja tudi aktivacija in zbiranje 
aktivnih uporabnikov distribucijskega 
omrežja, ki bodo sodelovali v projek-
tih prožnosti distribucijskega sistema. 

Podatke vnašajo tudi uporabniki in 
zaposleni

In kaj počnejo s podatki, ki jih na 
tak način zberejo? »Dejstvo, da na-
meščene naprave in vnosi podatkov v 
različne informacijske sisteme ustvar-
jajo množične količine podatkov in da 
obstajajo v domeni poslovne analitike 
različni pristopi analiz, vodi do razvo-
ja novih tehnoloških podatkovnih re-
šitev, ki so temelj celotne analitike. 
Tovrstne rešitve zagotavljajo centralni 
nabor podatkov s strukturiranim pris-
topom, ki je več kot le kombinacija 
znanja, izkušenj ljudi in tehnologij, 
temveč je vzpostavljena tako, da sča-
soma raste glede na namen izkori-
ščanja potenciala velepodatkov ter 
zahtev regulatorjev in ostalih zuna-
njih deležnikov,« pravijo. Podatkov 
pa ne ustvarjajo samo informacijske 

naprave in sistemi, temveč jih vnaša-
jo tudi uporabniki in zaposleni. »Med 
glavne tehnične podatkovne sisteme 
štejemo podatke tehničnih sredstev, 
podatke naprednega merilnega sis-
tema, podatke o merilnih mestih in 
njihovih tehničnih lastnostih, podat-
ke omrežja ter poslovne podatke o 
uporabnikih in delovanju družbe,« 
naštejejo.

Digitalizacija omogoča hitrejšo in 
stabilnejšo rast

Kakšne pa so prednosti digitali-
zacije? V podjetju GDi poslovne teh-
nološke rešitve, kjer ponujajo pro-
gramsko opremo za poslovne procese 
in podatkovne rešitve, pravijo, da je 
digitalizacija poslovnih procesov mar-
sikateremu podjetju omogočila hi-
trejšo in stabilnejšo rast. »Na podlagi 

zbranih podatkov lahko organizacije 
sprejemajo boljše in učinkovitejše 
odločitve. Konkurenca in globalna 
potreba po optimizaciji upravljanja 
z različnimi viri prinašajo v podjetja in 
organizacije številne nove in zahtev-
ne izzive. Podjetja morajo investirati 
v IT infrastrukturo in računalništvo 
v oblaku, s tem pa zagotovijo odziv-
nost, izpolnjujejo zakonske in druge 
predpise ter zmanjšujejo stroške iz 
poslovanja,« pojasnjujejo. »Vlaganje 
v digitalizacijo in avtomatizacijo pro-
cesov omogoča celovito upravljanje 
sredstev, optimizacijo delovne sile 
ter vključuje rešitve za integracijo 
z drugimi sistemi upravljanja (OSS-
-podporni sistemi poslovanja, DSS-
-sistemi za podporo pri odločanju, GI-
S-geografski informacijski sistemi),« 
še dodajo. 

Kako uspešna 
so slovenska 

podjetja na 
področju digitalizacije, dr. 

Rok Rupnik s Fakultete 
za računalništvo in 

informatiko brez natančne 
analize težko oceni, glede 

na komunikacijo s podjetji 
pa pravi, da so najbrž na 

srednjem nivoju.
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Nova sredstva za 
projekte energetske 
učinkovitosti
Avtorja: Samo Kranjec, Andreja Šalamun

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v naši državi ener-
getska intenzivnost z izboljševanjem energetske učinkovitosti upada, od 
leta 2000 se je zmanjšala za 36 odstotkov. Na izboljšanje energetske učin-
kovitosti kaže tudi upad porabe električne energije glede na BDP, in sicer 
za 21 odstotkov.

S lovenija bo v skladu s par-
tnerskim sporazumom, ki ga 
je Evropski komisiji v potr-

ditev poslala sredi julija, 806 mi-
lijonov evrov vložila v bolj zelen in 
nizkoogljični prehod k odpornemu 
gospodarstvu. Tu bo šlo predvsem 
za naložbe v zmogljivosti za pridobi-
vanje energije iz sonca in vetra ter v 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb. V tej luči je v veljavni načrt 
razvojnih programov 2022–2025 uvr-
stila več projektov, med njimi tudi 
projekt za povečanje energetske 
učinkovitosti podjetij, za katerega 
bo prek Eko sklada na voljo pet mi-
lijonov evrov.

Spodbujanje izvedbe ukrepov URE
Na Ministrstvu za infrastrukturo 

(MzI) pravijo, da je namen projekta 
spodbuditi izvedbo ukrepov učinko-
vite rabe energije v stavbah in tehno-
loških procesih, ukrepov učinkovite 

rabe električne energije, rabe odpa-
dne toplote v procesih in ukrepov 
za povečanje rabe obnovljivih virov 
energije.

V okviru programa porabe sredstev 
sklada za podnebne spremembe je za 
leti 2022 in 2023 na voljo pet milijonov 
evrov, in sicer za leto 2022 do milijon 
evrov, za leto 2023 pa do štiri milijone 
evrov. Financiranje bo potekalo do 
konca leta 2023 oziroma do porabe 
sredstev. Za novo naložbo je možna 
dodelitev nepovratnih sredstev in 
kredita hkrati ali pa samo nepovra-
tnih sredstev ali kredita.

»Naložbe v energetsko učinko-
vitost podjetij bodo prispevale k 
povečanju učinkovite rabe energije, 
zniževanju stroškov za energijo in 
zmanjševanju škodljivih vplivov na 
okolje in povečale konkurenčnost 
slovenskih podjetij, gospodarstva in 
države,« poudarjajo na infrastruktur-
nem ministrstvu.

Revolucionaren inovativen nanoizolacijski 
premaz za fasade, stene, terase, notranje 
stene, kopalnice, izolacijo tal proti zemlji 
ali spodnjim prostorom, izolacijo stropa 
proti ostrešju, izolacijo in zatesnitev 
cistern oz. rezervoarjev, ravnih streh, 
bazenov in za izolacijo in zaščito kovinskih 
konstrukcij, velikih rezervoarjev, toplo-
vodnih in hladnovodnih cevnih napeljav 
in prezračevalnih kanalov ter bivalnih 
kontejnerjev.
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Certifikat Green Star za 
trajnostno poslovanje in 
podnebno ukrepanje

Ker so želeli spodbuditi podjetja k 
trajnostnemu poslovanju in pod-
nebnemu ukrepanju ter jim poma-
gati na poti zelene preobrazbe, so 
v CER Partnerstvu za trajnostno go-
spodarstvo razvili certifikat Green 
Star. Pri tem so upoštevali razvojne 
dokumente mednarodnih organi-
zacij, mednarodne smernice za 
trajnostno poslovanje ter razvoj-
ne in regulatorne dokumente EU. 
Green Star podpira tudi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo (MGRT), predstavljen pa je bil 
tudi na slovenskem paviljonu na 
svetovni razstavi Expo v Dubaju.

Green Star je prvi certifikat za traj-
nostno poslovanje in podnebno 
ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje 
na poti zelene preobrazbe je posa-
mezno podjetje. Osnova za izdajo 
certifikata je ESG-ocena Green Star 
na področju trajnostnega poslova-
nja in podnebnega ukrepanja, ki 
temelji na mednarodnih okvirjih 
in standardih za trajnostno poro-
čanje ter zakonodaji EU. Ocenjuje 
vpliv dejavnikov upravljanja, okolja 
ter družbe na podjetje in odtis ter 
vpliv podjetja na okolje, podne-
bje in družbo. Tako lahko podjetja 
med drugim uvidijo, kako ambi-
ciozni so njihovi zastavljeni cilji, 
in ali delujejo skladno z ukrepi in 
aktivnostmi s cilji zapolnjevanja 
vrzeli do podnebne nevtralnosti. 

Prvi prejemniki certifikata Green 
Star, zelene zvezde slovenskega 
gospodarstva, so Elan, Jelovica, 
Lumar, Nova KBM in SDH. Ome-
njena podjetja uvajajo inovativne 
poslovne modele, zelene tehnolo-
gije, nova znanja in kompetence. 
»So voditelji prihodnosti, dobro 
pripravljeni na izzive zelenega pre-
hoda,« pravijo v CER Partnerstvu za 
trajnostno gospodarstvo. 

Gospodarstvo ukrepe 
pozdravlja

Po besedah Simone Lesar iz 
Strateškega razvoja Gospodar-
ske zbornice Slovenije gospo-
darstvo pozdravlja namen pro-
jekta. »Ob tem je treba omeniti, 
da podjetja že vrsto let aktivno 
razvijajo in delajo na teh pro-
jektih, predvsem proizvodnja 
materialov v zadnjih letih učin-
kovito zmanjšuje rabo energije 
v svojih tehnoloških procesih. 
S tem sledijo politiki evrop-
skega zelenega dogovora, saj 
se zavedajo, da se brez razvoja 
in implementacije nastajajočih 
nizkoogljičnih tehnologij indu-
striji ne bo uspelo razogljičiti 
in preiti v trajnostno družbo,« 
razlaga sogovornica. 

Po njenih besedah kovid, 
ruska invazija na Ukrajino in 
podnebna kriza samo kažejo 
na nujnost ukrepov in spod-
bud za zeleni prehod, ne samo 
gospodarstva, temveč celotne 
družbe. Preobrazba industrije 
v Sloveniji in njen obstoj bo 
vsekakor odvisen od zadostnih 
razpoložljivih količin energije 
iz podnebno nevtralnih virov in 
možnosti uvajanja novih tehno-
logij. Gospodarstvo izpostavlja 
elektrifikacijo proizvodnih pro-
cesov, proizvodnjo zelenega 
vodika iz nizkoogljičnih virov, 
zajemanje in uporabo CO2 za 
proizvodnjo sintetičnih plinov 
in surovin. Nujno je povečanje 
proizvodnje in rabe obnovljivih 
virov električne energije, kot so 
sončne in vetrne elektrarne. Ob 
tem pa se od države pričakuje 
še najmanj vzporedno ureditev 
hitrejšega umeščanja v prostor 
in distribucijskega omrežja.

Posojila za projekte 
energetske učinkovitosti 

Sredstva za izboljšanje 
energetske učinkovitosti sa-

mostojnim podjetnikom, za-
drugam in zasebnikom s po-
klicno dejavnostjo ponuja tudi 
Slovenski regionalno razvojni 
sklad. Skupaj je na voljo tri mi-
lijone evrov posojil, prijave pa 
zbirajo do konca leta oziroma 
do porabe sredstev. Posojila so 
namenjena naložbam v učin-
kovito rabo energije, in sicer 
za naprave za soproizvodnjo 
električne energije in toplote, 
za izkoriščanje odvečne toplo-
te iz procesov ali naprav, za 
vgradnjo energijsko učinko-
vitih elektromotorjev ali fre-
kvenčnih pretvornikov, uvedbo 
sistema upravljanja z energijo 
za energetsko učinkovitost v 
tehnološkem procesu.

Kot je razvidno iz razpisa, 
bodo lahko ta sredstva preje-
mniki uporabili tudi za projekte 
na področju varstva okolja in 
prilagajanja podnebnim spre-
membam, in sicer za naložbe 
v toplotno izolacijo fasade, tal 
in strehe, financirali bodo lahko 
zamenjavo zunanjega stavbnega 
pohištva in vgradnjo, zamenjavo 
oziroma optimizacijo ogrevalnih 
naprav, kot so toplotne črpal-
ke, kurilne naprave na lesno 
biomaso, toplotne postaje za 
priklop na daljinsko ogrevanje, 
solarni ogrevalni sistemi v stav-
bi, prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka in sis-
tem ogrevanja v stavbi. Denar 
bodo smeli uporabiti tudi za 
zamenjavo sistema razsvetljave. 
Posamezno posojilo bo lahko 
znašalo od 100 tisoč do milijon 
evrov, s čimer bo prejemnik 
pokril do 85 odstotkov upravi-
čenih stroškov. Denar bo treba 
črpati najkasneje do konca leta 
2023 (in hkrati ne dlje kot dva 
meseca po zaključku projekta), 
sofinancirani projekti pa bodo 
morali biti končani do konca 
leta 2024. 

Nadzor nad porabo električne energije in stroškov s pomočjo 
odštevalnih števcev COUNTIS E podjetja Socomec. Za eno in 
trifazna bremena, direktni in preko tokovnih transformatorjev.

• Meritev energij kWh, kvarh.
• Meritev I, V, f, P, Q, S, PF.
• Skladni z IEC 62053-21/22, IEC 62053-23 in EN50470-3.
• MID certifikat.
• Poraba in proizvodnja energije.
• Več tarifno merjenje.
• Hitra nastavitev.
• Pulzni izhod.
• Komunikacijski protokoli Modbus, M-Bus, Ethernet.
• Ethernet povezava s spletnim strežnikom.
• Avtomatski izvoz podatkov na FTP strežnik.
• Oddaljen dostop do meritev.

COUNTIS E
Odštevalni števci delovne in jalove energije
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Socomec Sicon d.o.o.
Savlje 89, 1000 Ljubljana · Tel 01 5807 860
info.si@socomec.com

www.youtube.com/
watch?v=36h7nsdNNAE
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Toplotne postaje nazivne moči  
15 -10.000kW

Sodobne rešitve pri ogrevanju  
z lesno biomaso
Daljinski sistemi ogrevanja, ki izkoriščajo lesno biomaso, so zelo primerni za nadomeščanje 
klasičnih sistemov, saj je lesna biomasa sorazmerno poceni energent, sistemi njenega izkori-
ščanja pa visoko učinkoviti.

V zadnjem času se v Sloveniji ogrevalni 
sistemi, ki izkoriščajo lesno biomaso, 
vse bolj uporabljajo. Zanje se zanimajo 
posamezne občine, ki želijo nadome-
stiti požrešne stare vire energije z bolj 
ekonomičnimi alternativami, prav tako 
se gradijo »vaški« mikro daljinski sis-
temi, kjer je nekaj odjemalcev priklju-
čenih na skupno kotlovnico.

Privlačna nižja cena
Dolgoročno so ti sistemi zanimivi 
preprosto zato, ker je vir toplote raz-

meroma poceni oziroma je manj odvi-
sen od nihanj cen energije na svetovnih 
trgih. Praktično si vsak lahko na svojem 
dvorišču uredi skladišče biomase, lesa, 
ter z nekaj truda in soglasij izdela manj-
ši biomasni sistem. Lesa je v Sloveniji 
na pretek, hkrati pa je napredovala 
in se pocenila tehnologija za njegovo 
predelavo.

Da bi bili stroški čim nižji
Ne glede na to, da je biomasno ogre-
vanje zanimivo samo po sebi, pa skri-
va tudi nekaj pasti. Poleg osnovnih 
omejitev, ki jih po navadi obravnavajo 
tako imenovane študije izvedljivosti, je 
za tak projekt pomembno tudi, da so 
dejanski obratovalni stroški čim nižji. 
Cilj vsakega investitorja je zmanjša-
ti skupno finančno breme lastništva 
takšnega sistema. To pa se lahko naredi 
le s pravimi rešitvami:

1. Pravilna zasnova in pravilno di-
menzioniranje vseh elementov bio-
masnega daljinskega sistema (vir ener-
gije, hranilnik, toplovod), tako da lahko 
skupaj delujejo s čim večjim izko-
ristkom in hkrati minimizirajo stroške 
nabave in vgradnje.

2. Optimizacija delovanja sistema, 
ki zajema pravilno delovanje vira to-
plote (optimalen izkoristek), hranilnika 
toplote (prevzemanje bremena konic), 
vodenje mreže daljinskega ogrevanja 
in odjemalcev - toplotnih postaj.

3. Nadzor nad stroški in optimizacija 
(»fine tuning«) sistema, ko je treba opti-
malno prilagoditi ogrevanje potrebam 
odjemalcev in znižati obratovalne stroške.

Številni projekti
V GIA-S se že več kot 20 let ukvarjamo z 
omenjenimi sistemi in imamo celostne 
rešitve s področja zasnove, izvedbe in 
optimizacije tovrstnih projektov. Prisotni 
smo bili pri prvih biomasnih projektih 
pri nas, ki so se gradili v Gornjem Gradu, 

Logarski dolini in Ločah dvajset let nazaj, 
kot tudi pri zadnje izvedenih v Postoji, 
Sodražici, Kobaridu, Bovcu … Sodelovali 
smo tudi pri največji enkratni rekonstruk-
ciji klasičnega daljinskega sistema v Slo-
veniji, to je bilo na Ravnah na Koroškem, 
kjer smo dobavljali toplotne postaje in 
komunikacijsko opremo za centralno 
nadzorni sistem za celotno mesto.
Skupaj s partnerjem, podjetjem Sam-
son AG, smo vodilni v tej panogi v 
Evropi in Sloveniji, kjer samo za pri-
mer v Ljubljani z regulacijsko opremo 
pokrivamo več tisoč ogrevalnih krogov 
toplotnih postaj ki so vgrajene v nam 
vsem poznanih stavbah kot je npr. 
Banka Slovenije, Opera, Nama, Kolosej, 
Plečnikova tržnica, Stolna cerkev itd…
Izkušnje v daljinskem ogrevanju nam 

omogočajo, da za investitorje pripra-
vimo optimalne rešitve, upoštevamo 
njihove želje in finančne omejitve.

Pri svojem delu se osredotočamo na:

1. izdelavo tehnične rešitve za vse 
vrste biomasnih sistemov (integracija 
kogeneracije, obnovljivih virov energije...),

2. izdelavo nadzornih sistemov za 
vodenje kotlovnic in toplotnih postaj za 
mikrosisteme (do pet toplotnih postaj), 
srednje velike sisteme (do 30 toplotnih 

postaj) in velike sisteme (do 
tri ali več tisoč toplotnih po-
staj),

3. dobavo in postavitev 
samostoječega obračunske-
ga programa porabljene 
energije ali sinhronizacija 
podatkov o prodani energi-
ji, porabi z sistemom inve-
stitorja,

4. dobavo in montažo 
kompaktnih toplotnih po-
staj GIAFLEX, multifunkcij-
skih naprav AIR-SEP in regu-
lacijskih elementov Samson.

Nove toplotne postaje
Še posebej smo ponosni na novo serijo 
toplotnih postaj GIAFLEX, ki vključuje 
tipske stenske in samostoječe rešitve 
v popolnoma izolirani izvedbi, primer-
ne tako za klasično kot tudi biomasno 
daljinsko ogrevanje. Postaje so izde-
lane kot zaključene celote, s strojno 
in električno povezanimi elementi in 
pripadajočo elektro omaro. Stenske 
postaje imajo dve različici, GIAFLEX S 
in L, in so primerne za toplotne moči od 
10 do 120 kW. Izvedbe na samostoječem 
ohišju GIAFLEX FRAME so mogoče za 
moči do 10 tisoč kW in se lahko povsem 
prilagodijo zahtevam kupca.
Modularna zgradba toplotnih postaj 
omogoča fleksibilnost, snemljiva izo-
lacija pa zmanjšuje toplotne izgube ter 
poenostavlja dostop in servisiranje. Po-
stajo krmilijo komunikacijsko sposobni 
regulatorji Samson Trovis, ki se lahko 
povežejo s števcem toplote in omo-
gočajo omejevanje toplotne moči na 
posamezni toplotni postaji. To za doba-
vitelja toplote pomeni prilagodljivost, 
saj lahko z enostavnim posegom ustre-
zno zmanjša nominalno moč toplotne 
postaje (zakupljeno moč). Regulatorji 
toplotnih postaj pri odjemalcih so po-
vezani v nadzorni sistem, ki optimizira 
in omogoča oddaljeno spreminjanje 
nastavljenih parametrov. Vzporedno 
z nadzorom toplotnih postaj sta omo-
gočena tudi dostop do podatkov iz 
kotlovnice in daljinskega omrežja ter 
njihovo vzorčenje. Podatki o porabljeni 

Pokrivamo več 
tisoč ogrevanih 

krogov toplotnih postaj 
v stavbah kot je npr. 
Banka Slovenije, Opera, 
Nama, Kolosej, Plečnikova 
tržnica itd.

GIAFLEX S+

Toplotne postaje nazivne moči 10-60kW

Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode

GIAFLEX BOX

Toplotne postaje nazivne 
moči 150-500kW
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energiji pri porabnikih se odčitavajo 
konstantno in so v vsakem trenutku na 
razpolago za dnevni, mesečni ali letni 
obračun. Poleg nadzornega sistema, 
ki se ga namensko izdela za določen 
projekt, pa obstaja tudi rešitev SAM-
SON Digital, ki omogoča spremljanje 
toplotnih postaj prek spleta.
Ta je bila razvita z željo omogočiti vsem, 
ki uporabljajo krmilnike Samson Tro-
vis, dostop do Samsonovega portala. 
Na portalu so dostopni vsi podatki o 
toplotnih postajah, od števčnih stanj, 
nastavitev avtomatike, toplotni moči, 
trendih in ostalem.Dostop do portala 
je mogoč preko spletnega brskalnika, 
pametne tablice ali telefona. Skrajšano 
povedano: vse informacije so na voljo 
»varno« in »on-line«.

Vzdrževanje tlaka v sistemu
Nadaljnje prihranke omogoča naprava 
AIR-SEP, ki skrbi za vzdrževanje tlaka in 
pravilno pripravo vode v toplovodnem 
sistemu. Naprava je zaradi svoje kon-
strukcije posebno primerna za vgra-
dnjo v toplovodne sisteme, kjer lahko 
temperature narastejo na 100 °C. S 
svojim delovanjem vzdržuje optima-
len izkoristek prenosa toplote, kar je 
ključno za skupen izkoristek celotnega 
sistema.

Vse informacije 
so na voljo 

varno in on-line.

Podatki o 
porabljeni 

energiji so v vsakem 
trenutku na razpolago za 
obračun.

GIAFLEX CityFlat

Hišne toplotne postaje do nazivne moči 12kW za ogrevanje in pripravo 
sanitarne pitne vode

PR
O
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Nadzor po vgraditvi sistema
V GIA-S poudarjamo, da lahko le pra-
vo znanje in pravilne rešitve prinesejo 
pozitivne učinke za investitorja. To po-
meni, da je treba nadzor nad stroški 
izvajati tudi po vzpostavitvi sistema, ves 

čas skrbeti za optimizacijo in se prila-
gajati trenutnim zahtevam. Le tako se 
doseže najhitrejše povračilo naložbe 
in zagotovi dobičkonosno obratovanje 
skozi celotno življenjsko dobo takšnega 
sistema.
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V energetsko prenovo 
ne hitite brezglavo
Avtorica: Jerneja Srebot

V času skrb vzbujajočih visokih cen energentov in negotovosti o tem, kaj 
bo prinesla prihodnost, marsikdo razmišlja o energetski sanaciji svojega 
prebivališča, ki bi mu prihranila kakšen cent pri ogrevanju. Kljub vsemu 
pa gre pri energetski sanaciji za obsežno prenovo, za katero je pomembno, 
na kakšen način se je lotimo in kako jo izvedemo.
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Marsikdo se energetske 
prenove svojega bivališča 
loteva postopno in skozi 

daljše časovno obdobje, saj celovite 
prenove predstavljajo nemajhen fi-
nančni zalogaj. A če je možno do sa-
nacije pristopiti na celosten način, si 
na dolgi rok lahko zagotovimo veliko 
večje prihranke. Največje učinke lah-
ko dosežemo, če energijske ukrepe 
načrtujemo tako, da so med seboj 
usklajeni, sinergične učinke posame-
znih ukrepov pa lahko izkoristimo le, 
če do prenove v resnici pristopamo 
celovito.

Zatakne se pri stavbah z deljenim 
lastništvom

Zagotovo je pri celoviti prenovi 
največji izziv ravno finančna nalož-
ba. Ta težava se najpogosteje poja-
vlja pri razpršenem lastništvu, npr. 
pri večstanovanjskih stavbah, kjer 
niso vsi stanovalci zmožni financira-
ni celovite prenove. Tu se odpirajo 
vprašanja tudi o energijski revščini – 
nepremožni lastniki nimajo možnosti 
za energetsko sanacijo svoje nepre-
mičnine, kar na dolgi rok le še pove-
čuje njihovo revščino. Številni tako 
pozivajo k sistemskim rešitvam, ki bi 
manj premožnim lastnikom finančno 
olajšale izvedbo energetske sanacije.

Pomanjkanje pregleda vodi do 
napak

Največja past, v katero se lahko 
ujamemo pri postopni prenovi, je po-
jav napak in manj optimalnih rešitev, 
saj nad projektom obnove nimamo 
popolnega pregleda. Najpogosteje 
se pojavijo pomanjkljivosti ob me-
njavanju stavbnega pohištva in ob 
izvedbi toplotne sanacije fasade, ko 
se okna zamenjajo pred fasado in se 
jih obravnava kot ločen podvig.

Ob montaži izolacije ob okenskih 
okvirjih se tako pogosto namesti 
tanjši sloj izolirnega materiala, zaradi 
česar pride do nastanka konkretnih 
toplotnih mostov, ti pa privedejo do 
nemajhne izgube toplote. Temu se 
je sicer možno izogniti s tanjšanjem 
obstoječega ometa, ki naredi prostor 
za nekaj več izolacije, najbolj smotrna 
pa je montaža stavbnega pohištva v 
liniji z novo toplotno izolacijo, kar pa 
je izvedljivo bolj ali manj le pri celo-
viti prenovi.

Previdno pri nameščanju 
prezračevalnih sistemov

Eden od najbolj zanesljivih načinov 
za izgubo toplote v zimskem času je 
prezračevanje prostorov na naraven 

način z odpiranjem oken. Zaradi tega 
se v zgradbe vse pogosteje namešča 
sisteme za mehansko prezračevanje, 
ki ob prav tako učinkovitem zrače-
nju ne povzročajo toplotnih izgub, 
saj zunanji zrak predhodno ogrejejo 
s pomočjo rekuperacije.

Tudi v tem primeru pa je treba biti 
pozoren na to, da enote za mehansko 
prezračevanje zagotavljajo zadostne 
količine zunanjega zraka. Pogosto se 
takšne enote nameščajo v obstoječe 
stavbe zaradi pomanjkanja prostora 
za konkreten prezračevalni sistem, a 
žal niso prav dober kompromis med 
ustreznim zračenjem in prihrankom 
energije.

Treba je gledati dolgoročno
Strokovnjaki ob prenavljanju 

stavb opozarjajo na dolgoročnost 
uvedenih sprememb. Že danes se 
soočamo z izzivi podnebnih spre-
memb in vse kaže, da se bodo razme-
re v prihodnje kvečjemu stopnjevale. 
Stavbe, ki so se zadnja desetletja 
gradile tako, da čim bolj zadržujejo 
toploto in so čez zimo dobro ogre-
vane, ostajajo korak za časom. Po-
leg zimskega ogrevanja, ki bo sicer 
gotovo aktualno še nekaj desetletij, 
nekateri strokovnjaki napovedujejo, 
da se bo v prihodnosti vse več stavb 
v poletnem času tudi aktivno hladi-
lo, kar pa bo pomenilo še dodatno 
težo na že tako preobremenjenem 
električnem omrežju.

Dolgoročno gledano je tako ob 
energetskih prenovah smiselno pos-
krbeti tudi za pasivne ukrepe, ki bodo 
pripomogli k podnebni odpornosti, 
kot so denimo fiksna ali premična 
senčila. Stroški energetskih prenov 
niso zanemarljivi, celostna prenova 
stavbe pa ima lahko vračilno dobo 
tudi trideset let, kar pomeni, da je že 
ob načrtovanju smiselno predvideti, 
kakšne ukrepe bomo potrebovali v 
času, ki prihaja. 
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Vse ostrejše 
razmere vplivajo 
tudi na poslovanje 
energetskih družb

Avtor: Samo Kranjec

Suša je pošteno zmanjšala proizvodnjo električne energije v hidroelektrar-
nah, cene energentov so visoke in nihajo, na poslovanje energetskih podje-
tij vpliva tudi regulacija cen električne energije za končne odjemalce.

Količinska proizvodnja električne 
energije po letih

2019 14.741 GWh

2020 15.748 GWh

2021 14.423 GWh

Viri: Agencija za energijo, elektrooperaterji

Pokritost porabe električne energije 
s proizvodnjo

2017 82,90%

2018 84,60%

2019 83,50%

2020 92,60%

2021 82,90%

Vir: Agencija za energijo

Lani smo v Slovenji proizved-
li 14.423 gigavatnih ur (GWh) 
električne energije, kar je 1.325 

GWh manj kot leta 2020, kaže Poročilo 
o stanju na področju energetike v Slo-
veniji v letu 2021, ki so ga pripravili v 
Agenciji za energijo. Poraba električne 
energije v Sloveniji je bila v letu 2021 
večja za 3,1 odstotka in ni bila v celoti 
pokrita s proizvodnimi viri na območju 
Slovenije. Pokritost slovenske pora-
be z domačo proizvodnjo je znašala 
približno 82,9 odstotka (vključno z iz-
gubami v sistemu in ob upoštevanju, 
da polovični delež proizvodnje Nukle-
arne elektrarne Krško (NEK) pripada 
Hrvaški). Primanjkljaj je nastal zlasti 
v zadnji tretjini leta.

Trije stebri proizvodnje električne 
energije

K domači proizvodnji največ pri-
spevajo velike hidroelektrarne, ter-
moelektrarne in jedrska elektrarna. 

V letu 2021 je delež obnovljivih virov 
energije (OVE), kamor sodi tudi pro-
izvodnja hidroelektrarn, znašal 36,7 
odstotka vse proizvedene električne 
energije v Sloveniji, kar je 1,7 odstot-
ka več kot leta 2020. Elektrarne na 
fosilna goriva so k skupni proizvodnji 
prispevale 25,8 odstotka, kar je 0,8 
odstotka manj kot leto prej, NEK pa 
37,5 odstotka vse proizvedene elek-
trične energije.

Delež proizvedene električne ener-
gije v hidroelektrarnah in v elektrar-
nah na druge obnovljive vire se iz leta 
v leto spreminja glede na hidrološke 
in druge razmere ter tudi glede na 
obseg vlaganj v izgradnjo proizvodnih 
enot za izrabo obnovljivih virov. Do-
damo pa lahko, da v zadnjih treh letih 
vztrajno raste: v letu 2019 je znašal 
33,6 odstotka, leto kasneje 35 odstot-
kov, lani pa 36,7 odstotka. Levji delež 
k obnovljivim virom prispeva vodna 
energija, in sicer dobrih 90 odstotkov. 

Količinsko pa vztrajno rasteta sončna 
energija in biomasa. Najbolj šepamo 
pri vetrni energiji, ki k obnovljivim vi-
rom prispeva le 0,1 odstotka.

Devet večjih proizvajalcev elektrike
V Poročilu o stanju na področju 

energetike v Sloveniji v letu 2021 so 
v Agenciji za energijo zapisali, da je 
lani na slovenskem trgu električne 
energije delovalo devet družb, ki 
imajo proizvodne objekte z inštalira-
no močjo nad 10 MW. Ena od njih je 
Energetika Ljubljana, preostale družbe 
pa so združene pod okriljem skupine 
Holding Slovenske elektrarne (HSE), 
ki na slovenskem veleprodajnem trgu 
sestavlja prvi energetski steber, ali pa 
pod okriljem skupine GEN, ki je drugi 
energetski steber. Hkrati je skupina 
GEN 51-odstotna lastnica družbe Hi-
droelektrarne na Srednji Savi (HESS), 
preostali delež te družbe pa pripada 
skupini HSE.

V primerjavi z letom prej so v 
skupini HSE, Energetiki Ljubljana in 
skupini GEN energija v letu 2021 pro-
izvedli 8,3 odstotka manj električne 
energije. Proizvodnja električne ener-
gije v skupini HSE je bila za dobrih 
9,8 odstotka nižja glede na leto prej, 
predvsem zaradi nižje proizvodnje 
električne energije v termoelektrar-
nah. V skupini GEN pa je bila nižja 
za približno 6,8 odstotka, predvsem 
zaradi dobrih 10 odstotkov nižje pro-
izvodnje NEK. Največ električne ener-
gije pri manjših proizvajalcih je bilo 
proizvedene v industrijskih objektih 
za soproizvodnjo toplote in električne 
energije (SPTE), sledijo male hidroe-
lektrarne in sončne elektrarne. 

Zanimanje za samooskrbo raste
Pomemben vpliv na razvoj rabe 

OVE v zadnjih letih ima tudi samo-
oskrba končnih odjemalcev. Ta se 
izvaja na podlagi Uredbe o samo-

oskrbi z električno energijo iz obno-
vljivih virov energije, namenjena pa 
je gospodinjskim in malim poslovnim 
odjemalcem, ki proizvodne naprave 
za proizvodnjo električne energije iz 
OVE priključijo na notranjo inštalacijo 
stavb, na katere so nameščene. 

V letu 2021 je bilo na novo pri-
ključenih že 5.810 naprav s skupno 
priključno močjo skoraj 93 mega-
vatov (MW), skupaj pa je obratova-
lo 14.451 naprav za samooskrbo s 
skupno priključno močjo 195 MW in 
povprečno priključno močjo 13,5 ki-
lovatov (kW). Hkrati z naraščanjem 
števila odjemalcev s samooskrbo na-
rašča tudi povprečna moč naprav za 
samooskrbo, ki je v letu 2021 znašala 
15,9 kW. 

»Naraščanje moči naprav za samo-
oskrbo je mogoče povezati z vedno 
večjo uporabo električne energije za 
ogrevanje stavb s toplotnimi črpal-
kami, v zadnjem času pa postaja za-

14.423 GWh
električne energije 
je bilo v letu 2021 

proizvedene v Sloveniji.

2.435 GWh
je v letu 2021 znašal 

presežek uvoza 
električne energije nad 

izvozom.

90 % 
energije iz OVE 

je proizvedene v 
hidroelektrarnah.

Primarni viri pri proizvodnji 
električne energije v letu 2021

Obnovljivi viri 36,70%

Fosilna goriva 25,80%

Jedrska goriva 37,50%

Vir: Agencija za energijo

Delež proizvodnje električne 
energije po proizvajalcih v letu 2021

HSE 55,7 %

GEN-Energija 29,7 %

Javno podjetje 
Energetika Ljubljana

2,6 %

Drugi manjši proizvajalci 12,1 %

Viri: Agencija za energijo, proizvodna podjetja, Borzen, 
elektrooperaterji
Op.: upoštevan 50-odstotni delež proizvodnje NEK
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www.elsing.si Svetovalni inženiring • Izvedbeni inženiring • Vzdrževalni inženiring

Svetovalni inženiring, izdelava vseh vrst projektne 
dokumentacije za področje elektrotehnike, 
izvedbeni inženiring elektro inštalacij in opreme v 
najzahtevnejših in eksplozijsko ogroženih okoljih v 
industriji in energetiki

industrijska elektro energetika (prenos, 
transformacija, nadzor in racionalna raba) 
plinske tehnologije (metan, butan, kisik, dušik, vodik)
alternativni viri in poraba električne energije 
(generatorji, vetrnice, kogeneratorji, gorivne celice, 
sončne elektrarne, polnilne postaje E-avtomobilov)

Pri izdelavi projektov sledimo najvišjim okoljskim in 
ISO standardom, vključujemo najsodobnejšo 
avtomatizacijo in informatizacijo procesov.

 

nimiva tudi samooskrba v povezavi s 
polnjenjem električnih vozil na domu. 
Zaradi podaljševanja časa, potrebne-
ga za izdajo soglasja za priključitev 
teh naprav, pa se je izrazito poslab-
šala raven komercialne kakovosti na 
področju priključevanja,« razlagajo 
na Agenciji za energijo. 

Zaradi razmer na energetskih 
trgih se v zadnjem času v Sloveniji 
zelo povečuje zanimanje za postavi-
tev samooskrbnih sončnih elektrarn. 
Pred njihovo postavitvijo pa je treba 
preveriti, ali bi bila priključitev takšne 
elektrarne v omrežje sploh mogoča. 
Od distribucijskega operaterja SODO 
je treba v prvem koraku pridobiti 
soglasje za priključitev naprave. To 
nalogo po pooblastilu SODO opravlja-
jo družbe Elektro Ljubljana, Elektro 
Celje, Elektro Primorska, Elektro Go-
renjska in Elektro Maribor. Vlada bo 
samooskrbi iz fotovoltaičnih naprav 
preko Eko sklada namenila dodatnih 
20 milijonov evrov; kdaj bodo na vo-
ljo, pa še ni jasno.

SDH: Lani uspešno poslovanje, letos 
velika negotovost 

Družbe s področja energetike, ki jih 
upravlja SDH, so v letu 2021 dobro po-
slovale. Na ravni celotnega portfelja 
energetskih družb so bili načrtovani 
rezultati za leto 2021 preseženi. 

Letos je (zaradi negotovih raz-
mer na energetskih trgih, ki so 
posledica vojne v Ukrajini, visokih 
in volatilnih cen energentov ter 

nujnih ukrepov za omilitev posle-
dic teh razmer) poslovanje ener-
getskih družb v povprečju slabše 
kot lani. »Prizadete so tako družbe 
s področja distribucije električne 
energije, družbe, ki se ukvarjajo s 
trgovanjem z energenti, kot tudi 
družbe s področja proizvodnje 
električne energije. Te so dodatno 
prizadete tudi zaradi izjemno slabe 
hidrologije v prvih osmih mesecih 
letošnjega leta, kar je vplivalo na 
precej manjšo proizvodnjo elektrike 
od načrtov,« poudarjajo v SDH.

  V največjih proizvajalkah elektrike 
optimistični

V Skupini GEN so letos zaradi dvi-
ga cen električne energije na trgu 
načrtovali višje prihodke in boljši 
poslovni rezultat. Vendar se že vse 
od izbruha vojne v Ukrajini soočajo 
z globljimi izzivi in vplivi energetske 
krize. »Nezanesljive dobave plina 
poganjajo cene električne energije 
v nebo, zato so potrebne regulacije 
cen električne energije za končne 
odjemalce, kar bo dodatno obre-
menilo našo skupino. Vse našteto v 
kombinaciji z dolgotrajno sušo bot-
ruje pričakovanim slabšim rezulta-
tom od načrtovanih, z možnostjo 
tudi večjih odstopanj od načrtov,« 
razlagajo.

Za preostanek leta so bolj optimi-
stični, saj je pred nami del leta, ko se 
nadejajo tudi daljših obdobij obsež-
nejših padavin, zato je o realizaciji 

ciljev za leto 2022 še prezgodaj go-
voriti. »Hidrologija se izboljšuje, zato 
računamo na povečanje lastne pro-
izvodnje, poleg tega imamo v stalni 
pripravljenosti tudi Termoelektrarno 
Brestanica, s katero bomo nadomes-
tili del proizvodnje v času remonta 
NEK. Poslovodstva vseh družb v Sku-
pini GEN ves čas izvajajo vse aktivno-
sti za realizacijo zastavljenih ciljev. S 
svojimi proizvodnimi in trgovalnimi 
enotami kljub zaostrenim razmeram 
na evropskem trgu električne ener-
gije zagotavljamo zanesljivo oskrbo 
odjemalcev z nizkoogljično električno 
energijo,« pravijo.

Pozdravljajo sprejetje predlo-
ga zakona o državnem poroštvu za 
energetske družbe s ciljem zanesljive 
in varne oskrbe odjemalcev z elek-
trično energijo. »Močno se zaveda-
mo splošne družbene odgovornosti 
energetskih podjetij, zato te ukrepe 
ocenjujemo kot potrebne za zaščito 
najranljivejših skupin odjemalcev ele-
ktrične energije, kot so gospodinjstva 
in mali poslovni odjemalci, pred ne-
gativnimi učinki trenutne energetske 
draginje.«

V HSE pa pravijo, da ima bistveno 
nižja proizvodnja električne energije 
v hidroelektrarnah od planirane v letu 
2022 trenutno negativen učinek na 
njihovo poslovanje, vendar pa bodo 
tako krovna družba HSE kot družbe 
skupine HSE poslovno leto predvi-
doma zaključile v okviru zastavljenih 
poslovnih načrtov. 

www.modra.si   info@modra.si   080 23 45 

Preverite svoje prihranke
na e.Modra.si

Varčevanje za
dodatno pokojnino.
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50 največjih družb v energetiki 
v letu 2021 (po prihodkih) 
TOP5050

Družba Celotni prihodki 
(v EUR)

Čisti poslovni 
izid (v EUR)

Čista donos-
nost kapitala 

(v %)

Realizira-
na dodana 

vrednost na 
zaposlenega 

(v EUR)

Povprečno 
število za-
poslenih

1. GEN-I, Krško 3.554.217.739 73.508.964 53,19 315.873 426
2. HSE, Ljubljana 2.746.262.141 18.881.097 2,61 520.455 212
3. Interenergo, Ljubljana 1.088.422.306 2.896.806 4,4 266.487 50
4. TEŠ, Šoštanj 457.382.200 7.130.517 3 749.786 311
5. SODO, Maribor 296.427.570 3.833.452 21,98 251.602 39
6. ELES, Ljubljana 206.787.628 19.788.650 5,63 158.608 565
7. Električni finančni tim, Ljubljana 189.232.573 690.724 117,9 508.249 2
8. NEK, Krško 179.497.645 0 0 142.171 624
9. Energetika Ljubljana 178.277.968 0 0 66.993 560

10. ECE, Celje 177.260.464 335.497 1,79 52.431 71
11. Energija plus, Maribor 126.518.900 -300.802 -1,62 56.905 76
12. E3, Nova Gorica 126.094.980 -727.465 -4,9 77.738 51
13. Elektro Ljubljana 105.204.601 14.115.202 4,15 90.899 870
14. Premogovnik Velenje 94.484.839 -36.254.068 -68,2 37.800 1.088
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Zavarovanje pri gradnji in 
obratovanju sončne elektrarne
Investitorji so pri gradnji in obratovanju sončne elektrarne izpostavljeni številnim  
tveganjem, priporočljivo je, da poskrbijo za celovito zaščito.

Smo na razpotju najhitrejše in 
najgloblje spremembe v energetskem 
sektorju od začetka industrijske re-
volucije. Gre za nepovraten proces, 
ki ga poganjajo ključne tehnologije 
sončne energije, vetrne energije in 
akumulatorski sistemi za shranjevan-
je energije, tehnološki napredek na 
področju vodika in bioenergije pa je 
še v povojih. Do energetskega pre-
hoda, tj. 100-% zamenjava fosilnih 
goriv z obnovljivo energijo, vključno 
z zelenim vodikom, hidroenergijo in 
biomaso, je še dolga pot, ki naj bi jo 
dosegli šele leta 2050. 

Zavarovanje v celotnem obdobju 
tveganja

Sončne elektrarne so ene najhit-
reje rastočih tehnologij obnovljivih 
virov energije in igrajo pomembno 
vlogo pri prehodu na čisto energijo. 
Po podatkih Slovenskega portala za 
fotovoltaiko je glede na leto prej v 
Sloveniji v letu 2021 zaznan 52,8-od-
stotni porast sončnih elektrarn, s tem 
pa je naraslo tudi povpraševanje za 
njihovo zavarovanje. Zato smo v GrE-
Cu razvili zavarovalni program za za-
varovanje sončnih elektrarn, zaščito, 
ki vključuje čas gradnje elektrarne, po 
koncu gradnje pa tudi njeno obrato-
vanje. Prehod iz gradbene v obrato-
valno fazo je tako veliko enostavnejši, 
sporočanje na zavarovalnico pa bis-
tveno lažje. Projekt je tako zavarovan 
v celotnem obdobju tveganja in brez 
prekinitev kritja, kot če se zavarovanje 
sklepa za vsako fazo ločeno.

Dobro si je zagotoviti celovito 
zaščito

Zavarovanje je pogosto predpogoj 
za financiranje, obratovalna dovoljenja, 
pogodbe o medomrežnem povezovanju 

in zakupe ali je del pogodbe o nakupu 
električne energije. Je eden od načinov 
obvladovanja tveganja finančne izgube. 
Opažamo, da se pogosto zahtevana mi-
nimalna kritja, ki ne pokrivajo potreb 
investitorja. Tisti, ki se tega zavedajo, 
želijo imeti celovito zaščito in ustrez-
no zavarovanje, spet drugi zadostijo 
le zahtevam financiranja. Investitorji 
so mnogokrat prepričani, da je zavaro-
vanje sončne elektrarne na ključ obve-
za izvajalca, brez zavedanja, da zamik 
gradnje zaradi škode lahko privede do 
zamude pri zagonu. Izvajalci izgube do-
bička investitorja zaradi zamude pri za-
gonu ne zavarujejo, je pa vse odvisno 
od tega, kakšne pogodbe so sklenjene 
med investitorjem in izvajalcem.

Obratovalni zastoj
V obratovalni fazi je še posebej 

zanimiv obratovalni zastoj in njegov 
vpliv na finančno tveganje. Investi-
torjev prihodek je lahko okrnjen, če 
ni ustreznega obvladovanja tveganja. 
V prvi vrsti je treba pravilno oceniti, 
kako veliko je tveganje, kakšne so lah-
ko posledice zaradi nestanovitnosti 
cen in pogojev na trgu ter kako se bo 
elektrika prodajala (fiksna cena, odprti 
trg). Potrebne so pravilne kalkulacije 
in scenariji, kaj se zgodi, če pride do 
škode. Naslednja stvar je inflacija, ki 
jo je treba upoštevati pri kalkulaci-
jah (strošek dela, materiala je letos 
za približno 20 % višji v primerjavi z 
lani). Predvsem pa je treba razviti do-
ber načrt za obvladovanje izgub, kar 
lahko pomaga omejiti težave, preden 
se karkoli zgodi (pridobitev rezervnih 
delov in dobre evidence o vzdrževanju 
za vse dele in opremo omejijo čas ne-
delovanja, ko pride do izgube). Dobro 
zavarovalno kritje je ključnega pome-
na za ublažitev izgube prihodka.

Zavarovanci, ki se soočajo z vedno 
zahtevnejšim tržnim okoljem, morajo 
svoja podjetja pospešeno pripraviti 
na prihodnje negotovosti. Kompeten-
ten, izkušen in predan zavarovalni po-
srednik in svetovalec za obvladovanje 
tveganj zanesljivo pomaga pri dose-
ganju ciljev za omejitev finančnega 
tveganja.

Avtor: Melisa Škraba, Account 
Manager / Local Practice leader for 
Energy, Power & Mining

GrECo International d.o.o.,  
zavarovalni posredniki in svetovalci

GrECo,
matter of trust.
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JANTAR TRADE d.o.o.
Breznikova ulica 15, | PC Breza, 1230 Domžale

E-mail: info@jantartrade.si
Tel: +386 01 722 05 90

Mobi: 031 606 000

že od leta 1992

MICRA 100 WiFi 

priporoča se za šole, 

 odvodni in dovodni zrak 

sta ločena (primerno v 

času covida) 

enostavna montaža

TwinFresh Comfo RA1 V.3
TwinFresh Easy RL7-50-17

Stranki uredimo tudi vse potrebno 

za pridobitev Eko sklada.

Klimatizacija, prodaja, montaža in servis ter 
vzdrževanje klimatskih naprav, toplotnih črpalk, 
hladilnic, prezračevalnih naprav (stanovanjskih in 
industrijskih) in free cooling sistemov. 

E X S C L U S I V E  D I S T R I B U T O R
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Podjetje NRG je edini integrator 
polnilnic stisnjenega zemeljskega 
plina (CNG) v Sloveniji. Tržimo široko 
paleto produktov za gradnjo plinovo-
dnih in vodovodnih sistemov, svojim 
naročnikom pa na področju CNG pol-
nilnic nudimo celostno podporo: na-
črtovanje polnilnic, izračun potrebnih 
kapacitet, izbiro komponent ter izgra-
dnjo z montažo in zagon polnilnice.

Polnilnice pred zagonom certificira-
mo skladno z zakonodajo, skozi celotno 
obdobje delovanja pa nudimo sistem-
ski nadzor in celostno vzdrževanje – 
tako preventivno kot tudi interventno. 
»Ves čas se trudimo slediti razvoju na 
področju CNG polnilnic, s čimer svo-
jim naročnikom nudimo maksimalno 
podporo pri nadgradnjah obstoječih 
polnilnic in izboru optimalnih kom-

ponent za izgradnjo novih,« poudarja 
direktor podjetja Igor Pantar.

Smotrna vmesna postaja za prehod 
na obnovljive vire

Zaradi situacije v svetu metan tre-
nutno ni najbolj priljubljen, vendar v 
NRG verjamemo, da se bodo razmere 
na plinskem trgu kmalu normalizirale 
in bo spet postal aktualen energent 
tako za industrijske potrebe kot tudi 
v vlogi pogonskega goriva – CNG.

»Glede na dejstvo, da je od vseh 
fosilnih goriv metan najmanj okolj-
sko sporen in je obenem na voljo v 
velikih količinah po vsem svetu, je to 
zanesljivo energent, ki je najbolj 
primeren za prehod s fosilnih go-
riv na obnovljive vire. Tu imam v 
mislih predvsem prehod na vo-

dik, ki bo v prihodnje zanesljivo en od 
bolj smiselnih energentov,« pojasnjuje 
direktor.

Tehnologija komprimiranja vodika 
in priprava za pretakanje v vozila je 
namreč zelo podobna CNG tehnolo-
giji, zato se v podjetju NRG  že prip-
ravljajo na trenutek, ko bodo vozila 
na vodikov pogon postala realnost in 
bodo lahko postavili prvo polnilnico 
na stisnjen vodik.

Celostna podpora 
pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju CNG polnilnic

15. Elektro Maribor 89.588.225 11.719.561 3,91 79.299 835
16. Ayen energija, Ljubljana 81.267.880 1.398.742 117,37 5.655.418 1
17. Elektro Celje 77.833.478 13.983.238 6,11 85.322 622
18. DEM, Maribor 65.697.896 1.816.548 0,4 129.192 234
19. Elektro Primorska, Nova Gorica 62.913.439 14.314.717 8,51 83.576 481
20. SENG, Nova Gorica 62.144.365 3.848.990 1,84 177.302 118
21. Plinarna Maribor 49.490.648 2.290.129 8,11 108.393 80
22. Elektro energija, Ljubljana 48.146.636 445.488 4,18 9.323.985 0
23. HEP Energija, Ljubljana 47.668.245 200.564 13,95 72.769 6
24. EPS Trgovanje, Ljubljana 47.069.461 60.317 4,58 n.p. 0
25. Elektro Gorenjska, Kranj 42.220.770 8.173.927 4,91 115.086 280
26. Adriaplin, Ljubljana 42.103.151 3.367.508 7,52 300.616 35
27. TEB, Brestanica 28.229.549 5.232.106 7,29 150.368 100
28. Comcom Trading, Idrija 25.492.537 142.523 63,94 n.p. 0
29. HESS, Brežice 20.439.966 2.381.695 0,82 311.595 48
30. PPD energija, Ljubljana 18.391.417 840.352 102,06 843.937 1
31. Savska elektrarne Ljubljana 16.677.646 249.847 0,15 103.093 95
32. Energetika Maribor 16.162.955 464.491 7,24 53.486 44
33. NGEN, Žirovnica 13.565.464 2.090.064 13,89 567.640 13
34. Energetika Celje 13.442.040 -2.281.594 -37,83 15.915 71

35. Enos, Jesenice 11.432.578 6.686 0,1 53.722 53
36. Komunala Trbovlje 10.885.172 -759.788 -10,99 28.634 107

37. Energetik energija, Brezovica pri 
Ljubljani

7.973.603 89.460 66,93 68.201 3

38. EPEU, Šentjur 7.665.411 536.639 194,57 5.306.304 0
39. Sončni sistemi, Trebnje 5.701.309 637.915 48,42 120.628 9
40. Bio-elekt, Celje 5.570.111 -233.308 -13,31 28.387 6
41. Panvita Ekoteh, Murska Sobota 5.505.616 540.313 9,82 120.228 18
42. ZDS Jesenice 5.222.058 521 4,34 n.p. 0
43. Gorenjske elektrarne, Kranj 5.000.825 1.032.623 5,48 175.484 19
44. Enos OTE, Jesenice 4.637.860 -53.584 -6,39 31.891 8
45. Moja energija, Maribor 4.204.163 -2.074.047 -97,08 n.p. 0
46. Energija in okolje, Maribor 3.733.652 69.265 1,98 4.878.800 0
47. Energetika-ŽJ, Jesenice 3.610.419 1.728.399 14,34 510.811 6

48. Eastern Energy Solution, 
Ljubljana

3.565.197 53.623 57,18 n.p. 0

49. Energovat, Šenčur 3.561.160 35.492 2,81 141.488 3
50. Petrol Geo, Lendava 3.435.631 1.319.361 86,35 164.860 17

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: 
B 05 - Pridobivanje premoga, B 09.1 - Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina, D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro



Zanimanje za 
obnovljive vire 
vztrajno raste,  
zlasti so privlačne 
sončne elektrarne
Avtorica: Urška Kužner

»Ocenjeni delež obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi 
energije za leto 2021 znaša 23,5 odstotka in je za 1,5 odstotka nižji kot v 
letu 2020,« pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI). Do leta 2030 
mora Slovenija ta delež povečati na 27 odstotkov, ovir pa je veliko. 

Pomemben vpliv na znižanje 
deleža v letu 2021 v primerja-
vi z letom 2020 ima vnovično 

povečanje porabe energije v letu 2021, 
saj je bila njena raba v letu 2020 za-
radi kovid ukrepov precej nizka. Toda 
čeprav je Slovenija za leto 2020 do-
segla zastavljeni ciljni delež OVE, je 
napredek naše države po letu 2005 
med vsemi državami EU najmanjši. 
Ocenjeni delež OVE v sektorju ele-
ktrične energije za leto 2021 znaša 
34,9 odstotka in je le za 0,2 odstotka 
nižji od doseženega v letu 2020, ko je 
zmanjšanje porabe električne energi-
je močno vplivalo na doseženi delež 
OVE v končni bruto porabi električne 
energije. V povprečju je več kot 90 
odstotkov električne energije iz OVE 
proizvedene v hidroelektrarnah.

Na infrastrukturnem ministrstvu 
povedo, da ima pomemben vpliv na 
razvoj rabe OVE v zadnjih letih tudi 
samooskrba končnih odjemalcev. Ta 
je namenjena gospodinjskim in malim 
poslovnim odjemalcem, ki naprave 
za proizvodnjo električne energije iz 
OVE priključijo na notranjo inštalacijo 
stavb, na katere so nameščene. V letu 
2021 je bilo na novo priključenih 5.810 

naprav s skupno priključno močjo 
skoraj 93 megavatov (MW).

V letu 2021 je tako obratova-
lo 14.451 naprav za samooskrbo s 
skupno priključno močjo 195 MW in 
povprečno priključno močjo 13,5 kW. 
Naraščanje moči naprav za samooskr-
bo je mogoče povezati z vedno večjo 
uporabo električne energije za ogre-
vanje stavb s toplotnimi črpalkami, 
v zadnjem času pa postaja zanimiva 
tudi samooskrba v povezavi s polnje-
njem električnih vozil na domu.

Postavili krovni cilj za doseganje 
deleža 

Slovenija je sprejela Nacionalni 
energetski in podnebni načrt (NEPN), 
akcijsko strateški dokument, ki za ob-
dobje do leta 2030 (s pogledom do 
2040) določa cilje, politike in ukrepe 
na petih razsežnostih energetske unije: 
razogljičenje (emisije toplogrednih pli-
nov in obnovljivi viri energije), energet-
ska učinkovitost, energetska varnost, 
notranji trg ter raziskave, inovacije in 
konkurenčnost. Na podlagi tega načr-
ta smo postavili krovni nacionalni cilj, 
kako do leta 2030 doseči 27-odstotni 
delež OVE v končni bruto rabi energi-
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Evropski poslanci podpirajo spodbujanje uporabe obnovljivih virov 

Sredi septembra so evropski poslanci podprli predlog o spodbujanju 
uporabe obnovljivih virov energije (OVE). Ta določa, da naj bi se de-
lež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 povečal na 45 odstotkov, 
opredeljuje pa tudi cilje za posamezne sektorje – promet, stavbe ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje. Kot so sporočili iz evropskega parlamen-
ta, bi morala uporaba OVE v prometnem sektorju na primer privesti do 
16-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov z uporabo višjih 
deležev naprednih biogoriv in ambicioznejših kvot za obnovljiva goriva 
nebiološkega izvora, kot je vodik. Poslanci so sprejeli tudi, da se večina 
lesnih biomasnih goriv ne šteje za obnovljivo energijo, razen če je les 
pridobljen z ukrepi za preprečevanje požarov v naravi ali pridobljen 
iz gozdov, ki so jih prizadele naravne nesreče, škodljivci ali bolezni. 
Parlament podpira tudi višje cilje glede varčevanja z energijo. (A. Š.)
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je. Za leto 2030 so določeni tudi sek-
torski ciljni deleži OVE v bruto končni 
rabi energije, in sicer v sektorju toplo-
ta in hlajenje 41,4 odstotka, v sektorju 
električna energija 43,3 odstotka in v 
sektorju promet 20,8 odstotka (delež 
biogoriv je vsaj 11 odstotkov).

Pri tem si želijo dve tretjini energi-
je v stavbah zagotavljati iz OVE (delež 
rabe OVE v končni rabi energentov 
brez električne energije in daljinske 
toplote) ter prepovedati prodajo in 
vgradnjo novih kotlov na kurilno olje 
najpozneje do leta 2023. Prav tako je 
predvideno 1,3-odstotno letno po-
večanje deleža OVE pri ogrevanju in 
hlajenju v industriji, vključno z odpa-
dno toploto in hladom (prednostna 
usmeritev pri izrabi), povečanje na 
vsaj 30-odstotni delež OVE (vključno z 
odvečno toploto) v industriji, do 1-od-
stotno letno povečanje deleža OVE ter 
odvečne toplote in hladu v sistemih 
daljinskega ogrevanja in hlajenja ter 
do leta 2021 vzpostaviti spodbujevalni 
zakonodajni okvir za hitrejši razvoj 
skupnosti na področju izrabe energije 
iz obnovljivih virov (skupne elektrar-
ne) in ciljno usmerjanje investicij v 
OVE na območja, kjer niso potrebna 
večja dodatna vlaganja v omrežje.
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PODJETJE INPRO d.o.o. NOVO MESTO JE EDINI 
ZASTOPNIK SVETOVNO ZNANE BLAGOVNE ZNAMKE 
GCHV NA SLOVENSKEM TRGU

Blagovna znamka GCHV, ki je moč-
no prepoznavna in uveljavljena v 
več kot 140 državah, je sedaj zas-
topana tudi na slovenskem trgu. 
GCHV je del grupacije Carrier in je 
blagovna znamka podjetja Giwee.

Predstavlja profesionalno podo-
bo na področju HVAC z zelenim 
konceptom, inovativnim duhom 
in globalnim delovanjem. Podjetje 
se že več kot deset let intenzivno 
ukvarja s klimatskimi napravami, 
ima bogato paleto izdelkov,  pred-
vsem na področju stanovanjskih 
klimatskih naprav, centralnih kli-
matskih naprav, toplotnih črpalk in 
prezračevalnih sistemov.

EVI TOPLOTNA ČRPALKA
Široka uporaba v industrijskih in civilnih gradbenih projektih. 
Zanesljivo delovanje, okolju prijazno hlajenje, varčevanje z 
energijo, brezplačna kombinacija, inteligentno odmrzovanje.

ATW SPLIT 
TOPLOTNA ČRPALKA
Čisto ogrevanje in topel 
dom. Široko območje 
delovanja, visoka 
učinkovitost ogrevanja, 
varčevanje z energijo, 
nadzorni sistem.

CHV PRO  
INVERTER VRF

S pomočjo tehnologije 
ustvarite novo izkušnjo 

poslovnega  
pisarniškega okolja!

Široko območje  
delovanja, brezžična 

povezava, pametni 
nadzor v oblaku, zasnova 

servisnega okna, velika 
zmogljivost.

INPRO d.o.o., Novo mesto
Loke 4, 8351 Straža, Slovenija

w: www.inpro.si  / e: info@inpro.pro
t: 080 80 89

Za vsa dodatna vprašanja stopite v 
stik z nami in z veseljem vam bomo 
pripravili natančne tehnične in 
finančne okvire, prilagojene vašim 
potrebam in zahtevam.

Vpliv OVE na podnebje za enkrat še zelo majhen 

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) menijo, da je vpliv obnovljivih virov energije na podnebje 
zaenkrat premajhen, da bi ga lahko ocenili. Po njihovih podatkih je leta 2020 Slovenija z upoštevanjem proi-
zvodnje energije iz OVE dosegla 24,1-odstotni delež OVE v bruto rabi končne energije, kar je 4,3 odstotne točke 
več kot leta 2005. Za dosego 25-odstotnega zavezujočega nacionalnega ciljnega deleža OVE je Slovenija manj-
kajočo proizvodnjo iz OVE dokupila. K znatnemu povečanju deleža OVE leta 2020 je močno pripomoglo izvajanje 
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, kar je vplivalo na močno znižanje rabe končne energije. 
Za predvidenim razvojem še vedno bistveno zaostaja delež pri proizvodnji električne energije.

Največ OVE je bilo leta 2020 porabljeno za proizvodnjo toplote in hladu (51,6 odstotka) in proizvodnjo električne 
energije (40,1 odstotka). Raba biogoriv v prometu je k skupni rabi prispevala 8,3 odstotka. Raba OVE za ogre-
vanje in hlajenje se je glede na leto prej zmanjšala za 1,5 odstotka, za proizvodnjo električne energije pa se je 
povečala za 2,8 odstotka. Proizvodnja električne energije iz OVE se je leta 2020 povečala zlasti zaradi povečanja 
proizvodnje električne energije iz fotovoltaike in normalizirane proizvodnje v hidroelektrarnah.

K bruto rabi končne energije sta leta 2020 največ prispevali raba energije za ogrevanje in hlajenje (38,7 odstotka) 
ter raba energije v prometu (33,7 odstotka). Raba električne energije je predstavljala 27,6 odstotka. Glede na 
leto prej se je delež prometa pomembno zmanjšal (za 4 odstotne točke). Delež OVE v prometu je mnogo nižji 
od skupnega deleža, delež OVE v toploti in hladu ter električni energiji pa je višji od skupnega deleža. 

Samozadostnost močno vezana na 
obnovljive vire 

»Evropska unija in tudi Slovenija 
je zaradi globalnega političnega do-
gajanja, ki je močno pretreslo ener-
getske trge, spoznala odvisnost od 
fosilnih goriv, ki jih sama nima, zato 
je svojo energetsko politiko zelene 
tranzicije še okrepila,« ugotavljajo v 
družbi Interenergo. Izpostavijo pomen 
načrta REPowerEU, ki ga je Evropska 
komisija pripravila kot odziv na težave 
in motnje na svetovnem energetskem 
trgu, ki jih je povzročila ruska invazija 
na Ukrajino. Cilji načrta REPowerEU 
so varčevanje z energijo, proizvo-
dnja čiste energije in diverzifikacija 
oskrbe z energijo. Kot poudarjajo v 
Interenergu, bo samozadostnost in z 
njo povezana stabilnost energije v EU 
močno vezana na obnovljive vire. Ti 
s tem še naprej ohranjajo svojo pri-
vlačnost tako za male investitorje kot 
tudi za pokrivanje potreb po elektriki 

za gospodarstvo. V družbi menijo, da 
so z občutnim dvigom cen elektrike 
po Evropi obnovljivi viri še bolj eko-
nomsko utemeljeni, kot so bili doslej.

V ospredju so sončne elektrarne 
»Trenutno je vsekakor v ospredju 

energija sonca oziroma sončne elek-
trarne,« pravijo v družbi Interenergo. 
»Zanje se odločajo vsi – od lastnikov 
hiš in stanovanjskih kompleksov do 
večjih in manjših industrijskih obra-
tov, pa tudi javne ustanove in inve-
stitorji. Najpogosteje jih postavljajo 
na neizkoriščene površine, med kate-
rimi prevladujejo strehe, v nekaterih 
primerih pa stojijo tudi na samostoj-
nih lokacijah, a je tam proces zaradi 
okoljskih omejitev običajno daljši,« 
pravijo v družbi. Dodajo, da pa ne 
smemo pozabiti tudi na vse ostale 
OVE, med katerimi je pri nas najbolj 
priljubljena biomasa. V Interenergu jo 
vključujejo predvsem v okvir energet-

skega pogodbeništva, kjer nudijo tudi 
druge načine energetske optimizacije. 

Kot poudarijo v podjetju, se je 
v zadnjem letu povpraševanje po 
sončnih elektrarnah povečalo za 400 
odstotkov, tako da imajo trenutno v 
izvedbi več projektov, med katerimi je 
največji postavitev dodatnih sončnih 
elektrarn na strehah Elana. »Pri tem 
projektu je zanimivo, da smo zaradi 
izjemno visokih cen elektrike ugotovili, 
da se izplača postaviti sončne elek-
trarne tudi na severne strehe, kar sicer 
ni običajno, a se v trenutnih razme-
rah, za katere ne kaže, da se bodo kaj 
kmalu spremenile, izplača,« pravijo v 
družbi in dodajo, da takšne in podob-
ne projekte, večje in manjše, razvijajo 
in gradijo tudi na področju JV Evrope. 

Industrija OVE spodbuja razvoj 
podeželja

»Prednosti OVE so, da lokalno 
zmanjšujejo odvisnost od uvoženih 
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Your specialist for flexible and rigid DHC pipe systems

bruggpipes.com
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max. 144 °C (160 °C)
PN 25
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-30°C – +20°C
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Max. 95°C
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DN 25-63

max. 180 °C
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DN 20–1001 2

65
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CALPEX PUR-KING

COOLMANT
-20°C – +40°C
PN 16
DN 20–125

max. 95 °C
PN 6/10
DN 20–150

-20 °C – +40 °C
PN 16
Ø 125–315 mm 8
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FLEXWELL FHK
-170 °C – +150 °C
PN 16/25
DN 25–150

NEW!

With the best Team

Your specialist for flexible and rigid DHC pipe systems

bruggpipes.com
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Vaš strokovnjak za gibljive in toge DHC cevne sisteme

Z najboljšo ekipo

Your specialist for flexible and rigid DHC pipe systems

bruggpipes.com
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CT-Cevna tehnika, d.o.o.
Teharje 1b, 3000 Celje, Slovenija

Your specialist for flexible and rigid DHC pipe systems

bruggpipes.com
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virov energije in povečujejo energet-
sko varnost, poleg tega pa industrija 
OVE kot eden najhitreje rastočih sek-
torjev spodbuja zaposlenost in razvoj 
podeželja,« pravijo na Ministrstvu za 
infrastrukturo (MzI). Dodajo, da pri rabi 
energije iz OVE v primerjavi s fosilnimi 
gorivi nastajajo tudi manjše emisije 
toplogrednih plinov, kar prinaša pozi-
tivne učinke na kakovost okolja. 

Na MzI povedo, da je pri nas naj-
pomembnejši obnovljiv vir energije 
lesna biomasa, sledi vodna energija, 
v zadnjih letih pa se razvija tudi izko-
riščanje sončne energije in bioplina. 
Stremijo tudi k večji uporabi vetrne in 
geotermalne energije, ki sta trenutno 
premalo izkoriščeni. Slovenija nima 
razvitega trga z biogorivi. 

»Vlaganje v obnovljive vire ni več 
smiselno samo zaradi dolgo promo-
virane ključne prednosti, to je pozi-
tivnega učinka na okolje, temveč so 

zdaj tu izkazane in močno prisotne 
tudi druge prednosti,« pravijo v druž-
bi Interenergo. »Če navedemo nekaj 
primerov, so to cenovna učinkovitost, 
zagotavljanje energetske neodvisno-
sti, s tem pa tudi večanje energetske 
stabilnosti,« poudarijo. 

Slovenija bo v prihodnosti vse bolj 
podobna Krasu

»Podnebne spremembe prinaša-
jo tako nova tveganja kot tudi nove 
priložnosti – za vse vire energije,« so 
prepričani v Interenergu. »Obnovljivi 
viri niso ogroženi, se je pa treba zave-
dati, da je postavljanje, vzdrževanje in 
obratovanje tudi manjših energetskih 
sistemov zahtevno,« opozarjajo. Do-
dajo, da so zato že zdaj pri postavi-
tvah pozorni na določene parametre 
odpornosti – na vremenske in druge 
naravne razmere, kot je na primer 
protipotresna varnost.

To drži tako za vetrne elektrarne, 
kjer je to morda bolj očitno, kot tudi 
za sončne panele, za katere deluje, da 
so v svoji pasivnosti bolj stabilni. »A ker 
se vreme očitno intenzivira, bo treba 
standarde verjetno sčasoma prilagoditi 
povsod,« razmišljajo v Interenergu. Po-
udarijo pa, da OVE kot celota vendarle 
ne morejo biti ogroženi. »Vremenske 
razmere se bodo po posameznih pod-
ročjih spreminjale in po nekaterih na-
povedih bo Slovenija vse bolj podobna 
Krasu, kar z vidika obnovljivih virov po-
meni predvsem spremembo vira. Tam, 
kjer je zdaj morda bolj prisotna voda, 
bo sčasoma morda bolj prisotno sonce 
ali obratno,« pojasnijo v družbi. Znova 
opomnijo, da bo treba spremembam 
ustrezno prilagajati tudi izkoriščanje 
virov, vendar pa so kljub spremembam, 
zaradi svoje trajne prisotnosti, vendar-
le na dolgi rok veliko bolj stabilni od 
fosilnih goriv.  
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Ogrevanje s toplotno črpalko 
Samsung ClimateHub sodi v vrh 
toplotne tehnike

Toplotna črpalka Samsung Climate-
Hub deluje reverzibilno, ogreva in hladi z 
R32 hladilnim sredstvom, integrirani boj-
ler pa ima veliko prostornino za ogreva-
nje sanitarne vode. Natančno zasnovana 
vodna enota za sanitarno vodo je odslej 
na voljo v dveh različicah, z volumnom 
200 ali 260 litrov sanitarne vode. 

Pametna povezljivost in nadzor 
toplotne črpalke

Komplet Wi-Fi omogoča upravljanje 
in nadzor raznih funkcij sistema, med 

drugimi upravljanje in nadzor do 16 not-
ranjih enot, preko aplikacije SmartThin-
gs. V kolikor imate več aparatov ali elek-
tronskih naprav proizvajalca Samsung v 
hiši, pa lahko preko aplikacije Samsung 
SmartThings App nadzorujete delovanje 
toplotne črpalke in ostalih pripomočkov 
na pametnem telefonu. 

Učinkovito in tiho delovanje 
toplotne črpalke do 35 dB (A)

Samsung odslej omogoča modele 
toplotnih črpalk, ki imajo z uporabo 
4-stopenjskega tihega načina za nočno 
delovanje pri določenih pogojih znižano 
raven hrupa zunanje enote na 35 dB (A).

Integriran sistem za gretje in 
hlajenje z nižjimi stroški

EHS TDM lahko greje ali hladi vodo 
in zrak z eno samo zunanjo enoto. Sis-
tem zrak-zrak hitro doseže stabilno 
temperaturo, medtem ko sistem zrak-
-voda zagotavlja vročo vodo za radia-
torje, talno gretje in sanitarne potrebe. 
Stroškovno učinkovita in okolju prijaz-
na tehnologija je vgrajena v eno samo 
zunanje ohišje, zato je idealna za okolja 
z omejenim razpoložljivim prostorom.

Novi modeli te klime Samsung 
vključujejo pametni nadzor in so v 
udobju v prednosti pred vso ostalo 
konkurenco. Prednost je v sistemu 
izpihovanja hladnega zraka, ki potu-
je skozi 23.000 mikro luknjic. Zrak se 
razprši po prostoru na nemoteč način, 
brez direktnega pihanja

Za več informacij ali brezplačno 
informativno ponudbo in svetovanje 
pokličite uvoznika blagovne znamke 
Samsung, podjetje SamAir d. o. o. na 
telefonsko številko +386 820 505 16 
(Ljubljana), +386 820 502 06 (Maribor) 
ali nam pišite na info@samair.si                                 

Obiščite www.samair.si                                   

Toplotna črpalka Samsung  
za ogrevanje in hlajenje
Spoznajte unikatno Samsungovo ClimateHub integrirano rešitev za ogrevanje in oskrbo s 
toplo vodo v hiši, bodisi za visokotemperaturno ali nizkotemperaturno ogrevanje, s prepros-
to namestitvijo, enostavnim zagonom, tihim delovanjem in pametno povezljivostjo
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Porabniki elektrike in toplote 
lahko največ naredijo kar sami
Trenutna energetska kriza v Evropi je povzročila marsikatere spremembe na energetskem 
trgu, o njih pa je spregovoril Michal Fričovsky, direktor podjetja ARTIM d. o. o.

Z obnovljivimi viri energije, 
še posebej z lesno biomaso, 
se ukvarjate že 20 let. Kako vi 
ocenjujete sedanjo energetsko 
krizo v Evropi?

Da zemeljski plin ni pravilna stra-
teška usmeritev Slovenije, opozar-
jamo že 25 let. Z uporabo fosilnih 
energentov nastajajo emisije toplo-
grednih plinov, njihov nakup iz tuji-
ne pa pomeni odliv razpoložljivega 
dohodka iz Slovenije v druge države. 
Prav tako smo pri taki politiki odvisni 
od svetovnih cen energije in imamo 
stalno tveganje dobave energentov. 
Sedanja energetska kriza je vse to 
jasno pokazala.

Vse to dogajanje pa bo po drugi 
strani pospešilo prehod na obnovljive 
vire energije, na lastno samooskrbo 
s hrano in na lastno proizvodnjo 
strateških industrijskih komponent. 
Evropa je lahko samozadostna tako v 
energetskem kot tudi prehrambnem 
in surovinskem smislu, je pa treba 

spremeniti paradigmo iz "Maksimi-
rajmo kratkoročni dobiček" k "Stra-
teškemu in trajnostno naravnanem 
razvoju industrije in celotne družbe".

Kakšen je vaš prispevek na tem 
področju? 

Naše podjetje ARTIM, d. o. o. je v so-
delovanju s partnerji iz tujine razvilo in 
apliciralo nove tehnologije za proizvo-
dnjo energije; vse z uporabo dotrajane, 
mokre in odpadne lesne biomase. 

Svojim uporabnikom nudimo ce-
lovito oskrbo s toplotno, hladilno in 
električno energijo, v ponudbo pa je 
vključena tudi dobava energenta za 
celotno 20-letno obdobje, ki kupcu 
zagotovi najnižje možne cene ener-
gije na dolgi rok. Naši kupci trenutno 
uživajo cene, ki so tudi do 80 % nižje 
od cen fosilnih energentov.

Kako pa je s financiranjem naložbe?
Svojim kupcem v določenih prime-

rih lahko ponudimo kreditno finan-

ciranje, podprto s strani tujih bank. 
Tovrstna naložba se poplača zelo 
kmalu – včasih celo prej kot v 1 letu.

Kaj bi trenutno priporočili našim 
bralcem?

Vsem, ki berete ta pogovor, pripo-
ročamo, da na naš e-naslov info@
artim.si pošljete podatke o svoji letni 
rabi energije, mi pa Vam bomo brez-
plačno naredili izračun ekonomske 
upravičenosti prehoda s fosilnega 
energenta na lesno biomaso, skupaj 
z osnovno tehnično rešitvijo vaše 
kotlovnice.

Zaključna misel?
Slovenija nima nafte in nima ze-

meljskega plina, kar je sreča in bla-
goslov, saj ima trajno bogastvo v 
obliki gozdov, sonca, vode in vetra. 
Ima pa še bistveno več – prebivalce 
Slovenije, ki lahko stopimo skupaj in 
si pomagamo! Naredimo to zase in za 
prihodnje rodove!

Ogrevanje in elektrika iz odpadne lesne biomase

Projekt na ključ, vključno s financiranjem

Prepolovimo stroške za energijo - 
popolnoma avtomatiziran sistem

Energetsko učinkovite rešitve za vaše podjetje 

Artim d.o.o. ima 20 letne izkušnje na področju uporabe lesne biomase. 
Imamo preko 200 referenc z vgrajenimi kotli na lesno biomaso in solarnimi sistemi. 

- vgrajujemo kotlovnice na lesno biomaso od 1 MW do 10 MW. 
-  projektiramo in postavimo enote za soproizvodnjo toplote in elektrike
-  izkoriščanje nizkotemperaturne odpadne in geotermalne toplote za 

proizvodnjo elektrike.
info@artim.si / tel.: 051 233 453
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SunContract – inovativna in 
edinstvena energetska tržnica  
z obnovljivo energijo 

Energetska tržnica SunContract že 
četrto leto povezuje proizvajalce in 
porabnike elektrike izključno iz ob-
novljivih virov in je še vedno unikat in 
posebnost pri trgovanju z električno 
energijo. Njena glavna prednost je, 
da usklajuje ponudbo in povpraše-
vanje na maloprodajnem trgu – brez 
posrednikov, kar v praksi pomeni niž-
je cene in spodbujanje proizvodnje. 
Proizvajalec in porabnik se lahko na 
platformi »srečata«, tudi če se ne 
poznata, in se brez posrednika, ki bi 
jima zaračunal provizijo, dogovorita o 
ceni elektrike. Prvi tako iztrži boljšo 
odkupno ceno, drugi se dogovori za 
nižjo končno ceno energije. 

SunContract s svojimi rešitvami zni-
žuje stroške elektrike predvsem večjim 
poslovnim odjemalcem, ki imajo na 
splošno večjo porabo električne ener-
gije. Za trgovanje na tržnici enostavno 
za dobavitelja elektrike izberete pod-
jetje SONCE energija, ekskluzivnega 
SunContract partnerja v Sloveniji. S 
podpisom pogodbe sprejmete osnov-
no ceno za nakup oz. prodajo elek-
trike, ki pa jo lahko nato spremenite 
z neposrednimi dogovori na tržnici. 
V kolikor nimate časa za spremljanje 
aktivnosti na tržnici lahko brezplačno 
aktivirate storitev Skrbniškega računa, 
kjer dogajanje na tržnici za vas aktivno 
spremlja profesionalni trgovalec.

Kot prvi in zaenkrat edini ponujajo 
za velike poslovne odjemalce in proi-
zvajalce elektrike tudi možnost nakupa 
in prodaje elektrike po sistemu dina-
mičnega določanja cen. Dinamični mo-
del hkrati omogoča direktni nakup oz. 
prodajo elektrike po ceni, ki jo določite 
oz. dogovorite sami – brez posrednikov, 
na SunContract tržnici. Istočasno pa z 
njim posredno dostopate do cen na 
borzi električne energije BSP SouthPool. 
Ta sistem je do vas bolj pošten in tran-
sparenten, saj cene določate sami oz. 
sledijo trenutnemu gibanju cen na borzi, 
ki jih lahko sami spremljate. Prav tako 
je veliko bolj fleksibilen, saj lahko vanj 
vstopite ali izstopite kadarkoli. 
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Obnovljivi viri energije 
trenutno potisnjeni  

v ozadje
Avtorica: Urška Kužner

»Trenutno so na prvem mestu težave z dobavo plina, obnovljivi viri ener-
gije pa so znova potisnjeni v ozadje,« opozarja Tomislav Tkalec iz Focusa, 
društva za sonaraven razvoj. Kritičen je do slovenske politike in meni, da 
v zadnjem desetletju na področju obnovljivih virov energije, ki so kot vir 
zagotovo okoljsko najbolj sprejemljivi, nismo naredili ničesar in da pri 
njihovem izkoriščanju zelo zaostajamo za drugimi državami EU. 
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Energetske rešitve za dolgoročne prihranke
• individualno svetovanje
• ogled na domu, lokaciji
• ugodne možnosti financiranja

ENERGETIKA-IN-ENERGETSKE-RESITVE-210x146mm+5mm-MERKURENERGIJA.indd   2ENERGETIKA-IN-ENERGETSKE-RESITVE-210x146mm+5mm-MERKURENERGIJA.indd   2 29.9.2022   14:32:5229.9.2022   14:32:52

MERKUR ENERGIJA - strokovnjaki 
za učinkovite energetske rešitve

V podjetju MERKUR trgovina, d.o.o., ki 
ima širom Slovenije kar 24 trgovskih cen-
trov, so uvedli novo področje delovanja, 
katerega namen je energetska učinkovi-
tost in neodvisnost. Področje MERKUR 
energija kupcem ponuja energetske 
rešitve po želji posameznika – tako za 
fizične kupce kot poslovne uporabnike. 
Velik poudarek dajejo na strokovno in 
usposobljeno ekipo, ki se povpraševanja 
loti celovito in individualno. V primeru 
interesa opravi tudi ogled na domu in 
skupaj z uporabnikom pretehta najbolj 
optimalne možnosti postavitve sonč-
ne elektrarne in toplotne črpalke, ki 
ju lahko kupec izbere v kombinaciji ali 
samostojno. Ker se zavedajo, da je pot 
do energetske neodvisnosti povezana 
tudi z investicijo, so za kupce pripravili 

tudi ugodne pogoje financiranja. Svoje 
povpraševanje lahko oddate preko sple-
tnega obrazca na merkur.si/energija ali 
se na posvet naročite preko brezplačne 
številke 080 88 01.

Za zelen planet
V letu 2021 so v MERKURju razvili ini-

ciativo Za zelen planet, s katero želijo še 
bolj poudariti pomen trajnosti. Tako vse 
več pozornosti namenjajo trajnostnim 
projektom in stremijo k trajnostnemu 
delovanju celotnega podjetja. Varova-
nje okolja, zmanjšanje okolijskih emisij, 
prihranek in proizvodnja zelene energije. 
To so le nekateri izmed korakov, ki jih že 
danes uvajajo v svoje delo. MERKURje-
va trajnostna strategija se deli na štiri 
glavne stebre. V okviru prvega MERKUR, 

z izvedbo internih trajnostnih politik in 
projektov, daje zgled širši javnosti. Prav 
ta prvi steber strategije vključuje tudi 
novo smer razvoja – MERKUR Energi-
jo. Drugi steber predstavlja energetske 
in trajnostne rešitve za kupce. V njem 
spodbujajo samooskrbo in energetsko 
neodvisnost, širijo ponudbo trajnostnih 
rešitev in spodbujajo zamenjavo ener-
getsko potratnih naprav oziroma mate-
rialov z učinkovitejšimi. Tretji steber so 
partnerstva s podjetji, saj verjamejo v 
moč dolgoročnih sodelovanj. Četrti pa 
je informiranje in ozaveščanje kupcev. 
»Vsak od nas lahko naredi nekaj za okolje 
in ker vsak korak šteje, lahko skupaj oh-
ranimo zelen planet. Prav to želimo, da 
ozavestijo tudi naši kupci,« poudarjajo 
pri MERKURju.
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V Evropski uniji delež električne 
energije, proizvedene iz sonca in 
vetra, vztrajno raste. Podatki iz 

analize The European Power Sector in 2020 
(Agora Energiewende in Ember, 2021) kažejo, 
da je leta 2010 ta delež znašal 5,53 odstotka, 
leta 2020 pa že 19,58 odstotka. Torej je pe-
tina električne energije v Evropski uniji že 
proizvedene iz sonca in vetra. Najvišji delež 
med državami članicami EU ima Danska, 
kjer je bilo v letu 2020 kar 60,60 odstotka 
električne energije proizvedene iz sonca 
in vetra, kar predstavlja tudi izredno rast 
glede na leto 2010, ko je bil ta delež 20,11 
odstotka. Najnižji delež električne energi-
je, proizvedene iz sonca in vetra, ima med 
vsemi državami Evropske unije Slovenija. 
Leta 2020 je bilo s pomočjo teh dveh obno-
vljivih virov proizvedeno zgolj 1,75 odstotka 
električne energije. 

Načrtujemo drugo najnižjo rast OVE med 
državami članicami EU

Po besedah Tkalca so morale države 
članice EU v svojih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih opredeliti podneb-
no-energetske cilje za leto 2030 na pod-
ročju zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov (TGP), energetske učinkovitosti in 
deleža obnovljivih virov energije (OVE) v 
energetski mešanici. V preglednici so pred-
stavljeni cilji za obnovljive vire energije 
(delež OVE v bruto končni rabi energije) 
za vse države članice EU, in sicer za leti 
2020 in 2030. Prikazana je tudi predvide-
na rast deleža OVE, torej, za koliko se bo 
zvišal delež OVE med leti 2020 in 2030 v 
posameznih državah članicah EU. Ta poda-
tek pove, kako so posamezne države zas-
tavile razvoj sektorja OVE in ne nazadnje 
celotnega energetskega sektorja in proces 
energetske tranzicije. Danska bo tako na 

Cilji na področju OVE in predvidena rast deleža 
OVE v končni rabi energije med leti 2020 in 2030

Država OVE cilj 
2020 (v %)

OVE cilj 2030 
(v %)

Sprememba 
OVE med 2020 

in 2030

Danska 30 55 25

Litva 23 45 22

Španija 20 42 22

Estonija 25 42 17

Grčija 18 35 17

Hrvaška 20 36,4 16,4

Portugalska 31 47 16

Švedska 49 65 16

Luksemburg 11 25 14

Finska 38 51 13

Italija 17 30 13

Nizozemska 14 27 13

Avstrija 34 46 do 50 12 do 16

Nemčija 18 30 12

Bolgarija 16 27,09 11,09

Ciper 13 23 10

Francija 23 33 10

Češka 13 22 9

Irska 16 34,1 8,1

Latvija 42 50 8

Madžarska 13 21 8

Romunija 24 30,7 6,7

Poljska 15 21 do 23 6 do 8

Slovaška 14 19,2 5,2

Belgija 13 17,4 4,4

Slovenija 25 27 2

Malta 10 11,5 1,5
Vir: Resch in drugi (2014), Nacionalni energetski in podnebni načrti 27 držav članic EU, zbrani na 
portalu Evropske komisije (European Commission, 2021).

*Resch in drugi (2014) = Resch, Gustav, Christian Panzer in André Ortner. 2014. 2030 RES targets for 
Europe – a brief pre-assessment of feasibility and impacts. TU Wien & EEG, Dunaj. Dostopno preko: 
https://www.keepontrack.eu/contents/publicationsscenarioreport/kot--2030-res-targets-for-euro-
pe.pdf (10.9.2021).
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primer delež OVE povečala iz 30 na 
55 odstotkov, kar pomeni, da se bo 
delež OVE v končni rabi energije v 
desetih letih zvišal za kar 25 odstot-
kov. Povečanje v Litvi in Španiji bo 
znašalo 22 odstotkov, Slovenija pa je 
na repu držav članic EU: delež OVE se 
bo zvišal za zgolj dva odstotka. Niž-
jo rast deleža OVE predvideva zgolj 
Malta (1,5 odstotka).

Manjkajoči delež obnovljivih virov 
zakupili na Češkem

»Sloveniji je za izpolnitev cilja o 
25-odstotnem deležu energije iz ob-
novljivih virov v končni rabi do leta 
2020 zmanjkal slab odstotek, zato je 
morala manjkajoči delež nadomesti-
ti s statističnim prenosom, ki ga je 
zakupila na Češkem,« pove Tomislav 
Tkalec. Vlada je namreč novembra 
2021 sprejela sklep o Sporazumu 

o statističnem prenosu obnovljive 
energije med Republiko Slovenijo 
in Češko republiko ter Borzenom 
kot sopodpisnikom sporazuma. Ker 
Slovenija ni dosegla 25-odstotnega 
deleža OVE, je morala država, skladno 
z evropskimi direktivami in uredbami, 
manjkajoči delež v višini 455 gigava-
tnih ur zapolniti z dodatnimi ukrepi, 
in sicer do konca leta 2021. 

Pri tem je bil za leto 2020 edini 
možni mehanizem statistični prenos 
določene količine energije iz obno-
vljivih virov iz ene države članice v 
drugo. Sporazum, ki je bil nostrifici-
ran tudi s strani Evropske komisije, je 
vzpostavil okvir za statistični prenos 
obnovljive energije, na podlagi kate-
rega je Slovenija kupila manjkajoči 
delež OVE za leto 2020. Po besedah 
Tkalca smo za to odšteli okoli pet 
milijonov evrov.

Do ciljev tudi s skupnimi projekti 
Sicer pa evropska zakonodaja po-

leg statističnega prenosa omogoča 
tudi druge možne mehanizme v pri-
meru nedoseganja nacionalnih ciljev, 
tudi vlaganje v skupne projekte OVE 
s tretjimi državami in sodelovanje 
v mehanizmu Unije za financiranje 
OVE, pri čemer države vplačajo del 
sredstev v poseben evropski sklad, iz 
katerega se nato financirajo različni 
projekti OVE. Je pa za države članice 
seveda najugodneje, če priložnosti 
za izpolnitev zastavljenih ciljev glede 
deleža OVE v končni rabi energije izra-
bijo z lastnimi uresničenimi projekti.

Tkalec poudari, da tudi v letu 2021 
nismo dosegli ciljev glede izrabe OVE, 
odstotek je še bistveno nižji kot leto 
prej, zato obstaja možnost, da bomo 
letos za plačilo statističnega prenosa 
odšteli celo okoli 100 milijonov evrov. 

TRAJNOST JE JEDRO NAŠIH DEJANJ

Siemens Energy je v celo� predan podpori Pariške 
konvencije in ciljem ZN o trajnostnem razvoju. Že 
več kot 150 let Siemens Energy dela na 
preoblikovanju energetskega sveta.

Naš cilj je do leta 2030 doseči podnebno nevtralnost 
v lastnem delovanju in do leta 2023 pokri� 100% 
lastne porabe električne energije iz obnovljivih virov.

Poleg tega želimo naredi� električna omrežja 
popolnoma brez emisij toplogrednih plinov, a z 
najvišjo zmogljivostjo ter najvišjimi zdravstvenimi in 
varnostnimi standardi. Trajnostno pomeni: brez SF6 
plinov, mešanice F-plinov in brez kateregakoli 
drugega toplogrednega plina.

Proizvodi Blue namreč ne vsebujejo PFAS F-plinov 
(Per- in polifluoroalkilne snovi), ki so na seznamu 
kri�čnih PFA snovi in so prav tako v postopku 
prepovedi uporabe, ki naj bi v Evropi začela velja� 
leta 2025.
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h�p://www.sel.si, T: 01 474 9 274

proizvajamo za sedanjost,
Center vodenja SEL

Stara strojnica HE Završnica

gradimo za prihodnost!

Novozgrajena MHE Borovlje

Negujemo tradicijo,

Zamenjava zapornic na
HE Medvode

Letošnja suša je 
znova opozorila 
na občutljivost 
hidroelektrarn
Avtorici: Urška Kužner, Andreja Šalamun

Voda je v Sloveniji poleg lesne 
biomase eden najpomemb-
nejših virov energije, v svetu 

pa je okoli 20 odstotkov vse električ-
ne energije pridobljene prav z izkori-
ščanjem hidroenergije. A podnebne 
spremembe vplivajo tudi na to po-
dročje energetike. Tako je na primer 
letos poleti prvič po letu 2003 obstala 
hidroelektrarna Solkan, in sicer zaradi 
izjemno nizkega vodostaja reke Soče. 
Po podatkih Agencije RS za okolje je 
povprečni pretok na Soči v prvi po-
lovici leta znašal 39 kubičnih metrov 
na sekundo, kar je dvakrat manj od 
običajne načrtovane vrednosti. Pov-
prečni pretok na Savi je dosegel 103 
kubične metre na sekundo oziroma 
polovico manj od načrtovane vred-
nosti, medtem ko je bilo na Dravi 
stanje boljše – povprečni pretok na 
tej reki je v prvih šestih mesecih le-
tošnjega leta znašal 185 kubičnih me-
trov na sekundo oziroma 46 kubičnih 

metrov manj od načrtovane vrednosti. 
Zaradi pomanjkanja padavin in 

posledično nizkega vodostaja ter 
pretoka rek so tako vse tri verige 
hidroelektrarn v lasti skupine HSE 
v prvi polovici leta proizvedle pre-
cej manj električne energije, kot so 
načrtovale, in sicer za polovico manj 
kot v prvih šestih mesecih leta 2021. 
V Soških elektrarnah so proizvedli 
123 gigavatnih ur in dosegli 54-od-
stotno realizacijo, enako kot veriga 
hidroelektrarn na spodnji Savi, ki je 
proizvedla 83 gigavatnih ur električne 
energije. Boljše rezultate so dosegli 
v družbi Dravske elektrarne Maribor 
(DEM), kjer so z 954 gigavatnih ur 
uresničili 71 odstotkov načrtovane 
proizvodnje. 

Precej manj so proizvedle tudi 
družbe v okviru GEN energije. Kot so 
julija sporočili iz GEN energije, je pro-
izvodnja na hidroelektrarnah na Savi, 
ki jih upravljata družbi SEL in HESS, 

V prvih petih mesecih letošnjega leta se je proizvodnja ele-
ktrične energije v slovenskih hidroelektrarnah znižala za 
44 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo 
podatki Borzena. Po mesecu dni je bilo znižanje še večje, 
sledila pa je še poletna suša in izjemno nizek vodostaj rek, 
kar je še dodatno okrnilo delovanje hidroelektrarn. 

Kot so julija 
sporočili iz GEN 

energije, je proizvodnja na 
hidroelektrarnah na Savi, 
ki jih upravljata družbi 
SEL in HESS, ob polletju 
dosegla 266 gigavatnih 
ur (GWh) in je bila glede 
na prvo polovico leta 2021 
nižja za več kot polovico. 
Skupna proizvodnja je 
ob polletju znašala le 56 
odstotkov načrtovane.
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ob polletju dosegla 266 gigavatnih ur 
in je bila glede na prvo polovico leta 
2021 nižja za več kot polovico. Skupna 
proizvodnja je ob polletju znašala le 
56 odstotkov načrtovane, medtem ko 
je bila proizvodnja v istem obdobju 
leta 2021 nad načrtovano in je doseg-
la 123 odstotkov. 

Na eni strani dolgotrajne suše, na 
drugi hudi nalivi 

Kot pravijo v družbi HESS, so od 
začetka letošnjega leta pa do 13. sep-
tembra proizvedli 197 GWh električne 
energije. Izpostavijo, da smo v zad-
njem obdobju priča daljšim sušnim 
poletjem, prav tako pa prihaja tudi 
do vedno večjih ekstremov – na eni 
strani so dolgotrajne suše, na drugi 
pa pogosta neurja. Vse to močno vpli-
va na vodostaje rek. Zato se v HESS 
na podnebne ekstreme pripravljajo 
tudi s programom obsežne gradnje 
sončnih elektrarn, s katerimi bodo 
lahko v sušnih obdobjih vsaj deloma 
kompenzirali izpad hidro proizvodnje. 

Poudarijo, da predstavlja hibridni 
sistem vode in sonca primer uspe-
šnega povezovanja obnovljivih virov 
energije in njihove najučinkovitejše 
rabe. Pretočne akumulacije hidroe-
lektrarne imajo v takšnem hibridnem 
sistemu vlogo hranilnika energije. Po-
jasnijo, da lahko ob sončnih dneh, ko 
je proizvodnja iz sončne elektrarne 
večja, z uravnavanjem skupne proi-
zvodnje s hidroelektrarno del vodne 
energije shranijo v pretočni aku-
mulaciji in jo ponovno uporabijo v 

času manjše proizvodnje iz sončne 
elektrarne (npr. ponoči, ob oblačnih 
dneh). Enako sodelovanje velja tudi v 
obdobjih manjših pretokov, ko pove-
čajo proizvodnjo iz sončnih elektrarn.

Zbiralniki pomembni tudi zaradi vse 
večjih vremenskih ekstremov

Poudarijo, da zaradi večnamen-
skosti projekta pretočne akumulacije 
na spodnji Savi tudi v času suš omo-
gočajo in zagotavljajo visoko raven 
podtalnice in s tem posredno zadrže-
vanje pitne vode v Posavju. Navajajo, 
da zaradi akumuliranja večjih količin 
nadzemne vode (ki vplivajo tudi na 
večje količine podzemne vode) omo-
gočajo ohranjanje biodiverzitete in 
zmanjšujejo ekstremna nihanja tem-
perature reke (večje količine vode se 
segrevajo počasneje kot prosto tekoči 
vodotoki). Prepričani so, da so zbiral-
niki pomembni ravno zaradi vedno 
večjega pojava hidroloških ekstremov 
in neenakomerne razdelitve padavin 
preko leta in da brez njih reguliranje 
vodotokov praktično ni več mogoče. 
Dodajo, da imajo na drugi strani za 
primer visokih voda mehanizme, s 
katerimi obvladujejo poplavno var-
nost, in da večje zmogljivosti agrega-
tov omogočajo tudi boljši izkoristek 
visokih pretokov, ne pa tudi tistih 
najbolj ekstremnih. 

Prilagajajo se nizkemu vodostaju 
rek 

V HESS poudarjajo, da kot tehnični 
ukrep že zdaj izvajajo aktivno bogate-

V družbi HESS 
se na podnebne 

ekstreme pripravljajo tudi 
s programom obsežne 
gradnje sončnih elektrarn, 
s katerimi bodo lahko 
v sušnih obdobjih vsaj 
deloma kompenzirali 
izpad hidro proizvodnje. 

Povprečni 
pretok na Soči 

je v prvi polovici 
leta znašal 39 kubičnih 

metrov na sekundo, kar je 
dvakrat manj od običajne 

načrtovane vrednosti. 
Povprečni pretok na Savi 

je dosegel 103 kubične 
metre na sekundo 

oziroma polovico manj 
od načrtovane vrednosti, 

medtem ko je bilo na Dravi 
stanje boljše – povprečni 

pretok na tej reki je v 
prvih šestih mesecih 

letošnjega leta znašal 
185 kubičnih metrov 

na sekundo oziroma 46 
kubičnih metrov manj od 

načrtovane vrednosti. 

nje podtalnice preko polnjenja dre-
nažnih kanalov. Obenem zagotavljajo 
tudi protipoplavno zaščito – aktivno 
z odpiranjem zapornic ob nalivih in 
nenadnih porastih vodotokov. Pove-
do, da ima vsaka hidroelektrarna na 
spodnji Savi tri agregate. Pri nizkih 
pretokih obratuje le eden, na ostalih 
dveh pa čas izkoristijo za vzdrževalna 
dela oziroma remonte. Tako maksi-
malno izkoristijo vse pretoke, brez 
izgube vode v času remonta, hkrati 
pa ohranjajo zanesljivost delovanja.

Treba bo iskati dodatne 
zmogljivosti 

»Letošnja suša je močno načela 
proizvodnjo v hidroelektrarnah, a 
to ni nič novega, saj smo v zadnjih 
letih že doživeli sušna obdobja, ki 
so vplivala na količino proizvedene 
električne energije v hidroelektrar-
nah,« ugotavljajo v nevladni organi-
zaciji Umanotera. Opozarjajo, da se 
bodo glede na projekcije podnebnih 
sprememb ti trendi v prihodnosti do-
datno zaostrili, zato bo po njihovem 
mnenju dodatne zmogljivosti treba 
iskati v drugih obnovljivih virih ener-
gije. Gradnji novih hidroelektrarn niso 
naklonjeni, saj ocenjujejo, da so ne-
gativni vplivi na habitate in biodiver-
ziteto preveliki, poudarjajo pa tudi, da 
je potencial na področju hidro energi-
je že dodobra izkoriščen. »Posledično 
so na voljo le še lokacije, ki so z vidika 
varstva narave problematične, saj po 
navedbah stroke predstavljajo biodi-
verzitetne vroče točke v regiji in celo 

širše,« pravijo v Umanoteri. Dodajo, 
da je s tem povezano tudi dejstvo, da 
so postopki za pridobivanje dovoljenj 
zahtevnejši in terjajo dalj časa za pri-
pravo, kar pomeni, da bi razvoj novih 
hidroelektrarn trajal več let, kar je z 
vidika blaženja podnebnih sprememb 
predolgo. »In ne nazadnje: osredoto-
čenost politike in energetike na večje 
proizvodne vire v preteklosti – vključ-
no s hidroelektrarnami – je botrovala 
temu, da smo v Sloveniji od leta 2005 
priklopili najmanj novih obnovljivih 
virov energije (OVE) izmed vseh članic 
Evropske unije. Na drugi strani smo 
tudi na repu EU pri izkoriščanju de-
leža sonca in vetra v naši energetski 
mešanici, kar lahko spet povežemo s 
pretirano osredotočenostjo na več-
je proizvodne enote,« poudarjajo v 
Umanoteri. 

Edina resna alternativa je sončna 
energija

S tem se strinjajo tudi v društvu 
Focus, društvu za sonaraven razvoj. 
Tomislav Tkalec meni, da bi morali, 
namesto da gradimo nove hidroe-
lektrarne, več vložiti v izkoriščanje 
drugih obnovljivih virov energije. Oce-
njuje, da je na kratek rok med proi-
zvodnimi viri edina resna alternativa, 
ki jo lahko relativno hitro razvijamo, 
sončna energija. 

V Umanoteri pa izpostavijo, da bi 
morali energijo usmeriti tudi v zmanj-
šanje porabe. Promet in industrija sta 
glede zmanjševanja porabe energije 
zelo zapostavljena sektorja, kjer so 

potenciali v večji meri neizkorišče-
ni. Za ilustracijo navedejo podatek 
Agencije za energijo, da bi zavezanci 
za energetske preglede v industriji v 
primeru izvedbe ukrepov, priporoče-
nih v okviru energetskih pregledov, 
prihranili približno 5.400 GWh ur 
energije. Gre za približno 20 odstotkov 
njihove trenutne porabe ali približno 
10 odstotkov vse energije, ki smo jo 
porabili v Sloveniji v letu 2019. »Gre za 
velike, doslej nerealizirane prihranke, 
žal pa zakonodaja ni oblikovana tako, 
da bi spodbudila doseganje teh pri-
hrankov,« poudarijo. 

HOPING d.o.o. 
Poslovna cona A19

Tel. 04 25-15-240
info@hoping.si
www.hoping.si

izvedba vseh faz projektne dokumentacije za izgradnjo ali rekonstrukcijo 
industrijskih objektov;
izvajalski inženiring za izgradnjo ali rekonstrukcijo industrijskih objektov;
svetovalni in investitorski inženiring na področju industrijske energetike, 
racionalnega izkoriščanja energije in ekologije;
dobava in vgradnja industrijskih kotlov Viessmann GmbH;
dobava, vgradnja in servis industrijskih kotlov Bono Energija S.p.A.;
dobava specialne opreme za termoenergetska postrojenja;
projektiranje in izgradnja sistemov za čiščenja odpadnega zraka po sistemu 
termične oksidacije (RTO). 
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Težki časi za 
energetiko,  
a dobri za jedrsko 
energijo
Avtorica: Andreja Šalamun 
S krizo na evropskem energetskem trgu, ki je povezana z družbenopolitič-
nimi razmerami, doživlja jedrska energija nekakšen preporod. Nekatere dr-
žave napovedujejo, da bodo znova zagnale že ustavljene jedrske reaktorje in 
zgradile nove ter na ta način zagotovile varnost dobave električne energije. 

Zaradi pomanjkanja energije 
vlade številnih držav po svetu 
iščejo rešitve. Mnoge jih vidi-

jo v jedrskih elektrarnah, kot navaja 
Reuters. Tako je na primer japonska 
vlada nedavno izdala ukaz za vnovični 
zagon nekaterih jedrskih reaktorjev, ki 
so jih zaustavili po nesreči v Fukuši-
mi, poleg tega naj bi zgradili še nove. 
V Južni Koreji trenutno gradijo štiri 
reaktorje (obratuje jih 24), do leta 
2030 pa naj bi povečali delež jedrske 
energije iz 27 na 30 odstotkov in pos-
tali velik izvoznik jedrskih reaktorjev. 
Aktivni so tudi na Kitajskem (do leta 
2025 napovedujejo še vsaj šest reak-
torjev, kar bo proizvodnjo iz jedrske 
energije povečalo na 70 gigavatov), v 
Indiji in drugje.

Zanimanje za jedrsko energijo se 
veča tudi v Evropi. Tako so se na pri-
mer v Belgiji odločili, da bodo še za 
deset let podaljšali uporabo jedrske 

energije, ki naj bi jo sicer povsem 
opustili že do leta 2025, v Franciji, kjer 
v jedrskih elektrarnah proizvedejo 67 
odstotkov elektrike, pa načrtujejo kar 
precej novih reaktorjev. Poleg tega 
se je tamkajšnja državna energetska 
družba Électricité de France (EDF) za-
vezala, da bodo pozimi delovali vsi 
njeni jedrski reaktorji, ki naj bi tako 
pomagali državi prebroditi energet-
sko krizo in se izogniti omejitvam med 
ogrevalno sezono. Trenutno namreč 
zaradi različnih vzrokov – od vzdrže-
valnih del do pojava korozije – stoji 32 
od 56 francoskih reaktorjev. Vlada je 
tudi objavila namero, da bo prevzela 
celoten lastniški delež v družbi EDF. 
Tako si bo olajšala izvedbo jedrskega 
programa. V Belgiji so dosegli načelni 
dogovor o podaljšanju uporabe je-
drske energije za deset let, čeprav 
so sprva načrtovali, da jo bodo leta 
2025 povsem opustili. Nove jedrske 

Z jedrsko energijo 
v Sloveniji 

letno proizvedemo 5,7 
teravatne ure (TWh) 
električne energije; zaradi 
solastništva jo je polovica 
namenjene Hrvaški. Kot 
pravijo v NEK, s pomočjo 
jedrske elektrarne 
pokrijemo 20 odstotkov 
porabe električne energije 
v Sloveniji in 16 odstotkov 
na Hrvaškem. 
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Poslanstvo ARAO je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi  
odpadki in izrabljenim gorivom v Republiki Sloveniji, skladno  
z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka
V Sloveniji imamo vzpostavljen sodoben, celovit in varen sistem ravnanja z radioaktivnimi  
odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG), primerljiv s sistemi drugih razvitih držav.

Temeljne naloge ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke so načr-
tovanje, priprava na izgradnjo in izgradnja odlagališča nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov, priprava na obratovanje zgrajenega 
odlagališča ter odlaganje vseh slovenskih nizko-in srednjeradioak-
tivnih odpadkov. Poleg tega ARAO celostno skrbi za prevzemanje, zbi-
ranje, prevoz, predelavo in skladiščenje institucionalnih radioaktivnih 
odpadkov. To so odpadki, ki niso jedrski odpadki temveč radioaktivni 
odpadki s področja raziskav, medicine in industrije. Do izgradnje 
odlagališč so radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo v ustreznih sk-
ladiščih, kjer je stalno poskrbljeno za njihov nadzor in varnost. 

ARAO aktivno sodeluje z mednarodnimi 
strokovnimi inštitucijami, pripravlja študije, 
analize in poročila. Poleg tega pripravlja in 
sodeluje pri izdelavi strateških načrtov in 
poročil, ki jih je Republika Slovenija kot del 
razvite mednarodne skupnosti na tem po-
dročju dolžna zagotoviti in jih stalno posod-
abljati. Za kakovostno izvajanje teh nalog je 
ključno, da ARAO skrbi za ustrezno vzdrževan-
je kompetentnosti ter poznavanje mednarodne 

Zaprto odlagališče rudarske 
in hidrometalurške jalovine na 
območju nekdanjega rudnika 
urana Žirovski vrh

Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov (CSRAO) 
Brinje, Dol pri Ljubljani

Načrtovano odlagališče nizko-  
in srednjeradioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) Vrbina, Krško

situacije na področju 
ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom.

Mag. Sandi Viršek, direktor ARAO
»ARAO pri svojem delu posebno mesto 
posveča okoljskim vidikom. Naš temeljni 
cilj je zaščita ljudi in okolja pred nepotreb-
nimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj zaradi 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Zato je naša glav-
na aktivnost poiskati rešitve za odlaganje tovrstnih 

odpadkov v odlagališča, varna za vse prihodnje generacije. Glede na energetsko 
krizo v kateri smo, ARAO tudi pospešeno pripravlja vse potrebno za izgradnjo odlag-
ališča nizko – in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). To bo omogočilo varno in 
trajno odlaganje NSRAO V Sloveniji. Da delujemo dobro, je letos maja potrdila tudi 
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), katere neodvisni strokovnjaki 
so se pri nas mudili na 9-dnevni misiji. Zaključili so, da je program upravljanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v Sloveniji celovit in deluje dobro.«

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Vrbina17, 8270 Krško, Slovenija
T: +386 1 236 32 00

www.arao.si

Lokacije delovanja ARAO
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reaktorje naj bi gradili tudi Nizozem-
ci, Madžari, Poljaki, Čehi, Slovaki in 
drugi. Nekoliko bolj zadržani so Finci, 
ki so letos zaradi političnih razlogov 
ustavili priprave na gradnjo reaktorja 
Hanhikivi, pa tudi Nemci, ki sicer na-
črtujejo, da bodo do konca letošnjega 
leta povsem opustili jedrsko energijo, 
a so na začetku septembra sporoči-
li, da bosta do konca letošnje zime 
vseeno v pripravljenosti ostali dve 
jedrski elektrarni na jugu Nemčije, in 
sicer Isar 2 in Neckarwestheim.

GEN: Za razogljičenje potrebujemo 
kombinacijo jedrske in OVE 

Tudi Slovenija je že vrsto let jedr-
ska država, in kot kaže, bo tako tudi 
v prihodnje. V GEN energiji, katere 
hčerinska družba je Nuklearna elek-
trarna Krško (NEK), pravijo, da nikoli 
niso dvomili o vlogi jedrske energije 
pri razogljičenju elektroenergetskega 

sistema in energetski neodvisnosti. 
»Tudi v času, ko jedrska energija ni 
imela izrecne podpore, smo vzdrževali 
visoko motivacijo zaposlenih in mo-
dernizacijo postrojev. Danes pa se vse 
bolj jasno kaže, da je samo kombinaci-
ja novega jedrskega bloka in obnovlji-
vih virov energije tista, s katero lahko 
do leta 2035 razogljičimo nacionalno 
proizvodnjo električne energije in se 
realno lotimo razogljičenja družbe,« 
so prepričani v podjetju. Poudarjajo, 
da NEK zaradi doslednega, sistema-
tičnega vzdrževanja in premišljenega 
posodabljanja tehnološke opreme 
izpolnjuje vse pogoje za dolgoročno 
obratovanje jedrske elektrarne v pri-
hodnjih desetletjih.

Projekt JEK2 že teče
Poleg upravljanja polovice lastni-

štva NEK pa v družbi GEN energija vo-
dijo tudi projekt izgradnje drugega 

bloka jedrske elektrarne, JEK2, ki ga 
načrtujejo poleg obstoječe jedrske 
elektrarne NEK v Vrbini pri Krškem. 
Prepričani so, da bo drugi blok »po-
membno prispeval k razvoju sodobne, 
zanesljive, varne, okolju prijazne in 
v prihodnost usmerjene oskrbe Slo-
venije z električno energijo po sta-
bilni in dostopni ceni brez izpustov 
toplogrednih plinov«. Poudarjajo, da 
je projekt JEK2 »med ključnimi ukre-
pi za pospešeno uresničevanje ciljev 
podnebne nevtralnosti in razogljiče-
nja slovenskega elektroenergetskega 
sistema, ki hkrati omogoča tudi stra-
teško pomembno energetsko neod-
visnost Slovenije od uvoza električne 
energije. Za razliko od fosilnih virov 
energije namreč električno energijo 
znamo in zmoremo v prihodnosti v 
celoti proizvajati doma.« Izpostavijo 
tudi, da je nov blok kot stabilen pro-
izvodni objekt potreben tudi zaradi 

zagotavljanja sistemske podpore raz-
pršenim obnovljivim virom.

A čeprav postopki že tečejo (GEN 
energija je julija lani dobila energet-
sko dovoljenje za njegovo gradnjo, 
decembra pa vložila pobudo za zače-
tek umeščanja drugega bloka v pros-
tor ter jo marca letos dopolnila), se 
politika o projektu še ni dokončno iz-
rekla. Odločitev o tem, ali ga sploh že-
limo, naj bi vlada sprejela konec tega 
mandata in šele po izpeljanem pos-
vetovalnem referendumu. Nasprotniki 
so še vedno prepričani, da pomeni 
uporaba jedrske energije preveliko 
nevarnost in da še vedno ne vemo 
dobro, kaj bi z odpadki. Tudi nemški 
inštitut za ekonomske raziskave je v 
poročilu leta 2019 jedrsko energijo 
označil za predrago in nevarno ter 
zapisal, da ne bi smela biti del pod-
nebju prijazne energetske mešanice 
prihodnosti.
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ODGOVOR NA IZZIVE
ENERGETSKE NEODVISNOSTI 
SLOVENIJE.

gen-energija.si

Navkljub spremenljivim razmeram zagotavljamo 
cenovno dostopnost električne energije za vse.

S prepletom  jedrske, vodne in sončne energije 
skrbimo za prehod k nizkoogljičnosti.

Razvijamo rešitve, ki bodo še naprej, v vsakem 
trenutku zagotavljale zanesljivo domačo dobavo 
električne energije.

ODGOVORNA 
ENERGIJA.

Jedrska energija pokrije 20 odstotkov vse 
porabe energije v Sloveniji 

Toda če nam je všeč ali ne, z jedrsko energijo 
v Sloveniji letno proizvedemo 5,7 teravatne ure 
(TWh) električne energije; zaradi solastništva jo 
je polovica namenjene Hrvaški. Kot pravijo v NEK, 
s pomočjo jedrske elektrarne pokrijemo 20 od-
stotkov porabe električne energije v Sloveniji in 
16 odstotkov na Hrvaškem. 

Vsakih 18 mesecev v NEK opravijo redni remont. 
Naslednji je na vrsti oktobra letos in bo predvi-
doma trajal 32 dni. Kot so pojasnili, bodo opravili 
menjavo dela izrabljenega goriva s svežim, ob 
zaustavitvi elektrarne pa tudi pomembne poso-
dobitve in modifikacije, med drugim zamenjavo 
visokotlačne turbine s ciljem povečanja moči elek-
trarne. V Skupini GEN načrtujejo, da bodo izpad 
proizvodnje med remontom NEK nadomestili s 
proizvodnjo v njihovih hidroelektrarnah na reki 
Savi (SEL in HESS) ter Termoelektrarni Brestanici 
v kombinaciji z nakupom nadomestne električne 
energije na trgu.  

Višje kritje v primeru jedrske nesreče 

Po novem morajo jedrske družbe prvič v zgodovini 
skleniti realistične zavarovalne premije v primeru je-
drske nesreče, kar določa nov sporazum med državami 
OECD, sprejet decembra lani, poroča portal ecce.org. 
Za posamezno jedrsko nesrečo je doslej posamezna 
družba krila 165 milijonov evrov stroškov, ostalo je šlo 
na breme države, v kateri je do nesreče prišlo. Nasprot-
niki jedrske energije in tudi drugi proizvajalci elektrike 
so poudarjali, da gre za nepravično ureditev in da to 
pomeni veliko subvencijo jedrski energiji, medtem ko 
so ostali proizvajalci elektrike morali plačati vse svoje 
stroške zavarovanja. Z novim sporazumom se je tako 
odgovornost jedrskih družb povečala na 700 milijonov 
evrov ter se bo vsako leto povečala še za dodatnih sto 
milijonov evrov, dokler v petih letih ne bo dosegla 1,2 
milijarde evrov na posamezno nesrečo. 

Kljub zaostrenim razmeram 
dobro opravljajo svoje poslanstvo

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada v obdobju od leta 1995 do 30. junija 2022 ter 
portfelj Sklada na dan 30. junija 2022

Uporabniki električne energije, pro-
izvedene v NEK, smo zavezani k pra-
vočasni razgradnji jedrskega objekta 
in tudi k varni in trajni odložitvi v NEK 
proizvedenih jedrskih odpadkov. Od 
leta 1995 dalje se sredstva za ta namen 
zbirajo v Skladu za financiranje razgra-
dnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz  NEK (Sklad), upoštevaje 
naložbeno politiko, ki jo na predlog 
Upravnega odbora Sklada potrdi Vlada 
Republike Slovenije. Sklad od leta 1998 
financira tudi program dela Agencije 
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
(ARAO).

Poslovanje Sklada 
Ob izjemno zahtevnih pogojih na 

kapitalskih trgih je Sklad v preteklem 
letu dosegel dober poslovni rezultat. 
Doseženi donos je znašal 2,07 % in je 
bil primerljiv z drugimi obvezniškimi 
vzajemnimi skladi in pokojninskimi 
skladi z zajamčenim donosom v Re-
publiki Sloveniji. Sklad je ustvaril 16,9 
milijonov evrov prihodkov. 

Na povečanje portfelja Sklada v 
zadnjem obdobju vpliva tudi povišanje 
prispevka, ki ga mora plačevati druž-
ba GEN energija. S 1. avgustom 2020 
znesek v višini 0,0048 evra za vsako 

prevzeto kWh električne energije, pro-
izvedene v NEK in prodane v Sloveniji 
(do navedene spremembe je prispevek 
znašal 0,003 evra), s 1. januarjem 2022 
pa 0,012 evra. Spremenjena je bila tudi 
zahtevana stopnja donosnosti.

Aktualno v letu 2022
V prvem polletju letošnjega leta 

smo bili priča izjemno težkim razme-
ram na kapitalskih trgih. Tudi Sklad 
se sooča z upadi vrednosti naložb, 
ki izhajajo iz naraščajočih se obre-
stnih mer na evrskem območju in 
svetovnem gospodarstvu, kot posle-
dici že dlje časa prisotnih inflacijskih 
pritiskov, vojne v Ukrajini in iz tega 
izhajajočih strahov pred recesijo. V 
zaostrenih razmerah Sklad s sredstvi 
upravlja še toliko bolj skrbno in pre-
udarno, upoštevaje veljavno konser-
vativno naložbeno politiko. Spremlja 
nove mejnike, ki bodo v naslednjih 
letih pomembno vplivali na področje 
energetike v Sloveniji in na njegovo 
poslovanje. 

Julija je bilo izdano gradbeno do-
voljenje za odlagališče NSRAO Vrbi-
na, Krško (objekti odlagališča). ARAO 
pripravlja ponovitev razpisa za izbor 
izvajalca gradnje odlagališča NSRAO, 

pričetek gradnje je načrtovan v začet-
ku leta 2023.

Maja je bil v zakonodajni postopek 
posredovan Predlog zakona o Javnem 
skladu Republike Slovenije za financi-
ranje razgradnje NEK in odlaganje ra-
dioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva iz NEK (ZSFR-1). Določila spre-
jetega ZSFR-1 pa bodo v poslovanje 
Sklada vnesla kar nekaj pomembnih 
sprememb.

V Skladu se morajo zbirati finančna 
sredstva za kritje stroškov za varno 
razgradnjo NEK in za kritje stroškov 
odlaganja vseh radioaktivnih od-
padkov iz NEK. Zagotovljen mora biti 
ustrezen vir financiranja in delovanje 
Sklada mora biti  podrejeno določ-
bam Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 
o ureditvi statusnih in drugih prav-
nih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
NEK, njenim izkoriščanjem in razgra-
dnjo. Sklad se zaveda pomembnosti 
pravočasne izgradnje odlagališča 
NSRAO Vrbina, Krško in upravlja s 
sredstvi na način, da bodo ta na raz-
polago takoj, ko bo to potrebno.

Mag. Darija Štraus Trunk,  
direktorica Sklada

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov,  
proizvedenih v NEK, uspešno plemeniti zbrana sredstva.

Prispevek NEK in 
GEN energije 

Izplačila
Razlika 

(prispevek-
izplačila)

Portfelj Sklada
(tržna vrednost)1

30. 6. 2022Izplačila ARAO
Nadomestila za 

omejeno rabo 
prostora NORP

Skupaj 
izplačila

1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 – 4 6
242.906.953 49.052.617 70.661.731 119.714.348 123.192.605 213.314.717 

 Sklad svoje naložbe vrednoti po pošteni vrednosti, pri čemer poštena vrednost temelji na objavljenih tržnih cenah. Knjižno stanje portfelja se med letom ne usklajuje
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Energetski trg je v zadnjem času izpostavljen 
tudi posledicam vojne v Ukrajini, ki je povzro-
čila velika nihanja na trgu energentov. Na Mini-
strstvu za infrastrukturo napovedi o pričakova-
nih razpletih ne želijo podati, poudarjajo pa, da 
se je razmeram treba prilagoditi z zmanjšanjem 
rabe električne energije in obenem povečeva-
njem deleža obnovljivih virov energije. To naj bi 
zmanjšalo uvozno odvisnost in hkrati poveča-
lo zanesljivost oskrbe. Kako pa vse to vpliva na 
naše elektroenergetsko omrežje? 

»Pričakujemo 
tudi določene 

ukrepe EU, in sicer 
predvsem v smeri, da se 
ekstra dobiček večine 
proizvajalcev električne 
energije, v okvir katerega 
ne sodi proizvodnja iz 
plinskih enot, pravično 
porazdeli po vertikali do 
končnega porabnika,« 
poudarjajo v Elesu.

Končali projekt SINCRO.GRID

V družbi Eles so pred kratkim 
obeležili zaključek projekta 
SINCRO.GRID, ki je nastal v so-
delovanju s hrvaškimi partnerji. 
V okviru projekta so na inova-
tiven način integrirali sicer že 
uveljavljene tehnologije – kom-
penzacijske naprave, baterijske 
hranilnike električne energije 
in sistem za ugotavljanje meja 
obratovanja. Gre za prvi uspeš-
no zaključen projekt s področja 
pametnih omrežij, ki je bil sofi-
nanciran iz Instrumenta za po-
vezovanje Evrope, od leta 2030 
pa naj bi s SINCRO.GRID obvla-
dali vse, kar bo priklopljeno na 
prenosno omrežje.

Na Energetski zbornici Slo-
venije (EZS) ocenjujejo, da 
trenutne družbenopolitične 

razmere na naša omrežja nimajo ne-
posrednega vpliva. »Nismo v vojnem 
stanju, da bi lahko govorili o vplivih 
na omrežja, smo pa v stanju izrednih 
energetskih razmer, ko se lahko od-
zivamo z nekimi trenutnimi hitrimi 
ukrepi na eni strani ter premišljeni-
mi dolgoročnimi odločitvami, ki naj 
bi doprinesle k stabilizaciji razmer z 
visokimi cenami energentov,« pojas-
ni izvršna direktorica EZS mag. Ana 
Vučina Vršnak.

Tudi v družbi Eles se strinjajo, da 
elektroenergetski sistem Slovenije s 
tehničnega vidika deluje brezhibno, 
razmere v Evropi pa bodo po njiho-
vem mnenju odvisne od treh stvari: 
ponovnega zagona vseh jedrskih elek-
trarn v Franciji, naraščanja padavin 
in s tem višje proizvodnje v hidroe-
lektrarnah ter razpoložljivosti plina 
iz Rusije. V nasprotnem primeru je 
pričakovati redukcije in omejitve po-
rabe ter izjemno visoke cene plina in 
električne energije.

»Pričakujemo tudi določene ukrepe 
EU, in sicer predvsem v smeri, da se 
ekstra dobiček večine proizvajalcev 
električne energije, v okvir katerega ne 
sodi proizvodnja iz plinskih enot, pra-
vično porazdeli po vertikali do konč-
nega porabnika,« poudarjajo v Elesu.

Potrebni so sodobni načini vodenja 
omrežja

Prof. dr. Boštjan Blažič s Katedre za 
elektroenergetske sisteme in naprave 
z ljubljanske Ekonomske fakultete pa 
meni, da družbenopolitične razme-
re vendarle vsaj posredno vplivajo 
tudi na razvoj elektroenergetskega 
omrežja. Okoljska ozaveščenost jav-
nosti in podnebne spremembe so 
namreč prinesle zaveze po razoglji-
čenju, trenutna vojna v Ukrajini pa 
je močno zvišala cene plina in tako 
sprožila vprašanja o samozadostnosti 
oskrbe z energenti.

»Vsi ti dejavniki vplivajo na oskrbo 
z električno energijo (višanje deleža 

obnovljivih virov) in spodbujajo ele-
ktrifikacijo prometa in ogrevanja, kar 
pa zahteva tudi spremembe v omrežju. 
Sončne elektrarne, električna vozila in 
toplotne črpalke, ki jih pred dvajsetimi 
leti (skoraj) ni bilo, je namreč treba 
nekam priključiti,« pojasnjuje.

Četudi se omrežje nenehno raz-
vija in modernizira, razmere vseeno 
zahtevajo pospešene prilagoditve 
predvsem na distribucijski ravni, ki 
bi omogočile priklop visokega deleža 
sončnih elektrarn, električnih vozil 
in toplotnih črpalk ob čim manjših 
vlaganjih v omrežno infrastrukturo. 
Ob tem pa bi bilo treba vpeljati tudi 
sodobne načine vodenja omrežja.

»S tradicionalnim načinom vo-
denja in načrtovanja omrežja bodo 
namreč potrebna izjemno visoka vla-
ganja v okrepitev energetske infra-
strukture (novi transformatorji, vodi), 
kar bo tako zaradi pomanjkanja de-
narja kot obsega del težko izvedljivo v 
doglednem času,« razloži sogovornik.

Prilagajati se je treba tudi na strani 
porabe

»Elektrifikacija je torej vse večja, 
in to na vseh ravneh – od prometa do 
ogrevanja, hkrati pa moramo z elek-
triko varčevati,« na paradoks opozori 
izvršna direktorica EZS.

»Letos stanje v proizvodnji elektri-
ke v Evropi ni ravno ugodno: zaradi 
suše so pretoki rek nizki, posledično 
hidroelektrarne ne dosegajo načrtov, 
zaradi remontov pa je proizvodnja 
nižja tudi v jedrskih elektrarnah. To 
varčevanje je težje razumljivo kot npr. 
pri plinu, kjer je vsem jasno, da če 
plin iz dotične države ne bo pritekel, 
ga pač ne bomo mogli porabiti,« po-
jasnjuje.

Za zagotovitev zanesljive oskrbe bi 
bilo zato v prvi vrsti treba poskrbeti 
za lastne proizvodne vire in omrež-
je, ki bi to energijo tudi prineslo do 
porabnikov, to pa pomeni nenehna 
vlaganja tako v proizvodne energet-
ske objekte kot v omrežje.

»Ker pa energetski prehod po-
meni tudi vse večjo decentralizacijo 
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Družbenopolitične 
razmere posredno 
vplivajo tudi na razvoj 
elektroenergetskega 
omrežja
Avtorica: Jerneja Srebot
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Četudi se 
omrežje nenehno 

razvija in modernizira, 
razmere vseeno zahtevajo 

pospešene prilagoditve 
predvsem na distribucijski 

ravni, ki bi omogočile 
priklop visokega deleža 

sončnih elektrarn, 
električnih vozil in 

toplotnih črpalk ob čim 
manjših vlaganjih v 

omrežno infrastrukturo. 
Ob tem pa bi bilo treba 

vpeljati tudi sodobne 
načine vodenja omrežja.

proizvodnje, torej vse več razpršenih 
obnovljivih virov, je treba vlagati v 
prilagoditev omrežja tudi na strani 
naše porabe. To se imenuje prožnost 
odjema in vsak, ki se bo pripravljen 
odreči porabi v nekem trenutku – re-
cimo takrat, ko je poraba generalno 
v državi največja – bi moral biti za to 
primerno nagrajen,« poudarja sogo-
vornica.

Postati moramo aktivni odjemalci 
S tem se strinjajo tudi v družbi 

SODO, saj ima sočasna oddaja ali 
prevzem na distribucijskem omrežju 
svoje fizikalne omejitve. »Zavedati 
se moramo, da kot odjemalci lahko 
postanemo aktivni s tem, ko začne-
mo prilagajati svoj odjem, namestimo 
proizvodne naprave, hranilnike, hi-
šne sisteme za upravljanje z energijo 
ipd.,« pojasnijo.

Tako lahko gospodinjski odjemalci 
pričakujejo, da bodo tarife zaradi pri-
lagajanja in učinkovitejše rabe omrež-
ja postale časovno odvisne.

»Odjemalci smo vajeni, da lahko 
izbiramo med višjo (VT) in nižjo tarifo 
(NT) ali enotno tarifo (ET). Pri obra-
čunu se obetajo spremembe, ki pred-
videvajo pet časovnih blokov in dve 
sezoni, na kateri se razdeli koledarsko 
leto,« napovedujejo v podjetju.

V kriznih razmerah vsak gleda le 
nase

Vse večji delež obnovljivih virov v 
strukturi proizvodnje elektrike pome-
ni večjo razpršenost energijskih virov 
in vse več uporabnikov, ki prevzemajo 
aktivno vlogo z vključevanjem lastnih 
obnovljivih virov energije. Pri vsem 
tem pa se postavlja vprašanje stra-
teških rezerv.

»Izjemno pomembno, za našo 
državo strateško vprašanje, je, do 
katere ravni si upamo prevzemati 

uvozno odvisnost, s tem v povezavi 
pa, do katerih moči moramo imeti 
strateške rezerve za primere, ko ni 
vetra in sonca, ko so izredno nizke ali 
izredno visoke temperature, ko je hi-
drologija slaba. Takrat tudi po Evropi 
gleda vsak zase, takrat je hitro konec 
skupnega evropskega trga,« so jasni 
v družbi Eles.

Sami tovrstna nihanja in nesklad-
ja med proizvodnjo in porabo urav-
navajo z avtomatsko in ročno regu-
lacijo povrnitve frekvence, a gre tu 
zgolj za sekundno, minutno in urno 
izravnavo. Za daljša obdobja so za 
to potrebne strateške rezerve, ki jih 
imamo v Sloveniji v obliki plinskih 
elektrarn v Brestanici in na lokaciji 
Termoelektrarne Šoštanj. »A bolj kot 
bo naraščala uporaba obnovljivih 
virov, bolj bomo potrebovali te stra-
teške rezerve,« poudarjajo v Elesu.

Razvoj pametnih omrežij bi morali 
pospešiti

Eden od odgovorov na spremenje-
ne razmere v omrežju zaradi novih 
elementov so pametna omrežja. Ne-
nehen razvoj omrežja v smeri večje 
informatizacije namreč pomeni tudi 
boljšo pokritost z meritvami in ana-
litiko merilnih podatkov ter bolj op-
timalnega vodenja omrežja.

»Razvoj v smeri pametnih omre-
žij je že precej daleč na ravni pre-
nosnega omrežja, počasnejši pa na 
področju distribucije, na katerem je 
problematično predvsem nizkonape-
tostno omrežje,« pravi Blažič in do-
daja, da bi morali v izogib previsokim 
vlaganjem v omrežno infrastrukturo 
razvoj pametnih omrežij pospešiti. 
»To najprej zahteva jasno zavezo dr-
žave in vodstev omrežnih operaterjev, 
da te cilje dosežemo, za tem pa še 
finančna sredstva in kadre, ki bodo 
to izvedli,« poudari. 

Vinprom Inženiring d.o.o.

Podjetje ponuja sledečo 
opremo oziroma sistema:
 Oprema parnih in vročevodnih sistemov
 Oprema in rešitve termalnega olja
 Toplotne in hladilne postaje
 Prenosniki toplote
 Oprema v energetiki in procesni industriji

Ponujamo vam tudi:
 Projektiranje in iskanje projektnih tehničnih rešitev
 Proizvodnja opreme v kooperacijski proizvodnji
 Zagon opreme
 Vodenje energetike in energetskih postrojenj
  Inženiring pri izgradnji industrijskih objektov
 Nadzor nad izvajanjem del
 Kvaliteto, inovativnost in funkcionalnost
 Podporo dobrega znanja in pridobljenih izkušenj
 Naročniki in dobavitelji so naša garancija za uspeh

Podjetje je osredotočeno 
predvsem na 
energetsko, tehnološko 
in tlačno opremo 
po lastni rešitvi in 
konstrukciji. Oprema se 
izdeluje v kooperacijski 
proizvodnji. Po dobavi 
oziroma montaži 
izvajamo zagon opreme 
in nastavitev parametrov 
obratovanja

Na osnovi povpraševanja našega 
kupca ali celo končnega uporabnika 
pripravimo ustrezno tehnično rešitev,  
ki jo podjetje ponudi stranki. Na osnovi 
odločitve oziroma naročila stranke, se 
zatem izvedejo sledeče aktivnosti:
 Definiranje in potrditev tehnične 
rešitve
 Izdelava tehnične dokumentacije
 Proizvodnja opreme v kooperacijski
proizvodnji
 Dobava in priklop opreme
 Zagon in poskusno obratovanje

Vsa oprema se izdeluje za znanega 
kupca oziroma uporabnika, ter je 
temu primerno tudi projektirana. 
Vsi proizvodi so produkt lastnega 
strokovnega znanja in našega                        
nenehnega izobraževanja

Kovačičeva ulica 11,
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.:  +386 (1) 548 42 10
info@vinprom.si

Bogatstvo ni to kar 
imamo, temveč  
to kar znamo.

Proizvodi in storitve, ki jih tržimo 
v okviru lastnega inženirskega 
znanja:
 Vročevodni kotli in parni kotli na  
lesno biomaso in fosilna goriva 
 Kogeneracijska postrojenja 
 Kotli na odpadno toploto in rekuperacijo
 Lovilci nesnage varjene izvedbe
 Dimne in zračne lopute 
 Vakuumske postaje 
 Toplotne postaje 
 Vakuumski zračni kondenzator 
 Toplotni prenosniki cevne izvedbe
 Tlačna oprema
 Avtoklavi
 Mešalne posode
 Akumulatorji pare in vroče vode 
 Črpalne postaje 
 Dozirni sistemi
 Kontejnerske izvedbe strojnic
 Tehnološki sistemi v procesni industriji 
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Nemčija, ki je v EU znana po 
najbolj odločnem načrtu 
za razogljičenje, namerava 

elektrarne na premog opustiti do 
leta 2038, a zdaj že ugasnjene znova 
priklaplja v elektroenergetski sistem. 
Razlog je zmanjšana dobava plina iz 
Rusije, delovanje termoelektrarn pa 
naj bi omogočilo ohranjanje zalog pli-
na. Tako so na začetku avgusta pog-
nali prvo že zaustavljeno elektrarno 
na premog Mehrum v Hohenhamel-
nu, konec avgusta pa termoelektrar-
no Heyden v Petershagnu v deželi 
Severno Porenje-Vestfalija, ki naj bi 
bila z močjo 875 megavatov (MW) ena 
najmočnejših elektrarn na premog v 
Nemčiji. Na zagon je v tej državi prip-
ravljenih še več termoelektrarn. 

Kaj pa v Sloveniji? Na Agenciji za 
energijo pojasnijo, da slovenske ter-
moelektrarne obratujejo v skladu s 
potrebami slovenskega elektroener-
getskega sistema in razpoložljivosti 

drugih virov (hidroelektrarne, jedrska 
elektrarna, uvoz električne energije). 
O razporejanju konkretnega angaži-
ranja posameznih proizvodnih enot 
odločajo njihovi lastniki v okviru skle-
njenih pogodb na bilateralnem trgu 
in na borzi z električno energijo. Le 
v primeru, ko v sistemu nenadoma 
močno upade proizvodnja zaradi ne-
predvidenega dogodka, kakršen je iz-
pad večje proizvodne enote, sistemski 
operater prenosnega omrežja ELES 
zahteva zagon proizvodnih enot, ki 
zagotavljajo ročno rezervo za povr-
nitev frekvence. Večino te rezerve v 
slovenskem elektroenergetskem sis-
temu zagotavljajo termoelektrarne s 
plinskimi turbinami.

Proizvedle skoraj 32 odstotkov vse 
električne energije v Sloveniji 

»Leta 2021 so slovenske termoe-
lektrarne proizvedle 3.720 gigavatnih 
ur (GWh) električne energije,« pra-

vijo na Agenciji za energijo. Skupna 
proizvodnja slovenskih elektrarn, v 
kateri je upoštevan 50-odstotni delež 
proizvodnje v Nuklearni elektrarni Kr-
ško, je v istem obdobju znašala 11.718 
GWh. To pomeni, da so v letu 2021 
slovenske termoelektrarne proizved-
le 31,75 odstotka vse v Sloveniji proi-
zvedene električne energije. Ta delež 
se iz leta v leto spreminja predvsem 
zaradi različnih hidroloških razmer 
in rednih remontov za menjavo gori-
va v NEK. Proizvajalci namreč vedno 
najprej v celoti izkoristijo vire z nižji-
mi variabilnimi stroški in šele po tem, 
ko so ti v celoti izkoriščeni, angažirajo 
termoelektrarne.

V obdobju od januarja 2022 do av-
gusta 2022 se v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem oddana električna 
energija termoelektrarn ni bistveno 
spremenila. Deleži oddane elektrike 
iz termoelektrarn pa so se opazno 
spremenili predvsem zaradi izredno 

slabe hidrologije v letu 2022 in s tem 
oddaje (proizvodnje) HE v prenosno 
omrežje (podrobnejši prikaz podatkov 
je prikazan v tabeli 1).

V zimskih mesecih, ki sledijo, na 
Ministrstvu za infrastrukturo in na 
Agenciji za energijo pričakujejo ne-
koliko višjo porabo električne ener-
gije glede na pretekla leta, višina 
povečanja pa bo odvisna predvsem 
od dobave plina v EU, od sprejetih 
ukrepov v Sloveniji in EU in od vre-
menskih razmer.

Lani iz termoelektrarn 4.019.190 ton 
ogljikovega dioksida 

Zagotovo delovanje termoelektrarn 
pomembno vpliva na emisije toplo-
grednih plinov. V letu 2021 so sloven-
ske termoelektrarne v okolje izpustile 
4.019.190 ton ogljikovega dioksida, kar 
predstavlja 1,08 kg na kilovatno uro 
električne energije, proizvedene v slo-
venskih termoelektrarnah, oziroma 
0,343 kg na kilovatno uro električne 
energije, proizvedeno v vseh sloven-
skih elektrarnah skupaj.

TEŠ prevzema 
vodilno vlogo v 
proizvodnji elektrike  
v državi
Avtorica: Urška Kužner

Ker je od 1. oktobra Nuklearna elektrarna Krško (NEK) zaustavljena zaradi 
remonta, vodilno vlogo proizvodnje elektrike v Sloveniji prevzema Ter-
moelektrarna Šoštanj (TEŠ). Termoelektrarne po Evropi nasploh v zad-
njem času znova dobivajo pomembnejšo vlogo. 

Vlada razglasila prvo stopnjo 
ogroženosti 

Vlada je septembra razglasila 
prvo stopnjo ogroženosti na 
področju proizvodnje električ-
ne energije. Namen ukrepov in 
smernic je priprava elektroe-
nergetskega sistema (in znot-
raj tega predvsem sistemskih 
elektrarn) za zanesljivo obra-
tovanje v času kriznih razmer. 
Hkrati skušajo znotraj elektro-
gospodarstva povečati strate-
ške zaloge goriva – od naftnih 
derivatov, plina in premoga. V 
premogovniku Velenje se za-
vedajo povečanega tveganja 
in negotovosti, ki vplivajo na 
delovanje evropskega elek-
troenergetskega sistema, zato 
dvig stopnje pripravljenosti in 
ustrezne ukrepe vseh deležni-
kov ocenjujejo kot smiseln. 

V družbah HSE in TEŠ so se 
odločili za povečanje strate-
ških zalog premoga na depo-
niji. To poskušajo doseči tako 
z dodatnimi aktivnostmi pri 
izkopu lastnega premoga kot s 
preučevanjem možnosti uvoza 
premoga. TEŠ išče primerne tuje 
premoge, ki morajo ustrezati 
tako tehničnim kot tudi okolj-
skim standardom. Prve testne 
količine so prispele iz Indone-
zije. Na TEŠ pojasnjujejo, da 
so trenutno še v fazi testiranja 
ustreznosti uvoženih premogov, 
ki jih lahko dodajajo k lignitu 
iz PV.
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Izgradnja in obnova 
cevovodov brez izkopov
Klasična metoda z odprtimi jarki izgradnje cevovodov ne more 
več izpolniti sodobnih okoljevarstvenih zahtev. Zato so tehno-
logije brez izkopov postale edina alternativa klasični gradnji 
cevovodov, ki imajo prednost v hitri gradnji, minimalnem po-
seganju v okolje in nižji onesnaženosti z izpušnimi plini.

»Sodobno gradbeništvo  nudi  no-
vogradnje in obnovo obstoječih ce-
vovodov po metodah brez izkopov 
(ang. no dig tehnologies ali trenchless 
technologies). Ta članek na kratko 
predstavlja tehnologije namestitve 
– izgradnje, popravila (sanacije) in za-
menjave cevovodov, ki se lahko upo-
rabljajo za plinovode, kanalizacijo in 
vodo,« razlagajo v družbi Vilkograd, ki 
omenjene tehnologije uspešno upo-
rablja že 25 let.

Minimalni izkop
Opisani metodi obsegata tehnike, 

materiale in opremo, ki se uporablja-
jo za vgradnjo cevovodov in kablov 
pod zemljo z minimalnim izkopom. 
Z metodo brez izkopov je treba jašek 
izkopati le na začetku in koncu odseka 
cevovoda. Križanja cest, železniških 
tirov, rek in gradbišč praktično ne 
vplivajo na njihov potek in ni potrebe 
po preusmerjanju prometa, ki je lahko 
zelo zapleten in drag. 

Ena od tehnologij brez izkopov 
so podvrtavanja po tehnologiji Hori-
zontalnega usmerjenega vrtanja (ang. 
HDD – Horizontal directional drilling), 
ki jo delimo na:

 ▪ večja podvrtavanja, namenjena 
novogradnjam, pri čemur govo-
rimo o izgradnji cevovodov brez 
izkopov ( kot so prečkanja rek, 
avtocest, železnic, cest, itd,);

 ▪ manjša podvrtavanja (hišni priključki).

Večja podvrtavanja za 
infrastrukturne objekte

Tehnologija podvrtavanja po me-
todi HDD se uporablja za izgradnjo 

vseh instalacijskih vodov (plinovodi, 
vodovodi, tlačne kanalizacije, elek-
trovodi, telekomunikacije …), razen 
gravitacijske kanalizacije. S tehnolo-
gijo je možno premagati večje dolži-
ne tudi več kot 1000 m v enem kosu 
podvrtavanja in premera vrtine tudi 
do 1200 mm. Prav tako se tehnologija 
izvaja v vseh vrstah zemljin in hribin, 
ne glede na njihovo trdoto.

Manjša podvrtavanja za  
hišne priključke

Izjemno praktična so manjša podvr-
tavanja v okviru hišnih priključkov. V 
primeru namestitve novih vodovod-
nih ali plinskih cevi do stanovanjskega 
objekta ni treba kar koli razkopavati 
po urejeni zelenici, asfaltni dovozni 
poti ali tlakovanem dvorišču. Za takšne 
primere obstaja majhna vrtalna gar-
nitura, za katero se izkoplje jama na 
koto predvidene inštalacije. Z vrtalno 

garnituro se prevrta pod omenjenimi 
površinami do objekta (tudi v objekt 
v predpripravljene jaške) in namesti 
želeno inštalacijsko cev z uvlačenjem 
cevi v vrtino.

Sanacija dotrajanih cevovodov
Druga tehnologija brez izkopov 

(ang. pipe bursting) se uporablja 
kot sanacija obstoječih dotrajanih 
cevovodov z namestitvijo nove cevi 
na mesto dotrajane cevi obstoječe 
podzemne vodne, kanalizacijske ali 
plinske infrastrukture. »To je edina 
možnost sanacije z novo cevjo, ki lah-
ko zamenja cevovod vzdolž iste linije, 
ne da bi fizično odstranila obstoječi 
vod. To daje veliko prednost, da ni 
treba zagotoviti dodatne nove linije – 
prostora za namestitev novega cevo-
voda. Gre za tehnologijo, s katero po 
stari cevi, ki se uniči (zdrobi, razreže), 
povlečemo novo cev manjšega, ena-
kega ali večjega premera od obstoječe 
cevi,« razlagajo v Vilkogradu.

Večje podvrtavanje po tehnologiji HDD

83

PLIN

2021 jan-avg 2021 jan-avg 2022

energija [MWh] delež energija [MWh] delež energija [MWh] delež

HE 4.503.749,42 33,75% 3.478.588,21 38,58% 1.852.948,06 22,88%

NEK 5.411.302,86 40,55% 3.403.829,53 37,75% 3.946.890,47 48,73%

TE 3.429.006,90 25,70% 2.133.522,23 23,66% 2.298.890,70 28,39%
Vir: MzI
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V TE-TOL bodo zmanjšali rabo premoga 

V družbi Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana (TE-TOL), ki je del Energetike 
Ljubljana, je polno obratovanje vezano na ogrevalno sezono. Trenutno na 
področju proizvodnje električne energije obratujejo s 25 megavatov moči 
od 40, na področju proizvodnje toplote pa s 35 megavati moči od 185. 
TE-TOL v slovenskem merilu predstavlja okoli 4-odstotni delež električne 
energije in okoli 50-odstotni delež toplotne energije iz sistemov daljin-
skega ogrevanja. Obratuje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, vsi 
izpusti pa so pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi. V premeru 
večje proizvodnje se posledično povečajo izpusti CO2.

Njihova proizvodnja je odvisna predvsem od temperatur zunanjega 
zraka, saj so v osnovi toplarna. Glede na statistiko preteklih let se letna 
proizvodnja giblje okrog 350 gigavatnih ur elektrike in 1.000 gigava-
tnih ur toplote. Trenutno od plana ne odstopajo, preostanek leta pa je 
odvisen predvsem od zime – tako od temperature kot od ukrepov za 
zmanjšanje rabe energije.

V Energetiki Ljubljana pravijo, da trenutne energetske razmere obra-
tovanja oziroma potrebne proizvodnje TE-TOL k sreči ne ogrožajo, saj 
imajo za potrebe ogrevalne sezone že zagotovljene dobave energentov 
(premog in lesno biomaso). So pa trenutne energetske razmere, pred-
vsem zaradi visokih cen zemeljskega plina, tudi zanje zelo zahtevne, 
saj zaključujejo investicijo v izgradnjo plinsko-parno enote, s katero 
bodo lahko zmanjšali porabo premoga za 70 odstotkov in s tem naredili 
pomemben korak v smeri zelenega prehoda.

V Šaleški dolini imata velik vpliv na 
okolje družbi TEŠ in Premogovnik Ve-
lenje, zato v podjetjih poudarjajo, da 
največ sredstev, pozornosti in energi-
je vlagajo v zmanjševanje ogljičnega 
odtisa in drugih okoljskih vplivov. 
Zadnja leta zmanjšujejo tudi abso-
lutne izpuste toplogrednih plinov. V 
letu 2021 jih je bilo kar 700.000 ton 
(prikaz skupnih emisij) manj kot pred 
petimi leti, kar je posledica neneh-
nega vlaganja v izboljševanje učin-
kovitosti bloka 6 TEŠ in nižje porabe 
premoga. V skupini HSE pa spremljajo 
tudi izpuste in intenzivnost žveplo-

vega dioksida in dušikovih spojin pri 
proizvodnji električne energije. Oba 
parametra že vrsto let uspešno zni-
žujejo in sta precej pod dovoljenimi 
vrednostmi. Poudarjajo, da nenehno 
nadgrajujejo in izboljšujejo sisteme 
v bloku 6 TEŠ, da bi bilo izpustov še 
manj.

Optimizirajo uporabo energentov in 
materialov 

Med spremljanimi kazalniki sku-
pine HSE je tudi poraba skupne 
končne energije za električno ener-
gijo, ogrevanje, hlajenje in končno 

porabo energije v poslovnih stavbah 
na zaposlenega. Med porabljenimi 
gorivi sicer prednjačita premog za 
proizvodnjo električne in toplotne 
energije v TEŠ in zemeljski plin, ki ga 
uporabljajo v štirih plinskih turbinah, 
ponekod pa tudi za ogrevanje stavb. 
V letu 2021 so porabili več kot 50 od-
stotkov manj zemeljskega plina kot 
leto prej, ki pa so ga nadomeščali s 
kurilnim oljem. To je bila posledica 
razmer na energetskih trgih in visokih 
cen plina. Uspešno pa so zmanjšali 
porabo energije na zaposlenega, zlas-
ti v primerjavi z leti pred pandemijo 
koronavirusa.

Eles pripravil nabor ukrepov 
Na Elesu so v preteklih mesecih le-

tošnjega leta analizirali vse scenarije, 
vezane na pričakovano energetsko 
krizo v Evropi. Glede na ugotovitve 
so pripravili nabor ustreznih ukre-
pov, ki jih bodo primorani izvajati ob 
morebitnem pomanjkanju primar-
nih energentov in s tem povezanih 
težav pri zagotavljanju zadostnosti 
elektroenergetskega sistema. Vse z 
namenom, da bodo uporabniki priza-
deti v čim manjši meri oziroma težav 
s pomanjkanjem energije sploh ne 
bodo občutili.

Na Agenciji za energijo menijo, da 
trenutne energetske razmere same po 
sebi nimajo pomembnejšega vpliva 
na delovanje termoelektrarn. Visoke 
cene energije omogočajo ekonomsko 
upravičeno obratovanje tudi dražjim 
proizvodnim enotam, ki uporabljajo 
tekoča goriva in ki so v preteklosti 
skoraj izključno služile le kot sistem-
ska rezerva za povrnitev frekvence z 
ročno aktivacijo. 

Tabela 1: Prikaz oddane električne energije v proizvodnih enotah
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Brez varčevanja bi 
lahko do konca te zime 
povsem izpraznili 
evropska skladišča 
plina
Avtorica: Jerneja Srebot 
V juliju so članice Evropske unije na izrednem zasedanju Sveta EU potrdi-
le uredbo o zmanjšanju porabe zemeljskega plina v obdobju od 1. avgusta 
2022 do 31. marca 2023 za 15 odstotkov v primerjavi s porabo v zadnjih pe-
tih letih. Glede na uredbo je redukcija sicer prostovoljna, razen v primeru 
izrednih razmer, države pa naj bi ob tem upoštevale veljavno zakonodajo 
in naj ne bi sprejemale odločitev, ki bi ogrožale delovanje skupnega trga 
in zanesljivost oskrbe.

Na začetku septembra je bilo 
tako objavljeno besedilo 
Zakona o ukrepih za obvla-

dovanje kriznih razmer na področju 
oskrbe z energijo. V zakonu opredelje-
ni začasni ukrepi so odvisni od stop-
nje tveganja, ki jo v primeru motenj 
oskrbe razglasi vlada. Pri nižji stopnji 
tveganja gre za pozivanje porabnikov 
in ponudnikov električne energije, naj 
se pripravijo na krizne razmere, višja 
stopnja tveganja pa predstavlja kri-
zo oskrbe z energijo. V tem primeru 
lahko med drugim pride do začasno 
dopuščenega odstopanja od mejnih 
vrednosti emisij pri elektrarnah, pri 
sistemih daljinskega ogrevanja, ki kot 
gorivo uporabljajo plin, pa se čas med 
razglašeno višjo stopnjo tveganja ne 
šteje v obdobje za izračun doseganja 
kazalnikov učinkovitosti.

Na Ministrstvu za infrastrukturo 
(MzI) so pri tem jasni: »Vsi ti ukrepi 
imajo en sam cilj – zmanjšati porabo 
električne energije in s tem zagotoviti 
zanesljivo oskrbo z energijo, ki ne bo 
odvisna od volatilnosti energetskih 
trgov in mednarodnih političnih raz-
mer, kot je npr. vojna v Ukrajini.«

Trinajstega septembra je držav-
ni zbor soglasno podprl tudi vladni 
predlog zakona o oskrbi s plini, ki v 
primerih prekinitve poslovanja zaradi 
zaostrenih pogojev prinaša institut 
začasne nadomestne oskrbe s pli-

nom. Ukrep velja za gospodinjstva, 
male poslovne odjemalce in skupne 
gospodinjske odjemalce, cena nado-
mestne oskrbe pa bi bila omejena.

Ponudniki ukinjajo dobavo
Na Agenciji za energijo so v avgu-

stu poročali, da tako prenos plina do 
Slovenije kot oskrba v sami državi od 
razglasitve stopnje zgodnjega opozar-
janja 12. julija 2022 potekata nemote-
no. Dobavitelji plina naj bi svoje indu-
strijske odjemalce pozvali k racionalni 
rabi plina in jih obvestili o morebitnih 
redukcijah in prekinitvah v primeru 
kriznih razmer, na Agenciji pa so zago-
tovili, da do takšne situacije glede na 
takratno stanje naj ne bi prišlo.

Kljub temu pa kaže, da trenutne 
razmere niso obetavne za ponudnike 
zemeljskega plina. Komunalno pod-
jetje Velenje je namreč dobavo ze-
meljskega plina odjemalcem v Slove-
niji prekinilo s prvim oktobrom, enako 
odločitev pa je sprejela tudi družba 
Domplan, ki bo dobavo prekinila s pr-
vim novembrom. Pri obeh podjetjih 
so temu sklepu botrovale zaostrene 
razmere na trgu. Domplan v izjavi 
za javnost navaja: »Razmere na trgu 
zemeljskega plina so za dobavitelje 
trenutno zelo zahtevne zaradi vladne 
regulacije cene zemeljskega plina ter 
izjemno visokih cen zemeljskega plina 
na borzi.« Ob tem poudarjajo tudi dej-

V družbi Plinovodi 
ob sprejemu 

uredbe o zmanjševanju 
rabe zemeljskega 
plina menijo, da na trg 
zemeljskega plina ni 
neposrednega posega 
in zato sprejem tudi ne 
bi smel imeti posledic. 
»Predstavlja pa signal 
uporabnikom, da s 
prostovoljno zmanjšano 
rabo zemeljskega plina 
povsod tam, kjer to lahko 
neboleče storijo, z ustrezno 
regulacijo temperatur, 
prehodom na nadomestna 
goriva ali pa z drugimi 
ukrepi ne le prispevajo 
k manjši odvisnosti, 
temveč zmanjšujejo tudi 
stroške, saj je trenutna 
cena zemeljskega plina 
zaradi vojne v Ukrajini na 
evropskem trgu še vedno 
izredno visoka,« pojasnijo 
v podjetju.

Zaloge evropskega plina naj bi bile dovolj velike

Skladišča zemeljskega plina v Evropski uniji predstavljajo okrog četrtino 
celotne letne porabe plina, zato samostojno ne morejo zagotavljati 
oskrbe s plinom. Kljub temu pa pomembno prispevajo k uravnavanju 
porabe plina v zimskem času, zato je ustrezen nivo napolnjenosti v času 
pred zimo toliko bolj pomemben.

Na ponovnem izrednem zasedanju Sveta EU, ki je potekalo v sredini 
septembra, so ministri ovrednotili, da so evropske zaloge skladiščenega 
zemeljskega plina trenutno na 83 odstotkih. To naj bi v prihajajoči zimi 
zadostovalo za nemoteno oskrbo Evrope ob hkrati upoštevanih soli-
darnostnih mehanizmih. Prisotni so ob tem poudarili, da EU še vedno 
dela na zmanjševanju svoje odvisnosti tako od ruskih energentov kot 
od fosilnih goriv na splošno.
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Na Energetski 
zbornici 

Slovenije poudarjajo, 
da je z vidika vzdržnosti 
bistveno, da v evropskih 

skladiščih ohranimo 
vsaj 20 odstotkov plina, 

kar bi nam lahko uspelo, 
če nam uspe prihraniti 

15 odstotkov siceršnje 
porabe. »V javnosti je 

manj znano, da mora biti 
v sistemu vedno nekaj 

plina, če naj plinovodni 
sistem sploh deluje. Potem 

bi čez pomlad in poletje 
2023 skladišča ponovno 

zapolnili,« pojasnjuje 
izvršna direktorica 

zbornice mag. Ana Vučina 
Vršnak. 

stvo, da od države niso prejeli nobenih 
zagotovil glede povračila škode zaradi 
regulirane cene. Tudi v Energetiki Ce-
lje so se odločili, da predvidoma s 1. 
novembrom 2022 ukinejo dejavnost 
dobave zemeljskega plina, že spomla-
di pa je svoj umik s slovenskega trga 
elektrike in plina napovedala družba 
E.ON Ljubljana.

Previdno pri omejevanju cen
Na Energetski zbornici Sloveni-

je (EZS) poudarjajo, da je z vidika 
vzdržnosti bistveno, da v evropskih 
skladiščih ohranimo vsaj 20 odstot-
kov plina, kar bi nam lahko uspelo, 
če nam uspe prihraniti 15 odstotkov 
siceršnje porabe. »V javnosti je manj 
znano, da mora biti v sistemu vedno 
nekaj plina, če naj plinovodni sistem 
sploh deluje. Potem bi čez pomlad in 
poletje 2023 skladišča ponovno za-
polnili,« pojasnjuje izvršna direkto-
rica zbornice mag. Ana Vučina Vršnak. 

Ob tem pa ob omejevanju cen 
energentov svari pred nastankom 
paradoksov, ki se že pojavljajo v tu-
jini. »Španija je recimo omejila ceno 
plina (ta vpliva na ceno elektrike), a 
hkrati dejala, da svojim porabnikom 
ne bo svetovala varčevanja. Poraba 
plina v Španiji za proizvodnjo elek-
trike je sicer julija letos poskočila za 
126 odstotkov v primerjavi z lanskim 
julijem,« opozarja Ana Vučina Vršnak 
in pojasnjuje, da bi bili v primeru višje 
porabe zaradi omejitve cen pravza-
prav v še hujših težavah, saj bi dosegli 
ravno nasprotno, kar si želimo.

»Simulacije evropskega združenja 
elektro industrije Eurelectric, kate-
rega članica je tudi EZS, kažejo, da 
bomo, če ne bomo privarčevali ni-
česar, do konca zime (marec 2023) 
povsem izpraznili evropska skladišča 
plina,« poudarja sogovornica.

Trenutno je nujno reševanje 
kratkoročnih težav

V družbi Plinovodi ob sprejemu 
uredbe o zmanjševanju rabe zemeljske-
ga plina menijo, da na trg zemeljskega 
plina ni neposrednega posega in zato 
sprejem tudi ne bi smel imeti posledic. 

»Predstavlja pa signal uporab-
nikom, da s prostovoljno zmanjša-
no rabo zemeljskega plina povsod 
tam, kjer to lahko neboleče storijo, 
z ustrezno regulacijo temperatur, 
prehodom na nadomestna goriva ali 
pa z drugimi ukrepi ne le prispevajo 
k manjši odvisnosti, temveč zmanj-
šujejo tudi stroške, saj je trenutna 
cena zemeljskega plina zaradi voj-
ne v Ukrajini na evropskem trgu še 
vedno izredno visoka,« pojasnjujejo 
v podjetju.

Glede nadaljnjih ukrepov pa v pod-
jetju menijo, da iskanje kakršnih koli 
dolgoročnih rešitev vsaj v trenutnih 
razmerah še ne pride v poštev. »V tem 
trenutku je zagotovo najbolj pereče 
reševanje kratkoročnih težav, ki jih po 
našem mnenju vlada rešuje z veliko 
skrbnostjo. To dokazuje paket ener-
getske zakonodaje, ki je bil nedavno 
v proceduri obravnave na odborih in 
tudi soglasno sprejet v državnem zbo-
ru Republike Slovenije,« poudarjajo.

Poteze vlade podpirajo tudi v druž-
bi Geoplin: »Napovedana jamstva 
države nam bodo omogočila nadalj-
njo diverzifikacijo nabavnih virov ze-
meljskega plina in s tem nameravamo 
še povečati zanesljivost dobave tega 
energenta svojim odjemalcem, tj. in-
dustrijskim podjetjem in trgovcem z 
zemeljskim plinom.«

V Geoplinu ob delnih redukcijah 
dobave ruskega zemeljskega plina 
dobavo zagotavljajo s pomočjo ze-
meljskega plina iz razpršenih nabav-
nih virov in poti. 

www.plinovodi.si
tel.: 01 582 07 00

Vso našo energijo usmerjamo v 
razvijanje, gradnjo in upravljanje 
učinkovitega, varnega, zanesljivega in 
trajnostno naravnanega plinovodnega 
sistema.

Uvajanje obnovljivih plinov, kot so biometan, 
sintetični metan in zeleni vodik, odpira nove 
možnosti uporabe domačih obnovljivih virov 
energije, zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov in večjo energetsko neodvisnost.
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v Kronotermu, lahko toplotno črpalko 
povežemo tudi z drugimi sistemi, kot je 
na primer sončna elektrarna. Pouda-
rijo, da kombinacija toplotne črpalke 
s sončno elektrarno omogoča skoraj 
brezplačno ogrevanje, saj je strošek 
uporabnika le omrežnina. V podjetju 
pa vendarle priporočajo en pregled na 
leto – da se preveri delovanje naprave 
in zagotovi učinkovitost delovanja ter 
prepreči morebitne večje okvare.

Povpraševanje se povečuje tudi pri 
lesni biomasi 

Kljub vse večji priljubljenosti to-
plotnih črpalk pa se veliko sloven-
skih gospodinjstev še vedno ogreva 
na lesno biomaso; v zadnjem obdob-
ju se njihovo število zaradi vse višjih 
cen plina in elektrike še povečuje. 
Po nekaterih ocenah se v energet-
ske namene v Sloveniji vsako leto 
tako porabi več kot dva milijona ton 
lesa. Raste tudi poraba lesa v veli-
kih podjetjih, večji porabniki lesne 

MzI: »Dodatni ukrepi ne bodo potrebni, če 
bomo upoštevali prostovoljne«

Na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) na vpra-
šanje, s čim se bomo to zimo greli, odgovarjajo, 
da z istimi energenti kot do zdaj. »Zelo težko 
napovedujemo prihodnost, verjetno pa lahko 
pričakujemo motnje pri dobavi energentov za-
radi realnih razmer, ki smo jim priča. Zaradi tega 
so bili v celotni Evropi sprejeti usklajeni ukrepi, 
ki bi lahko pomagali omiliti posledice v tej zimi. 
Gre za znižanje porabe zemeljskega plina za 15 
odstotkov povprečne letne porabe, podoben 
ukrep pa se pripravlja tudi na področju oskrbe 
z elektriko,« pravijo na omenjenem ministrstvu. 

»Če bo do tega znižanja prišlo s prostovoljnimi 
ukrepi, potem dodatni ukrepi ne bodo potreb-
ni,« so prepričani. Če pa se to ne bo zgodilo, bo 
treba uvesti obvezne ukrepe, ki jih bomo morali 
vsi upoštevati. Na ministrstvu navajajo, da bo 
imela največji vpliv na dogajanje še vedno kriza 
zaradi vojne v Ukrajini, če bo zaradi nje Rusija 
nadaljevala z ustavljanjem dobave plina, ter 
zima – nadpovprečno huda zima v večjem delu 
Evrope bi namreč razmere še poslabšala.

biomase (predvsem sekancev) pa so 
tudi daljinska ogrevanja na biomaso, 
ki letno porabijo več kot 160.000 nm3 
lesnih sekancev in drugih lesnih goriv 
(peleti, lubje, ostanki). 

Država slabo regulira kurilne 
naprave na trgu

Eko sklad je pripravil nekaj sub-
vencij za kurilne naprave za lesno bi-
omaso, predvsem za prenovo kotlov 
in kotlovnic. V Sloveniji je namreč trg 
s kotli slabo reguliran. V zakonoda-
ji sicer piše, kakšna je zgornja meja 
prašnih delcev, ki so prisotni pri iz-
pustu, vendar se v praksi na trgu ne 
preverjajo. 

Krajnčeva poudari, da koriščenje 
lesa v energetske namene ni težavno, 
če bi država uredila minimalne stan-
darde peči na lesno biomaso, torej, 
kakšen mora biti minimalen izpust 
prašnih delcev. Zaradi denarne stiske 
namreč posamezniki kupujejo cenov-
no ugodne kotle oziroma peči, pri ka-

Nadpovprečno 
huda zima v Evropi bi 
razmere še poslabšala

Avtorica: Urška Kužner

Ne le električna energija in plin, v zadnjem času se izjemno dražita tudi 
energenta, s katerima se ogreva največ slovenskih gospodinjstev – les in 
kurilno olje. Zadnja raziskava Informe Echo o energetski učinkovitosti 
Slovenije je pokazala, da se 32 odstotkov slovenskih gospodinjstev ogreva 
z lesno biomaso, 20 odstotkov s kurilnim oljem, 12 odstotkov z zemeljskim 
plinom, 10 odstotkov z električno energijo in devet odstotkov s toplotni-
mi črpalkami. Kaj nas torej čaka to zimo in kako se bomo greli? 

Raziskava, ki so jo pred nekaj 
leti izvedli na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije, potrjuje, 

da je les (predvsem drva) pomemben 
energent na podeželju, saj se več kot 
55 odstotkov gospodinjstev ogreva z 
lesnimi gorivi. Ta večinoma pridobijo 
v lastnem gozdu ali gozdu, ki je v lasti 
širše družine. Toda očitno se stvari 
od omenjene raziskave družbe Infor-
me Echo (iz leta 2019) in od raziskave 
Gozdarskega inštituta spreminjajo in 
ljudje pospešeno menjavajo sisteme 
ogrevanja. V družbi Kronoterm, kjer 
razvijajo in proizvajajo toplotne čr-
palke, opažajo, da je energetska kriza 
vplivala tudi na njihovo poslovanje, 
saj zaradi izredno velikega povpraše-
vanja po vgradnji toplotnih črpalk v 
slovenska gospodinjstva trenutno ne 
morejo zadostiti tako velikemu številu 
kupcev. Kot največjo težavo izpostavi-

jo pomanjkanje materialov in surovin 
za proizvodnjo naprav. Pravijo, da so 
se čakalne dobe dobaviteljev zaradi 
različnih geopolitičnih situacij in epi-
demije pred dvema letoma močno 
podaljšale.

Poudarjajo, da imajo toplotne čr-
palke v primerjavi z drugimi sistemi 
ogrevanja kar nekaj prednosti. »V 
prvi vrsti izkoriščajo toploto iz okoli-
ce, črpajo toploto iz zraka, zemlje ali 
vode, ki je brezplačna. Za obratova-
nje potrebujejo le delček električne 
energije, energetsko so izredno učin-
kovite, omogočajo tudi do 80-odsto-
tni prihranek v primerjavi z drugimi 
ogrevalnimi sistemi,« naštejejo. Pra-
vijo, da kot veliko prednost toplotnih 
črpalk ljudje izpostavijo udobje in 
upravljanje na daljavo. »Zahvaljujoč 
tehnologiji lahko napravo uporabni-
ki upravljajo na daljavo od kjerkoli 

in kadarkoli le s pomočjo mobilne 
naprave. S toplotno črpalko tudi ni 
nobenega dela, stroški vzdrževanja pa 
so izredno nizki,« poudarijo. Kot pravi 
Nike Krajnc, vodja oddelka za gozdno 
tehniko in ekonomiko na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije, gospodinjstva že 
od leta 2017 lesno biomaso v veliki 
meri nadomeščajo s toplotnimi čr-
palkami.

Za delovanje potrebujejo le 20 
odstotkov električne energije

Toplotna črpalka izkorišča akumu-
lirano toplotno iz obnovljivih virov 
(zrak, zemlja, voda). Pri tem se ustva-
ri približno 80 odstotkov brezplač-
ne energije, okrog 20 odstotkov pa 
predstavlja električna energija, ki je 
potrebna za delovanje naprave. Pri-
hranki so tako v primerjavi z drugimi 
sistemi ogrevanja veliki. Kot pojasnijo 
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terih pa so izpusti prašnih delcev nad 
dovoljeno mejo. 

Kot poudari sogovornica, na nakup 
malih kurilnih naprav na lesno bio-
maso vplivata predvsem cena nakupa 
naprave in gibanje cen goriv na tržišču. 
Velik delež pri tem imajo tudi spod-
bude države, ki zadnja leta podeljuje 
nepovratna sredstva za kurilne na-
prave na lesno biomaso. Stare kurilne 
naprave nam neustreznost pokažejo iz 
posrednih kazalcev – slaba kakovost 
zraka zaradi uporabe malih kurilnih 
naprav na trdno gorivo. Težava poleg 
velikega izpusta prašnih delcev pa je 
tudi ta, da velik del uporabnikov ne 
pozna ali ne upošteva navodil za pra-
vilno pripravo drv in pravilno kurjenje 
– ne uporabljajo merilcev vlage drv, ne 
upoštevajo priporočenega časa suše-
nja drv, ne poznajo pravilne postavi-
tve skladovnic, obiski dimnikarjev niso 
dovolj pogosti in podobno. Krajnčeva 
meni, da je na tem področju še veliko 
prostora za izboljšave. 
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V Nacionalnem energetskem podnebnem na-
črtu (v nadaljevanju NEPN) se v naslednjih letih 
obetajo spremembe, prve aktivnosti v tej smeri 
pa se začenjajo že v tem mesecu. Na Ministrstvu 
za infrastrukturo se nadejajo pomoči širše jav-
nosti, saj bo več dogodkov namenjenih prav jav-
nim razpravam in ocenjevanju napredka. Tudi 
tematsko osredotočene seje, ki so že umeščene 
v program, se bodo v vsebini prilagajale ugoto-
vitvam, ki jih bodo oblikovali na javnih posvetih.

Vsaka država članica je 
izvajanje nacionalnega 

energetskega in podnebnega 
načrta dolžna spremljati 
in ugotovitve vsaki dve leti 
poročati Evropski komisiji, 
na vsakih pet let pa je načrt 
dolžna tudi posodobiti. Prvo 
posodobitev je tako Slovenija 
dolžna javiti Komisiji do 
konca junija 2024, do takrat 
pa namerava izvesti vrsto 
aktivnosti, ki bodo pripomogle 
k prenovi.

M inistrstvo za infrastruk-
turo (MzI) je začelo pro-
ces posodabljanja celo-

vitega Nacionalnega energetskega 
in podnebnega načrta (NEPN). Ta 
strateški dokument je slovenska vla-
da sprejela 27. februarja leta 2020 v 
skladu z zahtevami Evropske unije o 
energetski uniji in podnebnih ukre-
pih. Vsebina načrta je zastavljena 
za obdobje do leta 2030, a s pog-
ledom vse do leta 2040, sestavljajo 
pa jo cilji in strategije za uvajanje 
ukrepov na petih razsežnostih EU: 
razogljičenje, energetska učinkovi-
tost, energetska varnost, notranji 
trg ter raziskave, inovacije in kon-
kurenčnost.

Vsaka država članica je izvajanje 
načrta dolžna spremljati in ugoto-
vitve vsaki dve leti poročati Evropski 

komisiji, na vsakih pet let pa je načrt 
dolžna tudi posodobiti. Prvo poso-
dobitev je tako Slovenija dolžna ja-
viti Komisiji do konca junija 2024, do 
takrat pa namerava izvesti vrsto aktiv-
nosti, ki bodo pripomogle k prenovi.

Pri tem na ministrstvu računajo 
tudi na dejavno sodelovanje lokal-
nih organov, organizacij in ostalih 
interesentov ter širše javnosti, saj 
načrtujejo več javnih posvetov, kjer 
bodo lahko razpravljali in ocenili 
napredek. Prvi od teh je prelimi-
narni posvet, ki je bil izveden 28. 
septembra letos. Poleg tega se jese-
ni obeta tudi več ciljno usmerjenih 
tematskih posvetov, kjer bodo s šir-
šo strokovno javnostjo obravnavali 
ključne točke, prilagojene glede na 
rezultate preliminarnega javnega 
posveta.

Načrti naj bodo optimistični, a 
dosegljivi

Ob prihajajočih aktivnostih za 
posodobitev načrta smo nekaj so-
govornikov vprašali o tem, katere 
spremembe bi morali uvesti v načrt, 
da bi bil nadaljnji energetski razvoj 
nadvse optimalen. V družbi Eles, 
članici konzorcija izvajalcev, ki skrbi 
za tehnično in strokovno pomoč pri 
pripravi dopolnitev, poudarjajo, da bi 
morala biti usmeritev glede zelenega 
preboja optimistična, vendar še ved-
no v mejah možnega.

Na Energetski zbornici Slovenije 
glede NEPN podpirajo namene drža-
ve, da podpre vse nizkoogljične ener-
gijske vire, predvsem obnovljive vire 
energije in obenem jedrsko energijo.

»V tej kombinaciji energetski stro-
kovnjaki tudi vidijo prihodnost za za-

Bistveno je,  
da zastavljenim 
ciljem sledimo 
in jih dosežemo
Avtorica: Jerneja Srebot
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Na Energetski 
zbornici Slovenije 

glede NEPN podpirajo 
namene države, da podpre 

vse nizkoogljične energijske 
vire, predvsem obnovljive vire 

energije in obenem jedrsko 
energijo. »V tej kombinaciji 

energetski strokovnjaki 
tudi vidijo prihodnost za 

zadovoljitev vseh potreb po 
porabi elektrike. Kar pa se 

tiče fosilnih goriv, bi morala 
poraba padati; vsaj to je 

smisel zelenega prehoda, 
a o tem govorimo na dolgi 

rok, ne iz danes na jutri,« 
poudarja izvršna direktorica 

Energetske zbornice mag. 
Ana Vučina Vršnak.

dovoljitev vseh potreb po porabi ele-
ktrike. Kar pa se tiče fosilnih goriv, bi 
morala poraba padati; vsaj to je smisel 
zelenega prehoda, a o tem govorimo 
na dolgi rok, ne iz danes na jutri,« po-
udarja izvršna direktorica Energetske 
zbornice mag. Ana Vučina Vršnak.

Kar je optimalno danes, ne bo 
nujno tudi čez dvajset let

Profesor dr. Boštjan Blažič s Kate-
dre za elektroenergetske sisteme in 
naprave z Ekonomske fakultete Uni-
verze v Ljubljani ob tem poudarja, da 
o optimalnem razvoju elektroenerget-
skega sistema težko govorimo, saj ga 
načrtujemo za nekaj desetletij naprej, 
kar je optimalno danes, pa ne bo nuj-
no optimalno tudi čez dvajset let.

»Oskrba s plinom je recimo lep pri-
mer: optimalna včasih, danes pa ne več. 
Zato mislim, da je smer razvoja na pod-
ročju energetike politična odločitev, ki 
jo je treba sprejeti ob upoštevanju teh-
ničnih, ekonomskih in družbenih dejav-
nikov, in z zavedanjem, da je neznank 
še veliko in da se je treba enostavno 
odločiti,« pojasnjuje sogovornik.

S stališča NEPN tako meni, da si 
je treba zastaviti smiselne in realne 
cilje, predvsem pa tem ciljem tudi 
slediti in jih doseči.

Na družbi SODO opozarjajo, da je 
treba energetski sistem obravnavati 
kot celoto, zato enostavne rešitve ne 
pridejo v poštev, bo pa distribucijsko 
omrežje zagotovo hrbtenica zelenega 
prehoda.

»Neizogibno dejstvo zelenega 
prehoda je potreba po zagotavlja-
nju ustreznih zmogljivosti v elektro-
distribucijskem omrežju, kar lahko 
dosežemo le z njegovo ustrezno ši-
ritvijo in izgradnjo. Medtem pa bodo 
vlaganja v napredne tehnologije in 
inovativne rešitve pripomogla k temu, 
da bo vpliv novega modela oskrbe z 
električno energijo na distribucijsko 
omrežje bolj vzdržen,« pravijo.

Večja vlaganja v tehnološko na-
predno distribucijsko omrežje bi tako 
morala biti v NEPN prepoznana kot širši 
družbeni interes.

Bolj kot tehnološki je potreben 
miselni preskok

Ena od tem znotraj dialoga bo 
gotovo tudi raba razpršenih obno-
vljivih virov energije in njihovega 
vključevanja v omrežje. V družbi 
SODO namreč opažajo vse več in-
teresentov za priključitev lastnih 
energijskih virov na distribucijsko 
omrežje za namen samooskrbe. Pri 
tem opozarjajo na naraščanje de-
leža zavrnjenih vlog, saj je njihov 
obseg začel presegati razpoložljive 
zmogljivosti v omrežju. S harmoni-
ziranim razvojem razpršenih virov 
pa je povečevanje deleža obnovlji-
vih virov energije lahko cenejše in 
hitrejše.

»Z vidika vpliva obratovanja pro-
izvodnih naprav na distribucijsko 
omrežje je investitorje smiselno 
usmerjati na območja oziroma objek-
te, kjer je v času največje proizvodnje 
iz razpršenih virov tudi poraba veli-
ka (industrijski objekti, šole, trgovski 
centri itd.) z namenom, da se proi-
zvedena energija porablja čim bolj 
lokalno,« menijo v podjetju.

Naslednji ukrep, s katerim bi lažje 
obvladovali energijo iz razpršene pro-
izvodnje, pa je priključevanje večjih 
proizvodnih enot z lastnim priključ-
nim vodom v točko priključitve na 
elektrodistribucijskem omrežju, kjer 
je omrežje čim bolj togo.

»Pri vpeljavi pametnih rešitev 
ne gre zgolj za tehnološki preskok, 
ampak predvsem za zahteven mi-
selni preskok,« poudarjajo v družbi 
in pojasnjujejo: »Iz tradicionalnega 
poslovnega modela, kjer je omrežje 
grajeno v skladu s stanjem tehnike in 
po principu 'vgradi in pozabi' (angl. 
build and forget), prinašajo nove 
tehnologije možnost boljše izrabe 
omrežja in obratovanje bližje obra-
tovalnim mejam.«

Za takšno obratovanje bo imel 
operater na voljo več informacij, 
hkrati pa bo lahko sprejemal še večjo 
odgovornost za kakovostno delovanje 
omrežja, v katerega vključuje tudi sto-
ritve zunanjih izvajalcev. 

Izkoristek je 
občutno boljši
Pri ogrevanju vode se lahko poslužimo 
različnih rešitev, ena ugodnejših pa so 
gotovo fotonapetostni moduli. Količino 
toplote, ki jo dobimo iz dveh 2 m2 velikih 
toplotnih sončnih kolektorjev, lahko 
dobimo tudi iz solarnih modulov moči 2 
kW, a za nižjo ceno in z mnogimi drugimi 
prednostmi. Fotonapetostni modul v 
nasprotju s toplotnim sončnim kolektorjem 
izkoristi največ sončne svetlobe v hladnem 
in vetrovnem vremenu, manj pa v vročem 
mirnem zraku. Izgube v žicah do grelnika pa 
so ob tem neznatne.  

Za več informacij se lahko obrnete na 
podjetje Kon Tiki Solar d.o.o.,  
www.kontiki-solar.si.
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Biometan kot ekološka alternativa 
zemeljskemu plinu
Zemeljski plin takoj za nafto ostaja drugi najpomembnejši energent v Evropi. Glede na trenu-
tno energetsko krizo in evropske podnebne cilje pa bo v prihodnosti potrebno poiskati ekološko 
primerne alternative. Kot ena od alternativ se je pokazal zeleni vodik, ki pa zahteva obsežne 
prilagoditve prenosnih sistemov in naprav na strani porabnikov. 

Biometan lahko nadomesti 
zemeljski plin brez večjih po-
segov v obstoječo infrastruk-
turo, zaradi podobne kemijske 
sestave pa lahko nadomesti 
zemeljski plin tako v vlogi vira 
toplotne energije, kot v vlogi 
surovine za kemijske procese 
v industriji. Po ocenah EBA 
(European Biogas Associati-
on, www.europeanbiogas.eu) 
bi bioplin do leta 2050 lahko 
pokril 30% do 40% takratnih 
potreb po zemeljskem plinu 
v Evropi.

Proizvodnja bioplina je tudi 
v Sloveniji že uveljavljena in 
že več let zagotavlja dodaten 
vir ekološko ustrezne energije. 
Bioplin se večinoma uporabi 
na mestu zajema za kogene-
racijo električne in toplotne 
energije. S povečevanjem ko-
ličine proizvedenega bioplina 
postaja tehnično in ekonom-
sko učinkovito tudi injiciranje 
bioplina v obstoječe plinovod-
no omrežje. Priprava plina za 
injiciranje zahteva dodatne 

tehnološke postopke, s kate-
rimi surov bioplin predelamo 
v biometan, ki je primeren za 
vse aplikacije, v katerih se da-
nes uporablja zemeljski plin. 

Bioplin je potrebno očis-
titi neželenih primesi in ga 
nato kot biometan injicirati 
v omrežje. Neželene primesi 
v bioplinu so žveplene spoji-
ne, predvsem H2S, amonijak 
in silicijeve spojine ter voda 
in CO2.  Honeywell kot uve-
ljavljeni proizvajalec plinske 
merilne tehnike ponuja celo-
vite rešitve za merjenje količin 
proizvedenega plina, kroma-
tografe posebej prilagojene 
za merjenje kemijske sestave 
bioplina ter nadzorne sisteme, 
ki omogočajo daljinski nadzor 
delovanja naprav v realnem 
času. 

V Franciji, Belgiji, Nemči-
ji, Veliki Britaniji in na Dan-
skem je postavljenih že pre-
ko 250 Honeywellovih postaj 
za injiciranje biometana v 
plinovodno omrežje. Postaje 

merijo pretok biometana, 
njegovo kemijsko sestavo, 
vključene so naprave za 
odorizacijo in energetsko 
bogatenje za prilagoditev 
kurilne vrednosti, hkrati 
pa so postaje opremljene 
s telemetrijo, ki omogoča 
prenos podatkov za nad-
zor in upravljanje postaj 
na centralno nadzorno 
mesto. Natančni in zanes-

ljivi plinomeri, namensko 
zasnovani kromatografi 
in telemetrija oblikuje-
jo tehnične sklope, ki so 
preizkušeni na terenu ter 
omogočajo zanesljivo de-
lovanje in nadzor odsto-
panj ter s tem omogočajo 
uporabo biometana kot 
ekološko primernega 
energenta v plinovodnih 
omrežjih. 
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E- mobilnost je že stvar sedanjosti 
Marsikateri avtomobilski proizvajalci že napovedujejo ukinitev proizvodnje vozil z notra-
njim zgorevanjem – odločitev, ki jo je gotovo podprlo tudi soglasje evropskega parlamenta 
o prepovedi prodaje novih vozil te vrste po letu 2035. Vse bolj jasno je torej, da bomo v 
prihodnosti vozili električna vozila in tudi razvoj se temu primerno odziva, vključno z in-
frastrukturo, ki je potrebna, da bo ta premik vzdržen. Nič več ni vprašanje, ali bomo potre-
bovali polnilne postaje, temveč se kvečjemu sprašujemo, koliko in kam.

Mnogi strokovnjaki ob tem pozi-
vajo k integraciji polnilnih postaj v 
obstoječe vsakdanje življenje. Obrav-
navati bi jih morali kot neločljiv del 
zgradbe, kot je npr. klimatska naprava 
ali razsvetljava, obenem pa bi morala 
brezhibno delovati skladno z energet-
skim sistemom stavbe.

Prehod na elektriko ni tako 
dramatičen, kot se zdi

Pri vozilih na notranje zgorevanje 
smo vajeni hitrega polnjenja rezer-
voarja, kar pa pri električnih vozilih 
ne pride v poštev, vsaj ne v isti meri. 
Za ta miselni preklop je potrebnega 
nekaj privajanja, a tudi to ni tako za-
pleteno, kot se morda zdi. Pri e-vo-
zilih namreč ni ključna sama hitrost 
polnjenja, ampak dostop do polnil-
nega mesta.

Statistika pravi, da so naši avto-
mobili v povprečju parkirani 22–23 
ur na dan, in to večinoma na mestih, 
kjer preživimo največ našega časa, 
torej doma ali v službi. Poleg tega je 

povprečna dnevna prevožena razda-
lja v Evropi 50 km. To pomeni, da bi 
bil idealen scenarij polnjenje vozila v 
službi, doma ali v središču mesta, kjer 
ga pustimo, ne da bi se s polnjenjem 
posebej obremenjevali. Takšne seje 
bi predstavljale kar 90 % vsega pol-
njenja, le preostalih 10 % pa bi se jih 
zgodilo med daljšimi potovanji. Veliki 
večini primerov je uporaba postaj z 
izmeničnim tokom primernejša od 
naprave z enosmernim tokom. Veliko 
bolje je namreč imeti na delovnem 
mestu večje število polnilnic, kjer se 
lahko povežejo vsi zaposleni in pol-
nijo avtomobile pri nizki hitrosti ter 
imajo ob koncu dneva vsi dovolj ener-
gije za vožnjo domov kot nasprotno.

Pametne, hitre in varne za uporabo
Kljub neki meri prilagajanja pa tudi 

polnjenje električnih avtomobilov ni 
tako neznosno, kot se morda sliši. Pri 
teh težavah se lahko tolažimo z dej-
stvom, da tehnologija že zdaj skrbi za 
čim bolj prijazno uporabniško izku-

šnjo, brez dvoma pa bo z nadaljnjim 
razvojem vse le še boljše. Moderne 
polnilne postaje npr. čas polnjenja 
električnega vozila skrajšajo za kar 
devetkrat v primerjavi s klasično vtič-
nico, poleg tega pa so tudi varnejše in 
predvsem zelo preproste za uporabo.

Če smo doma in se nam mudi, avto 
pa pregovorno dela le še na hlape, 
nas tako lahko iz zagate reši ustrezna 
polnilna postaja, poleg javnih mest in 
parkirišč pa jih lahko prav tako pos-
tavimo tudi doma in na podeželju.

Samodejni sistem poskrbi za 
brezskrbno polnjenje

Polnilne postaje so med drugim 
tudi del interneta stvari (IoT – In-
ternet of things), kar pomeni, da so 
pametne in lahko vplivajo na še bolj 
učinkovito rabo energije. Marsikdo 
se sprašuje, ali mora za zagotovitev 
dobrega delovanja domače polnilne 
naprave povečati moč napajanja, saj 
se ob povečani uporabi električnih 
naprav poveča tudi poraba energije. A 

tu pride na vrsto funkcija pametnega 
polnjenja, ki s pomočjo analize pora-
be električne energije v gospodinjstvu 
presežek energije dodeli infrastruktu-
ri za polnjenje električnih vozil.

Za uravnoteženje porabe električ-
ne energije med vozilom, polnilno po-
stajo in ostalimi napravami, ki delu-
jejo v našem domu, poskrbi funkcija 
dinamičnega upravljanja polnjenja 
(Dynamic Load Management – DLM). 
Sistem polnilni postaji posreduje le 
razpoložljivo energijo, kar pomeni, 
da vse električne naprave nemoteno 
delujejo hkrati. Pametni senzorji med 
polnjenjem spremljajo preostali eno-
smerni tok, ki bi utegnil predstavljati 
nevarnost, če sistem zazna težavo, pa 
ustavi polnjenje, dokler se uhajanje 
toka ne ustavi.

Tako je podnevi – ko je v gospodinj-
stvu aktivnih več električnih naprav – 
polnjenje počasnejše, ponoči pa ima 
električno vozilo dostop do večje ko-
ličine energije. Tako ga lahko zvečer 
enostavno priključimo, zjutraj pa se z 
njim brez skrbi odpravimo na pot, ne da 
bi morali ročno povečevati napajanje.

Koraki pred nakupom polnilne 
postaje

Pred vsakim nakupom polnilne po-
staje za električna vozila pa je dobro 
izpolniti nekaj pomembnih korakov. Z 
dobrim načrtovanjem vnaprej namreč 
lahko prihranimo tako čas kot denar.

Prvi korak je ožičenje vseh razpo-
ložljivih parkirnih mest. Preveriti je 
treba tudi, ali je na mestu polnjenja 
potrebno povečanje napajanja, ali pa 
je morda dovolj že rešitev s področja 
pametnega upravljanja s podatki. Nuj-
no je poznati tudi potrebe polnilnega 
mesta, na podlagi katerih presodimo, 
ali je dovolj univerzalna rešitev ali pa 
se bodo specifični tipi električnih vozil 
morda posebej zaračunavali. Na koncu 
pa nam ostane le še to, da na izbrano 
mesto namestimo polnilnik.

Kakovostna izdelava za dolgoletno 
vzdržljivost

Polnilne postaje ELINTA odlikuje 
predvsem dolga življenjska doba. Za 
zagotavljanje trajnosti in trpežno-
sti polnilne postaje v podjetju EV 
Polni uporabljajo visokokakovostne 
sestavne komponente proizvajal-
cev Siemens, Mennekes, Hydro in 
Phoenix Contact. Ob morebitnem 
pojavu težav pa je njihova ekipa za 
tehnično podporo hitra in odziv-
na pri nudenju potrebne pomoči. 
Sistem iz ozadja, ki ustvarja učinkovi-
to in varčno polnilno omrežje, ga tudi 
vzdržuje, kar pomeni, da je stanje spo-
soben prepoznati na daljavo in neka-
tere težave tudi na takšen način rešiti.

Izbira naj temelji na naših potrebah
Pri izbiri polnilne postaje je najbolj 

pomembno, da izberemo sistem, ki 

odgovarja na naše potrebe. Sistem 
Home Box Slim z izhodno močjo do 
22 kW je primeren za klasično do-
mačo rabo; če pa imamo doma dva 
električna avtomobila, pa si lahko 
omislimo tudi različico City Charge 
Mini2 z dvema vtičnicama. Na voljo so 
polnilne postaje z enim ali več inte-
griranimi polnilnimi kabli. Prav tako 
so vse polnilne postaje opremljene z 
vtičnico oziroma vtičnicami tipa 2, ki 
so združljive z večino električnih vozil.
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Različne modele polnilnih 
postaj si je možno ogleda-
ti na spletni strani podjetja  
www.evpolni.si, tam pa najdete 
tudi številne ostale informaci-
je in kontakte strokovnjakov, ki 
vam bodo pomagali pri izbiri 
najustreznejše polnilne postaje.

AD SOLAR d.o.o.
Sladkogorska cesta 28,

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Tel.: 071 245 799

https://www.evpolni.si/konfigurator/

Konfigurator za izbiro pravilne 
polnilne postaje:

winner 2018
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V podjetju 
Elektro Ljubljana 

opažajo, da se tudi letos 
vzorec novih električnih 
vozil ne razlikuje bistveno 
od prejšnjih let. »Zaznana 
so le normalna nihanja 
v sicer kontinuirani rasti 
porabe. Zaenkrat imamo 
relativno ugodne cene 
glede na ceno električne 
energije, bodo pa 
podražitve neizbežne tudi 
tu,« poudarjajo.

Ministrstvo za infrastruktu-
ro je pred kratkim v javno 
obravnavo dalo predlog 

zakona o infrastrukturi za alternativ-
na goriva in spodbujanju prehoda na 
alternativna goriva v prometu. Njegov 
namen je uvedba sistemskih ukrepov, 
s katerimi bi pospešili prehod na ob-
novljive vire energije v prometu in 

povečali delež nizkoogljičnih cestnih 
vozil, obenem pa okrepili infrastruk-
turo, da bi ta prehod lahko prenesla. 
Trenutno veljavna Uredba o vzposta-
vitvi infrastrukture za alternativna 
goriva iz leta 2017 namreč ne nudi 
več zadostnega pravnega okvirja, ki 
bi omogočal doseganje okrepljenih 
podnebnih ciljev.

Zadnja leta v številu 
električnih vozil brez 
večjih preskokov
Avtorica: Jerneja Srebot

Na začetku junija so poslanci Evropskega parla-
menta podprli zamisel, da bi v Evropski uniji do 
leta 2035 prepovedali prodajo novih osebnih av-
tomobilov in kombiniranih vozil, ki delujejo na 
pogon z notranjim zgorevanjem. Prometni sek-
tor namreč ostaja eden večjih onesnaževalcev 
v EU, osebni avtomobili in kombiji pa so odgo-
vorni za 15 odstotkov vseh izpustov ogljikovega 
dioksida. V skladu z evropskimi težnjami pa de-
lamo korake proti brezogljičnemu prometu tudi 
pri nas.

Naši rezultati so precej pod 
evropskimi

Glede na poročilo Agencije za 
energijo o stanju na področju ener-
getike v Sloveniji je bilo lani pri nas 
registriranih okrog 43 odstotkov več 
električnih vozil kot leto prej. Izmed 
vseh osebnih vozil so električna vo-
zila predstavljala 0,57 odstotka, kar 
je dober odstotek nižje od stanja na 
ravni EU. Število na novo registriranih 
vozil v Sloveniji se je glede na leto 
2020 lani povečalo za 12 odstotkov, 
kar se precej razlikuje od vrednosti 
EU, ki znaša kar 67 odstotkov. 

V podjetju Elektro Ljubljana opa-
žajo, da se tudi letos vzorec novih 
električnih vozil ne razlikuje bistve-
no od prejšnjih let. »Zaznana so le 

normalna nihanja v sicer kontinuirani 
rasti porabe. Zaenkrat imamo relativ-
no ugodne cene glede na ceno ele-
ktrične energije, bodo pa podražitve 
neizbežne tudi tu,« poudarjajo.

Vodik se ne kaže kot dobra 
alternativa

Ignac Završnik, predsednik Društva 
e-mobilnost Slovenija (DEMS), ob 
višjih cenah električne energije pri 
uporabnikih električnih vozil opaža 
pospešen prehod na samooskrbo iz 
obnovljivih virov energije. »Naložbe 
v fotonapetostne in vetrne elektrar-
ne so čedalje bolj smiselne z eko-
nomskega zornega kota. Električna 
energija je edini energent, ki pod 
določenimi pogoji omogoča lokalno 

samooskrbo in zmanjšuje odvisnost 
od uvoza drugih energentov,« pojasni.

Ob vse višjih cenah elektrike se 
pojavlja tudi vprašanje, kateri ener-
genti bi bili v težnji po ukinitvi pro-
daje vozil na fosilna goriva še lahko 
alternativa elektriki. Završnik ob tem 
meni, da v cestnem prometu priho-
dnost vendarle bolj ali manj leži v 
električni energiji. 

»Uporaba vodika je sicer možna 
alternativa v pomorskem in letal-
skem prometu, vendar ob pogoju, 
da se najde rešitev optimizacije 
proizvodnih stroškov vodika,« meni 
sogovornik. Doda, da to potrjujejo 
tudi raziskave tujih strokovnjakov, ki 
ugotavljajo, da imajo električni avto-
mobili s pogonom na baterijo znatno 
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cenah elektrike se 

pojavlja tudi vprašanje, 
kateri energenti bi bili v 

težnji po ukinitvi prodaje 
vozil na fosilna goriva 

še lahko alternativa 
elektriki. Ignac Završnik, 

predsednik Društva 
e-mobilnost Slovenija, ob 

tem meni, da v cestnem 
prometu prihodnost 

vendarle bolj ali manj leži 
v električni energiji. 

Z investicijo v klimatsko napravo poskrbite za hlajenje prostora poleti, ogrevanje 
pozimi in optimalno upravljanje temperatur v prehodnem obdobju. Klimatske 
naprave imajo velik vpliv tudi na delovno okolje, saj so zaposleni zaradi 
optimalnejših temperatur bolj produktivni.

Prezračujem prostor
Prezračevalni sistem z rekuperacijo omogoča dotok svežega zraka obogatenega s 
kisikom, odvaja višek vlage, neprijetnih vonjav in škodljivih snovi, med katerimi so 
tudi virusi in nečistoče. Ob tem ne rušijo razmerja med ohlajanjem in ogrevanjem 
prostorov in ne ustvarjajo energetskih izgub.

Ogrevam in hladim z VRF sistemom

ogrevanje pros’m

Idealna rešitev za večje objekte! Je sistem za poimenovanje večjih klimatskih 
sistemov, ki jih sestavljajo številne notranje klimatske naprave povezane v 
funkcionalno celoto z modularno zunanjo enoto na, katero lahko priklopimo 
tudi napravo za učinkovito prezračevanje. Odvisno od sistema, lahko 
notranje enote ogrevajo in/ali hladijo neodvisno od drugih, kar zmanjšuje 
porabo električne energije.

Ogrevam s toplotno
Toplotna črpalka je najbolj priljubljena odločitev vseh tistih, ki cenijo dolgoročno 
učinkovitost, enostavnost uporabe, varčnost in trajnostno naravnanost. Sodobna 
toplotna črpalka zagotavlja dovolj toplote za ogrevanje in gretje sanitarne vode. 
Gre za čisto in okolju prijazno rešitev ogrevanja.

Čistim zrak v prostoru
Prispeva k preprečevanju bolezni, ki jih povzročajo mikrobi, zmanjševanju 
simptomov alergij, izboljšanju prekrvavitve in splošnega zdravja, boljši kakovosti 
spanja. Priporoča se še posebej tistim, ki imajo težave z alergijami, astmo ali dihali.

Specializirani na 
področju hlajenja, 
ogrevanja in 
prezračevanja 
prostorov.

Uradni 
distributer 
za blagovno 
znamko 
Mitsubishi 
Electric.

Izkušnje 
in znanja, 
pridobljena 
v 30. letih 
delovanja.

Strokovno 
svetovanje 
in tehnična 
podpora.

Ream d.o.o., 
Pod hrasti 29, 1218 PC Komenda

info@ream.si www.ream.si KLIMATSKE NAPRAVE

UČINKOVITO
IN VARČNO

Ogrevam s klimoboljši izkoristek kot tisti na vodikove 
gorivne celice – tudi do 50 odstot-
kov. Ob napovedih, da bo v Evropi po 
letu 2035 nemogoče priti do novega 
bencinskega avta, so zato v društvu 
optimistični, da bo elektrificiran pro-
met dobro funkcioniral.

»Ob uporabi pametnega omrežja 
in dinamičnega polnjenja osebnih 
električnih vozil ob trenutni infra-
strukturi ne vidimo težave zagotavlja-
nja električne energije. Podobno so 
pokazale tudi simulacije obremeni-
tev omrežja s predvidenim številom 
osebnih električnih vozil s strani ele-
ktro distributerjev – primer Elektro 
Gorenjska,« pojasnjujejo.

Lokalna samooskrba z električno 
energijo pa bo po njihovem mnenju 
priložnost bolj za podeželje kot za 
urbano okolje, saj tam obstaja večji 
potencial za postavitev sončnih in 
vetrnih elektrarn.

Elektro Ljubljana: Električna vozila 
so neupravičeno draga

Uspešna elektrifikacija prometa ni 
samoumevna, temveč od pristojnih 
zahteva poteze, ki bodo zagotovile 
njen optimalni razvoj. Na društvu 
DEMS o tem menijo, da so za po-
večanje deleža električnih vozil na 
naših cestah potrebni dolgoročni 
ukrepi, ki so ljudem znani in veljajo 
vsaj štiri leta od sprejema. Prav tako 
podpirajo pozitivno diskriminacijo 
uporabnikov električnih vozil in uki-
nitev DDV-ja na vsa nova električna 
vozila, dokler ne dosežemo strate-
ških ciljev (norveški model), s čimer 
bi se izognili birokratičnim oviram 
v zvezi s subvencijami Eko sklada. 
Poleg tega je ključna tudi elektrifika-
cija javnega cestnega prometa, torej 
vozil, ki v mestnih središčih opravijo 
največ kilometrov.

V družbi Elektro Ljubljana pa pri 
tem poudarjajo, da je treba znižati 
tudi cene električnih vozil, saj so ta 
neupravičeno tako draga. »To bi lahko 
dosegli, če bi bila električna vozila 
izpostavljena konkurenci vozil drugih 

pogonov, ne pa, da so subvencioni-
rana. Na ta način nima noben proi-
zvajalec interesa, da bi cene znižal,« 
opozarjajo.

Število vozil zaostaja za številom 
polnilnic

Poleg podpore lastnikom vozil pa 
je za dejansko uspešno elektrifikacijo 
nujno potrebno tudi vlaganje v javno 
polnilno infrastrukturo. Na društvu 
DEMS tako pozivajo h gradnji polnil-
nic v vseh večjih slovenskih mestih, 
predvsem v turističnih središčih, ter 
opremljanju obstoječih javnih par-
kirišč z vsaj počasnimi polnilnicami.

Dodatno pa v Elektro Ljubljana 
menijo, da bi uporabnikom električ-
nih vozil lahko znižali strošek celot-
nega lastništva s subvencioniranjem 
res goste mreže počasnih polnilnic 
povsod, predvsem doma in v službi.

»Če bodo vozila priključena na pri-
ključek, lahko tudi le 2 kW, od 18 do 20 
ur, se lahko polnijo počasi, kar je bolj 
sprejemljivo za omrežje in še vedno 
ostane čas, da se polnijo takrat, ko 
so v omrežju proste kapacitete,« po-
jasnijo v podjetju. Na ta način naj bi 
bilo možno iz obstoječega omrežja 
brez prevelikih investicij napajati do 
200.000 osebnih električnih vozil, de-
nar od subvencij pa bi tako ostal v 
domači infrastrukturi.

V Elektru Ljubljana imajo trenu-
tno okrog 440 polnilnih mest po vsej 
državi na približno 200 različnih loka-
cijah, do konca leta pa jih bodo pos-
tavili še vsaj 50. Postavitev dodatnih 
polnilnic načrtujejo povsod, kjer je za 
to interes in so možnosti na terenu.

»Ti cilji niso omejeni na prestolni-
co, je pa res, da je tu povpraševanje 
za zdaj največje. V Sloveniji glede na 
nacionalno strategijo prehoda na al-
ternativna goriva v prometu število 
polnilnic ne zaostaja za načrti, precej 
pa zaostaja število električnih vozil,« 
opozarjajo in dodajajo, da je izkoriš-
čenost polnilne infrastrukture zaradi 
tega slabša in posledično skoraj ne-
rentabilna. 
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