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Leto 2016 se je izkazalo za leto temperaturnih rekordov. 
Arkti~ni led se je topil hitreje kot kdaj koli prej, pri~a smo ~eda-
lje bolj zelenim zimam ter dalj{im vro~inskim obdobjem poleti. 
Ameri{ki znanstveniki so leto 2016 razglasili za najtoplej{e, odkar 
opravljajo meritve. Ameri{ka univerza Rutgers spremlja 20 lokacij po 
vsem svetu z eksponentnim dvigom morske gladine, ki so posledica 
podnebnih sprememb. Poro~a o ekstremnih posledicah iz 20. stole-
tja, ko se je morska gladina dvignila kar za 30 cm, brez globalnega 
segrevanja pa bi lahko ta bila polovico manj{a. Agencija Republike 
Slovenije za okolje  (ARSO) je nedavno poro~ala o porastu tempe-
rature v Sloveniji, ki odstopa od globalnega povpre~ja, prizemna 
plast ozona naj bi se v Sloveniji ogrela za okoli dve stopinji C. Leta 
2015 se je na podnebni konferenci v Parizu 195 dr`av dogovorilo 
o prvem globalnem, pravno zavezujo~em sporazumu o podnebju, 
ki pomeni velik premik v boju proti podnebnim spremembam. 
Veljati naj bi za~el 2020, Slovenijo pa ta zavezuje, da do leta 2030 
izpuste toplogrednih plinov zmanj{a za 15 %.  

Kako var~ni smo z energijo v Sloveniji 
 V gospodinjstvih porabimo ve~ kot 80 % energije za ogrevanje 

(62%) in pripravo tople vode (19,5 %), preostalih 20 % energije pora-
bimo za delovanje gospodinjskih aparatov, kuhanje in razsvetljavo. 
Vire energije za gospodinjstva {e vedno predstavlja v najve~jem dele`u 
lesna biomasa (35 %), elektri~na energija je ob tem drugi najve~ji vir 
(23,5 %). 21,5 % energije pridobimo iz naftnih proizvodov, 9,6 % iz 
zemeljskega plina, ter samo 2,3% iz obnovljivih virov energije (sonce). 
Primarna poraba energije v Sloveniji na prebivalca zna{a 113 kWh 
dnevno, kon~na raba energije, ki ne upo{teva izgub pa slabih 82 kWh 
na dan.

Kljub porastu ~istej{ih ogrevalnih 
sistemov je zrak v Sloveniji {e vedno onesna`en
ARSO za zadnji dve zimi  navaja prese`ene vrednosti 24-urnih 

mejnih koncentracij nevarnih PM10,  ki so posledica onesna`evanja 
zaradi ogrevanja in prometa. Za varovanje zdravja ljudi je dolo~ena 
zgornja koncentracija nevarnih delcev PM10 na vrednost 50 µg/m3 in 
je lahko prese`ena najve~ 35-krat v koledarskem letu.  Zadnji dve zimi 
smo ve~ kot 35-krat v letu zabele ìli prese`ene vrednosti delcev PM10 
v  {tevilnih slovenskih mestih; Ljubljani (2 merilna mesta), Mariboru, 
Celju, Murski Soboti, Novem mestu, Zagorju in Hrastniku. 

Na podnebni razvrstitveni lestvici RS na 16. mestu 
Letos je v obravnavi glavno orodje Evropske komisije za spopada-

nje s podnebnimi spremembami. Gre za uredbo o delitvi naporov, ki 
zajema 60% vseh emisij v EU. Ta dolo~a zavezujo~e nacionalne cilje 
za zmanj{anje emisij med letom 2021 in 2030  v sektorjih, ki niso 
vklju~eni v evropsko shemo trgovanja z emisijami (promet, stavbe, 

kmetijstvo in odpadki). Podnebna razvrstitvena lestvica daje vpogled v 
stali{~a posameznih dr`av ~lanic ter na podlagi indeksa uvr{~a dr`ave 
med tiste, ki se zavzemajo za okrepitev uredbe in tiste, ki jo `elijo 
oslabiti. Slovenija se je uvrstila na 16. mesto. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da je Slovenija 
v primerjavi z vi{je uvr{~enimi, prejela nì je {tevilo to~k predvsem v 
tistih delih stali{~a, ki se nana{a na metodologijo za izra~un za~etne 
vrednosti, na mo`nost uporabe neto odvzemov iz sektorjev LULUCF 
in na kon~ni cilj. Pojasnijo, da je do pomembnej{ega odstopanja pri{lo 
le pri vsebini, ki obravnava mo`nost kori{~enja neto odvzemov iz sek-
torjev LULUCF.  RS sledi cilju, da bi se pri dolo~itvi referen~ne vredno-
sti in s tem pri obra~unavanju odvzemov ter emisij, upo{tevalo tudi 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi v preteklosti. Nepriznavanje teh 
odvzemov,  je nesprejemljivo, povedo na ministrstvu. Podobno menijo 
Finska, ^e{ka, Slova{ka, Litva, Bolgarija, Romunija, Latvija, ki so na 
lestvici v ve~ini uvr{~ene za Slovenijo. Ne `elimo si slabitve Uredbe o 
porazdelitvi naporov, saj podpiramo ve~ino predlogov Evropske komi-
sije, ki je pri snovanju uredbe upo{tevala okoljsko integriteto, vidik 

 Pi{e: Jo`ica Ekart

urednica revije 

VAR^UJEM Z ENERGIJO

Zeleni viri energije in Zeleni viri energije in 
omejevanje podnebnih spremembomejevanje podnebnih sprememb
Zeleni viri energije in 
omejevanje podnebnih sprememb

[TEVILO PRESEGANJ DNEVNE MEJNE KONCENTRACIJE 
DELCEV PM10 V LETU 2016, datum objave: 27.2.2017

Merilno mesto jan feb nov dec skupno 

Ljubljana Be`igrad 16 0 1 19 36 

Maribor Center 17 1 5 18 43 

Celje 20 3 5 25 53 

Murska Sobota 19 1 6 16 42 

Nova Gorica 7 2 3 3 15 

Trbovlje 19 1 0 17 38 

Zagorje 23 1 1 26 51 

Hrastnik 10 1 0 14 25 

Koper 6 2 1 2 11 

Iskrba 0 0 0 0 0 

@erjav 5 0 0 12 19 

Ljubljana BF 18 0 1 21 40 

Kranj 18 0 0 9 27 

Novo mesto 18 1 2 20 41 

Velenje 4 0 0 6 10 

Ljubljana GR -- -- 2 23 / 

NG Gr`na -- -- 0 4 / 

Ljubljana BF – Ljubljana Biotehni{ka fakulteta, Ljubljana GR – Ljubljana 

Gospodarsko razstavi{~e, PM10 – delci z aerodinamskim premerom pod 10 

µm,24-urna mejna koncentracija PM10 za varovanje ljudi 50 µg/m3 je lahko 

prese`ena najve~ 35 krat v koledarskem letu.
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, www.arso.gov.si
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pravi~nosti in solidarnosti ter vsebino podpisanega Pari{kega sporazu-
ma. Predlagamo ustrezne predloge sprememb Uredbe o porazdelitvi 
bremen. Da je Slovenija med podnebno bolj prizadevnimi dr`avami 
~lanicami, ka`ejo zadnji podatki o emisijah toplogrednih plinov v 
sektorjih izven sistema EU ETS; v letu 2015 so te za 11 % nì je od 
zastavljenega letnega cilja, pojasnijo rezultate na ministrstvu. 

Nove finan~ne spodbude za son~ne elektrarne
Pred petimi leti smo bele`ili izjemno rast son~nih elektrarn. 

Name{~enih je bilo cca. 82.000 m2 fotovoltai~nih modulov, 
ki letno skupno proizvedejo 29.000 MWh elektri~ne energije; 
predviden cilj, iz leta 2010 pa je bil za to obdobje veliko bolj 
optimisti~en, vgradili naj bi vsaj 200.000 m2 modulov. 

Na Eko skladu, ki letos prvi~ odpira finan~ne spodbude za son~ne 
elektrarne za gospodinjstva, smo preverili pogoje. Javni poziv dolo~a 
ve~ pogojev za dodelitev nepovratne finan~ne spodbude, med 
klju~nimi pa je, da nazivna mo~ son~ne elektrarne ne sme presegati 
11 kVA, oz. kW. Vlagatelj mora biti ob~an, naprava pa mora biti 
namenjena samooskrbi gospodinjstva z elektri~no energijo, ter skla-
dna z zahtevami iz soglasja za priklju~itev son~ne elektrarne. Vlogo, 
je potrebno oddati {e pred izvedbo nalo`be,  rok za zaklju~ek nalo`be 
lahko traja 15 mesecev. Najkasneje v 60 dneh po predlo ìtvi vseh 
zahtevanih dokazil o zaklju~ku nalo`be (le-ta mora vlagatelj predlo ìti 
najkasneje v dveh mesecih po izteku navedenega 15-mese~nega roka) 
bo Eko sklad spodbudo izpla~al, pojasnjujejo na Eko skladu. 

V Sloveniji uvajamo 
samooskrbo z elektri~no energijo
Ker Slovenija podpira predlog poenostavitve administrativnega 

postopka za pridobitev dovoljenja za priklju~itev OVE naprav in usta-
novitev enotne kontaktne to~ke, ter predlog Evropske komisije glede 
samooskrbe z elektri~no energijo smo na Ministrstvu za infrastrukturo 
poizvedeli ali lahko pri~akujemo, da bo Uredba za samooskrbo z 
elektri~no energijo gospodinjstvom trajno in enakovredno po vsej 
dr`avi omogo~ala, da bodo ta lahko po sistemu neto meritev brez 
te`av pre{la na proizvodnjo elektrike iz lastnih son~nih elektrarn ter 
ali sedanje stanje elektro energetskega omre j̀a dopu{~a masovnej{i 
priklop mikro son~nih elektrarn. 

Pojasnili so nam, da je trenutno uveljavljen model samooskrbe po 
Uredbi o smooskrbi z elektri~no energijo iz OVE namenjen spodbudi 
gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev k investicijam v napravo 
za samooskrbo in s tem pove~anjem skupnega dele`a OVE. Ker ima 
Slovenija prete`no celinsko podnebje s {tirimi letnimi ~asi, je uvedeno 
neto merjenje na letni ravni, saj se tako investicija v napravo za samo-
oskrbo vsaj malo hitreje povrne in je ukrep zanimiv za investitorje ({e 
vedno pa je skoraj 2-krat dalj{a kot so evropske smernice). Ne glede 
na to, lahko gospodinjstvo porabi od 20 - 30 % lastno proizvedene 
energije takoj na kraju samem, brez da bi jo oddajal v omre j̀e, mali 
poslovni odjemalci, katerim opravljanje dejavnosti pa sovpada s proi-
zvodnjo, pa imajo bistveno vi{ji dele` takoj{nje samooskrbe. 

Z neto merjenjem proizvedene elektri~ne energije 
se gospodinjstvom obeta tudi shranjevanje
Za zvi{anje dele`a samooskrbe pri gospodinjstvih bo potrebno 

dograditi hranilnik energije (70 - 80 % samozadostnost), ki pa je 
trenutno zaradi cene {e nezanimiva investicija. S padanjem cen in 

morebitno investicijsko spodbudo dr`ave (nekatere dr`ave to `e 
izvajajo) pa bodo investitorji svoje `e obstoje~e naprave za samo-
oskrbo nadgradili z vgradnjo hranilnika, nove son~ne elektrarne pa 
bodo hranilnik imele prigrajen `e v osnovnem paketu. Hranilniki 
bodo podpora tako gospodinjstvom kot tudi omre`ju, saj se bo 
energija skladi{~ila, oziroma porabljala glede na trenutne potrebe 
omre`ja. Zato se gospodinjstva ne bodo odklapljala od omre`ja, 
svoje hranilnike bodo lahko polnili pono~i, ko je cena elektri~ne 
energije ni`ja, ali pa se bodo ti polnili preko dneva, ~e bodo v 
omre`ju vi{ki.

Med drugim so na ministrstvu pojasnili, da je uredba o samoo-
skrbi z elektri~no energijo iz OVE eden od prvih korakov do tranzicije 
energetskega sistema. Samooskrbo na individualnem nivoju, nivoju 
ve~stanovanjske stavbe, oziroma lokalne skupnosti spodbuja tudi 
novela Direktive OVE ta pa je brez hranilnikov energije mo`na le do 
neke mere. V primeru izkori{~anja energije sonca, bodo hranilniki v 
gospodinjstvih morali biti dimenzionirani tako, da se bo v njih dalo 
shraniti toliko energije, kolikor je gospodinjstvo porabi preko no~i. 
Hranilnike bo potrebno namestiti tudi na nivoju transformatorske 
postaje, prav tako pa bodo baterije v elektri~nih  avtomobilih slu ìle 
za hranjenje energije.  Navajajo, da je ob tem pomembno upo{tevati, 
da se cena hranilnikov elektri~ne energije vsake tri leta razpolovi, z 
vgradnjo hranilnika  pa si s tem ob~ani pove~ajo svojo energetsko  
neodvisnost in zmanj{ajo stro{ek elektri~ne energije.

Cilj je pametno omre`je 
in prilagajanje trenutnim potrebam 
Bodo~e energetsko omre j̀e bo veliko bolj dinami~no in »pame-

tno«, saj se bodo vsi proizvajalci in porabniki morali prilagajati trenutni 
potrebi po elektri~ni energiji v omre j̀u. To bo mo`no s pametnimi 
napravami in komunikacijo med njimi. Seveda pa bo prilagajanje 
posameznika potrebam omre j̀a (npr. v gospodinjstvu se bo pralni 
stroj vklju~il {ele takrat, ko bo vi{ek energije v sistemu ali pa bo 
naprava za samooskrbo proizvajala manj, ~e ne bo potrebe v omre j̀u 
po energiji), moralo biti primerno ovrednoteno, kar tudi predvidevajo 
akti iz Zimskega paketa. Na~in izvedbe ukrepa samooskrbe  je v tej 
razvojni fazi najbolj ustrezen. S takim na~inom smo z najmanj{im 
finan~nim vlo`kom dr`ave spodbudili posameznike k vlaganju lastnih 
sredstev v OVE, kakor tudi dvignili zavest posameznika k spremembi 
obna{anja glede rabe energije.
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 Poleg spodbujanja uporabe OVE je potrebno ljudi ozave{~ati 
tudi k u~inkovitej{i rabi energije. Ko se bo {tevilo naprav za 
samooskrbo pove~alo do te mere, da bo izpad omre`nine zaradi 
na~ina obra~unavanja energije, kot je trenutno predpisan, vplival 
na delovanje elektrodistribucijskih podjetij (premalo sredstev za 
vzdr`evanje omre`ja), bo treba ukrep druga~e zastaviti. Trenutno 
je bil izpad omre`nine za lani priklju~ene naprave za samooskrbo 
skupne mo~i 1,1 MW, 25.000 €, kar zna{a 0,0042 % od skupno 
pobrane omre`nine. Torej imamo {e nekaj ~asa in kapacitet prostih 
za samooskrbo, brez da bi to ogro`alo delovanje distribucijskega 
omre`ja. 

V predlogih aktov Evropske komisije je zapisano, da mora biti 
aktivni odjemalec (to pomeni da ta odjemalec elektri~ne energije 
tudi sam prispeva energijo v omre`je) dele`en obra~una omre`nine 
posebej za oddano in posebej za prejeto energijo na transparen-
ten, nediskriminatoren na~in ter glede na dejanske stro{ke imeti 
obra~unano tudi ustrezno vi{ino prispevka omre`nine. Kar pomeni, 
da bo aktivni odjemalec, ~e bo s svojo napravo za samooskrbo in 
svojim prilagajanjem porabe energije v gospodinjstvu pripomogel k 
stabilnosti delovanja elektri~nega omre`ja, za to prejel celo finan~no 
nadomestilo, ki bo lahko vi{je od stro{ka za omre`nino, pojasnjujejo 
na Ministrstvu za infrastrukturo.

Fosilna goriva so v Sloveniji eden glavnih 
virov pri proizvodnji elektri~ne energije
Evropska komisija je konec leta 2016 dala v obravnavo t.i. »Zimski 

paket«, pri ~emer gre za ve~ zakonodajnih uredb in direktiv, kate-
rih osnovni cilj je zmanj{anje izpustov toplogrednih plinov. Eden 
od dokumentov je tudi novela Direktive o pospe{evanju uvajanja 
obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Direktiva OVE), ki se tre-
nutno usklajuje med dr`avami ~lanicami in Evropsko komisijo, kjer 
je dolo~en skupni cilj EU in sicer 27% OVE v bruto kon~ni porabi 
energije do leta 2030, povedo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Prvi cilj, ki ga moramo dose~i do leta 2020 je 25 % OVE v bruto 
kon~ni porabi energije, kar pomeni, da bo treba umestiti v okolje 
in prostor, ter priklju~iti v slovenski energetski sistem nove velike in 
male hidro elektrarne, kot tudi vetrne elektrarne. Nobenega vpliva 
na okolje in prostor pa nima namestitev fotovoltai~nih panelov na 
strehe obstoje~ih stavb, za izkori{~anje brezpla~ne energije sonca. 
Tako pridobljena energija bi se prvenstveno porabila za pokrivanje 
lastnih potreb po elektri~ni energiji na kraju samem – samooskrba, 
vi{ki pa bi bili oddani v omre`je. Tudi z zamenjavo starih ogre-
valnih naprav na fosilna goriva s toplotnimi ~rpalkami, bi se dele` 
fosilnih goriv zmanj{al. 

Najve~ja potreba po fosilnih gorivih se ka`e v prometu, kjer 
bi morali pove~evati prisotnost bioplina, oziroma drugih biogoriv 
(ve~ja vozila za prevoz tovora in potnikov), ter osebnih elektri~nih 
avtomobilov.  Na kak{en na~in in kako hitro se bo Slovenija »otre-
sla« fosilnih goriv pa je vsebina novega Energetskega koncepta 
Slovenije, ki je trenutno v pripravi in bo v kratkem dan v javno 
obravnavo. Temeljni cilj energetske politike je zagotoviti zanesljivo 
oskrbo z energijo na trajnosten na~in, pri ~emer bodo klju~ne 
prioritete pove~anje energetske u~inkovitosti, postopna spremem-
ba strukture proizvodnih virov, trajnostna proizvodnja energije, 
pove~anje dele`a obnovljivih virov in zmanj{anje uvozne odvisno-
sti zaradi fosilnih goriv. Hitrost zmanj{evanja odvisnosti od fosilnih 
goriv je stvar dru`benega in tehnolo{kega razvoja ter finan~nih 
sredstev dr`ave, katere je potrebno nameniti razvoju in spodbudi 
uvajanja ~istej{ih tehnologij, menijo na pristojnem ministrstvu. •

Ozave{~amo in spodbujamo 
rabo obnovljivih virov
Podnebje se v zadnjih desetih letih spreminja hitreje, kot smo 

pri~akovali, ~eprav so nas podnebni strokovnjaki in okoljevar-

stveniki na to vseskozi opozarjali. Temperatura na Zemlji se dviga 

predvsem zaradi toplogrednih plinov, ki so najve~ji sovra`nik 

podnebja. V Sloveniji nam jih je uspelo v letu 2015 zmanj{ati za 

8,2 odstotka v primerjavi z letom 2013, a to {e zdale~ ni dovolj, 

~e `elimo na{im zanamcem zapustiti kolikor toliko zdrav planet. 

V podjetju Energija plus se tega dobro zavedamo, zato skrbimo 

za ozave{~anje kupcev na podro~ju u~inkovite rabe energije in 

uporabe obnovljivih virov. 

V Sloveniji za ogrevanje stavb v gospodinjstvih in industriji 

porabimo skoraj tretjino vse porabljene energije. ^e nam je (kljub 

razmahu energetskih sanacij) ne uspe u~inkovito zmanj{ati, 

je na{a naloga, kot dobavitelja energije in energentov, da 

posku{amo na{im kupcem v ~im ve~ji meri zagotoviti ~istej{e 

energente in jih spodbujati k rabi obnovljivih virov. Zemeljski 

plin, kot ena od mo`nosti, je naravni vir energije z majhnimi 

izpusti CO2, pra{nih delcev in drugih onesna`eval, zato spada 

med okoljsko sprejemljive energente. Do okolja so najbolj prija-

zni obnovljivi viri, a ~e teh ne moremo izkori{~ati, je velik korak 

naprej `e prehod s kurilnega olja na zemeljski plin. 

Na{im kupcem omogo~amo ugodno skupno dobavo elektrike in 

zemeljskega plina, pri tem jim jam~imo nespremenjeno ceno za 

obdobje enega leta od podpisa pogodbe. V podjetju Energija plus 

kupcem z razli~nimi paketi in produkti omogo~amo, da lahko 

nadzirajo porabo energentov. Mislimo tudi na tiste kupce elek-

trike, ki `elijo dodatno prispevati k varovanju okolja. Njim ponu-

jamo Modro  energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah slovenskih 

rek. Pridobljena je iz obnovljivega vira, pri njeni proizvodnji se 

ne izrabljajo okolju {kodljiva fosilna goriva, hidroelektrarne pa 

ne obremenjujejo okolja s toplogrednimi plini, emisijami ali 

radioaktivnimi odpadki. 

^im hitrej{i razmah uporabe obnovljivh virov in prehod v 

brezoglji~no dru`bo je najbolj{i recept za omejevanje katastro-

falnih posledic podnebnih sprememb. V Energiji plus zato spod-

bujamo gospodinjstva in pravne osebe k samooskrbi z elektriko, 

pridobljeno iz obnovljivih virov. Z nami lahko dodatno prihranijo, 

saj jim v okviru paketa Samooskrba E+ obra~unamo le razliko 

med prevzeto in oddano delovno elektri~no energijo.

Bojan Horvat, Energija plus, d. o. o.



[irimo koncept 
urbane mobilnosti 
V podjetju Oven Elektro Maribor se zave-

damo posledic rabe fosilnih goriv in nji-

hovega vpliva na podnebne spremembe. 

V obdobju, ko se soo~amo z njihovimi 

katastrofalnimi posledicami za na{e oko-

lje, ne sedimo kri`em rok. Nasprotno, vse 

na{e aktivnosti usmerjamo v spodbujanje 

zavedanja, da je potreben prehod na 

obnovljive vire in brezoglji~no dru`bo. 

Slovenija s tem ne bi smela imeti te`av, 

saj smo zelena dr`ava. 

Raziskovalci univerze Yale so nas v indeksu 

okoljske uspe{nosti uvrstili na peto mesto 

na svetu. Po drugi strani smo {ele na 100. 

mestu po kakovosti zraka. Promet je pri nas 

razlog za nadpovpre~no koli~ino izpuhov, 

lani je prispeval kar 39 odstotkov vsega 

CO2. Razlog, da smo se v podjetju Oven 

odlo~ili, da bomo med drugim {irili tudi kon-

cept urbane mobilnosti, je na dlani. Temelji 

namre~ na zeleni energiji, zmanj{evanju 

oglji~nega odtisa in emisij trdih delcev 

v prometu, ki je v sodobni dru`bi eden 

najve~jih onesna`evalcev zraka.

Miroslav Pre{ern, 
Oven Elektro Maribor, d. o. o.

Tudi v energetiki se 
prilagajamo podnebnim 
spremembam
Evropska unija si je kot eno svojih osrednjih 

nalog zadala prepre~evanje podnebnih spre-

memb. Ker so glavni krivec visoke koncen-

tracije emisij toplogrednih plinov (TGP) v 

ozra~ju, si EU prizadeva za njihovo znatno 

zni`anje. Zato si je zadala cilj, da do leta 2020 

poskrbi za 20-odstotno zmanj{anje emisij 

TGP v primerjavi z letom 1990, za 20-odsto-

tni dele` energije iz obnovljivih virov v skupni 

porabi energije in za 20-odstotno pove~anje 

energetske u~inkovitosti. Ker tako globalno 

kot v Sloveniji velik dele` emisij TGP nastane 

na podro~ju energetike, so potrebne spre-

membe tudi v tem sektorju. 

Pove~evanje dele`a obnovljivih virov zah-

teva prilagoditve v prenosnem elektroe-

nergetskem omre`ju in vlaganja v razvoj 

t.i. pametnih omre`ij. V dru`bi ELES se na 

vse ve~ji dele` obnovljivih virov pripra-

vljamo v okviru mednarodnih projektov 

SINCRO.GRID, NEDO in FutureFlow. Omeniti 

pa je potrebno, da pove~evanje dele`a 

obnovljivih virov med drugim pomeni tudi 

pove~evanje kon~nih stro{kov elektri~ne 

energije.

Mag. Aleksander Mervar, ELES, d. o. o.

Trajnostna energija
Besedne zveze kot so trajnostna ener-

gija, obnovljivi viri energije, dru`bena 

odgovornost in trajnostni razvoj so danes 

precej »modne« besede. To pa nikakor ne 

pomeni, da gre za neke nove konstrukte 

– gre zgolj za to, da o teh vsebinah ve~ 

ter bolj zavestno in na~rtno razpravljamo 

oziroma jih vklju~ujemo v na{a `ivljenja 

in `ivljenja na{ih podjetij.

Slovenija ima na podro~ju obnovljivih 

virov relativno dober potencial, pred-

vsem pa verjamem, da se Slovenci 

dobro zavedamo izzivov in prilo`nosti, 

ki jih prina{ajo tako OVE in njihovo 

ume{~anje v elektroenergetski sistem, 

kot URE. Pomembno vlogo pri njihovi 

implementaciji zagotovo nosi informi-

ranje in ozave{~anje, ki je predpogoj 

za opolnomo~enje posameznikov pri 

sprejemanju odlo~itev iz tega podro~ja. 

Na Borzenu, slovenskem operaterju 

trga z elektriko, pod blagovno znamko 

TRAJNOSTNA ENERGIJA izvajamo {tevil-

ne aktivnosti, s katerimi spodbujamo 

prenos znanja in uporabo trajnostne 

energije. Verjamem, da se mo~ v sou-

stvarjanju lep{ega sveta skriva prav v 

znanju in sodelovanju.

Dr. Karlo Per{olja, Borzen, d. o. o.



V podjetju Energija plus ste za vse, ki `elijo nad-
zorovati porabo energentov in jo prilagoditi 
svojim potrebam, pripravili razli~ne pakete oskr-
be z elektriko in zemeljskim plinom. Ste pri tem 
upo{tevali vse kategorije va{ih kupcev?
Poraba energije je odvisna od razli~nih dejavnikov, kot so 

`ivljenjske navade, razli~ni na~ini ogrevanja ipd. Zato en sam 
produkt zagotovo ne more zadovoljiti vseh potreb in `elja. 
Na podlagi analize ve~letne porabe v Energiji plus oblikujemo 
razli~ne pakete, ki ustrezajo vzorcem in navadam naj{tevil~nej{ih 
skupin porabnikov. Na{a ponudba zajema spekter produktov, v 
katerem vsakdo najde kaj zase.

Tako novim kot tudi obstoje~im kupcem elektri~ne energije 
ponujamo mo`nost, da si zagotovijo nespremenjene cene za obdo-
bje enega leta od podpisa pogodbe. Za gospodinjstva z ve~ kot 
55-odstotnim dele`em porabe elektrike v ~asu manj{e tarife smo 
pripravili paket Var~ujem, ki omogo~a zmanj{anje skupnega stro{ka 
za porabljeno elektriko; ob sklenitvi pogodbe za naveden paket jim 
podarimo tudi merilnik porabe. Za vse, ki v svojem gospodinjstvu 
poleg elektri~ne energije uporabljajo tudi zemeljski plin, pa smo 
pripravili paket Dvojni plus, v okviru katerega jim poleg ugodne cene 
obeh energentov ponujamo tudi mo`nost pla~evanja obeh energen-
tov na eni polo`nici. Menjava paketa oziroma dobavitelja je preprosta 
in brezpla~na. Vse, kar je povezano s tem, za kupca uredimo mi. 

S pravim paketom S pravim paketom 
do ni`jih stro{kov za energijodo ni`jih stro{kov za energijo
S pravim paketom 
do ni`jih stro{kov za energijo

Gospodinjstva okrog 80 odstokov energije porabijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne 

vode, preostalih 20 odstotkov pa za delovanje malih elektri~nih naprav, velikih gospodinj-

skih aparatov in za razsvetljavo. »Stro{ki za vse na{teto niso majhni, zato je pri izbranem doba-

vitelju smiselno izbrati paket, prilagojen porabi energije v gospodinjstvu,« svetuje Bojan Horvat, 

direktor podjetja Energija plus.  

Bojan Horvat, 
direktor podjetja 

Energija plus, d. o. o.



Na{teti paketi so namenjeni kupcem, ki ve~ino 
elektrike porabljajo za gospodinjska opravi-
la, razsvetljavo in delovanje aparatov oziroma 
elektri~nih naprav. Kaj pa, ~e imajo doma toplo-
tno ~rpalko?
S paketi za imetnike toplotnih ~rpalk zaokro`ujemo priza-

devanja na{ih kupcev po var~ni rabi energije in manj{em obre-
menjevanju okolja. Nalo`ba v toplotno ~rpalko se s prihrankom 
energije lahko povrne `e v {estih do sedmih letih, sistem pa 
bo deloval bistveno dlje. Razli~ni paketi so namenjeni vsem, ki 
uporabljajo toplotno ~rpalko kot vir ogrevanja oziroma hlajenja 
prostorov in/ali za ogrevanje sanitarne vode.

Najbolj ranljiva skupina so upokojenci, ki z majh-
nimi pokojninami te`ko zmorejo vse stro{ke. 
Imate za njih kak{ne posebne ugodnosti?
Svoje kupce poznamo `e vrsto let, zato lahko trdimo, da 

na podlagi pridobljenih izku{enj in znanja znamo svetovati ter 
iskati tr`ne prilo`nosti, ki jih delimo z vsemi. Tako smo prav za 
upokojence zasnovali poseben paket Penzion ePlus, ki vklju~uje 
pla~evanje polo`nice zadnji dan v mesecu, ko upokojenci prej-
mejo pokojnino. Poleg tega jim nudimo stalni 5-odstotni popust 
na vse trgovsko blago vsak zadnji dan v mesecu.

Ste imeli pri oblikovanju paketov v mislih lastni-
ke son~nih elektrarn in drugih naprav za samoo-
skrbo z elektri~no energijo?
Tudi oni lahko prihranijo, ~e se odlo~ijo za Energijo plus. ^e 

so lastniki merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z elek-
triko, jim v okviru paketa Samooskrba E+ obra~unamo le razliko 
med prevzeto in oddano delovno elektri~no energijo, za obra~un 
pa se uporablja enotarifno merjenje. •

Barbara Primc
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Prizadevanja Energije plus je potrdila tudi mednaro-

dna organizacija ICERTIAS (International Certification 

Association), ki je podjetju aprila letos dodelila certifikat 

ICERITAS Customer’s Friend. »S tem smo potrdili izredno 

visoke standarde kakovosti poslovanja in odnosov s svo-

jimi kupci in z zaposlenimi,« pravi direktor podjetja Bojan 

Horvat. K certifikacijskemu programu namre~ lahko pri-

stopijo samo podjetja, ki na trgu preverjeno zagotavljajo 

vzoren odnos do svojih strank in kupcev. 

Cilj programa je spodbuditi proizvajalce in ponudni-

ke storitev k ~im vi{jim standardom zagotavljanja 

uporabni{kih izku{enj, k ~im ve~ji kakovosti na podro~ju 

uporabni{ke poprodajne podpore ter k prijateljskemu 

odnosu s strankami. Pri dobaviteljih proizvodov in ponu-

dnikih storitev na trgu spodbuja ljubeznivost, strokov-

nost, eti~nost in profesionalnost. »Vsemu navedenemu 

dnevno sledimo tudi v na{em podjetju, zaradi ~esar so 

kupci pri nas vedno na prvem mestu. Vsak mesec pet 

zvestih kupcev nagradimo s pla~ilom mese~nega ra~una 

elektri~ne energije, za njih pripravljamo posebne ponudbe 

in ugodnosti, razvijamo nove storitve in produkte. 

Certifikat je za nas potrditev, da delamo v pravi smeri. 

Ponosni smo, da smo pridobili certifikat, ki ga lahko 

javnost in potro{niki prepoznajo po pe~atu v obliki pete-

rokotnega diamanta, saj dokazuje, da v podjetju Energija 

plus vse na{teto zagotavljamo,« poudarja Bojan Horvat.

Energija plus od aprila s certifikatom 
»Ker cenimo svoje kupce«
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Prek spletnih in mobilnih aplikcij opravimo ~edalje ve~ opra-
vil, med drugim so nepogre{ljive tudi za spremljanje porabe 
energentov v gospodinjstvih, vnos stanja {tevcev, pregledova-
nje ra~unov in pla~il zanje in {e bi lahko na{tevali. V podjetju 
Energija plus se zavedajo, kako pomembno je vse na{teto za 
uporabnike, zato so jim omogo~ili dostop do vseh storitev iz 
njihove ponudbe tako prek spletne aplikacije eStoritve kakor 
tudi prek mobilne aplikacije ePLUS. »Pametne telefone in tablice 
vsak dan uporablja 77 odstotkov ljudi po vsem svetu in ~e `eli 
biti podjetje v kateri koli panogi konkuren~no na trgu, mora iti v 
korak s ~asom in svojim uporabnikom ponuditi s tem povezane 
napredne storitve,« poudarja Bojan Horvat. 

Do spletne aplikacije eStoritve lahko uporabniki dostopajo 
kjer koli in kadar koli, 24 na dan, brez ~akalne vrste. Tako sple-
tna kot tudi mobilna aplikacija omogo~ata vnos stanja {tevca za 
obra~un po dejanski porabi, pregled porabe, ra~unov in pla~il, 
vpogled v tehni~ne podatke o merilnem mestu, izdelavo infor-
mativnega obra~una elektrike za vsa merilna mesta uporabnika, 
dodajanje novih merilnih mest, prijavo na e-ra~un in prejem 
ra~una na elektronski naslov, pregled zgodovine pla~il, novosti 

in pomembnih informacij »Vse na{teto je uporabniku na voljo 
takoj, ko vnese avtorizacijsko kodo, ki jo najde na ra~unu za na{e 
storitve,« pojasnjuje Horvat.

Za tiste, ki so radi z vsem na{tetim na teko~em tudi takrat, 
ko niso doma, je tu mobilna aplikacija ePLUS, ki prav tako 
omogo~a celosten pregled in vnos podatkov o merilnem mestu, 
pa tudi informativne izra~une 24 ur na dan. »Dopolnjene eSto-
ritve so tako na{im uporabnikom na voljo na kateri koli napra-
vi – ra~unalniku, telefonu ali tablici. Seveda sta namestitev in 
uporaba tako spletne kot tudi mobilne aplikacije brezpla~na,« {e 
doda Bojan Horvat. •

Barbara Primc

www.energijaplus.si

Energija plus s spletno aplikacijo 
eStoritve in mobilno aplikacijo ePLUS
S klikom do pravih informacij 
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Ob nakupu 
vsake palete 
PELETOV plus 
vam podarimo 
GRATIS količino 
v vaši teži!

Akcija velja do 31. 5. 2017 oz. do razprodaje zalog.

Poskrbite za zalogo lesnih peletov za naslednje leto in pri tem 
prihranite. Ob nakupu vsake palete za samo 279,30 € (z DDV) 

vam podarimo GRATIS količino peletov v vaši teži ter možnost 

brezplačnega skladiščenja.

NAROČILA:

• 080 21 15

• peleti@energijaplus.si

• vsa prodajna mesta Energije plus

21 € prihranka ob 
nakupu cele palete

Možnost 
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skladiščenja do 
konca leta

Možnost plačila na 

obroke in dostave 
na dom



Koncept urbane mobilnosti temelji na zeleni energiji, 
zmanj{evanju oglji~nega odtisa in emisij trdih delcev v prome-
tu, ki je v sodobni dru`bi eden najve~jih onesna`evalcev zraka. 
»Elektri~na kolesa in elektri~ni skuterji so zelo prakti~ni in primer-
ni za vo`njo po mestu, pa naj bo to za pot v slu`bo, trgovino, po 
opravkih ali preprosto za aktivno pre`ivljanje prostega ~asa. ^e k 
temu pri{tejemo ni`je stro{ke prevoza, prihranke pri gorivu, manj 
hrupa v mestih in manj onesna`en zrak, potem je razlog, da v 
podjetju Oven v ospredje postavljamo omenjeni koncept urbane 
mobilnosti, na dlani,« pravi Pre{ern. 

Vizija zelenih urbanih 
sredi{~ z izposojevalnico e-koles
Da pri tem ne gre samo za lepe besede, ki jih v tem obdobju, 

ko se soo~amo s posledicami podnebnih sprememb za okolje, kar 
naprej poslu{amo, potrjujejo njihove aktivnosti. Prej{nji mesec so 
na mariborskem Lentu, v sodelovanju z lokalom Ma~ka, odprli prvo 
tako imenovano bike sharing postajo, v kateri si je mogo~e sposo-
diti izklju~no elektri~na kolesa. »Za izposojo so za zdaj na voljo tri 
e-kolesa, v kratkem bomo dodali {e dve, do 
konca maja pa si jih je mogo~e izposoditi po 
polovi~ni ceni,« pravi sogovornik.

V drugi polovici maja bo v okviru 
Kluba Oven, katerega glavni namen je 
ozave{~anje ljudi o pomenu obnovljivih 
virov, u~inkoviti rabi energije in s tem 
skrbi za okolje, za`ivel tudi pilotni projekt, 
s katerim postopoma uresni~ujejo svojo 
vizijo zelenih urbanih sredi{~. 

»Na strehi Drava centra na Limbu{kem 
nabre`ju na~rtujemo postavitev mikro 
son~ne elektrarne, proizvedene elektri~ne 
energije pa ne nameravamo zgolj oddajati 
v omre`je, ampak jo bomo izkori{~ali za 
polnjenje petih elektri~nih koles, ki si jih 
bodo tam lahko sposodili obiskovalci,« 
pojasnjuje Miroslav Pre{ern. Eden izmed 
ciljev omenjenih projektov je spodbuditi 

o`ivitev mestnega jedra, saj je izposoja e-koles zanimiva tudi za 
turisti~ne namene.

Seveda se zastavi vpra{anje, zakaj bi se ljudje vozili z elektri~nimi 
kolesi, ~e se lahko vozijo z navadnimi, ki ne »podpirajo« lenobe, 
kakor je pogosto sli{ati dvomljivce. Preprosto – elektri~no kolo je 
odli~na alternativa za avtomobilski ali javni prevoz,  z njim pa se 
izognemo stro{kom prevoza in parkiranja. »Da o izpustih, ki jih s 
tem prihranimo okolju, posledi~no pa pomembno pripomoremo 

h kakovosti zraka v mestnih sredi{~ih, niti 
ne govorimo,« dodaja Pre{ern. 

Tisti, ki so se v slu`bo `e tako ali tako 
vozili s kolesom, kot prednost navajajo, 
da zdaj na delovno mesto ne prihajajo 
ve~ potni. Spet tretji pa elektri~no kolo 
uporabljajo zato, ker omogo~a lahkotno in 
hitrej{e premagovanje vzponov in dalj{ih 
poti, z manj napora. 

Cilj: samozadostnost
V Klubu Oven, kjer mese~no organizirajo 

izobra`evalne dogodke za {ir{o javnost, si 
`elijo, da bi v regiji za`ivelo ~im ve~ podob-
nih projektov s samozadostnimi son~nimi 
elektrarnami. »Samozadostnost, torej proi-
zvodnja elektri~ne energije za lastne potre-
be, je bila po besedah sogovornika na 
za~etku razvoja obnovljivih virov cilj, `al pa 
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Elektri~na kolesa in elektri~ni skuterji so poleg 

elektri~nih avtomobilov z okoljskega vidika vedno 

bolj zanimivi, saj gre za prevozna sredstva, ki ne 

ustvarjajo toplogrednih plinov, napajamo pa jih lahko 

z elektriko iz obnovljivih virov. »V podjetju Oven Elektro 

Maribor se zavedamo posledic intenzivne rabe fosilnih 

goriv, zato s svojimi aktivnostmi {irimo koncept urbane 

mobilnosti,« pravi direktor Miroslav Pre{ern.

Prihodnost je 
v e-mobilnosti

Oven Elektro Maribor

Otvoritev prve e-bike sharing to~ke podjetja Oven d.o.o., v lokalu Ma~ka na 

mariborskem Lentu; direktor podjetja Oven, g. Miroslav Pre{ern in vodja lokala 

Ma~ka, ga. Irena Viso~nik.

Lokal Ma~ka na mariborskem Lentu, kjer si je mogo~e izposoditi e-kolesa

»Eden izmed pomembnih ciljev vseh 

na{ih projektov spodbujanja e-mobil-

nosti, s katerimi sledimo viziji urbanih 

mestnih sredi{~, je o`ivitev mestnih 

jeder. Izposojevalnice elektri~nih koles, 

kakr{no smo odprli v sredi{~u Maribora, 

so namre~ izredno zanimive tudi za 

turiste,« pravi direktor podjetja Oven, 

Miroslav Pre{ern.
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se je s~asoma razvil druga~en vzorec oddajanja proizvedene ener-
gije v omre`je, pri ~emer so pomembno vlogo odigrale podpore in 
subvencije: »V podjetju Oven nismo naklonjeni tak{nemu vzorcu, 
ker ima razmeroma veliko pomanjkljivosti. Zavzemamo se za eko-
nomsko ceno ekolo{ko pridobljene elektri~ne energije, podpiramo 
sistem neto merjenja (net-metering), a za zdaj ka`e, da bo ta sistem 
te`ko prodrl.« 

Na poti do samozadostnosti je velika ovira pomanjkanje 
kakovostnih hranilnikov energije. »A tudi to se bo prej ali slej 
spremenilo in mi smo `e zdaj pripravljeni na to,« pravi Miroslav 
Pre{ern, ki {e ne `eli razkriti vseh na~rtov in projektov, ki jih 
podjetje na~rtuje. Poudaril pa je, da so stro{ki vlaganj v klasi~no 
elektri~no omre`je visoki in se bodo {e pove~evali, kar seveda 

pomeni vi{jo kon~no ceno elektri~ne energije za porabnika. Poleg 
tega v gradnji klasi~nega elektri~nega omre`ja ni ni~ ekolo{kega, 
»mi pa `elimo vse skupaj zastaviti bolj okolju prijazno«. •

Barbara Primc

V novi spletni trgovini tudi izdelki slovenskega porekla 
Podjetje Oven v okviru Kluba Oven gospodinjstvom in posa-

meznikom, ki v ospredje postavljajo skrb za okolje, ponuja 

pester izbor izdelkov, med drugim zmogljiva elektri~na kolesa 

in elektri~ne skuterje, IR-grelne panele, hranilnike energije, LED-

razsvetljavo in pametne LED `arnice, pametne naprave za dom, 

klimatske naprave, ~istilne naprave, zbiralnike vode ipd. S pre-

novljeno spletno trgovino, ki bo za~ela delovati ta mesec, torej 

maja, bodo nabor izdelkov {e raz{irili, med njimi pa je `e zdaj 

mogo~e najti tudi izdelke, ki so plod slovenskega znanja in razvo-

ja. »Merilo pri izboru izdelkov, ki jih uvr{~amo v na{o ponudbo, ni 

cena. Gledamo, da so zanimivi za kar naj{ir{i krog uporabnikov, 

uporabni, u~inkoviti in da zadostijo vsaj minimalnim ekolo{kim 

standardom. ^e so hkrati slovenskega porekla, je dodana vrednost 

na{e ponudbe toliko ve~ja,« pravi Miroslav Pre{ern.

Sledite napredku podjetja Oven ter v novi spletni trgovini 

poi{~ite za vas primerne izdelke.  



Direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar, pojasnjuje klju~ne razloge in 
redosledje dogodkov, ki so botrovali nepredvideni ceni nalo`be TE[ 6. 

»Vsem nam bi moralo biti jasno, da je do podpisa pogodbe za 
nalo`bo v novi blok termoelektrarne pri{lo v ~asu, ko smo bele`ili 
svetovno konjunkturo in visoko ceno metalov, ter da za dolgoro~no 
na~rtovanje tako velikih energetskih nalo`b vselej obstaja izredno 
veliko tveganje. Tudi danes je enako. Posledic ekstremnega padca cen 
elektri~ne energije na globalnem trgu, kot jih bele`imo danes, takrat ni 
mogel predvideti nih~e«, pove direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar.

Kaj smo se torej nau~ili iz primera TE[ 6? 
Velike energetske projekte moramo presojati tako po primernosti 

umestitve v na{ elektroenergetski sistem kot tehni~no-tehnolo{kih 
parametrih, okoljskih kriterijih ter ekonomiki in vplivu na BDP na{e 
dr`ave. Primer TE[ ocenjujem kot tehni~no-tehnolo{ko primeren, 
okoljsko sprejemljiv, s pozitivnim vplivom na BDP; z vidika kapacitete 
pa je bila izbrana mo~ prevelika, ter zato projekt ekonomsko nevzdr`en. 
Sicer pa sta, glede na aktualne energetske projekte, po mojem osebnem 
prepri~anju, trenutno »neustrezna« projekta ~rpalna HE Kozjak in HE 
Mokrice, v velikosti, kot je predvidena v primerjavi s HE na srednji Savi.

Si lahko privo{~imo, da termo elektrarne v priho-
dnosti ne bomo potrebovali, kot zatrjujejo mnogi 
strokovnjaki, je ta scenarij realen? 
Dolo~en krog strokovnjakov je s tak{nim na~inom razmi{ljanja 

spremljal celotno obdobje investicije v blok 6 in {e sedaj, ~eprav 
zato nimajo nobene resne analize in ocene posledic na delovanje 
elektroenergetskega sistema na{e dr`ave. Seveda, tak{nih projektov, 
z vidika mo~i, kot je blok 6, ne potrebujemo. Moja ocena je, da 
v naslednjih desetih letih nikakor ne. Ne vem zakaj v Sloveniji ne 
prevladata zdrav razum in skrb za dr`avo in dr`avljane. Razne pro-
jekcije, ki jih poslu{am s strani »strokovnjakov« so vezane ali samo 
na ekolo{ki vidik, pozablja pa se tehni~no-tehnolo{ka ustreznost, 
ekonomika, ter vpliv na javne finance in kon~ne porabnike, ali pa 
se operira z nerealnimi {tevilkami, npr. kako poceni bo elektri~na 
energija iz II. bloka NEK, pri tem pa se pozablja, da bo potrebno 
samo za zagotavljanje terciarne rezerve letno nameniti dodatni 60 
mio EUR. Kot tretje pa se obi~ajno forsira dolo~eno tehnologijo po 
sistemu »igre brez meja«, kot imam ob~utek pri son~nih elektrarnah, 
da jih lahko vgradimo na prav vse strehe gospodinjstev, ob tem 
pa niti ene resne analize, kako bi sistem s prevladujo~o instalirano 
mo~jo son~nih elektrarn (tudi veternih) sploh deloval in kak{na bi 
bila cena tako koncipiranega elektroenergetskega sistema.

Kaj smo `eleli dose~i z izgradnjo TE[ 6, 
ali nismo imeli druge izbire?
 Menim, da je bila z narodno gospodarskega in elektroenerget-

skega vidika (ni`ja uvozna odvisnost, nudenje sistemskih storitev) 
odlo~itev o investiciji v nov premogovni blok pravilna, nepravilna pa 
je bila izbira mo~i. Vse ostale alternative so dra`je, tudi od sedanjega 
600 MW bloka. Poglejte spodnji izra~un. V kolikor bi npr. ustavili 
proizvodnjo v TE[ v letih 2010 - 2013 in jo takrat nadomestili s pro-
izvodnjo iz son~nih elektrarn, bi nas letno obratovalna podpora stala 
neverjetno milijardo evrov. Bom zelo jasen – tako, kot je bila {kodljiva 
odlo~itev o izgradnji bloka 6, je bilo {e bolj {kodljivo nekontrolirano 
dodeljevanje obratovalnih podpor son~nim elektrarnam v letih 2010 
do 2014, ter je zato bilo potrebno obstoje~ model podpor umakniti.

Kaj nam pove spodnja tabela? V letu 2016 je bila izpla~ana 
povpre~na obratovalna podpora za son~ne elektrarne 257,13 EUR 
za vsako proizvedeno MWh. ^e s povpre~no obratovalno podporo 
mno`im proizvedeno elektri~no energijo v TE[ v letu 2016, dobim 
vrednost 1,044 milijarde EUR. No, toliko bi zna{ala obratovalna 
podpora, ~e bi v letih 2010 do 2013 investirali v tak{no mo~ 
son~nih elektrarn, ki bi nadomestila proizvodnjo iz TE[. Zakaj o 
tem ne razpravlja in pi{e skoraj nih~e?

Pred 15 leti naj bi blok TE[ 6, 400 megavatov 
mo~i, stal najve~ 600 milijonov evrov. Glede na 
sedanjo vrednost bloka, ve~ kot 1,4 mrd EUR, se 
davkopla~evalcem upravi~eno poraja dvom kako 
dobro znamo na~rtovati nove energetske projekte, 
s ~imer pade slaba lu~ na vsa energetska podjetja.
Na `alost se moram strinjati z va{im zapisom glede percepcije kako 

smo ob tem problemu v o~eh javnosti zapisane vse energetske dru`be. 
Bi pa opozoril na naslednja dejstva. Slovenski »davkopla~evalci« imamo 
eno ni`jih kon~nih cen elektri~ne energije ter izjemno kvaliteto zagota-
vljanja elektri~ne energije; do sedaj nismo, zaradi projekta bloka TE[ 6, 

Javnost razburjajo {tevilne premalo to~ne informacije o projektu TE[ 6, 

stroka je razdeljena, projekt se pogosto ocenjuje kot zgre{en, mediji in 

posamezne zainteresirane skupine pa javnost zavajajo in predstavljajo eno-

stransko plat zgodbe, brez da bi upo{tevali vzdr`nost energetskega sistema 

kot takega. Manjka nam zdrav razum in skrb za dr`avo in dr`avljane. 

TE[ 6 kratkoro~no ni mo`no 
nadomestiti z drugimi viri
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Intervju mag. Aleksander Mervar, ELES, d.o.o. 

Mag. Aleksander Mervar, direktor dru`be ELES

Osnove za izra~un Son~ne elektrarne TE[

Obratovalna podpora na MWh 257,13 EUR 257,13 EUR

Referen~na cena na MWh 37,00 EUR  

Skupaj MWh 294,13 EUR  

Letna koli~ina proizvedene EE 259.600 MWh 4.061.200 MWh   

Skupaj obratovalna podpora 66.750.948 EUR  

Hipoteti~na obratovalna 
podpora za TE[  1.044.256.356 EUR



pla~ali niti centa. Blok TE[ 6 prej zni`uje referen~no grosisti~no tr`no 
ceno, kot pa zvi{uje, saj z njegovo proizvodnjo zni`ujemo uvozno 
odvisnost in s tem prehod na cene, ki veljajo v severni Italiji.

Kako bomo investicijo pokrili, kaj sedaj 
predstavlja najbolj{o mo`no izbiro? 
Pri obstoje~ih tr`nih cenah elektri~ne energije se trenutno ne 

pokriva prav nobena investicija, ne v blok 6, ne v II. blok NEK, in tudi 
ne v verigo HE na spodnji Savi, ~e pri{tejemo {e vse tisto, kar je bilo 
podarjeno preko vodnega sklada, prora~una RS in Elesa.

Ali dr`i podatek da v Sloveniji porabimo ~edalje ve~ 
elektri~ne energije, od tega pa smo od termo elek-
trarne [o{tanj odvisni kar za tretjino. S katerimi viri 
je nadomestitev termo elektrarne realna? 
V letu 2016 je TE[ proizvedel 36% vse elektri~ne energije v RS. 

Va{a trditev dr`i. Na prenosnem omre`ju je bil sicer odjem v letu 2016 
enak odjemu iz leta 2015, saj v letu 2016 nismo bele`ili rasti porabe. 
Povsem druga~na bo situacija v primeru pospe{enih sprememb struk-
ture vozil (uporaba elektri~ni vozil) in pove~ane uporabe toplotnih 
~rpalk. Relativno nizka kon~na cena elektri~ne energije za gospodinj-
stva v RS daje povsem napa~ne signale glede dolgoro~ne vzdr`nosti 
nivoja kon~ne cene elektri~ne energije. Ocenjujem, da bo slednja imela 
v prihodnjih letih (npr. do leta 2030) tri pospe{evalnike rasti: novi 
proizvodni viri, katerih stro{kovna cena bo bistveno vi{ja, kot je tre-

nutna ponderirana stro{kovna cena slovenskih proizvajalcev, pove~ana 
poraba za elektri~na vozila in toplotne ~rpalke (potreba po novih 
proizvodnih virih) ter uporaba hranilnikov elektri~ne energije. Situacija 
od januarja letos je povzro~ila rast borznih cen tudi za 7 kratnik, ta 
je lahko dodatni dejavnik pove~anja cen. Glede substituta za TE[ pa 
s te`avo odgovorim. V roku petih let nimamo na voljo prav nobene 
zamenjave, ker je ta`ava v zagotavljanju sistemskih storitev. V roku 
desetih let lahko TE[ nadomestimo samo z uvozom elektri~ne energi-
je, ob predpogoju, da ELES izvede investicije v projekt SINCRO-GRID 
in {e kaj, ter zakupi sekundarno rezervo v vsaj 50% koli~ine izven meja 
RS. Na dolgi rok se bo v RS presojalo med novim blokom v NEK ali 
razmahom son~nih, vetrnih in biomasnih razpr{enih proizvodnih virov 
ob so~asnem vgrajevanju hranilnikov elektri~ne energije. Tisto, kar 
me skrbi, so stro{kovne cene. Nadomestki za bloka TE[ 6, oz. TE[, 
so za 150 do 711 milijonov evrov letno dra`ji. A ~e se osredoto~im 
na son~ne elektrarne – 150 milijonov evrov letno (brez upo{tevanih 
stro{kov hranilnikov), II. blok NEK pa 221 milijonov evrov letno. 

Ker v Sloveniji iz biomase, son~ne in geotermalne 
energije v strukturo virov za proizvodnjo elektri~ne 
energije proizvedemo manj kot 3 % elektri~ne ener-
gije, kateri ukrepi dr`ave lahko u~inkovito spodbu-
dijo tovrstne investicije?
Razpr{eni viri proizvodnje elektri~ne energije iz OVE imajo trenu-

tno ve~ slabosti  - visoka stro{kovna cena in obvezno subvencioni-
ranje preko sistema obratovalnih podpor. Samo v kombinaciji s hra-
nilniki elektri~ne energije so lahko ti razpr{eni proizvodni viri z vidika 
tehni~no varnega obratovanja elektroenergetskih omre`ij sprejemljivi 
v ve~jem obsegu. Trenutno pa hranilniki predstavljajo (upo{tevajo~ 
`ivljenjsko dobo, kapaciteto, {tevilo ciklov polnjenje-praznjenje) naj-
manj 140 EUR/MWh in naprej za vsako MWh ob referen~ni grosisti~ni 
tr`ni ceni v Sloveniji, ki zna{a 41 EUR. 

^lanek v celoti preberite na www.varcevanje-energije.si •
Jo`ica Ekart
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PRENAŠAMO ENERGIJO.
OHRANJAMO RAVNOVESJE.

www.eles.si

V prenosno omrežje prevzamemo več kot 20.000 
gigavatnih ur  električne energije. S to energijo bi 
žarnica gorela več kot milijon let.

Nepredvideni ceni sta botrovala predvsem dva 

dejavnika; ~as, v katerem so se odlo~ili za podpis 

pogodbe in izbrana mo~ 600 MW, ki predstavlja 

proizvodno enoto elektri~ne energije na lignit s 

super kriti~nimi performancami,  t.i. »custom made« 

enoto. Lahko bi izbrali 400 MW tipsko elektrarno.
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Kako deluje samooskrba z elektriko
Samooskrba z elektriko je dejansko mehanizem obra~una elektri~ne 

energije, katere namen je spodbujanje izgradnje mikro naprav za 
proizvodnjo elektri~ne energije iz obnovljivih virov ter porabe v njih 
proizvedene elektri~ne energije na istem mestu. Gre za mehanizem, za 
katerega se pogosto uporablja tujka »netmetering« in bi ga v dobese-
dnem prevodu lahko imenovali sistem neto meritev ali neto obra~un. 
Osnova predpostavka tega koncepta je namre~, da se lastnikom mikro 
naprav na obnovljive vire, ki zaradi nestalne proizvodnje iz takih 
naprav, v dolo~enih trenutkih proizvedejo (bistveno) ve~ energije, 
kot je porabijo, lahko to odve~no energijo oddajo v javno omre`je, 
iz omre`ja pa lahko energijo jemljejo, ko njihove potrebe presegajo 
proizvodnjo njihove naprave. Mehanizem se najlep{e predstavi na 
primeru son~nih elektrarn. Slednje v lepih son~nih dneh proizvedejo 
precej{nje koli~ine energije ravno v urah, ko je poraba navadno nizka. 
Uporabniki, vklju~eni v »netmetering«, imajo nato mo`nost te vi{ke 
energije porabiti v urah, ko njihova elektrarna ne proizvaja dovolj, to 
je v zgodnjih jutranjih, ve~ernih urah ter pono~i. 

Lastniki »netmetering« naprav morajo torej biti opremljeni s 
{tevcem, ki meri tako odjem kot oddajo v omre`je. Pomembna 
zna~ilnost teh mehanizmov je tudi ta, da v primeru, ko je v 
dolo~enem obra~unskem obdobju proizvodnja vi{ja od odjema, za 
to energijo pove~ini ni kompenzacije. Preko tega se sku{a prepre~iti 
predimenzioniranje proizvodnih naprav, saj bi to lahko vodilo v 
neracionalno rabo energije. 

Prednosti in slabosti »netmetering« mehanizma
Prednosti, ki jih poudarjajo zagovorniki »netmetering« mehaniz-

mov, so lahko {tevilne. Dr`ave se zanj odlo~ajo zaradi spodbujanja 
prehoda v brezoglji~no dru`bo oz. doseganja zadanih okoljskih ciljev, 
novih delovnih mest, ki jih zagon investicij v te naprave lahko pri-
nese, zmanj{evanju energetske uvozne odvisnosti, manj{anju izgub 
zaradi bli`ine izvora in ponora energije, razbremenitev dr`avnih pod-
pornih shem za proizvodnjo iz obnovljivih virov, poudarja pa se tudi 
pozitivne u~inke, ki naj bi jih obratovanje teh naprav lahko imelo 
na distribucijsko omre`je (stabilizacija napetosti preko inverterjev, 
zmanj{anje obremenitve omre`ja). 

Ravno okrog tehni~nih u~inkov vpeljevanja naprav za samooskrbo 
se v strokovnih krogih pojavi najve~ nesoglasji. S strani elektro-opera-
terjev namre~ prihajajo opozorila o velikih negotovostih, ki jih ta nov 
tip uporabnikov, ki so lahko hkrati porabniki in proizvajalci, prina{a. Z 
njihove strani je sli{ati nasprotne argumente, ~e{ da so ti uporabniki 
predvsem vir nestabilnosti za omre`je ter da slednje, brez ve~jih inve-
sticij in prilagoditev, v tem trenutku ni sposobno prenesti prevelikega 
navala novih priklopov takih naprav. Drugi ve~ji negativni vpliv, ki je 
celo bolj neposredno povezan z »netmetering« shemami, pa je izpad 
prihodka iz naslova omre`nin pri teh uporabnikih. Elektro-operaterji 
namre~ izpostavljajo, da so zaradi nudenja mo`nosti tako odjema kot 
oddaje energije pri teh uporabnikih stro{ki, ki jih povzro~ajo pri upra-
vljanju omre`ja, vi{ji v primerjavi s klasi~nim odjemom. Posledi~no 
se ti vi{ji stro{ki porazdelijo med vse ostale uporabnike distribucij-
skega omre`ja. Odprto je tudi vpra{anje o vplivu »netmetering-a« na 
u~inkovito rabo energije. Ta mehanizem namre~ nima vzvodov, ki bi 
uporabnike motiviral potro{iti ~im ve~ energije v urah, ko je najve~ 
proizvedejo, kar bi tudi prina{alo predhodno opisane pozitivne u~inke 
na omre`ja. Uporabnik ima mo`nost, da svojih potro{nih navad ne 
spremeni, saj mu je elektrika vedno na razpolago. Celo ve~, zgodi se 
lahko, da bi v primeru dobrih pogojev za proizvodnjo elektrike, ener-
gijo raje neracionalno tro{il, kot jo pa na koncu neodpla~no prepustil 
svojemu dobavitelju ali operaterju. 

Slovenska razli~ica »netmetering-a« – 
samooskrba z elektriko
Slovenjenje pojma »netmetering« oziroma samo poimenovanje 

tega ukrepa z uporabo besedne zveze samooskrba z elektriko je 
nekoliko zavajajo~e, saj v praksi ne gre za ~isto samooskrbo. Kot `e 
omenjeno se lastniki proizvodnih naprav namre~ brez pomo~i javne-
ga omre`ja ne bi mogli samooskrbovati z elektriko, temve~ {e kako 
potrebujejo distribucijsko omre`je, ki jim omogo~a oddajo svojih 

V uporabi je ve~ razli~ic »netmetering« shem. V Evropi imajo 
svoje oblike tega ukrepa uvedene denimo v Belgiji, Italiji, 
Latviji, Gr~iji, na Danskem, Nizozemskem, Cipru, Portugalskem, 
raz{irjen pa je tudi v precej{njem {tevilu ameri{kih zveznih 
dr`av, Avstraliji, Braziliji, Indiji, itd. Med seboj se ukrepi razliku-
jejo glede dol`ine obra~unskega obdobja, maksimalni nazivni 
mo~i, tipu upravi~enih naprav, varnostnih, administrativnih in 
drugih zahtevah, seveda pa tudi v razli~nem obsegu finan~nih 
spodbud in podpor, ki se jih namenja takim napravam.

Eko sklad je pred kratkim objavil javni poziv, name-

njen dodeljevanju nepovratnih sredstev fizi~nim 

osebam za nalo`be v naprave za samooskrbo z ele-

ktriko. Slednje je pri~akovano pove~alo zanimanje 

za postavitev takih naprav, hkrati pa seveda spro ìlo 

vpra{anja o tem kaj samooskrba z elektriko sploh je, 

kako deluje in komu je namenjena. 

Samooskrba z elektriko – Samooskrba z elektriko – 
prilo`nosti in izziviprilo`nosti in izzivi
Samooskrba z elektriko – 
prilo`nosti in izzivi



vi{kov proizvodnje ter mo`nost odjema elektrike, ko njihove naprave 
ne proizvajajo elektrike. Distribucijsko omre`je torej v okviru tega 
ukrepa deluje kot njihov hranilnik, baterija. 

Ukrep za samooskrbo z elektri~no energijo je torej namenjen 
gospodinjskim in malim odjemalcem, ki naj bi preko teh naprav 
sku{ale pokrivati lastni odjem. Zaradi tega so bili v okviru Uredbe 
poenostavljeni nekateri administrativni postopki. Pred priklopom 
naprave za samooskrbo je vseeno potrebno pri elektro-operaterju 
pridobiti soglasje oz. spremembo soglasja za priklju~itev. 

Po uvedbi tega ukrepa so ponovno o`iveli predvsem ponudniki 
za postavitev son~nih elektrarn, ki so po zaprtju stare podporne 

sheme bolj ali manj stagnirali. Seznam takih ponudnikov, ki izve-
dejo tudi priklope naprav za samooskrbo na klju~, se postopoma 
dalj{a, z novimi poslovnimi modeli pa so se na podro~je samoo-
skrbe vklju~ili tudi nekateri dobavitelji elektri~ne energije. Nekateri 
ponudniki za tovrstne investicije obljubljajo vra~ilne dobe, ki so 
celo kraj{e od desetih let. Pri takih izra~unih navadno veljajo pred-
postavke, ki se gibajo precej na robu trenutnih realnih okoli{~in. 
Bolj objektivne ocene ka`ejo, da si povra~ilo nalo`be investitorji 
lahko obetajo bli`je 20. letom. • 

David Copi~
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Glavne zna~ilnost slovenskega mehanizma, ki je v 
veljavi od konca leta 2015, so naslednje:

-  Vklju~ijo se lahko naprave, katerih najve~ja nazivna mo~ je 
11 kVA in ne sme presegati priklju~ne mo~i iz soglasja za 
priklju~itev;  

-  Vklju~ijo se lahko proizvodne naprave, ki izrabljajo son~no, 
vodno ali vetrno energijo;

-  Obra~unsko obdobje je eno koledarsko leto;
- Lastnik naprave za samooskrbo je lahko gospodinjski odjema-

lec ali mali poslovni odjemalec;
- Morebitna prese`na koli~ina oddane elektri~ne energije v 

obra~unskem obdobju se neodpla~no prenese v last izbranega 
dobavitelja; 

-  Na letni ravni obstaja omejitev o najve~ji skupni mo~i 
priklju~enih naprav za samooskrbo, ki za gospodinjske odje-
malce zna{a 7 MVA, za male poslovne odjemalce pa 3 MVA;

-  Na mese~ni ravni lastniki naprav za samooskrbo pla~ujejo 
le omre`nino, prispevke in ostale dajatve, ki so vezane na 
obra~unsko mo~. Kumulativno {tevilo priklopov naprav za samooskrbo po elektrodistribucijskih 

podjetjih v letu 2016.
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V Sloveniji se je v prvem letu po uveljavitvi sistema za 

samooskrbo z elektriko, to je v letu 2016, v elektro-

distribucijsko omre`je priklju~ilo 135 naprav. Velika 

ve~ina, kar 130, je son~nih elektrarn, 5 pa je malih 

hidroelektrarn. Njihova skupna nazivna mo~ nekaj ~ez 

1 MW. Po ocenah Borzena, slovenskega operaterja trga 

z elektriko, so v tem letu proizvedle nekaj manj kot 

600 MWh elektrike. 



Kako sprejemate pojav neustre-
znega razumevanja podnebnih spre-
memb, {e vedno prevelik del strokov-
ne in splo{ne javnosti zanika nepo-
sreden ~love{ki vpliv na podnebne 
spremembe in segrevanje ozra~ja?

S stali{~a znanosti, je slabo razumevanje 
tako pomembnega problema, na prvi pogled 
nerazumljivo. Namre~ znanost na problem 
opozarjamo `e ve~ kot dvajset let, same 
raziskave podnebnih spremembe pa potekajo 
`e skoraj 50 let. ^e pa gledam na to nerazu-
mevanje s stali{~a vsakodnevnega `ivljenja, 
pa si ga delno lahko razlo`im. Podnebne 
spremembe nas ne ogro`ajo ta hip, neposre-
dno, na nekoliko bolj oddaljene gro`nje pa se 
ljudje slabo odzivajo. In ~e k temu dodamo {e 
prenasi~enost z informacijami, tudi la`nimi, 
potiskamo problem podnebnih sprememb v 
ozadje. Politike pa itak zanimajo samo {tiri 
leta, do naslednjih volitev.

Mnogi gospodarstveniki menijo, 
da drasti~en prehod na OVE tehni~no 
ni izvedljiv ali ni ekonomsko vzdr`en, 
ukinitev obstoje~ih energetskih obra-
tov (tudi na premog) pa lahko poru{i 
varno energetsko oskrbo. Kako oce-
njujete podnebno politiko pri nas in 
izven? 

Politi~na prizadevanja so res ponekod 
velika, zlasti v tistih dr`avah, ki so razvojno 
naravnane in razumejo, da gospodarstvo 
lahko dobi nov zagon samo z druga~nim 
modelom in to z nizkooglji~nim in hkrati 
kro`nim modelom. Podnebne politike v 

Sloveniji prakti~no ni, saj nimamo potrebnih 
in{titucij niti kadrov, torej nikakr{ne politi~ne 
volje za spopadanje.  Nizko-oglji~ne strate-
gije, ki bi povezovala vse sektorje nima-
mo. Drasti~en prehod na OVE ta hip ni 
izvedljiv zato, ker smo energetsko preve~ 
neu~inkoviti. Dokler povpre~en Slovenec 
porabi na dan okrog 110 KW ur energije, 
te enostavno ne moremo nadomestiti z 
OVE. Zato je energetska u~inkovitost tisto, 
o ~emer bi morali debatirati – ne pa nove 
energetske kapacitete.  Gospodarstveniki 
naj se zamislijo, kako energijsko potratni so.  
Energetska intenzivnost slovenskega gospo-
darstva je {e vedno skoraj za ~etrtino vi{ja 
od EU-28. Za  enak BDP  porabimo bistveno 
ve~ energije – in to je narobe.

Katere huj{e podnebne spremem-
be bi izpostavili, ki se v predindu-
strijski dobi niso dogajale in so znan-
stveno povsem dokazan znanilec 
~love{kega delovanja?

Popolnoma dokazljiva posledica ~loveko-
ve dejavnosti so pogostej{i in dalj trajajo~i 
vro~inski valovi. Ti ubijajo starej{e in bolni-
ke, zdravim ljudem zni`ujejo produktivnost 
in povzro~ajo slabo po~utje. Vro~inski valovi 
so v zadnjih dvajsetih letih samo v Evropi 
vzeli ve~ kot 70 tiso~ `ivljenj. 

Na drugem mestu so su{e, ki so vse 
bolj pogoste v poletnem ~asu in zni`ujejo 
kmetijsko pridelavo, pa tudi proizvodnjo 
hidroelektrarn. In to po vsej Sloveniji. Tudi 
poplavni valovi se gostijo, a ti k sre~i delajo 
{kodo bolj regionalno. 

Lahko ovrednotimo vso nasta-
lo materialno {kodo, ki sledi zara-
di su{, poplav, neurij, jo statisti~no 
bele`imo?

Statisti~ni podatki zadevajo samo infor-
macije o direktni {kodi oziroma o {kodi, ki 
je uradno ocenjena. Pa `e ta gre lahko v ve~ 
sto milijonov Evrov letno. Posredne {kode 
za zdravje ljudi, slab{o kakovost  podtalnice, 
izgubo kmetijskega trga, dra`jo hrano in {e 
marsikaj pa ne poznamo. Ta na dolgi rok 
vseskozi nara{~a in je verjetno primerljiva po 
velikosti z uradno priznano {kodo.

Ali lahko posameznik z zmanj{ano 
porabo energije vpliva na zajezitev 
podnebnih sprememb, v kolikor se 
globalno razmerje proizvedene ener-
gije v korist obnovljivih virov energije 
bistveno ne pove~a? Je znano koliko 
rastejo OVE globalno? 

Absolutno! @e prej sem omenila, da 
povpre~en Slovenec porabi na dan okrog 
110 KW ur energije, lahko pa bi jo z ukrepi 
URE zni`ali na kakih 80 kWh. ^e gledamo 
s stali{~a ciljev trajnostnega razvoja, pa bi 
morali v prihodnosti stremeti k pol manj{i 
vrednosti. To bi pomenilo, da bi se na{ 
odstotek rabe obnovljivih virov energije 
znatno zvi{al. 

Globalna rast obnovljivih virov energije 
je silovita, ~e gledamo relativne {tevilke. 
A v absolutnem dele`u se to {e vedno ne 
pozna, saj tudi celotna poraba energije {e 
vedno raste.

Nujnost omejevanja Nujnost omejevanja 
podnebnih spremembpodnebnih sprememb
Nujnost omejevanja 
podnebnih sprememb
Pogled klimatologinje na okoljske razmere v Sloveniji in premalo ustrezno 
razumevanje neposrednega ~lovekovega vpliva na podnebne spremembe.

Intervju: Lu~ka Kajfe` Bogataj
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Prehod v brezoglji~no dru`bo 
terja hitrej{e prilagoditve na mno-
gih podro~jih. Katere ukrepe, razen 
u~inkovitej{e rabe energije, izposta-
vljate kot klju~ne?

Prehod v brezoglji~no dru`bo zahte-
va druga~en gospodarski model. Dana{nji  
gospodarski model »vzemi, proizvedi, pora-
bi in odvrzi« enostavno zahteva prevelike 
koli~ine virov in energije in ti niso ve~ 
neomejeni, razpolo`ljivi in cenovno dose-
gljivi.  Za zdaj nih~e natan~no ne ve, kako 
razviti nov model gospodarstva. Morda je 
zasnova za to model kro`nega gospodar-
stva, v katerem so izdelki in storitve skrbno 
zasnovani tako, da omogo~ajo kro`enje 
materialov in ohranjajo dodano vrednost, 
kolikor dolgo je to le mogo~e.  Za tak pre-
hod pa moramo svojo miselnost in vredno-
te osredoto~ati na storitve, ne na produkte. 
Na souporabo, ne na posedovanje. Na ravni 
EU dr`ave `e razmi{ljajo o zakonodaji, ki 
bi spodbujala inovacije, bolj{e oblikovanje 
proizvodov in ki bi usmerjala obna{anje 
uporabnikov ter ustrezne poslovne modele.

Klju~no pa je tudi, da se prilagodimo na 
vse pogostej{e vremensko pogojene naravne 
nesre~e. Za su{o so to zbiralniki vode, veliko-
sti kot je npr. gori{ki Voger{~ek, ter sistemi 
za namakanje in gojenje na su{o bolj odpor-
nih sort. Za poplave je to bolj{e prostorsko 
na~rtovanje in premi{ljeno podeljevanje grad-
benih dovoljenj, enako velja za zemeljske pla-
zove. Za neurja s to~o so to protito~ne mre`e. 
Tudi okrepljena pripravljenost zdravstvenega 
sektorja ob vro~inah je nujna.

Letno v Sloveniji prebivalec zavr`e 
73 kg hrane, samooskrba s hrano 
stalno pada, `ivinoreja pa kot vemo, 
mo~no negativno vpliva na  segre-
vanje ozra~ja. Kako okrepiti zave-
danje, da s prehranskimi navadami 
potro{niki neposredno  prispevamo 
k poslab{anju razmer?

Ta hip res potrebujemo {iroko razpravo 
o na{i prehranski verigi, mesni prehrani in 
zavr`eni  hrani. ^e bi se za~eli obna{ati 
bolj samooskrbno, bi na poti od polja do 
na{ega kro`nika izgubili manj hrane. In ~e 
pri tem tudi potro{niki ne bi ve~ zavrgli 
ni~ hrane, ter se prehranjevali ve~inoma s 
hrano rastlinskega izvora, bi re{ili ve~ te`av 
hkrati. Kmetijstvo bi potrebovalo manj 
novih povr{in, kar bi ohranjalo primerno 
rabo tal in ekosisteme ter kakovost in 

koli~ino vode. Porabili bi manj mineralnih 
gnojil, kar pomeni manj{i vpliv na du{ikovo 
kro`enje. Zmanj{ali bi tudi rabo nevarnih 
pesticidov in drugih kemi~nih snovi, ki 
nam zdaj s polj uhajajo v okolje in so 
potencialno nevarni za zdravje. Za manj{o 
proizvodnjo gnojil in za preostalo pre-
hransko verigo bi to pomenilo tudi, da je 
potrebne veliko manj energije, kar nadalje 
pomeni manj{e izpuste CO2, NO2 in meta-
na. Energijski stro{ek za na{o trenutno 
prehrano je tudi do 20 KWh na dan. Lahko 
pa bi bil le nekaj kWh na dan.

Je segrevanje ozra~ja neposredno 
povezano z zdravjem ljudi, se da 
ovrednotiti tovrstno {kodo?

 Zdravje podnebne spremembe ogro`ajo 
bistveno bolj, kot si predstavljamo. 
Vro~inski valovi direktno ubijajo ali pa nam 
slab{ajo kakovost `ivljenja. Spremenjene 
podnebne razmere vplivajo na zdrav-
je in po~utje neposredno in posredno. 
Neposredni vplivi so toplotna obremenitev,  
vplivi na kakovost zraka in obremenje-
nost z alergogeni. Spremenjeno podnebje 
pa vpliva na zdravje tudi posredno, s 
slab{im stanjem ekosistemov, hidrolo{kega 
cikla, manj{o proizvodnjo hrane in novimi 
prena{alci bolezni. Podnebne spremembe 
pospe{ujejo razvoj in {irjenje prena{alcev 
bolezni, na primer komarjev, klopov in 
podgan.  Spremenjene podnebne razmere 
utegnejo pove~ati odpornost nekaterih vrst 
bakterij na obstoje~a zdravila.  Finan~na 
{koda vsega tega je za zdravstvene blagaj-
ne resna gro`nja, ~eprav jo je te`ko oceniti. 
Nedvomno lahko dose`e tudi do nekaj 
odstotkov BDP-ja.

Katero evropsko dr`avo bi izpo-
stavili kot svetel zgled prilagajanja 
nevarnostim podnebnih sprememb? 

Nedvomno Veliko Britanijo in Finsko. 
Obe sta svoji strategiji pripravili `e pred 
desetimi leti in zdaj vestno izvajata 
premi{ljene in postopne akcije v dialogu z 
prizadetimi dele`niki na vseh podro~jih: od 
kmetijstva, gozdarstva, industrije do turiz-
ma. Ugotovili so, da je to mnogo cenej{e, 
kot pa odpravljati {kode. In pri tem dajejo 
prednost tistim prilagoditvam, ki hkrati 
tudi zmanj{ujejo izpuste toplogrednih pli-
nov – od zelene infrastrukture do toplotne 
sanacije stavb.•

Jo`ica Ekart

OPIS KNJIGE 
Planet, ki ne raste

Lu~ka Kajfe` Bogataj v svoji najnovej{i 

knjigi opozarja na uni~enje, ki ga Zemlji, 

svojemu edinemu domu, nepremi{ljeno in 

sebi~no zadaja ~lovek. Okoljske spremem-

be, ki so posledica ~lovekove dejavnosti, 

so povezane med sabo in zajemajo vse 

od podnebnih sprememb, zakisanja oce-

anov, tanj{anja ozonske plasti, naglega 

izumiranja `ivalskih in rastlinskih vrst do 

ru{enja du{ikovega in fosforjevega kroga 

ter kemi~nega in drugega onesna`evanja 

tal, vode in zraka. Dana{nja generacija, 

ki ima politi~no in ekonomsko mo~, pa 

z nere{evanjem te`av in s prepo~asnim 

prehodom v brezoglji~no in odgovorno 

dru`bo kro`nega gospodarstva ogro`a vse 

prihodnje. 

 Citat iz knjige
@elja ljudi po nenehni gospodarski in 

materialni rasti ne upo{teva dejstva, da 
imamo na voljo omejene, torej kon~ne 
neobnovljive naravne vire. @ivimo na 
planetu,ki ne raste! 21. stoletje je prelo-
mni ~as, saj ljudje `e ogro`amo stabilnost 
lastnega planeta do te mere, da se kot 
domine podirajo zakonitosti kro`enj ener-
gije in snovi v naravi, ki so bile prisotne na 
tiso~e let.

Mlada generacija bo nosila najhuj{a 
bremena zgre{enega modela razvoja 
dru`be v preteklosti. Zato je nujno,da si 
pridobi dovolj znanja in se upre stali{~em 
sedanjega sistema, ki je zasvojen s 
koli~insko rastjo in ne upo{tevaomejitev 
naravnih sistemov.



Son~ne elektrarne 
obetajo velike prihranke
Nova uredba o samooskrbi z elektri~no 

energijo iz obnovljivih virov energije 
zasebnikom in gospodinjstvom od leta 
2015 omogo~a, da investiramo v lastno 
son~no elektrarno, omre`je pa nam z 
novo sprejeto uredbo zagotovi shranjeva-
nje proizvedenih vi{kov elektri~ne energi-
je. Poleti energijo v omre`je shranjujemo, 
pozimi pa, ko elektri~ne energije pride-
lamo premalo, od distributerja elektri~no 
energijo odkupimo po tr`ni ceni. 

Trenutno je pokritost s solarnimi elek-
trarnami, manj{imi od 10 kWp, na pre-
bivalca zelo nizka, ta zna{a le 0,8 W. Z 
bolj intenzivno uvedbo son~nih elektrarn 
prera~unana skupna vrednost mo`nih 
letnih prihrankov obeta nekaj manj kot 
6/10 proizvodnje nuklearke, to je 2,9 TWh 
elektri~ne energije. 

 
Poraba kon~ne in elektri~ne
energije na prebivalca
SURS navaja, da gospodinjstva letno 

porabimo 6.259 MWh kon~ne energije 
na prebivalca (v{teti so vsi energetski viri; 
kurilno olje, zemeljski plin, lesna goriva, 
uteko~injeni naftni plin, elektri~na ener-
gija, premog, daljinska toplota, son~na 
energija in toplota iz okolice). 

Pospe{ena rast son~nih elektrarn nam 
lahko do leta 2030 doprinese elektri~no 
proizvodnjo 1,6 MWh na prebivalca letno, 
to je 1,5 kWp novo in{talirane FV, kar  
posami~no gospodinjstvo porabi za napa-
janje elektri~nih naprav in razsvetljavo. 

Pri gospodinjstvih, ki ogrevajo z daljin-
sko toploto ali lesnimi gorivi bi morali, v 
primeru zamenjave, te vrednosti uskladiti 
s potro{njo. Vendar lahko tudi v tem 
primeru zaradi znatno vi{je u~inkovitosti 
(npr. toplotnih ~rpalk, ki jih `ene elektri~na 
energija), pri~akujemo nadaljnje zni`anje 
skupne porabe. 

V Sloveniji prebivalec povpre~no letno 
porabi 3 MWh elektri~ne energije, kar je 
mo`no s prehodom na bolj u~inkovite 
tehnologije drasti~no zni`ati. ^e grelno 
– hladilne sisteme zamenjamo z visoko 
u~inkovitimi toplotnimi ~rpalkami, lahko 
zni`amo porabo kon~ne energije na prebi-
valca iz 6,25 MWh na 4,86 MWh.

V 10 letih lahko gospodinj-
stva prihranimo ve~ kot petino 
elektri~ne energije 

Brez upo{tevanja daljinske toplote, 
lesnih goriv, son~ne energije in toplote iz 
okolice (3,25 MWh) porabimo v gospo-
dinjstvih na prebivalca 3,0 MWh/letno, 
kar je mo`no zni`ati na 1,6 MWh, na 
ravni dr`ave pa bi tako porabo energije 
zmanj{ali za petino, cca. 22%. 

Prera~un poka`e, da lahko zni`amo 
porabo kon~ne energije iz 6,25 MWh 
na 4,86 MWh/prebivalca, skupni letni 
prihranek pa tako zna{a 2,9 TWh. ^e to 
prihranjeno energijo ocenimo po 90 EUR/
MWh, letni prihranki zna{ajo 260 mio 
EUR, v investicijskem ciklusu 15 let je 
prera~unana vrednost prihrankov enormna 
- 2.355 mio EUR. Eskalacija cen fosilnih 
energentov ob tem ni upo{tevana, slika pa 
bi se v tem primeru {e izrazito izbolj{ala. 
Za potrebe mobilnosti z elektri~nimi vozili 
bi s~asoma bilo potrebno uporabiti {e 
dodatne kapacitete elektri~ne energije 

S.preprosto kalkulacijo smo preverili, kako velik potencial za dr`avo predstavljajo  

mikro son~ne elektrarne. Glede na stalno ni`anje cen solarnih modulov, ter sprejeto 

uredbo o samooskrbi gospodinjstev z elektri~no energijo, lahko pri~akujemo o`ivitev 

trga. S pospe{eno rastjo solarnih elektrarn (in toplotnih ~rpalk) lahko skupno porabo 

elektri~ne energije gospodinjstev do leta 2030 zmanj{amo za petino.

Kako velik potencial prihrankov Kako velik potencial prihrankov 
obetajo son~ne elektrarne? obetajo son~ne elektrarne?  
Kako velik potencial prihrankov 
obetajo son~ne elektrarne?  

 Pi{e: Darko Fius

 Son~ne elektrarne predstavljajo eno redkih tehnologij, ki v `ivljenjski 

dobi (25 let) proizvedejo cca. 30 krat ve~ energije, kot je vlo`eno v 

njihovo proizvodnjo. Slovenija je ena redkih dr`av, ki gospodinjstvom 

omogo~a, da omre`je koristimo za shranjevanje elektri~ne energije.
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iz son~nih elektrarn, saj bi za prehod na 
elektri~na vozila dodatno potrebovali od 
1,6 do 2 MWh na prebivalca. To velja 
samo za osebna elektri~na vozila, kar 
znese znatno manj kot v povpre~ju pora-
bimo za teko~a goriva danes - 3,8 MWh. 
Napoved znatnega povi{anja okoljevarstve-
nih dajatev, recimo za ekstra lahko kurilno 
olje, zemeljski plin, uteko~injeni naftni 
plin in »prepoved« kurjenja lesne biomase 
v necertificiranih kuri{~ih, bi pripomogla, 
da se poraba kurilnega olja v naslednjih 
letih zni`a za nadaljnjih 80 odstotkov. 
Zamenjavo je povsem razumno iskati v 
proizvodnji elektri~ne energije iz sonca, 
ki lahko napaja toplotne ~rpalke, saj so 
cene renomiranih evropskih proizvajalcev 
solarnih modulov padle na 0,5 EUR/Wp 
(za PERC tipe FV panelov z u~inkovitostjo 
20-21% pa na 0,6 EUR/Wp). 

Son~ne elektrarne `e presegajo 
donose ban~nih depozitov

Pri izgradnji son~ne elektrarne gre 
za eno redkih, tehnolo{ko koristnih pri-
dobitev, ki nam kratkoro~no omogo~i 
zmanj{anje osnovnih `ivljenjskih stro{kov 
na minimum. Investicija v son~no elek-
trarno nam po veljavnem sistemu uredbe  
zmanj{a stro{ke za elektriko prakti~no 
na ni~. Ob tem, da uporabnik preprosto 
koristi elektri~no omre`je za akumulacijo 
pridelanih vi{kov elektri~ne energije, v 
poletnih mesecih jo prete`no oddaja v 
omre`je, v zimskih pa iz omre`ja odjema. 

Ni zanemarljivo, da ob investici-
ji v son~no elektrarno lahko najame-
mo ugoden kredit Eko-sklada, z dobo 
odpla~evanja 10 let. Investicija v 10 kW 
son~no elektrarno, ki ustreza potrebam 
povpre~ne slovenske dru`ine, stane najve~ 
9.000 EUR, povrne pa se pribli`no v deve-
tih letih. Ob upo{tevanju podra`itev cen 
elektri~ne energije (4,2 odstotka letno), 
lahko predvidimo ceno elektri~ne ener-
gije 0,20 EUR/kWh; son~na elektrarna 
pa nam omogo~i, da imamo dolgoro~no 
zagotovoljeno ceno elektrike 0,08 EUR/
kWh (izravnana cena elektri~ne energija 
v funkcionalni dobi elektrarne). Za inte-
gracijo son~ne elektrarne v omre`je je 
ocenjena vrednost 20% od investicijske 
vrednosti (pribli`no 160 EUR za  in{taliran 
kW FV). Cena na klju~ pa zna{a okrog 1,3 
EUR/Wp. •
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Kaj ob izgradnji son~ne elektrarne za samooskrbo 
z elektri~no energijo iz OVE pogosto zanima 
investitorje, smo povpra{ali dobavitelje, ki se `e 
dlje ~asa ukvarjajo z izgradnjo son~nih elektrarn, 
podjetje Enertec iz Maribora:

Ali son~na elektrarna proizvede dovolj elektrike  za kuhanje, pranje, 
sanitarno vodo, razsvetljavo in za ogrevanje s toplotno ~rpalko? 

Son~na elektrarna po principu samooskrbe lahko letno pridela dovolj elektrike za 
ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in ostalo porabo v gospodinjstvu. S tem se 
povpre~no letni stro{ki za 4 - ~lansko dru`ino zni`ajo iz 1.500 EUR na pribli`no 250 
EUR (na stro{ek omre`nine). V primeru, da koristimo kredit Eko sklada (primer - 105 
evrov mese~no, 10 let), imamo zgolj fiksne stro{ke omre`nine, po odpla~ilu kredita pa 
son~na elektrarna daje znaten pozitiven donos. Stro{ki za elektriko bodo naslednjih 15 
let minimalni, mi pa bomo ob tem povsem za{~iteni pred podra`itvami elektrike. Stavba 
s son~no elektrarno, z mo~jo 11 kWp, bo predvidoma imela pozitivno bilanco 300 do 
400 evrov letno, dokler se kredit ne odpla~a, nato pa le stro{ek za omre`nino.

Katere hi{e so primerne za vgradnjo son~ne elektrarne? 
Za vgradnjo son~ne elektrarne so najbolj primerne novogradnje z nizko porabo energije. 

Te imajo `e v ~asu gradnje mo`nost son~ne module vgraditi namesto kritine. Ob tem se 
predvideva nizka mo~ elektrarne, ki bo zado{~ala tudi za pogon toplotne ~rpalke. Sicer 
pa je za vgradnjo son~ne elektrarne primerna skoraj vsaka hi{a, za razliko od novogradnje 
ima zgolj ve~jo mo~ generatorja (kWp). Za porabo povpre~nega gospodinjstva, skupno za 
ogrevanje in hlajenje (obi~ajno s toplotno ~rpalko, zado{~a 11 kWp sistem son~ne elek-
trarne. Taka son~na elektrarna letno proizvedene od 11 do 15 MWh elektri~ne energije.

Nova uredba je veljavi dobro leto, kaj ka`e praksa? 
Dosedaj smo na strehe zasebnih hi{ vgradili nekaj son~nih elektrarn, ki proizvajajo 

elektriko in koristijo net metering po novi uredbi. Nekaj za~etnih te`av dobavite-
ljev z energijo je sicer `e odpravljenih, za obra~unsko leto 2017 pa sistem deluje po 
pri~akovanjih. Ekonomika ̀ e vgrajenih son~nih elektrarn, mo~i 10 kW, izkazuje povrnitev 
investicije v pribli`no devetih letih. ^e pa se bosta, kot vse ka`e, omre`nina in cena 
energije v naslednjih letih povi{evali, bo investicija povrnjena {e hitreje.

V katerem primeru son~na elektrarna ni izvedljiva? 
Na dolo~enih odro~nih krajih Slovenije je zaradi premalo ustreznih pogojev za 

priklju~itev na omre`je mo`na omejitev velikosti son~ne elektrarne, kar opredeli distri-
buter v soglasju za priklju~itev. Priklju~itve po sistemu veljavne uredbe (samooskrba) ni 
mo`no izvesti pri ve~jih odjemalcih nad 41 kW priklju~ne mo~i, na oviro lahko naletimo 
tudi pri objektih s starej{im ostre{jem, kjer je priporo~ljivo ostre{je najprej sanirati.

Lahko elektriko shranjujemo in postanemo neodvisni od omre`ja? 
Tudi pri nas lahko elektri~no energijo shranjujemo, vendar zaradi uredbe o samoo-

skrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov po sistemu net - metering to ni smiselno. 
Sekundarni trg baterij iz EV, kjer so cene baterij za shranjevanje elektrike nizke (pribli`no 
0,02 EUR/kWh), ter ugodnem pogoju, da bo omre`nina za porabljeno elektri~no energijo 
enaka vrednosti proizvodnje elektrike v samooskrbi, `e nastanejo dobri tr`ni pogoji za 
shranjevanje. Primer je Nem~ija, kjer ima ve~ kot 40% vseh na novo in{taliranih son~nih 
elektrarn `e vgrajene polnilnike baterij. Sistema samooskrbe, kot velja v Sloveniji, gospo-
dinjstva v Avstriji in Nem~iji ne poznajo, energijo shranjujejo v lastne hranilnike, kar 
lastnika son~ne elektrarne fina~no veliko bolj obremeni. Dokler imamo v Sloveniji na voljo 
sistem shranjevanja v omre`je, ga je vsekakor smiselno izkoristiti. •

Jo`ica Ekart



V zadnjih letih jim je uspelo postaviti 
ve~ kot 100 son~nih elektrarn (mo~i cca.10 
MWp). Son~ne elektrarne vzdr`ujejo po vsej 
Sloveniji in izven. 

V aprilu so pod nazivom Moja elektrarna 
lansirali novo blagovno znamko, ki hkrati 
predstavlja nov, inovativen poslovni model 
za izgradnjo son~nih elektrarn za gospo-
dinjstva in manj{a podjetja. Nova blagovna 
znamka Moja elektrarna zdru`uje prever-
jeno kvaliteto in znanje partnerjev KIOTO 
in ENERTEC. Gre za priznanega avstrij-
skega proizvajalca modulov (St.Veit/Glan 
- Avstrija), ki `e desetletje proizvaja {tevilne 
tipe modulov in sledi razvoju najvi{je kako-
vosti na tem podro~ju. Zagotavljajo izredno 
kakovost vseh vhodnih komponent in pro-
dukta kot celote.

Direktor podjetja Enertec, Peter Kumer, 
pojasni: »Z ve~jo podporo dr`ave priha-
ja ~as, ko individualne son~ne elektrarne 
gospodinjstvom obetajo eno donosnej{ih 
nalo`b. Zaradi stalnega ni`anja cen opreme 
fotovoltai~nih modulov, ugodnega finan-
ciranja, ter podpor dr`ave, ki poleg uredbe 
o samooskrbi z elektri~no energijo v aprilu 
odpira tudi subvencije in kredite Eko - 
sklada, je z izgradnjo mikro son~ne elek-
trarne smotrno pohiteti in izkoristiti dane 

mo`nosti. Z uveljavljeno dr`avno uredbo 
o samooskrbi se v naslednjih letih obeta 
intenzivnej{a vgradnja son~nih elektrarn 
- mo~i do 11kW. Uredba za samooskrbo  
gospodinjstev je bila sprejeta v letu 2015, 
v veljavo je stopila 15. januarja 2016. S to 
uredbo je omogo~eno, da se delovna ener-
gija proizvedena v elektrarni na obnovljiv vir 
in porabljena energija na istem odjemnem 
mestu pora~unavata na letni ravni (NET 
METERING). Z novo blagovno znamko 
Moja elektrarna `elimo  pribli`ati energijo 
sonca lastnikom hi{ in manj{im podjetjem, 
ki i{~ejo zanesljivega partnerja, namre~ na 
vse klju~ne komponente son~ne elektrarne 
lahko ponudimo 12 letno garancijo«.

Moduli Kioto Solar spadajo v vi{ji kako-
vostni razred in so izdelani  izklju~no v 
Avstriji. V asortimanu najdete standardni 
program - polikristalnih modulov primernih  
za individualno rabo v gospodinjstvih (mo~ 
260 Wp in 270 Wp in monokristalni moduli 
290 Wp ter 300 Wp). Moduli Kioto Solar 
so robustni, a {e vedno lahke konstrukcije, 
zaradi ~esar so ob bok postavljeni najbolj{im 
v fotovoltai~ni industriji. Z inovativnim alu-
minijastim okvirjem je omogo~eno pri-
lagajanje razli~nim mo`nostim vgradnje.  
Odlikuje jih visoka kakovost vgrajenih kom-

ponent. Vsled tega lahko investitorjem za 
izgrajene son~ne elektrarne ponudijo eno 
najvi{jih jamstev kakovosti na trgu.

Prednosti pred 
konkuren~nimi moduli
Smart module odlikuje `e integriran opti-

mizator, ki zagotavlja optimalno delovanje 
posameznega modula, neodvisno od preo-
stalih modulov, ki so vezani v serijo, oz. na 
razsmernik. S tem je dose`en maksimalen 
izplen proizvedene elektri~ne energije, kar je 
bistveno. Tovarni{ko integriran optimizator 
pomeni, da na strehi objekta ne potrebujemo 
dodatnih eksternih elementov, kar pome-
ni manj potencialnih okvar, ni`je tveganje 
napak in ve~jo zanesljivost sistema, izvedba 
pa je ob tem hitrej{a in enostavnej{a. Ta teh-
nologija omogo~a vezavo v serijo modulov, 
ki so podvr`eni razli~nim, manj ugodnim 
razmeram na samem objektu, npr. sen~enje 
na strehi ali razli~na orientacija objekta, kar 
bistveno poenostavi na~rtovanje ter izvedbo 
same son~ne elektrarne. Pri son~nih elektrar-
nah je namre~ nadzor delovanja elektrarne na 
ravni vsakega modula posebej zelo pomem-
ben, saj se je v izogib izgubam potrebno 
izogniti morebitnim napakam na modulih 
takoj, ko se le-te pojavijo. •

Jo`ica Ekart

Mikro son~ne elektrarne 
za samooskrbo gospodinjstev

Podjetje Enertec spada med pionirje fotovoltaike v Sloveniji.  

Skupina mladih strokovnjakov kljub negotovim razmeram 

trmasto vztraja v panogi. Podjetje je uspe{no poslovalo ves ~as 

stagnacije solarnih elektrarn, ko je  v Sloveniji trg, zaradi ukinitve 

dr`avnih podpor, skoraj v celoti zamrl.

Novo na trgu
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Predstavitev proizvodnje fotonapetostnih modulov KIOTO SOLAR, ki temelji na popolnoma avtomatizirani proizvodnji certificirani po najvi{jih evropskih standardih





Za ogrevanje pasivne 
hi{e porabijo 60 EUR letno
[e ne dolgo nazaj je bilo iluzorno 

razmi{ljati, da bi lahko za ogrevanje hi{e 
porabili 60 evrov letno. Mitja Petkov{ek, 
znani slovenski telovadec, spada med tiste 
idealiste, ki je pred 7 leti ob gradnji hi{e 
izkoristil prav vse sodobne tehnologije za 
izgradnjo skoraj ni~energijske hi{e in ob 
minimalni porabi energije dosegel idealno 
bivalno ugodje.

Mitja, s partnerico Mojco, nekdanjo 
tekmovalko v ritmi~ni gimnastiki, `ivi v 
pasivni hi{i na Igu in pove, da je bivanje v 
njegovi hi{i preseglo njihova pri~akovanja. 
Gostje pa so najbolj navdu{eni nad sve`im 
zrakom in stro{kom energije, ki je zane-
marljiv.  Da je Mitja izbral leseno pasivno 
hi{o in `e takrat iskal re{itve med vsemi 
najbolj{imi sodobnimi tehnologijami, ki 
mu bodo omogo~ile ~im ve~jo energijsko 
neodvisnost, ka`e na smer, ki bi morala 
biti vodilo vsem dana{njim zainteresira-
nim novo graditeljem. 

Son~na elektrarna 
namesto kritine
Pasivno hi{o Petkov{kovih so projek-

tirali, ko {e ni bilo izgrajenih veliko 
pasivnih hi{, sploh pa ne s son~no elek-
trarno namesto kritine. Integrirana son~na 
elektrarna (izvajalec podjetje Enertec iz 
Maribora) proizvede osem tiso~ kilovatnih 
ur.  Skrbna izvedba ovoja stavbe postavi 
hi{o v razred pasivnih hi{, ki za ogrevanje 
porabijo le 2,5 kw/m2, son~na elektrarna 
pa povsem zadosti potrebam po energiji 
za ogrevanje in vsem ostalim porabni-

kom elektrike. Manjka jim le {e elektri~ni 
avto, ki bi ga lahko napajali s preostalo 
elektri~no energijo. 

Mitja pove: »@e takrat sem bil prepri~an, 
da je bolje investirati v elektrarno na 
strehi, kot v banko. Prese`ke pridelane 
elektrike se je leta 2009 izpla~alo prodati 
v omre`je, zato imam vgrajena dva {tevca, 
eden je za prodajo, drugi za nabavo 
elektri~ne energije. Dr`ava je namre~ leta 
2009 pla~ala 46 centov za kilovatno uro 
elektri~ne energije, kasneje pa so se odku-
pne cene postopno zni`ale».

Integrirana son~na elektrarna 

na pasivni hi{i telovadca pro-

izvede osem tiso~ kilovatnih 

ur, hi{a pa porabi pol manj, 

da bi z njo lahko napajal {e 

manj{i elektri~ni avto.

Pasivna hi{a z integrirano Pasivna hi{a z integrirano 
son~no elektrarno son~no elektrarno 
Pasivna hi{a z integrirano 
son~no elektrarno 

Primer dobre prakse
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Bivalno ugodje hi{e Primus
Bivalno ugodje v hi{i je skozi vso leto odli~no, toplotna izolaci-

ja iz celuloze in lesnih vlaken v konstrukcijskem ovoju prepre~uje, 
da bi temperatura tudi v najbolj vro~ih poletnih dneh presegla 26 
stopinj Celzija. Tro slojna izolacijska zasteklitev zagotavlja visoko 
povr{insko temperaturo stekla na notranji strani.

Prednosti kubusne arhitekture
Kubusno arhitekturo odli~no dopolnjuje nadstre{ek nad 

pritli~jem, ki se preko vertikalnega zidu v nadstropju povezuje s 
stre{no konstrukcijo. Nadstre{ek ne slu`i le kot prostor za son~no 
elektrarno, ampak zagotavlja tudi delno sen~enje steklenih 
povr{in v poletnem ~asu. 

Pasivna hi{a Primus je zasnovana v dveh eta`ah in ima 135 m2 
bivalnih povr{in. V pritli~ju se nahajajo bivalni prostori, dnevna 
soba, skupaj z jedilnico in kuhinjo, manj{i kabinet, kopalnica in 
tehni~ni prostor. V zgornjem nadstropju sta ob spalnici in dveh 
otro{kih sobah na voljo {e velika skupna kopalnica, pralnica in gar-
derobna soba. Notranjost je svetla, iz~i{~ena, funkcionalno opre-
mljena s knji`no omaro pod stopni{~em. Ker hi{a ni podkletena 
imajo priro~no shrambo ob kuhinji. Cvetli~no  korito na polvisoki 
predelni steni do dnevne sobe naredi bivanje {e prijetnej{e. 

Kaj ka`ejo izku{nje
Po 7 letih bivanja v pasivni hi{i Mitja pove, da bi se danes 

povsem enako odlo~il. Izbral bi enako arhitekturno zasno-
vo pasivne hi{e (proizvajalca Lumar) s kompaktnim tlorisom, 
velikimi steklenimi povr{inami in ~istimi fasadanimi linijami. 
Racionalna razporeditev, energetska var~nost, sodoben dizajn 
in odli~no razmerje kakovost - cena, hi{e Primus, med vsemi 
postavljenimi vsemi pasivnimi hi{ami v Sloveniji postavi ob bok 
najbolj{ih, je prepri~an nekdanji telovadec. •

                                                            Jo`ica Ekart

Prit jevanje cevi talnega 
ogrevanja s pomo jo 
sistemskih ploš  s epki
Nubos sistemske ploš e omogo ajo hitro in 
zanesljivo pritrjevanje cevi talnega ogreva-
nja. Poleg teh osnovnih komponent nudi 
Uponor tudi ostale elemente, kot so razdelil-
ci, razdelilne omarice, sobni termostati, ter-
mopogoni, regulacija, …

DOM-TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
 (01) 8309 168 tehni na služba
E pc5@dom-titan.si

Uponor Nubos
Elegantna rešitev pritrjevanja 
cevi za talno ogrevanje

www.uponor.si

Cvetli~no korito na polvisoki predelni steni v spodnji eta`i naredi bivanje {e 

prijetnej{e, knji`na omara pod stopni{~em pa funkcionalno izpopolni prostor.


