


Brez osve{~anja ob~utnej{e preobrazbe ne bo
Ob tem ne morem mimo dejstva, da dokument le opredeljuje 

vire energije v prihodnjih desetletjih, za uresni~itev zastavljenih 
ciljev pa bo potrebno vlo`iti veliko skupnega sistemati~nega 
promoviranja URE in OVE, da bomo do~akali napredek v praksi. 

Porabo energije zmanj{ujemo ljudje in ne strategije. 
Zastavljenih podnebno-energetskih ciljev v RS ne bomo dose-
gali brez sistemati~nega pospe{evanja znanja o problematiki 
u~inkovite rabe energije. Zaradi relativno nizke splo{ne okoljske 
zavesti in mnogokrat nezadostno zagotovljenih finan~nih virov 

za hitrej{e vzpodbujanje URE in OVE na izvedbenem nivoju ter 
prilagoditev dejanskim razmeram na trgu, se dobre re{itve le 
oddaljujejo. Brez dovolj hitrega prenosa dobrih praks do zain-
teresiranih investitorjev, se okoljska problematika v Sloveniji ne 
more izbolj{evati.  Ne moremo mimo dejstva, da smo v zadnjih 
dveh letih dovolili povsem zamreti izgradnjo son~nih elektrarn 
ter da imajo od slovenskih gozdov `al ve~ koristi sosedje in 
lubadar, kot mi sami.  

Vendar pa tudi v Sloveniji obstajajo uveljavljeni poslovni 
modeli, kot je na{a revija VAR^UJEM Z ENERGIJO, ki zadnje 

U~inkovita raba energije 
zahteva sistemati~no infor-
miranje vseh parcialnih 
segmentov dru`be 
Podjetje OVEN se je v nov projekt revi-

je Var~ujem z energijo vklju~ilo zaradi 

mo`nosti pospe{evanja in spodbujanja 

koristnih tem s podro~ja u~inkovite rabe 

energije. Ker ta v na{i dru`bi {e zdale~ 

ni zadovoljiva, obeta pa velike poten-

ciale, v podjetju OVEN zato `e zadnji 

dve leti uspe{no prirejamo mese~ne 

izobra`evalne dogodke Kluba OVEN. Ti 

so edinstveni, posebno za SV del Slovenije, udele ìte se jih lahko 

brezpla~no, dosegljivi pa so tudi preko LiveStream povezave in YouTube 

kanala. Vzpodbujamo zavedanje, da u~inkovita raba energije ne pomeni 

zgolj var~evanje, temve~ da dose`emo vi{ji skupni cilj, ki bo zago-

tovil ve~anje blaginje vseh dr`avljanov, energetsko samozadostnost 

ter posledi~no stabilnost cen elektri~ne energije. Oven med drugim 

pospe{uje {e prodajo sorodnih izdelkov z omenjenega podro~ja - ogre-

valnih naprav za elektri~no ogrevanje, elektri~nih koles, e-skuterjev, LED 

razsvetljave, itd... V Modrem salonu v Maribor lahko preizkusite vo`njo 

z e-kolesi in e-skuterji ter se sami prepri~ate o koristih e-mobilnosti.

Spodbujanje energetske 
pismenosti je pomembno
Vpra{anja, povezana z viri ener-

gije, porabo energije in stro{ki so 

del na{ega vsakdana. Energetika je 

pomembna javna tema. ^e `elimo 

racionalno, na dejstvih in {tevilkah 

utemeljeno razpravo o energetski pri-

hodnosti Slovenije, potrebujemo tudi 

energetsko pismene posameznike. Le 

tako bo v razpravah o na{i energetski 

prihodnosti prevladal razum in ne 

~ustva. 

Zato v dru`bi ELES veliko pozornosti namenjamo energetskemu 

opismenjevanju razli~nih javnosti. @e pred leti smo zasnovali 

izobra`evalni festival za srednje{olce – Elektrofest, prav tako 

`e vrsto let podpiramo mednarodni program Eko{ola in njihov 

Ekokviz za srednje {ole. Od vsega za~etka smo tudi podpornik 

mednarodnega projekta EN-LITE, katerega poslanstvo je krepitev 

glasu stroke v javnih in medijskih razpravah ter v izobra`evanju 

o energiji in energetiki. S podporo projektu tematske priloge 

MODRA ENERGIJA - ZELENO OKOLJE na{a prizadevanja za kre-

pitev energetske pismenosti le {irimo med druge javnosti. 

To~ka prelomaTo~ka prelomaTo~ka preloma
Kar jemljemo iz narave vrnimo nazaj

 Pi{e: Jo`ica Ekart

urednica revije 

VAR^UJEM Z ENERGIJO

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

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

Letos naj bi bil sprejet Energetski koncept Slovenije, ki bo kot 

strate{ki razvojni dokument v RS na podro~ju energetike nadomestil 

zastareli Nacionalni energetski program ter dolo~il cilje zanesljive, traj-

nostne in konkuren~ne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let, 

s pogledom za naslednjih 40 let, je nedavno zapisala slovenska vlada. 



desetletje u~inkovito pomaga izbolj{evati energetsko pismenost 
po vsej Sloveniji. Z novo na~rtovano tematsko prilogo, ki bo 
sledila v vseh petih {tevilkah revije, `elimo bralce opogumiti k 
ve~jemu zanimanju za energetska in okoljska vpra{anja. Skupaj 
s partnerji, ki nas podpirajo v projektu, bomo podrobneje razkri-
vali uspe{nost javnih gospodarskih dru`b elektro gospodarstva, 
ki pomagajo dr`avo postavljati ob bok najrazvitej{im evropskim 
dr`avam. 

Elektri~na energija hitro spreminja svet okrog nas. Pospe{en 
razvoj tehnologij, ki prestrezajo energijo iz okolja in ki jih `ene 
elektrika, nam danes omogo~ajo neslutene ekonomske koristi. 
Kako razviti smo, kako u~inkovito jo proizvajamo in prena{amo 
do uporabnika, kak{ni razvojni paradigmi sledimo v Sloveniji, 
vam bomo predstavljali skozi naslednjih pet {tevilk revije.

Kako energetsko potratni smo v Sloveniji?
Iz Mariborske energetske agencije Energap poro~ajo, da smo 

nosilne sposobnosti okolja nekajkrat presegli tudi v Sloveniji. 
Povpre~en Slovenec na leto ustvari 9 ton emisij CO2, kar ekvi-
valentno pomeni 25 kilogramov emisij CO2 na dan, s tem da je 
na{ planet v okviru svojih samoo~i{~evalnih sposobnosti zmo`en 
absorbirati le 2 toni emisij posameznika letno. 

40% vseh emisij CO2 pridelamo v na{ih domovih, najve~ 
na ra~un ogrevanja, ki je v povpre~ju odgovorno za 70% vse 
porabljene energije v gospodinjstvih. Za 30% vseh emisij CO2 
je odgovoren promet. Avtomobilska odvisnost v urbanih regijah 
ima velike posledice za energetsko rabo in proizvodnjo CO2. 
Veliko ve~ino emisij CO2 iz prometa prispeva cestni promet, ki 
povzro~a 99% vseh emisij. •

Vloga odjemalca energije 
postaja vse bolj aktivna 
Porabniki elektrike, najprej ve~ji, kasneje 

pa tudi gospodinjstva, si `e ve~ kot dese-

tletje lahko izbiramo lastnega ponudni-

ka elektrike. [tevilo menjav dobavitelja 

med gospodinjstvi iz leta v leto vztrajno 

nara{~a - tako je bilo v 2007 teh zamenjav 

zgolj 94, leta 2015 pa ̀ e 55.481. Podobno 

se {tevilo pove~uje tudi na segmentu 

zemeljskega plina. Porabniki energije tako 

postajamo  vedno bolj zavedni in vse bolj 

aktivni, kar se ka`e tudi na podro~ju postavljanja lastnih elektrarn, 

predvsem son~nih, pa tudi na podro~ju samooskrbe z energijo. Novi, t.i. 

zimski paket Evropske Komisije opredeljuje poudarjeno vlogo odjemalca 

kot sooblikovalca energetskega trga prihodnosti. Zimski paket tako 

stremi k okrepitvi vloge odjemalca kot aktivnega akterja na trgu tudi 

v smislu proizvodnje elektrike (in samooskrbe) ter prilagajanja odjema. 

V zvezi s tem bo v prihodnje ve~ji poudarek dan prilagodljivim tarifam, 

ki naj bi ~im bolje odra`ale trenutno stanje na trgu – in nenazadnje 

omogo~ile odjemalcu, da ga sooblikuje s spreminjanjem svoje potro{nje.

Opolnomo~enje prebivalcev s podajanjem informacij o OVE in URE
Za ustrezno aktivno delovanje na trgu pa morajo potro{niki imeti 

dostop do pravih informacij. Besede znanega angle{kega filozofa, 

Francisa Bacona – »znanje je mo~«, {e kako dr ìjo. Slovenski operater 

trga, Borzen, se na podro~ju podajanja informacij, ozave{~anja in 

usposabljanja predvsem posve~a podro~ju obnovljivih virov energije in 

u~inkovite rabe energije, s ~imer `elimo opolnomo~iti potro{nike, da se 

bodo la j̀e zna{li in sprejemali odlo~itve, ki bodo dolgoro~no gledano 

najustreznej{e tako za njih same, kot tudi za na{e okolje in na{e zanam-

ce. Besedna zveza trajnostna energija je tu klju~nega pomena.

Korakamo v smeri vedno ve~je preglednosti na trgu z elektriko
Ko pa govorimo o informacijah, nikakor ne smemo mimo dejstva vse 

ve~je preglednosti in integritete ter odkritosti v poslovanju in komu-

niciranju, ki smo mu pri~a tudi v energetiki. Spodbujanje mehanizmov, 

ki zagotavljajo tak{na ravnanja, so v interesu potro{nikov in dajejo 

signal dobro delujo~ega trga. Trud Borzena je tu usmerjen v izvajanje 

aktivnosti, ki zagotavljajo preglednost trga z elektriko – predvsem s ~im 

bolj sprotnim in popolnim objavljanjem podatkov, poro~il in informacij.

Energetika se nahaja kar pred tremi revolucijami hkrati – 
liberalizacijo, dekarbonizacijo in tehnolo{kimi spremembami
Energetika se spreminja, te spremembe pa so v najve~ji meri poveza-

ne z liberalizacijo trga (ta se je v Sloveniji pri~ela `e pred prelomom 

tiso~letja), dekarbonizacijo (prehodom v nizkooglji~no dru`bo) ter 

novimi tehnologijami, ki narekujejo spremembe prakti~no na vseh 

podro~jih. Cilje, ki si jih je Slovenija zastavila denimo na podro~ju OVE 

in zmanj{evanju CO2, prenovah stavb, u~inkoviti rabi energije ter drugih 

podro~jih bomo lahko uresni~evali le skupaj in z miselnostjo, ki vklju~uje 

prilagajanje spremembam. Na Borzenu podpiramo u~inkovitej{e delo-

vanje enotnega energetskega trga ter nov na~in upravljanja nacional-

nih podnebno-energetskih politik, saj izvajamo nekatere mehanizme, 

ki bodo pomagali na tej poti, od podporne sheme za OVE in SPTE, do 

aktivnosti ozave{~anja in informiranja o OVE in URE.
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Dr. Karlo Per{olja,
Borzen, d.o.o.

Vse bolj prisotna 
preudarnost pri tro{enju 
virov
V Sloveniji je v zadnjem obdobju 

aktualnih veliko vsebin, ki so pov-

ezane z u~inkovito rabo in energet-

sko osve{~enostjo. V Energiji plus 

se nanje aktivno odzivamo. Kupcem 

pomagamo z nasveti za var~evanje 

in u~inkovito rabo, energetskim sve-

tovanjem in ponudbo energetsko 

var~nih izdelkov. Skupaj s partnerji 

se lotevamo razli~nih investicijskih 

projektov in z uporabo sodobnih tehnolo{kih re{itev neposredno 

vplivamo na u~inkovito rabo energije pri kon~nih uporabnikih. 

Prepri~ani smo, da se zmernost in preudarnost rabe zrcalita v 

manj{i obremenjenosti okolja. Ljudje ve~krat ne vedo natan~no, 

kako bi se u~inkovite rabe lotili. Zato smo na{im kupcem nenehno 

na razpolago z mobilno (ePLUS) in spletno (EStoritve) aplikacijo, 

ki jima omogo~ata spremljati svojo porabo in jo analizirati. Del 

na{ega poslanstva je: »Kupcem zagotoviti u~inkovito in celovito 

energetsko oskrbo ob so~asni skrbi za trajnostni razvoj« in tega 

se nenehno zavedamo.

Bojan Horvat, 
Energija plus d.o.o.



V zadnjem ~asu pospe{eno razvijajo 
prakti~na orodja za ozave{~anje o obnovlji-
vih virih energije in u~inkoviti rabi energi-
je. K informiranju pristopajo sistemati~no, 
prilagojeno razli~nim ciljnim skupinam. O 
dose`kih in ciljih Borzena smo se pogovarjali 
z direktorjem, dr. Karlom Per{oljo.

Katera so klju~na podro~ja 
delovanja dru`be Borzen?
Borzen je skladno z Energetskim zakonom 

slovenski operater trga z elektriko. Narava 
Borzenovih temeljnih dejavnosti je trajno-
stno usmerjena, saj na eni strani s podporno 
shemo za proizvodnjo elektri~ne energije iz 
obnovljivih virov in visoko u~inkovite sopro-
izvodnje toplote in elektri~ne energije spod-
bujamo k ve~ji izrabi zelenih virov energije 
in u~inkovitej{i rabi energije. V sklopu lastne 
blagovne znamke Trajnostna energija pa 
izvajamo tudi razli~ne aktivnosti na podro~ju 
informiranja in ozave{~anja o obnovljivih 
virih energije in u~inkoviti rabi energije. Na 
drugi strani pa kot operater trga z elektriko 
prispevamo k stabilnemu, transparentnemu 
in dobro delujo~emu trgu z elektri~no ener-
gijo, kar je pomembno tako z vidika gospo-
darstva, kot tudi gospodinjstev, javne uprave 
in nevladnih institucij. Smo pomemben ~len 
v verigi zagotavljanja elektri~ne energije, kar 
je samo po sebi dru`beno odgovorno.

Kaj trenutno ka`e slika 
podporne sheme OVE in SPTE?
Borzen je operativni izvajalec dr`avne 

podporne sheme za obnovljive vire energije 

(OVE) in visoko u~inkovito soproizvodnjo 
toplote in elektri~ne energije (SPTE) `e od 
leta 2009. V tem obdobju smo bili pri~a tudi 
velikemu investicijskemu valu v OVE, ki je bil 
seveda povezan tudi z velikimi izpla~ili za 
podpore OVE. Zatem je pri{lo do manj{ega 
upada investicij, sedaj pa pri~akujemo 
ponovno rast. Na splo{no smo bele`ili najve~ 
investicij v son~ne elektrarne in soproizvo-
dnjo elektri~ne in toplotne energije (SPTE), 
medtem ko investicij v male hidroelektrarne 
in druge vire ni bilo tako veliko – ne toliko 
zaradi sistema podpor, temve~ ve~inoma 
zaradi te`av pri pridobivanju dovoljenj in 
ve~je kompleksnosti teh projektov. 

Trenutno je v podporni shemi preko 3.900 
elektrarn, pri ~emer po {tevilu prevladujejo 
son~ne elektrarne. Proizvodnja vseh enot v 
podporni shemi je (po do sedaj znanih podat-
kih) v letu 2016 zna{ala priblì no 1 TWh 
elektrike, izpla~ila podpor pa 145,9 mio EUR. 

Precej investicij iz investicijskega obdobja, 
ki ga je prekinila ukinitev podeljevanja pod-
por 22. septembra 2014, je do nadaljnega 
v mirovanju in pri~akujemo, da bo precej 
teh realiziranih sedaj, ko je bil objavljen prvi 
razpis Agencije za energijo za OVE, torej nov 
mehanizem, v katerega je {la – podobno kot 
druge dr`ave ~lanice EU – tudi Slovenija. 
V prihodnje je pri~akovati, da bodo OVE 

Borzen pomemben soustvarjalec 
trajnostne prihodnosti Slovenije

Dr. Karlo Per{olja je vajeti dru`be Borzen prevzel januarja 2010 kot direktor z vizijo razvoja sodobnega energetskega trga na 

trajnostni na~in. Dr. Per{olja izmed svojih dose`kov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo 

delovanja Borzena, saj verjame, da je rasto~a vloga obnovljivih virov energije in u~inkovite rabe energije ter aktivnega med-

narodnega sodelovanja klju~nega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temve~ za ljudi in svet v naj{ir{em pomenu.

Stanje v svetovnem gospodarstvu kli~e po spremembah, ki bodo le s trajnostno 
naravnanimi cilji prinesle prave pozitivne u~inke. Dandanes se v energetskih 
krogih, pa tudi {ir{e, mo~no zavedamo pomembnosti obnovljivih virov energije 
ter njihove ustrezne ume{~enosti v energetsko realnost in prihodnost. Isto~asno 
pa je klju~ za doseganje skupnih evropskih ciljev na podro~ju energetske politike 
tudi ve~ja energetska u~inkovitost. Jasne so tudi evropske zaveze do leta 2030, 
in sicer zmanj{anje emisij toplogrednih plinov za 40 odstotkov glede na raven 
iz leta 1990; zavezujo~ cilj glede dele`a energije iz obnovljivih virov na ravni 
celotne EU predstavlja vsaj 27 odstotkov. Borzen s svojim poslanstvom in delo-
vanjem pomaga uresni~evati prav nekatere izmed teh obvez.

Borzen je slovenski javnosti 

dobro znan predvsem kot 

slovenski operater trga z elektri-

ko, katerega osnovni cilj je zago-

toviti transparenten in zanesljivo 

delujo~ trg z elektri~no energijo 

ter izvajalec dr`avne podporne 

sheme za obnovljive vire ener-

gije in soproizvodnjo toplote in 

elektri~ne energije (SPTE). 
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nosili tudi dodatno odgovornost za stabilno 
delovanje elektroenergetskega sistema. To ne 
nazadnje predvideva tudi predlog zimskega 
paketa Evropske komisije.

Kak{no vlogo igra Borzen 
na podro~ju informiranja in 
ozave{~anja o OVE in URE?
Namen Borzena je spodbujati zavedanje 

o pomenu u~inkovite rabe energije, kar je 
tudi poslanstvo blagovne znamke Trajnostna 
energija, v okviru katere Borzen izvaja dejav-
nost informiranja, ozave{~anja in usposablja-
nja o OVE in URE, kot mu priti~e po 351. 
~lenu Energetskega zakona EZ-1, s ~imer se 
bolj poglobljeno ukvarjamo tretje leto, aktiv-
nosti na tem podro~ju pa smo izvajali ̀ e prej. 

Predvsem tu lahko re~em, da se zavedamo 
odgovornosti, ki nam je na tem podro~ju zau-
pana in izvajamo aktivnosti, s katerimi `elim 
opolnomo~iti razli~ne skupine ljudi – otroke, 
mlade, ostale prebivalce, strokovno javnost, 
energetske upravljavce– jim torej dati orodje, s 
katerim lahko sami soustvarjajo na{o skupno, 
bolj u~inkovito energetsko prihodnost.

Kaj bi posebaj izpostavili?
Aktivnosti, ki jih izvajamo pod blagovno 

znamko Trajnostna energija so zelo raznoli-
ke. Poleg spletnega portala www.trajnostna-
energija.si, ki predstavlja sti~i{~e informacij 
in aktivnosti, smo `e dvakrat zaporedoma 
pripravili konferenco z nazivom Trajnostna 
energija lokalno, ki je prioritetno namenjena 

vsem energetskim upravljavcem. Izpeljali smo 
`e dva nate~aja za najbolj{o raziskovalno 
nalogo za {tudente s tematiko OVE in URE – 
oboje ponavljamo tudi letos jeseni. Ponosni 
smo na razli~ne video vsebine – skupaj z 
RTV SLO smo pripravili serijo 15 poljudnih 
dokumentarnih oddaj Eko utrinki, ki so 
namenjeni naj{ir{i javnosti, ter jih nato pred-
vajali po televiziji, posnete na DVD-je pa smo 
poslali tudi po izobra`evalnih ustanovah; 
pred kratkim pa zaklju~ili tudi serijo okoljskih 
risank za otroke z naslovom Lep{i svet, ki jo 
spremlja nate~aj za najmlaj{e Lep{i svet. V 
leto{njem letu bodo risanke oplemenitene s 
pou~nim gradivom in poslane po {olah in 
vrtcih po dr`avi. 

Spodbujamo tudi energetske preno-
ve stavb, izdali smo knjigo z naslovom 
Obnovljivi viri energije v Sloveniji in jo 
poslali knji`nicam v dr`avi. Nedavno pa smo 
zaklju~ili tudi z razpisom za povrnitev dela 
stro{kov za izvedbo izobra`evalnih projektov 
s podro~ja OVE in URE za mlade, v okviru 
katerega je bilo izpeljanih nekaj neverjetno 
zanimivih projektov. V tak{nih trenutkih sem 

ponosen na na{o mladino, njihov zagon, 
ideje in sem vesel, da na Borzenu dajemo 
glas tudi mladim. Veseli nas, da so bile vse 
izvedene aktivnosti odli~no sprejete.

Kaj napovedujete za prihodnost?
Za prihodnost napovedujem, da bomo 

vztrajali na za~rtani poti, ki vodi v smer 
trajnostne energetike. V ospredje bomo {e 
naprej postavljali na{e uporabnike. Z blagov-
no znamko Trajnostna energija pa se `elimo 
zapisati v srca vseh, ki jim je mar za na{e 
okolje in na{e zanamce – {e naprej bomo 
prena{ali znanje, informacije, dobre prakse in 
spodbujali javnost k zavedanju o pomemb-
nosti energetske u~inkovitosti in obnovljivih 
virov energije. [e ve~ji poudarek bo tako na 
ozave{~anju mladih, v leto{njem letu bomo 
ponovno sodelovali pri izvedbi vseslovenske 
raziskave na temo ravnanja z energijo, pri-
pravljamo pa tudi nove vsebine za gospodinj-
stva, predvsem pa se povezujemo z razli~ni 
akterji na podro~ju trajnostne energije ter na 
ta na~in ustvarjamo sinergije. • 

JE

TRAJNOSTNA ENERGIJA = je tista energija, ki jo potrebujemo za zadovoljeva-
nje na{ih dana{njih potreb, pri ~emer pa ne vplivamo na potrebe generacij, ki 
prihajajo za nami. Viri trajnostne energije vklju~ujejo vse vrste obnovljivih virov 
energije, obi~ajno pa tudi tehnologije izbolj{anja energetske u~inkovitosti.

13



Dobra praksa energetsko 
obnovljenih ve~stanovanjskih hi{
Borzen je v letu 2016 pri~el zbirati 

razli~ne podatke o privar~evani energiji, ki 
so posledica energetskih sanacij. Te infor-
macije je predstavil {ir{i javnosti, pri ~emer 
se osredoto~a na konkretno primerjavo 
med teoreti~nimi - obljubljenimi prihran-
ki, ter dejanskimi prihranki energije, ki se 
poka`ejo skozi meritve v praksi. 

Sodelujo~i objekti - ve~stanovanjska 
stavba v Ljubljani, (Gotska 13), z 72 
stanovanji, ve~stanovanjska stavba na  
Vranskem, (Vransko 84), s 6 stanovanji 
in ve~stanovanjska stavba v Kranju, (XXXI 
Divizije 5 in 7), z 38 stanovanji - so do 
konca novembra 2016 izvedli energetsko 
sanacijo. 

Poziv, obnova, meritve porabe
Najprej so v lanskem letu izvedli poziv 

za sodelovanje pri energetski prenovi hi{ 
in stanovanj. Objekti, izbrani na omenje-
nem pozivu, so v zameno za sodelovanje 
dobili podporo in svetovanje pri razli~nih 
energetskih prenovah, nenazadnje pa tudi 

energetsko izkaznico, ter izra~un korek-
turnih faktorjev za delitev stro{kov ogre-
vanja v ve~stanovanjskih zgradbah.

Na vseh treh objektih je bila izvede-
na energetska sanacija ovoja stavbe in 
dodatna toplotna izolacija stropa proti 
neogrevanemu podstre{ju. Od vseh stavb 
so bili pridobljeni podatki o porabi toplo-
tne energije za leta 2013, 2014 in 2015. 
Do leta 2018 se bo spremljala poraba 
toplotne energije v vseh stavbah in s tem 
posledi~no tudi prihranki. Tako bodo na 
Borzenu lahko izra~unali dejanske pri-

hranke in vra~ilne dobe investicij in jih 
primerjali s teoreti~nimi.  

Ker pa zgolj energetska sanacija ni 
dovolj za dejanske prihranke, (jasno je 
namre~, da je v tej ena~bi klju~no tudi 
obna{anje porabnika), so na Borzenu 
vsem stanovalcem posredovali kratke 
klju~ne napotke in informacije vezane na 
u~inkovito ravnanje z energijo. Dosedanji 
rezultati so sprotno objavljeni na porta-
lu www.trajnostnaenergija.si, kjer najdete 
tudi zanimivo animacijo na to temo. •

Eva ^inkole Kristan

Borzen spodbuja 
energetske prenove stavb

Energetska prenova poleg prihranka energije in denarja 

prina{a tudi ve~jo kakovost bivanja,  bolj zdrave bivanjske 

prostore in manj{e onesna`evanje.

Na Borzenu se zaveda-

jo, da je v Sloveniji na 

podro~ju energetskih prenov 

stavb ogromen potencial. 

Tako so v letu 2016 zasta-

vili projekt, katerega klju~ni 

cilj je zbrati in predstaviti 

informacije o privar~evani 

energiji na podlagi dobrih 

primerov iz prakse, s tem pa 

prispevati k aktivaciji prebi-

valcev za izrabo potencialov, 

ki jih prina{ajo energetske 

prenove. 

Prvi izsledki projekta so pokazali velik prihranek pri vseh izbranih projektih, najve~ 
(47 %) pa bodo prihranili na objektu Vransko 84, nekoliko manj pa na objektu 

Kranj (38 %).
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STAVBA Pred sanacijo 
(EUR) 

Po sanaciji 
(EUR) 

Prihranek * 
(EUR)

Prihranki 
(%)

Gotska ulica 13, 
Ljubljana 19.661 10.830 8.831 45 %

Ulica XXXI. 
divizije 5 in 7, Kranj 19.898 12.364 7.534 38 %

Vransko 84, 
Vransko 4.282 2.269 2.013 47 %

*odvisno od cen energentov



Celotna obnova je bila za pribli`no 
200.000 evrov vi{ja od klasi~ne, ki bi 
ustrezala minimalnim standardom o ener-
gijski var~nosti. A se je spla~alo, ne samo 
zaradi majhnih stro{kov, ampak predvsem 
zaradi bivalnega udobja. 

»Sama obnova z vidika izvedbe ni bila 
zahtevna, saj sem se prej natan~no poza-
nimal, kaj vse je treba narediti in kako, da 
bi zadostili zahtevam pasivnega standar-
da. S projektantom smo iskali najbolj{e 
re{itve in optimalno razmerje glede na 
stro{ke, predvsem pa sem skrbno izbiral 
izvajalce in ves ~as obnove z njimi tesno 
sodeloval,« pravi Mili Savi}, direktor pod-
jetja Calculus, ki je bilo investitor prenove. 

Odlo~no doda, da bi izbral isto ekipo, 
~e bi obnovo ponovil, kajti vsa dela, z 
za~etkom julija 2012, so potekala v skladu 
z dogovori in bila kon~ana 15. decembra 
istega leta. Savi} se je tako v eno od {tirih 
stanovanj vselil devet dni pozneje, na 
bo`i~ni ve~er. 

Ker v masardi ni bilo stojne vi{ine, so 
najprej za poldrugi meter dvignili streho. 
Ta je prezra~evana in toplotno izolirana 
z 32 cm toplotne izolacije. Nato so po 
smernicah RAL vgradili nova okna in vrata 
iz PVC s trislojno zasteklitvijo. Okna na 
ju`ni strani so »podalj{ali« do tal, tako 
da imajo zdaj francoske balkone, s ~imer 
so zagotovili dovolj naravne svetlobe v 
bivalnih prostorih. Zastekljene povr{ine so 
bile `e pred obnovo ve~inoma obrnjene 
proti jugu, s ~imer je pozimi zagotovljeno 
pasivno ogrevanje, pa tudi sam objekt je 
ustrezno orientiran, kar je olaj{alo dose-
ganje pasivnega standarda pri prenovi. 

Pasivno eta`o s stanovanji so od nizko-
energijskega pritli~ja s poslovnimi prostori 
lo~ili tako, da so stropove v pritli~ju izolirali 

z 10 cm kamene volne. Zidove objekta, na 
katerih je `e bilo 5 cm izolacije iz EPS, so 
dodatno izolirali s 25 cm grafitnega EPS. 
Pri tem so namestili jekleno monta`no 
konstrukcijo s stopni{~em, ki vodi do posa-
meznih stanovanj. Konstrukcija je fizi~no 
lo~ena od toplotnega ovoja objekta in 
ga nikjer ne prebada. »Na ta na~in smo 
prepre~ili nastanek toplotnih mostov, ki 
povzro~ajo nemalo te`av, od velikih toplo-
tnih izgub do vlage in plesni v bivalnih 
prostorih,« pove sogovornik in doda, da so 
stopni{~e pred vsakim stanovanjem raz{irili v 
prostorno teraso, na kateri lahko stanovalci 
u`ivajo ob lepem vremenu.

Strojne in{talacije
Vsako stanovanje ima samostojni 

prezra~evalni sistem z rekuperacijo toplo-
te. Cevi nizkotemperaturnega talnega 
ogrevanja ogreva 30-kilovatni kotel na 
pelete, v kurilnici stojita {e 800-litr-
ski zalogovnik in 500-litrski bojler za 
sanitarno vodo. To ogrevata vakuumska 
sprejemnika son~ne energije na strehi, 
ki ob son~nih zimskih dneh zagotavljata 
tudi nekaj toplote za ogrevanje prostorov. 
»^e je pozimi vsaj malo sonca, se voda v 
zalogovniku segreje na 60 stopinj Celzija, 
takrat se prostori ogrevajo samo s toploto 
iz zalogovnika,« pravi Mili Savi}. 

Izra~uni pred prenovo so pokazali, da 
naj bi bili predvideni stro{ki za ogrevanje 
100 m² velikega stanovanja 70 evrov na 
mesec. Od oktobra 2015 do oktobra lani 

pa so za ogrevanje 630 m² tako v pasiv-
nem kot tudi v nizkoenergijskem delu 
objekta in za pripravo tople sanitarne 
vode za 16 stanovalcev (in za turiste, ki 
jim oddajajo dve sobi v nizkoenergijskem 
delu objekta) od{teli 830 evrov, kar je 
precej manj od na~rtovanega. •

Barbara Primc

Gre za prvi ve~stanovanjski objekt pri nas, prenovljen v pasivnem standardu. 

V tem standardu so prenovljena {tiri stanovanja v prvem nadstopju in man-

sardi, medtem ko je pritli~je s poslovnimi prostori nizkoenergijsko, saj temelj-

ne plo{~e ni bilo mogo~e toplotno izolirati, s ~imer bi zagotovili neprekinjen 

toplotni ovoj od temeljev do strehe in izni~ili toplotne mostove na vseh 

stikih, tudi med stre{no in fasadno toplotno izolacijo, kar je eden klju~nih 

pogojev za doseganje pasivnega standarda. 

Prenova ve~stanovanjske stavbe
Po korakih do pasivnega standarda

Celovita energetska prenova ve~stanovanjske stavbe je velik fian~ni 

zalogaj za eta`ne lastnike, ki se zato velikokrat odlo~ijo le za najnujnej{e 

ukrepe v pove~anje energijske u~inkovitosti. Investitor prenove pred letom 

1900 zgrajenega objekta, z ve~ kot 600 m² skupne ogrevane povr{ine, pa je 

razmi{ljal dolgoro~no in se odlo~il za prenovo v pasivnem standardu. 

Vi{ji stro{ki obnove v pasivnem standardu se povrnejo z 

ugodnej{im bivalnim udobjem

Jeklena monta`na konstrukcija za stopni{~e in balkone- idealna 

re{itev pri izvedbi obnov v pasivnem standardu.

»Podalj{ana« okna do tal z francoskimi balkoni za ve~ svetlobe
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Dru`ba Oven Elektro Maribor, d.o.o. 
je specializirana za proizvodnjo elektrike 
iz obnovljivih virov energije. V lasti imajo 
6 malih hidroelektrarn in{talirane mo~i 
2.525 kW in 18 son~nih elektrarn mo~i 
612,9 kW. Ve~ino zelene elektrike proizve-
dejo iz hidroelektrarn, desetino iz sonca. 
Na~rtovano proizvodnjo elektri~ne energije 
so v letu 2016 presegli za 11%, glede na 
cilje za leto 2016, pa za 15% tudi dobi~ek. 
Poslovanje ocenjujejo kot nadpovpre~no. 
Kot ve~ji dose`ek {tejejo generalno obnovo 
ene izmed malih hidroelektrarn. 

Z modernizacijo energetskih objektov 
zagotavljajo stabilno proizvodnjo elektri~ne 
energije in vi{je prihodke v bodo~nosti. 

Direktor Miroslav Pre{ern razlaga, da od 
leta 2015 z novim Klubom Oven uspe{no 
organizirajo {e {tevilne koristne dogodke, 
povezane z varovanjem okolja, var~evanjem 
energije, elektro mobilnostjo, ipd. Sre~anja 
so brezpla~na, lahko si jih ogledate v `ivo, 
preko Live Streama ali pa si posnetek 
predvajate kasneje na kanalu YouTube. Vse 
dogodke najdete pod Klub Oven. 

S sre~anji se predstavljajo {ir{i zaintere-
sirani publiki, zaenkrat v Mariboru in oko-
lici, vsebine pa bodo letos za obiskovalce 
{e privla~nej{e.

Lahko v RS pospe{imo 
gradnjo malih hidroelektrarn? 
V Sloveniji obstaja mnogo ve~ji poten-

cial za izgradnjo malih hidroelektrarn, 
vendar se jih kljub temu ne izgrajuje veliko. 
Te`ave in izzivi niso v zakonodaji, ampak 
predvsem v nefleksibilni uradni{ki razlagi 
predpisov. Tako se nam v praksi dogaja, da 
je ve~ina vlog za vodno dovoljenje, kar je 
osnova za izgradnjo malih hidroelektrarn, 
zavrnjena iz naravovarstvenih razlogov. 
Na{ predlog gre v smeri poenostavitve 

postopkov za izdajo vodnih dovoljenj in 
prenos le-teh na ob~ine. Tako bi zagoto-
vili predvsem hitrej{i pretok informacij ter 
la`je in bolj kompetentno odlo~anje. Letos 
na~rtujemo generalno obnovo najve~je sre-
dnje hidroelektrarne in pri~akujemo, da se 
bodo kon~no odprle mo`nosti za gradnjo 
malih hidroelektrarn na na{em obmo~ju.

Kaj svetujete investitorjem, 
ki jih zanimajo son~ne 
elektrarne in sistemi 
kogeneracij na lesno biomaso?
Son~ne elektrarne za lastno rabo v 

gospodinjstvih in manj{ih gospodarskih 
obratih bodo z gotovostjo zelo zanimi-
ve, posebno skupaj s hranilniki energije. 
Vendar se bojimo, da bo sedanji uveden 
sistem neto merjenja (Net – metering) zelo 
te`ko prodrl. Za {iroko rabo, predvsem to 
velja za son~ne elektrarne, o~itno ne bo {lo 
brez veliko ve~jega osve{~anja in prakti~nih 
stimulativnih oblik dr`ave, ki niso nujno 
obratovalne podpore. Za take pogoje mora 
poskrbeti dr`ava, predvsem nam manjka 
jasno zastavljena vizija in sistem, ki bo 
dovolj u~inkovit za obe strani. 

Menim pa, da je pridobivanje elektri~ne 
energije z lesno biomaso kemijsko in fizi-
kalno zelo zapleten postopek, ki terja veliko 
znanja. Kogeneracijske naprave za proizvo-
dnjo elektri~ne energije bi se morale graditi 
predvsem v ruralnih okoljih, blizu energenta 
(gozd), ker je le na tak na~in mogo~e zago-
toviti ekonomi~nost in okoljsko sprejemlji-
vost. Za vse na{tete tehnologije, ki prestre-

zajo obnovljive vire energije je zna~ilno, da 
je taka proizvodnja subvencionirana s strani 
dr`ave. Vendar imajo subvencije tudi drugo 
plat, lahko so ekonomsko neupravi~ene in 
dejansko dra`ijo proizvodnjo, katere pla~nik 
je kon~ni porabnik. Kar se lahko poka`e 
v obliki pla~ila stro{kov za kilovatne ure 
proizvedene elektri~ne energije ali dodatnih 
prispevkov, ki so izkazani v kon~ni ceni. [e 
vedno smo mnenja, da bi energija iz obno-
vljivih virov energije morala imeti dolo~eno 
ekonomsko ceno, ki bi jo dolo~il trg, oz. bi 
morala dolo~iti priporo~eno ceno, ki bi bila 
vzdr`na tako za proizvajalce kot za kon~ne 
kupce.

Zelo ste aktivni z izobra`evalnimi 
dogodki in prenosom znanja iz 
mnogih strok, kako ocenjujete 
uspe{nost tak{nega informiranja?
Gre za nujno ozave{~anje ljudi o na~inu 

in uporabi u~inkovite rabe energije ter 
obnovljivih virov energije. V dveh letih 
delovanja Kluba OVEN, ki prireja dogodke 
in pospe{uje informiranje preko dru`benih 
omre`ij, zaznavamo konkretno pove~anje 
zanimanja javnosti. Ugotavljamo, da so 
kon~ni uporabniki dojeli, za kaj pravzaprav 
gre. Povabljeni strokovnjaki v Klubu svetu-
jejo o prakti~ni rabi dobrin, ki  se priti~ejo 
slehernega posameznika. Trudimo se poi-
skati prave strokovnjake, ki znajo prakti~no 
svetovati o na~inih zmanj{anja oglji~nega 

Koristi obnovljivih virov energije niso samo prihranki v denarnici, 

so {ir{a dru`bena korist, ki mnogim investitorjem vzbuja veliko 

zanimanja. O inovativnih pristopih, kako javnost navdu{evati za 

rabo obnovljivih virov energije, je izjemen primer podjetje Oven 

Elektro Maribor, d.o.o; nove cilje, ki jih smelo na~rtujejo za leto 

2017, nam je podal direktor, g. Miroslav Pre{ern.

Obnovljivi viri energije in zelene tehnologije - 
edina pot do ~istej{ega okolja

G. Miroslav Pre{ern, direktor podjetja Oven Elektro Maribor, d.o.o.
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odtisa posameznika in drugih zanimivih 
temah, ki so neposredno povezane z ohra-
njanjem okolja in na{ega zdravja. 

Vsi dosedanji dogodki Kluba OVEN, ki 
so bili izvedeni v zadnjih letih, so objavlje-
ni na kanalu YouTube, prav tako pa si jih 
lahko ogledate preko na{e spletne strani 
www.oven-em.si/klub-oven/. 

Kaj napovedujete za leto 2017?
Projekt Kluba OVEN bomo v letu 2017 

nadgradili s prodajo med seboj povezanih 
t.i. »zelenih« produktov. Obeta se {iritev 
na nove lokacije ter ve~ drugih novosti. 
Kupcem {iroke uporabe, predvsem v gospo-
dinjstvih, ki jih zanima zmanj{an osebni 
oglji~ni odtis s prevozi ali z ogrevanjem, 
lahko ponudimo pester izbor ekonomi~nih 
naprav, ki so zgled u~inkovite rabe energije. 
To so elektri~na kolesa, elektri~ni skuterji, 
tudi pametna LED razsvetljava ter IR grelni 
paneli, katerih program se je v zadnjem 
mesecu mo~no raz{iril. Produkti elektri~ne 
mobilnosti so trenutno za ogled in nakup 
dostopni v Mariboru, v Modrem salonu, na 
Gosposki ulici 11. 

Nedavno je bila zasnovana tudi pro-
jektna skupina za iskanje novih povezanih 
produktov in storitev ter pripravo spletne 
trgovine, za inovativne tr`enjske prodajne 
pristope. Omenim lahko {e, da smo v fazi 
povezovanja s podjetji, ki nam bodo poma-
gala najti na~in, kako kupcem zagotoviti 
dostop do cenovno ugodne elektri~ne 
energije. 

Kaj iz va{e ponudbe bi 
v tem ~asu najbolj izpostavili?
Trenutno lahko trgu ponudimo izredno 

zanimive izdelke s podro~ja ogrevanja. To 
so infrarde~i grelni paneli, grelni trakovi, 
razni hranilniki energije in ve~ drugih 
izdelkov. Nudimo kvalitetno svetovanje 
in najustreznej{e re{itve za pravilno izbi-
ro produktov pri morebitni odlo~itvi za 
vgradnjo IR ogrevanja. Priporo~amo ga 
vsem, ki `elijo zmanj{ati stro{ke, ki si `elijo 
zagotoviti zdravo mikroklimo ter pozabiti 
na stro{ke vzdr`evanja. Namenjeni so ve~ 
ciljnim skupinam – mlaj{im, ki se osa-
mosvajajo in nimajo prihrankov, mladim 
dru`inam in ozave{~enim, ki `elijo pri-
hraniti pri energiji in so njihove finan~ne 
zmo`nosti omejene, ter starej{im nad 50 
let, ki se jim vlaganja v drage sisteme ne 

spla~ajo zaradi dolge dobe vra~anja vlo`ka. 
Pomembno je vedeti, da ve~ina var~nih 
re{itev ogrevanja doma prvotno zahteva 
veliko investicijo - cenene pa ne prina{ajo 
pri~akovanih prihrankov, kot tudi ne bival-
nega udobja. Oven ponuja re{itve, ki so 
dostopne tudi dru`inam s povpre~nimi 
prihodki, poleg tega pa dvigujejo toplotno 
udobje in kvaliteto bivanja, saj infrarde~a 
toplota blagodejno vpliva na ~lovekovo 
po~utje, zdravje in bivanje. 

Vsi izdelki, ki jih ponuja Oven v svoji 
ponudbi, so prijazni do okolja in ljudi, kar 
je tudi bistvo na{ega delovanja. Kmalu 
lahko pri~akujete {e dodatne produkte, 
ki jih bomo trgu predstavili `e v marcu, 
kupiti pa jih bo mo`no tudi v na{i spletni 
trgovini. •

Za modernej{i in bolj sodoben prostor je IR grelne panele mo`no dobiti tudi po naro~ilu.
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Za zagotavljanje zanesljivega prenosa elektri~ne 
energije so pomembna stalna vlaganja v preno-
sno omre`je. Ali se v RS na~rtuje ve~je investicije 
v okrepitev slovenskega prenosnega elektroener-
getskega omre`ja? 
Poleg izgradnje daljnovodne povezave z Mad`arsko, ki je 

edina dr`ava, s katero Slovenija {e nima povezanega preno-
snega elektroenergetskega omre`ja, je pomembna oja~itev 
notranjega prenosnega omre`ja. Dolgoro~no predstavlja okre-
pitev prenosnega omre`ja med osrednjo in zahodno Slovenijo 
enega najpomembnej{ih korakov v razvoju slovenskega preno-
snega omre`ja. Strate{ko pomembno je tudi dokon~anje druge 
povezave Severne Primorske s preostalo Slovenijo, saj bo s tem 
daljnovodom  ponovno vzpostavljena zanesljiva oskrba Severne 
Primorske z elektri~no energijo  tudi v primeru morebitnih 
havarij, omogo~eno pa bo tudi optimalno obratovanje ~rpalne 
hidroelektrarne Av~e, ki v trenutnih okoli{~inah ne more opti-
malno obratovati. Tako bomo na tem obmo~ju ponovno dosegli 
predpisan kriterij N-1 za prenosno omre`je, ki zahteva nemoteno 
delovanje sistema ob izpadu enega elementa omre`ja. Vse na{e 
investicije v prenosno omre`je imajo seveda skupen cilj, ki je 
ve~anje zanesljivosti prenosa elektri~ne energije.  

 
Evropska in posledi~no tudi nacionalna energet-
ska politika je usmerjena k pove~evanju {tevila 
razpr{enih virov elektri~ne energije – kako to 
investicijsko vpliva na prenosni elektroenergetski 
sistem? 
V prihodnosti bo zaradi razpr{ene proizvodnje elektri~ne 

energije iz obnovljivih virov potrebno v elektroenergetski sistem 
vklju~evati ve~ virov stabilnosti in fleksibilnosti kot danes. ^e 
`elimo obnovljiv vir energije primerjati s klasi~no hidro- ali ter-
moelektrarno, mu moramo za primerljivo vlogo v elektroenerget-
skem sistemu dodati ustrezen hranilnik energije ali pa to energijo 
zagotoviti na sistemskem nivoju, kar je bolj verjetno. Fleksibilnost 

je pomemben dejavnik fosilnih virov in ~e obnovljivih virov ne 
bomo pravo~asno in ustrezno dopolnili s sistemskimi hranilniki, 
elektroenergetski sistem brez fosilnih virov ne bo mogel delovati.  

V dru`bi ELES tovrstne izzive re{ujemo z vlaganji v pametna 
omre`ja, saj je ena od dimenzij razvoja teh naprednih omre`ij, da 
preko vklju~evanja odjemalcev elektri~ne energije v zagotavljanje 
tako imenovanih sistemskih storitev zmanj{ujemo potrebo po 
gradnji elektrarn na fosilna goriva. ^e dru`ba ELES v zagota-
vljanje stabilnosti sistema vklju~i odjemalce, lahko to predstavlja 
ogromne prihranke pri njegovem delovanju. 

Menite, da glede na uvozno energetsko odvi-
snost potrebujemo hitrej{i razvoj razpr{enih 
virov elektri~ne energije? Kaj lahko pri~akujemo?
Glede razpr{enih virov sem skeptik, dokler na trgu ne bo 

dovolj tehni~no in cenovno primernih shranjevalnikov elektri~ne 
energije. Vsi veliko govorijo o razpr{eni proizvodnji, toda v 
danem trenutku se nih~e ne zaveda problematike globalnega 
obvladovanja elektroenergetskih sistemov posameznih dr`av 
evropske interkonekcije. Seveda, razpr{eni viri proizvodnje so 
prihodnost, in po moji oceni bodo imele fotovoltai~ne elektrar-
ne {e posebno mesto. Sedaj in {e nekaj prihodnjih let pa na ta 
izziv nismo pripravljeni. Tudi Nem~ija ne, ki s svojo proizvodnjo 
v zadnjih letih po{teno obremenjuje sosednja elektroenergetska 
omre`ja.

Kako hiter razvoj elektromobilnosti se nam obeta 
v Sloveniji? Je ob tem mo`no vzpostaviti vzdr`en 
elektroenergetski sistem? 
To podro~je je precej{nja neznanka. Veliko se pi{e o elektro-

mobilnosti, kak{ne izzive pa to pomeni predvsem za elektroope-
raterje distribucijskih omre`ij pa ni povsem jasno. Brez ustrezne 
platforme s segmenta »pametnih omre`ij«, s katero se bo nad-
zorovalo porabo elektri~ne energije za vozila, dolo~alo ~asovne 

ELES: vloga 
elektroenergetskega 
omre`ja se v Sloveniji 
pove~uje 

Mag. Aleksander Mervar, direktor dru`be ELES

Dru`ba ELES, d.o.o. kot sistemski operater 

prenosnega elektroenergetskega omre`ja RS 

skrbi za prenosno omre`je na 400, 220 in 110 kV 

napetostnem nivoju ter zagotavlja varen, zane-

sljiv in neprekinjen prenos elektri~ne energije. 

Gre za eno pomembnej{ih dru`b iz elektrogospo-

darstva, uspehe in na~rte dru`be nam je podal 

direktor, mag. Aleksander Mervar. 
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enote, v katerih bo mo`no polniti akumulatorje teh vozil, opre-
delilo, od kje zagotoviti dodatno elektri~no energijo, ne vem, ~e 
bo {lo. Preve~ je neznank. Energetski koncept Slovenije, ki po 
moji oceni zamuja `e vsaj dve leti, sicer ne bo razre{il teh dilem, 
podal pa naj bi ustrezne usmeritve, ki bodo morale temeljiti na 
dolo~enih osnovah kot so proizvodni viri, razvoj elektroenerget-
skih omre`ij, politika podpore proizvodnji elektri~ne energije, itd.

Z letom 2016 je stopil v veljavo novi Akt o meto-
dologiji za dolo~itev regulativnega okvira in o 
metodologiji za obra~unavanje omre`nine za 
elektrooperaterje, nam lahko na kratko ori{ete 
spremembe?
Agencija za energijo je z izdajo tega Akta predvsem izena~ila 

pogoje med nami kot sistemskim operaterjem prenosnega ele-
ktroenergetskega omre`ja in Plinovodi, ki to nalogo izvajajo 
za podro~je zemeljskega plina. Z izena~enjem mislim predvsem 
priznavanje pove~anih stro{kov delovanja in vzdr`evanja omre`ja 
v primerih, ko se to {iri. Dru`bi ELES se do sedaj teh stro{kov 
ni priznavalo. Metodolo{ko pa je ta Akt na vi{jem nivoju, kot so 
bili dosedanji. 

Kako ste optimisti~ni glede cen elektri~ne 
energije, kaj lahko pri~akujemo?
Bom zelo kratek – pove~anje kon~nih cen! ̂ aka nas obdobje uvaja-

nja hranilnikov energije zaradi razpr{ene proizvodnje in dodatna vlaga-
nja v elektroenergetsko omre`je za potrebe obvladovanja te razpr{ene 
proizvodnje. ^e temu dodam na primer {e prispevek za prednostno 
dispe~iranje v TE[… Ob vsem tem se je potrebno zavedati, da pri danih 
tr`nih oziroma borznih cenah elektri~ne energije ni investicije, ki bi bila 
ekonomsko opravi~ljiva. Stro{kovne cene iz novih proizvodnih enot se 
gibljejo med 50 in 60 evri v termoproizvodnji na premog ali zemeljski 
plin, do 90 evrov v primeru nove nuklearne elektrarne, pa do preko 
200 evrov na MWh v elektrarnah na biomaso. Zato ocenjujem, da se 
bo tudi tr`na cena elektri~ne energije pove~ala. •

Jo`ica Ekart

Podpis sporazuma z japonsko agencijo NEDO in multinacionalko Hitachi v okviru slovensko-

japonskega partnerstva na podro~ju pametnih omre`ij in pametnih skupnosti

V prihodnosti bo zaradi razpr{ene proizvodnje elektri~ne energije iz obnovljivih virov potrebno 

v elektroenergetski sistem vklju~evati ve~ virov stabilnosti in fleksibilnosti kot danes

Uspe{nost delovanja dru`be ELES
Leto 2016 je bilo za dru`bo ELES v ve~ pogledih uspe{no. 

Obele`ili so 25 let obstoja dru`be, posodobili so sistem 

vodenja elektroenergetskega sistema, uspeli so pridobiti 

evropska sredstva za projekt pametnih omre`ij FutureFlow, 

ki ga tudi koordinira dru`ba ELES, z Japonsko agencijo 

NEDO in multinacionalko Hitachi so podpisali dogovor o 

sodelovanju v okviru slovensko-japonskega partnerstva 

na podro~ju pametnih omre`ij in pametnih skupnosti, 

Vlada Republike Slovenije pa je prvi~ v zgodovini sprejela 

Dolgoro~ni strate{ki plan poslovanja dru`be ELES za obdobje 

2016-2020, ki daje smernice za delovanje dru`be v nasle-

dnjih letih. V novembru so skupaj s slovenskim partnerjem, 

dru`bo SODO, ter hrva{kima partnerjema, dru`bama HOPS in 

HEP-ODS, oddali prijavo na razpis za nepovratna sredstva iz 

sklada Connecting Europe Facility za projekt SINCRO.GRID, 

ki je danes v Sloveniji edini projekt pametnih omre`ij s sta-

tusom projekta skupnega interesa – tako imenovani Project 

of Common Interest ali kraj{e PCI. Ocenjena vrednost pro-

jekta zna{a 100 milijonov evrov, odlo~itev o dodelitvi sred-

stev pa pri~akujejo v marcu 2017. Upajo, da bo odlo~itev 

pozitivna.  V dru`bi ELES za leto 2017 na~rtujejo ~iste 

prihodke od prodaje v vi{ini 150.797,5 tiso~ evrov in ~isti 

poslovni izid obra~unskega obdobja v vi{ini 16.348,2 tiso~ 

evrov. V dru`bi ocenjujejo, da bodo zadane poslovne cilje v 

letu 2017 dosegli, ~e bodo sledili sprejetim usmeritvam in 

~e ne bo pri{lo do kakr{nihkoli nepredvidenih dogodkov.
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V Energiji plus vam od marca 2017 
naprej, kot prvi dobavitelj elektri~ne ener-
gije in zemeljskega plina v Sloveniji, 
omogo~amo popolni nadzor z zgodovino 
porabe energentov. Nova re{itev odpravlja 
te`ave in nesporazume z dobavitelji in sis-
temskim operaterjem, {e preden prejmete 
ra~un za energente.

Kupcem individualno svetujemo in 
omogo~amo ugodne prihranke, odprti 
pa smo pri razvoju storitev, ki prina{ajo 
ve~jo varnost in udobje. Rezultat tega je 
nabor izdelkov in aplikacija, ki v prvi fazi 
kupcem omogo~a stalen in zanesljiv nad-
zor ter primerjavo nad stro{ki mese~nega 
ra~una, bodisi iz trenutnega ali preteklih 
obra~unskih obdobij, v prihodnje pa tudi  
daljinsko upravljanje.

Nadzor je klju~nega pomena
Le redki kupci so doslej lahko spremljali 

porabo v 15 minutnih intervalih, nekoliko 
bolj{a je situacija pri kupcih z mese~nim 
od~itavanjem. [e posebej te`ko je bilo 
pomagati kupcem z letnim od~itavanjem 
{tevca, ki so zaradi nekontrolirane porabe, 
recimo dolo~enega elektri~nega aparata 
ali drugega elektri~nega pripomo~ka, pre-
jeli {okantno visok ra~un, bodisi za plin 
ali elektriko. 

Z nakupom re{itve za nadzor porabe 
ve~ ne boste v skrbeh ali je pri{lo do izli-
tja vode, ali ste izklopili likalnik oziroma 
plinski {tedilnik, ko vas ne bo doma. Na 
preprost na~in boste lahko ugotovili, ali so 
v va{ih prostorih izklju~eni vsi porabniki, 

oz. ~e je poraba v pri~akovanih mejah. 
V primeru prekora~itve `elenih vrednosti 
vas bo aplikacija opozorila in posredovala 
informacijo na va{ ra~unalnik ali pametni 
telefon. Omenjena re{itev vklju~uje tudi 
energetsko svetovanje, kar vam dodatno 
pripomoglo zni`evati stro{ke, ko ni potre-
be po porabi energije. 

Uporaba prilagojena tudi 
manj izku{enim spletnim 
uporabnikom
Spletna aplikacija je v slovenskem jezi-

ku, je pregledna in hitra, tudi na manj 
zmogljivih pametnih telefonih in tablicah. 
Tudi manj izku{enim internetnim upo-
rabnikom je dovolj priro~na. V vsakem 
trenutku vam omogo~a pregled stro{kov 

Napredne storitve Energije plus

Z Energijo plus do popolnega 
nadzora porabe energentov 

Zaradi vse ve~je zavesti kupcev, da je energija dragocena dobrina in je z njo potrebno 

smotrno ravnanje, potro{niki krepijo lasten nadzor nad porabo. Vendar ob tem potrebu-

jejo orodja, s katerimi je nadzor stalen in omogo~a primerjavo mese~nih ra~unov.
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va{ih energentov ter kumulativnih vre-
dnosti va{ega trenutnega ali preteklih 
obra~unskih obdobij. 

La`je spremljanje 
kakovosti dobave
Ponujena re{itev omogo~a la`je spre-

mljanje kakovosti dobave. Kolikokrat se 
vam je zgodilo, da ste od{li od doma, pa 
niste bili prepri~ani, da ste zaprli okna? 
In se sredi dopusta spra{evali, ali hladilnik 
in skrinja delujeta brezhibno. Ste se kdaj 
vra~ali iz smu~anja in si za`eleli vklju~iti 
ogrevanje kar na daljavo, da bi bilo stano-
vanje ob va{em prihodu primerno toplo? 
Vse to bo z re{itvijo, ki vam jo ponujamo, 
povsem preprosto.

Imate poslovne prostore? Bodite sprotno 
informirani o porabi va{ih strojev in drugih 
naprav, o trenutni temperaturi v va{i pisarni, 
delavnici ali hladilnici.  Spoznajte, kolik{en 

vpliv imajo va{i ve~ji stroji in naprave na 
celoten stro{ek za elektriko, plin in vodo. 

Nenazadnje si od novih re{itev tudi 
sami veliko obetamo. Z njimi bomo {e 
dodatno pove~ali zadovoljstvo kupcev, 
saj bodo le-ti odslej prejemali ra~une v 
pri~akovani vi{ini, v ve~ji meri pa bodo 
mo`na tudi energetska svetovanja glede 
porabe in prihrankov.

Kontaktirajte nas
V kolikor si tudi sami `elite imeti 

popolni nadzor nad va{o porabo ener-
gentov, nikar ne odla{ajte in nas kontak-
tirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in 
pripravili ponudbo po va{i meri.

Ve~ informacij:
- na spletni strani www.energijaplus.si,
- na vseh prodajnih mestih Energije plus,
- po elektronski po{ti info@energijaplus.si.

 Na voljo so vam 
 naslednji izdelki:
-  set za merjenje porabe elektri~ne energije 

preko opti~nega izhoda na {tevcu,
-  set za merjenje porabe elektri~ne ener-

gije preko tokovnih kle{~,
-  set za merjenje porabe zemeljskega 

plina, 
-  kontrolni vodomer za hladno ali toplo 

vodo,
-  termometer za notranjo ali zunanjo 

uporabo v obmo~ju od -20°C do +60°C.

 V prihodnje pa lahko 
 pri~akujete {e:
- sobne termostate,
- CO2 (ogljikov dioksid) senzorje,
- CO (ogljikov monoksid) senzorje,
- pametne vti~nice z merjenjem porabe,
- DIN kontrolne {tevce (1 oz. 3. fazni),
- senzorje gibanja,
- senzorje izliva vode,
- senzorje odpiranja vrat/oken,
- univerzalne tipke,
- zaporne ventile izliva vode.

Prednosti popolnega 
nadzora porabe energentov 
Kupci

-  Natan~ni in razumljivi grafi porabe 

in temperature v realnem ~asu in z 

vpogledom v zgodovino.

-   Prikaz sprotnih informacij preko 

spletnih strani, pametnega telefona 

oz. tablice.

-  Mo`nost obdelave podatkov za 

energetsko svetovanje, dolo~anje 

ukrepov in mo`nosti doseganja pri-

hrankov.

-  Obvestilo ob nevarnosti prekora~itve 

naro~ene mo~i in izklopa (pregoretja 

glavne varovalke).

-   Mo`nost merjenja porabe ve~ ener-

gentov (elektrika, plin, voda).

-  Mo`nost upravljanja na daljavo 

(vklop/izklop pametne vti~nice).

Okolje

- Zmanj{anje emisij CO2 zaradi 

zmanj{anja porabe energije.

»V podjetju ugotavljamo, da 

kupci ne `elijo zgolj ra~una za 

opravljeno storitev. Kot dobavi-

telj smo `e doslej pomagali pri 

razlagi porabe in nasvetih glede 

var~evanja z energijo preko upo-

rabe on-line energetskega sveto-

valca PorabiManj, na{ega portala 

eStoritve in mobilne aplikacije 

ePLUS, sedaj pa `elimo na{im 

kupcem  omogo~iti {e la`ji 

popolni nadzor porabe«, doda 

direktor, g. Bojan Horvat.
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Zaradi hiperpotro{ni{tva ter profitne 
naravnanosti svetovne ekonomije se naha-
jamo na to~ki preloma, ki nas opozarja, da 
bodo na{i potomci pla~ali visok ra~un za 
brezglavo tro{enje vsega, kar sedaj jemlje-
mo iz narave, ~e se iz~rpavanje virov ne 
ustavi. Prenaseljenost planeta, globalno 
neuravnote`ena in prehitra industrializaci-
ja, neobvladljivi zdravstveni problemi zaradi 
onesna`evanja in {e bi lahko na{tevali, ka`ejo 
na izraziti manko prilagajanja spremembam. 
Predvsem pa, da je re{evanje posledic zaradi 
izkori{~anja naravnih danosti planeta u{lo 
izpod nadzora. 

^e danes porabimo preve~ virov kot bi jih 
lahko, se tega ne da ovrednotiti, vendar za 
nami ostane neizbrisljiv oglji~ni odtis, v {kodo 
enako dobrih bivanjskih mo`nosti na{ih 
potomcev. Vsi se zavedamo, da pre`ivetje 
na{ih potomcev na planetu zahteva gospo-
darsko politi~ni sistem, ki podpira bistveno 
ve~jo povezanost ~loveka s planetom, vzaje-
mnost z njim ter nujno dopustitev regenera-
cije vseh njegovih podsistemov. 

Kak{no dru`bo 
`elimo soustvarjati?
Kljub `e dlje ~asa uveljavljeni rabi ~istej{ih 

sistemov za u~inkovito rabo energije, ki iz 
okolja prestrezajo trajne (obnovljive) vire ener-
gije, poraba elektri~ne energije stalno raste 
tudi v Sloveniji, s  kurjenjem premoga pa se 
{e vedno pridobi priblì no tretjina potrebne 
elektri~ne energije. Kulture, ki vzpodbujajo 
pohlep po lastnini in s tem po usmerjeno-
sti k imeti, niso trajnostne. Kulture, ki pa 
spodbujajo usmerjenost k biti in delitvi stvari 

z drugimi, izhajajo iz povsem druga~nega 
nagnjenja. Katera od obeh prevlada in katera 
bo potla~ena je odvisno od okolja in stimuli-
ranje vrednot, ki ~love{kega bitja ne kvarijo, 
temve~ ga bogatijo. ( vir> Fromm 1984:77)

Samozadostnost in 
samooskrba? Vam je blizu?
Veliko ekstencialnih problemov je pove-

zanih s samooskrbo. To velja za samooskrbo 
s hrano ali drugimi klju~nimi viri. Bolj kot je 
dru`ba samooskrbna in trajnostna, bolj je 
varna. Vendar se ni~ ne spremeni, dokler se 
ne spremenijo navade in le-te lahko logiko 
sveta drasti~no spreminjajo. 

Vsi poznamo koristi vra~anja de`evnice 
za splahovanje WC {koljk, zalivanje vrta ali 
pranje avtomobila in neprecenljivosti vode, 
ko je su{a, le malo pa je danes takih, ki 
si predstavljamo, da ni ve~ dale~  ~as, ko 
bomo povsem samooskrbni tudi z elektri~no 
energijo. Tehnologije `e ~akajo, manjka le {e 
korak do spoznanja, ko bomo dojeli bistvo 

kro`nega gospodarjenja z viri in ko bomo 
dojeli pomen vra~anja nazaj naravi, kar iz 
narave jemljemo. 

Kako ambicioznim ciljem 
sledimo na ravni dr`ave?
Po sedanjih ocenah Ministrstva za oko-

lje in prostor predstavlja cilj 25% energije 
iz OVE, ki pa bo precej te`ko dosegljiv. 
Soo~eni smo z zaostanki pri gradnji HE na 
spodnji Savi in pri gradnji malih HE, vetrni 
potencial v Sloveniji `al ni zelo ugoden. V 
letu 2016 naj bi dosegli vmesne cilje OVE, 
predvsem zaradi preseganja pri rabi OVE 
za toploto, zaostajamo pa pri proizvodnji 
elektri~ne energije iz OVE in pri rabi OVE 
v prometu. Shema za spodbujanje proi-
zvodnje elektri~ne energije iz OVE naj bi 
bila `e relativno obse`na, zanjo na leto 
porabimo okoli 150 milijonov evrov. Zato 
jo bo vlada v prihodnje {irila v omejenem 
obsegu, najve~ za 10 milijonov novih 
vstopov letno.
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Privzgojiti sposobnost 
prilagajanja spremembam 
Svetovne smernice razvoja dirigirajo vsestranski ritem prilaganja. ^e odmislimo izzive, ki jih morata na 

podro~ju energetske stabilnosti za vsako dr`avo posebej uresni~evati gospodarstvo in politika, ne moremo 

zanemariti dejstva, da dana{nji tehnolo{ko povsem odvisni ~lovek `ivi v hudi fazi odklopa. 

Kaj pomeni Trajnostni razvoj v praksi?

Belgijska Strategija trajnostnega razvoja je opredelila pet razse`nosti 

trajnostnega razvoja: globalno odgovornost, medgeneracijsko 

pravi~nost, integracijo gospodarskih, dru`benih in okoljskih ciljev, previ-

dnostno na~elo in na~elo sodelovanja (javnosti pri odlo~anju). 

Svetovna komisija za okolje in trajnostni razvoj trajnostni razvoj razlo`i 

kot zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogro`ali 

zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.



V Elektru Maribor `e kar nekaj zadnjih 
let opa`ajo nara{~anje koni~ne mo~i, 
kar posledi~no ka`e na nara{~anje obre-
menitev omre`ja in potrebo po prilaga-
janju razvojnih na~rtov in dograjevanju 
omre`ja. Kot pravijo v Elektru Maribor, je 
leto{nja januarska koni~na obremenitev v 
vseh odjemnih skupinah bila za {est do 
osem odstotkov vi{ja od lanske januarske. 

Na oskrbnem obmo~ju Elektro Maribor 
so tako 11. januarja letos ob 8:45 
zabele`ili koni~no obremenitev v vi{ini 
422,5 MW, kar je rekord v dosedanji zgo-
dovini dru`be. Pred tem, so rekord imeli 
7. februarja 2012, ko je koni~na obreme-
nitev dosegla 409 MW. Podobno kot leta 
2012, so tudi letos k rekordni obremenitvi 
omre`ja prispevale predvsem zelo nizke 
temperature. V celotnem letu 2016 je sicer 
koni~na mo~ zna{ala 402 MW, medtem ko 
je leto prej dosegla 388 MW.

Podatek o koni~ni mo~i je {e posebej 
pomemben pri na~rtovanju razvoja elek-
trodistribucijskega omre`ja, ki mora biti 
dimenzionirano tudi glede na koni~no 
mo~. ^e ta raste, je potrebno omre`je 
dodatno okrepiti, to pa seveda pomeni 
nove investicije in potrebo po dodatnih 
nalo`benih sredstvih. 

Elektro Maribor mora vse ve~ vlagati 
v posodabljanje in dogradnjo omre`ja 
tudi zaradi nara{~anja {tevila razpr{enih 
proizvodnih virov. Energijo za potrebe 
svojih odjemalcev namre~ zagotavljajo iz 
prenosnega omre`ja in od lokalnih proi-
zvodnih virov, zlasti soproizvodnje toplote 
in elektrike s pomo~jo zemeljskega plina, 
elektrarn na biomaso, malih elektrarn in 
son~nih elektrarn. Januarja so tako `e 12 
odstotkov energije dobili s pomo~jo ome-
njenih lokalnih virov, 88 odstotkov pa iz 
prenosnega omre`ja.•

Brane Janji~, vir: portal Na{ stik

Energetska prenova 
stavb do 2020
Do l. 2020 se v RS na~rtuje prenova 

9,2 mio m2 povr{in stavb; in sicer od 
tega 6,1 mio m2 stanovanjskih stavb, 
1,8 mio m2 javnih stavb (obvezna letna 
prenova naj bi v obdobju do leta 2020 
oz. 2030 zna{ala 3% stavb) v o`jem 
javnem sektorju ter 1,3 mio m2 stavb v 
zasebnem storitvenem sektorju. Akcijski 
na~rt za energetsko u~inkovitost  nam 
do leta 2020 nalaga, da bo oskrba z 
energijo manj{a ali enaka 7.125 ktoe, 
raba kon~ne energije pa manj{a ali 
enaka 5.118 ktoe, s tem da raba kon~ne 
energije do leta 2020 ne sme biti vi{ja 
od 2.201 ktoe v prometu, 1.041 ktoe v 
gospodinjstvih ter 1.307 ktoe v industri-
ji. Enako velja za emisije v prometu; leta 
2015 povpre~ne emisije novih osebnih 
vozil v Sloveniji niso smele presegati 
130 g CO2/km, leta 2020 pa bi naj bile 
omejene le na 95 g CO2/km. 

Vlada RS na~rtuje nadaljevanje pro-
jekta Energetske prenove stavb. V obdo-
bju finan~ne perspektive 2014–2020 je 
na voljo  115,2 milijona evrov nepovra-
tnih evropskih sredstev in 50 milijonov 
evrov povratnih sredstev. Prenovljena bo 
~etrtina vsega stavbnega fonda oziroma 
okrog 22 milijonov kvadratnih metrov 
stavbnih povr{in, od tega 1,8 milijo-
nov kvadratnih metrov javnih stavb. 
Hkrati bi naj pripravili tudi Strategijo 
na podro~ju razvoja trga za vzposta-
vitev ustrezne infrastrukture v zvezi 
z alternativnimi gorivi v prometu, za 
uporabo elektrike, zemeljskega plina in 
vodika. Oblikoval bi se naj akcijski na~rt 
za spodbujanje elektromobilnosti, ki 
povezuje ukrepe na podro~ju prometa 
in prometne zakonodaje, ukrepe na 
podro~ju finan~nih spodbud in ukrepe 
za spodbujanje gospodarstva. •

Jo`ica Ekart
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Nizke temperature 
vplivajo tudi na rast 
porabe elektri~ne energije

V /Elektru Maribor so januarja zabele`ili najvi{jo koni~no 

obremenitev v dosedanji zgodovini, in sicer je ta v jutranjih 

urah dosegla 422,5 MW.



»Gre za administrativno razdelitev sred-
stev, ki investitorjem jam~i, da bodo, ko 
projekt realizirajo, upravi~eni do podpore 
za najve~ 15 let, seveda ob pogoju, da bo 
projekt izveden tako, kot so ga prijavili na 
poziv,« pojasnjujejo na agenciji.

Poziv se je s potekom roka zaklju~il, 
kar je smiselno predvsem zato, ker 
konkuren~na izbira prijavljenih projektov 
poteka po zaklju~enem roku za prijave. 
»^e  bi skrajni rok za prijave prestavljali,  
bi zavlekli tudi izbiro projektov in izdajo 
sklepov o uvrstitvi projektov v podporno 
shemo,« pravijo na Agenciji za energijo. S 
tem bi lahko investitorjem, ki bodo roke 

za zaklju~ek izbire projektov  v svojih 
investicijskih programih predvideli tako, 
kot izhaja iz poziva, poru{ili terminske 
na~rte izvedbe investicije. 

Morebitna nerazporejena sredstva bo 
agencija razdelila na naslednjih pozivih. 
Sredstva se bodo za~ela porabljati {ele, ko 
bodo na pozivu izbrani projekti realizirani 
in bo investitorjem dodeljena pravica do 
podpore. V okviru podporne sheme se 
podpore namre~ dodeljujejo skozi dalj{e 
~asovno obdobje za proizvedeno koli~ino 
elektri~ne energije, dodeljevati pa se lahko 
za~njo {ele, ko se elektrika v proizvodni 
napravi `e proizvaja, torej ko je nalo`ba 

zaklju~ena. »S tak{nim na~inom dodelje-
vanja podpor je dr`ava sledila zahtevam 
EU, poleg tega si je zagotovila ustrezen 
nadzor nad razvojem podporne sheme,« 
pravijo na Agenciji za energijo.

Z objavljenim javnim pozivom, ki je 
tudi prvi, lahko agencija nameni dodatnih 
10 milijonov evrov sredstev za podpore 
elektri~ni energiji, proizvedeni iz OVE in 
v SPTE z visokim izkoristkom. Ta obseg 
sredstev je opredeljen v na~rtu razvoja in 
delovanja podporne sheme, ki je sestavni 
del Energetske bilance Republike Slovenije 
za leto 2016. 

Dodatnih 10 milijonov 
za zeleno elektriko 

Mali investitorji v son~ne elektrarne imajo mo`nost projekt 

izvesti tako, da bodo lahko elektriko uporabljali tudi sami 

(shema PX3). Ob izpolnjevanju pogojev operaterja sistema 

dobijo podporo za vso proizvedeno elektriko, ~eprav je 

bodo del porabili za lastne potrebe.

Sredstva so namenjena za proizvodne naprave za pridobivanje  
elektri~ne energije iz obnovljivih virov energije in za proizvodne 
naprave v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE).

Konec februarja 2017 se je iztekel izredno kratek rok za prijavo projektov proizvodnih naprav 

za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike 

(SPTE) za vstop v podporno shemo, ki ga je sredi decembra 2016 objavila Agencija za energijo. 

Barbara Primc, 
samostojna novinarka
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Prispevek za obnovljive 
vire se ne bo pove~al
V javnem pozivu so 10 odstotkov sred-

stev namenili za hidroelektrarne do naziv-
ne elektri~ne mo~i 1 MW, 10 odstotkov za 
soproizvodne enote mo~i do 50 kW, 30 
odstotkov za elektrarne na lesno biomaso 
do mo~i 1 MW in 30 odstotkov sredstev 
za obnovo soproizvodnih enot, ki delujejo 
v sistemih daljinskega ogrevanja. Preostala 
sredstva se namenijo vsem drugim teh-
nologijam in virom, ki so opredeljeni 
kot obnovljivi viri, in tudi soproizvodnim 
enotam.

»Tak{no razmerje razdelitve sredstev 
v javnem pozivu je povzeto po na~rtu 
razvoja in delovanja podporne sheme iz 
energetske bilance, v kateri so tudi `e 
opredeljena dodatna sredstva za podpore 
v letu 2017,« pojasnjujejo na agenciji 
in dodajajo, da bodo lahko tako kmalu 
po zaklju~ku aktualnega poziva objavili 
naslednji poziv in razpisali {e dodatna 
sredstva. Pri tem poudarjajo, da se zaradi 
sredstev, razdeljenih z javnimi pozivi, pri-
spevek za obnovljive vire energije, ki ga 
pla~ujemo kon~ni odjemalci elektrike in 
drugih energentov, ne bo pove~al. 

Konkuren~nej{i ve~ji projekti
Ukrep je namenjen tudi manj{im pro-

jektom. Investitorji lahko na javni poziv 
prijavijo projekte proizvodnih naprav na 
obnovljive vire in soproizvodnje z visokim 
izkoristkom, kot so opredeljeni v pozivu, 
torej nazivnih elektri~nih mo~i naprav od 
1 kW do 10 MW za naprave na obnovljive 
vire (vetrne elektrarne tudi do 50 MW) in 
do 20 MW za elektrarne s soproizvodnjo. 
Ne gre pa spregledati dejstva, da so ve~ji 
projekti lahko konkuren~nej{i od majhnih 
`e zaradi same narave investicije. 

Pogoji za priglasitev 
son~ne elektrarne
Pogoji za prijavo projektov za son~ne 

elektrarne so povsem enaki kot za vse 
druge investitorje. Tako bo za projekte 
son~nih elektrarn, skupaj s prijavami vseh 
tistih projektov, ki jih ni mogo~e uvrstiti v 
prej opredeljene skupine razdelitve sred-
stev, namenjenih preostalih 20 odstotkov 
sredstev. Vendar, pravijo na agenciji, ukrep 
ni namenjen kon~nim odjemalcem, ki 
`elijo namestiti proizvodno napravo za 
samooskrbo in skleniti z dobaviteljem 

pogodbo na podlagi Uredbe o samooskrbi 
z elektri~no energijo iz OVE: »Seveda pa 
imajo investitorji, ki bodo podali prijave 
na javni poziv, mo`nost svoje projekte 
izvesti tako, da bodo lahko elektriko 
porabljali tudi sami, za svoje lastne potre-
be (tako imenovana shema PX3). Pri tem 
morajo izpolniti pogoje operaterja sistema 
za tak{en priklop na javno omre`je. V tem 
primeru dobijo podporo za vso proizvede-
no elektriko, ~eprav je bodo del porabili 
sami. Vi{ke proizvedene elektrike lahko 
prodajo, kar je prevzamejo iz javnega 
omre`ja, pa se jim v obra~unskem obdo-
bju obra~una po veljavnih cenah, vklju~no 
z vsemi dajatvami.«

Kratek rok za prijavo
Za pripravo in izvedbo javnega poziva 

je odgovorna Agencija za energijo, ki inve-
stitorju izda odlo~bo o dodelitvi podpore 
v upravnem postopku. Center za podpore 
pri Borzenu pa nato  z upravi~encem iz 
odlo~be sklene pogodbo o zagotavljanju 

podpore. Interes potencialnih investitorjev 
je razmeroma velik, pravijo na agenciji, 
kjer so ve~ino prijav pri~akovali proti 
koncu roka za prijavo. 

»Navedeni rok je bil dolo~en z name-
nom, da investitorjem, ki jim bo svoje 
projekte uspelo pripraviti v tem obdobju, 
omogo~imo ~imprej{nje udejanjenje nji-
hovih na~rtov, ter tako posku{amo ~im 
prej ponovno o`iviti podporno shemo in 
razvoj novih proizvodnih zmogljivosti, ki 
za proizvodnjo elektrike koristijo obnovlji-
ve vire, oziroma je elektrika proizvedena 
v SPTE z visokim izkoristkom. Upamo in 
`elimo, da bo prijaviteljev ve~, kot je na 
voljo sredstev. V nasprotnem primeru se 
bomo potrudili dose~i prenos nerazdelje-
nih sredstev v naslednji poziv,« pravijo na 
agenciji in dodajajo, da so optimisti~ni 
glede nadaljnjega razvoja proizvodnje ele-
ktrike iz obnovljivih virov, seveda pa je 
veliko odvisno tudi od interesa investitor-
jev in mo`nosti ume{~anja teh objektov 
v prostor. •

V javnem pozivu je 10 odstotkov sredstev namenjenih za soproizvodne enote mo~i do 50 kW, 30 odstotkov pa za obnovo 

enot za SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja. Konkuren~nej{i so ve~ji projekti, kakr{nega imajo v Ob~ini [entrupert, kjer 

na obmo~ju polodprtega oddelka zaporov na Dobu deluje elektrarna z zmogljivostjo 250 kW elektri~ne in 600 kW toplotne 

energije, `ene pa jo pet kogeneracijskih naprav.

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni 

poziv ponudi ceno elektrike v EUR/MWh, proizvedene v proizvodni napravi, 

in navede na~rtovano letno koli~ino elektrike, proizvedene v proizvodni 

napravi iz prijavljenega projekta, v MWh. Ob predpostavki, da povpre~na 

vrednost podpore za MWh proizvedene elektrike ne bo presegla 80 evrov, 

na agenciji ocenjujejo, da bi z dodatnimi 10 milijoni, ki jih namenjajo za 

podpore, lahko proizvodnjo elektrike pove~ali za 125 GWh.
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Na~rt  - Trojna ni~la
Na~rti za to, kar se dogaja danes so 

nastali `e 2013. Na~rt so poimenovali 
Trojna ni~la + 10 x. Prva ni~la pome-
ni ni~elne izpuste, druga pomeni ni~ 
nesre~, saj so  vgrajeni varnostni siste-
mi, ki omogo~ajo samodejno izogibanje 
trkom z drugimi stroji in osebami, s ~imer 
postane delovno okolje varnej{e. Tretja 
ni~la ozna~uje ni~ nena~rtovanih zastojev, 
ki odpira vrata v nov svet brez okvar, v 
katerem stroji sami na~rtujejo svoje lastno 
vzdr`evanje, zato nenadne okvare posta-
nejo preteklost. Desetica pa pomeni 10 
x ve~jo u~inkovitost, saj z elektrifikacijo 
te`kih strojev ter z optimizacijo delovi{~a 
dramati~no zmanj{amo porabo energije. 

Prototipi `e vozijo
In`enirji firme `e dolgo vedo, da 

avtonomna vozila na baterije pomenijo 

95% zni`anje emisij in 25% zmanj{anje 
stro{kov delovanja. V tem projektu je cilj 
avtomatizacija kamnoloma. Na~rt zajema 
vse postopke, od izkopavanja do droblje-
nja, zato razvijajo  nove stroje, delovne 

metode in sisteme upravljanja. Vse stroje 
poganja elektrika, velike stati~ne bagerje 
pa napajajo kar po kablu. Zanimiv je {e 
transporter na baterije, ki deluje samodej-
no ter preva`a in iztresa nalo`eni material. 
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Elektri~ni transporter, danes v kamnolomu, jutri na gradbi{~u sredi mesta

Volvo je za~etnik futuristi~nih preizkusov s te`kimi vozili, ki premikajo tiso~e ton materialov v dnev-

nih kopih, kamnolomih ali gradbi{~ih. Ideja je popolnoma nova saj se tega podro~ja ni lotil nih~e 

drug. @elijo dose~i ni~elne emisije in seveda ~im vi{je prihranke v primerjavi z dana{njo tehniko. Cilji 

so {e izbolj{ana u~inkovitost strojev, vi{ja produktivnost, u~inkovitost, varnost in trajnostni pristop. 

Elektrika za vse nameneElektrika za vse nameneElektrika za vse namene

Stabilne stroje napajajo s kablom, 

samovoze~e  transporterje poganjajo baterije



Cestni tovorni promet
Ve~ino tovora v cestnem prometu 

preva`ajo veliki vla~ilci s skupno te`o do 
44 ton. Na cestah jih je vedno ve~, zato 
je ve~ja poraba goriva in vpliv na okolje. 
Trenutno nimamo zamenjave za ta na~in 
transporta, saj `eleznica ne more priti 
do vsakih vrat. Zato [vedska agencija za 
energijo ter proizvajalca Scania in Siemens 
sodelujejo v novem preizkusu. Dizel hibri-
dne tovornjake naj bi v bodo~e na avto-
cestah poganjala izklju~no elektrika iz 
nadcestne napeljave. Med testi vozita 
dva tovornjaka brez prekinitve, med tem 
pa izvajajo meritve in opazujejo obrabo 
pantografa, za gradnjo ali proti njej pa 
se bodo odlo~ili v prihodnjem letu. Ko 
tovornjak zapusti avtocesto, brez zausta-
vljanja preklopi na dizel elektro pogon. 
Malo starej{i se bodo spomnili ljubljanskih 
elektri~nih trolejbusov. Kar pomeni, da je 
vsa ta tehnika `e bila v uporabi, da so jo 
izrinili motorji z notranjim zgorevanjem in 
da je njihovo obdobje potrebno ~im prej 
zaklju~iti.    

Ladje na elektri~ni pogon
Namesto enega ogromnega batnega 

motorja, ki ob okvari v slabem vremenu lahko 
pomeni potop plovila, vgradijo ve~ manj{ih 
plinskih turbin, ki poganjajo ve~ generatorjev. 
S tokom iz teh generatorjev napajajo enega 
ali ve~ pogonskih elektromotorjev, ki vrtijo 
eliso. Mo~ in {tevilo obratov lahko brezsto-
penjsko prilagodimo,  zaradi ~esar so prihran-
ki goriva veliki, doseg plovila pa pove~an. Za 
pogon uporabijo samo toliko generatorjev, 
kot je potrebno, ostali lahko mirujejo ali pa 
slu`ijo kot pomo~ ob okvari.

Elektri~ni pogoni so {e posebej uporabni 
za posebne izvedbe plovil, za vrtalne namene 
ali za polaganje podmorskih kablov. Masa 
potapljajo~ega kabla med polaganjem je tako 
velika, da pogonski elektromotor koluta posta-
ne zaviralni, kar ga spremeni v generator. Samo 
z njim pridobijo dovolj elektrike za pogon in 
vse porabnike na ladji. Plovilo na dan polo ì 
od 100 do 200 kilometrov kabla, spu{~ajo ga 
do globine 8000 metrov, zato so sile med odvi-
janjem tako velike. Podmorski kabli so veliko 
u~inkovitej{i , cenej{i in hitrej{i od satelitskih 

povezav, zato po njih danes poteka 99% med-
celinskih  komunikacij. @ivljenjska doba kablov 
je okrog 25 let, vmes jih tudi popravljajo, zato 
so tovrstna plovila vedno v pogonu.

Vojska pozna prednosti elektrike
Britanska Kraljeva mornarica trenutno 

gradi in tudi uporablja ve~ ladij, v katerih eliso 
poganja elektrika, generatorje vrtijo plinske 
turbine, osnovno gorivo pa je {e vedno nafta. 
Tak{na hibridna plovila so hitra, var~na in 
zanesljiva ter okoljsko prijaznej{a kot pogoni 
na batne stroje. Podobno tehniko ̀ e desetletja 
uporabljajo v podmornicah, zato je zadnji ~as, 
da jo vgradijo tudi v povr{inska plovila. 

Trenutno elektrika poganja ru{ilec tip 
45 in letalonosilko HMS Queen Elisabeth. 
Slednja je dolga 284 m, visoka 56 m tehta 
pa 65.000 ton. Elektri~ni pogon tega velika-
na po`ene do hitrosti 46 km/h ! Zato lahko 
sklepamo, da bo elektrika dovolj dobra za 
nadomestitev mno`ice  tule~ih motornih 
kosilnic, s katerimi lastniki dnevno drsajo po 
svojem ko{~ku trave. •

Tihec
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Angle{ki ru{ilec je elektri~en, hiter in var~en -  generatorja poganjata dve plinski turbini 

Hibridni bager nalaga elektri~no in samovoze~e elektri~no transportno vozilo

Samo zaviranje velikega koluta z generatorjem proizvede dovolj elektrike za pogon ladje

Trenutna hitrost tovornjakov je 90 kilometrov na uro, razdalja med stebri napeljave pa 60 metrov



V Sloveniji `e 225 polnilnih 
postaj za elektri~na vozila 
Po zadnjih podatkih je v Sloveniji registri-

ranih od 350 do 370 elektri~nih vozil. [tevil-
ka ni visoka, ~eprav spadamo med dr`ave, 
v katerih najbolj spodbujajo e-mobilnost, 
in ~eprav izra~uni stro{kov ka`ejo, da je 
elektri~ni avtomobil v primerjavi z bencin-
skim cenej{i za skoraj 60 odstotkov. Do leta 
2025 naj bi bil pri nas dele` e-vozil med 
novoregistriranimi od 10- do 25-odstoten.

Slovenija je idealna dr`ava za vo`njo z 
elektri~nim avtomobilom. Razlogov je ve~. 
Prvi je ta, da nimamo svojih virov naf-
tnih derivatov, imamo pa velik potencial 
obnovljivih virov energije. Drugi razlog je, 
da je Slovenija razmeroma majhna de`ela, 
zato elektri~ni avtomobil z dometom od 
90 do 150 kilometrov povsem zado{~a za 
prevozne potrebe povpre~nega Slovenca. 
Za tiste, ki prevozijo ve~, je tu ve~ kot 
225 javnih polnilnih postaj. Tretji razlog 
je oblika terena z veliko vzponi in spusti, 
ki jih bencinski in dizelski avtomobili ne 
zmorejo u~inkovito premagovati, medtem 
ko jih elektri~ni lahko – z regeneracijo 
energije ob spustih in zaviranju.

Druge privla~ne ugodnosti 
Poleg tega Slovenija spada med dr`ave, 

ki najbolj spodbujajo e-mobilnost. Za 
nakup elektri~nega vozila je mogo~e pri-
dobiti subvencijo Eko sklada do vi{ine 
7.500 evrov. Po zadnjem pozivu je bilo na 
voljo za 2,5 milijona evrov subvencij, od 
tega dva milijona za pravne osebe in pol 
milijona za fizi~ne. Prejemnik subvencije 
se zave`e, da bo imel vozilo v lasti tri 
leta, pred pretekom treh let ga torej ne 
more prodati. 

Obrok posojila Ekosklada za elektri~no 
vozilo ni`jega cenovnega razreda je 
pribli`no 130 evrov, za rabljeno pa okrog 
95 evrov na mesec. To pomeni, da lahko 
samo s prihrankom pri gorivu pokrijemo 
vsakokratno anuiteto in {e nekaj ostane, 
denimo za elektriko in dodatne stro{ke. 

Drugi prihranki so pri nizkih stro{kih 
vzdr`evanja, denimo pri rednem servi-
su – redni servis za najbolj prodajano 
elektri~no vozilo pri nas stane 40 evrov 
na 20.000 kilometrov. ^e upo{tevamo 
vse stro{ke vozila, torej ne le ceno, 
ampak tudi menjavo pnevmatik, zavaro-
vanje, servis in podobno, nas avtomobil z 
bencinskim pogonom v prvih petih letih 
stane 38 centov na kilometer. Izra~un po 
enakih postavkah za povpre~no elektri~no 
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Z elektri~nim avtomobilom lahko Slovenijo prevozimo le z enim polnjenjem

Slovenija je razmeroma 

majhna de`ela, zato 

elektri~ni avtomobil z dome-

tom od 90 do 150 kilome-

trov povsem zado{~a za pre-

vozne potrebe povpre~nega 

Slovenca. Za tiste, ki prevozi-

jo ve~, je tu ve~ kot 225 jav-

nih polnilnih postaj, nagra-

jeni pa smo {e s 7.500 evri 

nepovratne spodbude.

Vas zanima preskok na elektri~ni avto?

Elektri~ni avtomobil je na za~etku dra`ji 

od klasi~nega, a se to hitro izravna in 

prevesi v korist elektri~nega. Najve~je 

razlike so pri gorivu, saj elektrika stane 

najve~ petino cene naftnih derivatov. 

Nekdo, ki vsak dan prevozi od 50 do 70 

kilometrov, za gorivo porabi od sto do 

dvesto evrov na mesec. 



S testiranjem novih avtomobilov se 
izkazuje ~edalje ve~ja u~inkovitost. V letu 
2015 so nova osebna vozila oddajala v 
povpre~ju 119,6 grama (g) ogljikovega dio-
ksida (CO2) na kilometer, letos bele`ijo za 8 
% izbolj{an rezultat od uradno za~rtanega 
cilja EU, je poro~ala Evropska agencija za 
okolje (EEA). EEA v skladu z uredbo EU 
(ES) 443/2009 redno zbira in poro~a o pro-
danih novih osebnih vozilih, registriranih 
v Evropi, podatki, ki jih poro~ajo dr`ave 
~lanice, pa se nana{ajo na emisije CO2 in 
maso vozila.

EU sledi cilj 95 g CO2 na 
prevo`en km do leta 2021
Od leta 2010, ko se je pri~elo spremljanje 

v skladu z veljavno zakonodajo, so se uradne 
emisije zmanj{ale za ve~ kot 20 g CO2/km. 
Drugi uradni cilj 95 g CO2/km je treba izpol-
niti do leta 2021. Novi avtomobili, ki so se 
prodajali v letu 2015, so oddali v povpre~ju 
119,6 g CO2/km, kar pomeni ve~ kot 10 g 
CO2/km pod zastavljenim ciljem 2015. 

Povpre~na masa novih vozil, prodanih 
v EU (1.381 kg), ostaja enaka kot v letu 
2014. Masa vozila je klju~ni dejavnik, 
ki vpliva na emisije. V povpre~ju so bilo 
najte`ji avtomobili prodani na [vedskem in 
v Luksemburgu (1.530 in 1.496 kg), med-
tem ko malte{ki, danski in gr{ki kupci raje 
vozijo la`ja vozila (1.199, 1.233 in 1.260 
kg). Povpre~no dizelsko vozilo je za 311 kg 
te`je od povpre~nega bencinskega vozila.

Najmanj var~nih avtomobilov so kupili 
v Estoniji in Latviji (137 g CO2/km), nato 
pa Bolgariji (130 g CO2/km). Za vse ostale 
dr`ave ~lanice, so bile povpre~ne vre-
dnosti emisij pod 130 g CO2/km. Kot je 
razvidno iz leta 2014, je bila Nizozemska 
(101,2 g CO2/km) dr`ava, kjer je registri-
ranih najve~ u~inkovitih novih avtomobi-
lov. Portugalska in Danska odstopata od 
povpre~ja z novimi avtomobili, ki oddajajo 
v povpre~ju le 106 g CO2/km.

Dizelski avtomobili so {e vedno najbolj 
prodajani v EU in predstavljajo 52 % pro-
daje. Tako kot v preteklih letih so dr`ave 
z najvi{jimi dele`i dizelskih motorjev za 
osebne prevoze Irska in Luksemburg (71 %), 
na Portugalska (69 %) in Hrva{ka, Gr~ija in 
[panija (63 %). Povpre~na u~inkovitost ben-
cinskega motorja (122,6 g CO2/km) vse bolj 
dohaja dohajajo u~inkovitost dizelskih (119,2 
g CO2/km). Prodaja hibridnih in akumulator-
skih elektri~nih vozil {e naprej nara{~a.

 Relativni dele` novih hibridnih in 
elektri~nih vozil je bil v letu 2015 najvi{ji 
na Nizozemskem in Danskem z 12 % in 8 
%. Vendar pa je prodaja teh vozil {e vedno 
majhna in predstavlja le 1,3 % vseh novih 
avtomobilov v EU. Vendar je bil v letu 
2015 opazen velik, 50 % skok prodaje 
elektri~nih vozil (okoli 57.000), najve~ 
elektri~nih avtomobilov je bilo prodanih v 
Franciji (ve~ kot 17.650 vozil), v Nem~iji 
(ve~ kot 12.350 vozil) in Angliji ( ve~ kot 
9.900 vozil). • 

Jo`ica Ekart, vir: Evropska Agencija za okolje
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vozilo je 12 centov na kilometer v prvih 
petih letih, torej 59 odstotkov manj. 
Pri tem je treba dodati, da izra~un ne 
upo{teva brezpla~nega parkiranja in pol-
njenja elektri~nega vozila.

Dr`ava spodbuja nakup elektri~nih avto-
mobilov tudi z oprostitvijo nekaterih pla~il. 
Vozniki elektri~nih vozil tako pri vsako-
letni registraciji ne pla~ujejo nadomestila 
za uporabo cest, ve~inoma jim je na voljo 
brezpla~na uporaba javne polnilne infra-
strukture, v nekaterih mestih lahko zastonj 
parkirajo na parkirnih mestih v javni lasti, 
brezpla~no je tudi parkiranje v ~asu polnjenja 
na polnilni postaji. Na ministrstvu za infra-
strukturo je trenutno v obravnavi predlog, po 
katerem bi bila elektri~na vozila opro{~ena 
nakupa vinjete in imela dovoljenje za upora-
bo rumenih voznih pasov v mestnih sredi{~ih. 

Kje je zelena 
mobilost veliko vredna 
Nekaj podobnega imajo na Norve{kem, 

ki je vodilna med evropskimi dr`avami po 
{tevilu elektri~nih avtomobilov. Tam je vsako 
tretje na novo registrirano vozilo bodisi 
elektri~no bodisi priklju~no hibridno vozilo, 
kar pomeni 33-odstotni dele`. E-vozila 
lahko koristijo posebne rumene pasove v 
mestih, nakup pa spodbujajo z ni`jimi 
davki. Na drugem mestu je Nizozemska 
z 2,2-odstotnim dele`em dele`em e-vozil 
med novoregistriranimi, sledita Francija z 
1,3-odstotnim in Velika Britanija z eno-
odstotnim dele`em. V preostalih evropskih 
dr`avah je ta dele` manj{i od enega odstot-
ka. Po podatkih iz zadnjega poro~ila evrop-
ske komisije o elektri~ni mobilnosti se sicer 
po evropskih cestah vozi skupaj pol milijona 
elektri~nih avtomobilov in priklju~nih hibri-
dov, samo lani se je {tevilo na novo registri-
ranih vozil pove~alo na 200.000.

Na Dru{tvu elektri~nih vozil Slovenije 
(Devs) se zavzemajo, da bi zdaj{nje subven-
cije Eko sklada nadomestili z ni`jo stopnjo 
DDV za nakup e-vozil, in sicer z zdaj{njih 
22 odstotkov na 9,5 odstotka. Predlagajo 
{e, da bi Eko sklad v okviru subvencij za 
prenovo fasad sofinanciral tudi postavljanje 
elektri~nih polnilnic, pri ~emer bi bilo smi-
selno uvesti tudi zakonsko spremembo, po 
kateri bi imeli lastniki e-vozil v blokovskih 
naseljih pravico do e-priklju~ka, kar pomeni, 
da jim drugi stanovalci v naselju ne bi smeli 
prepre~evati postavitve e-polnilnic. •

Barbara Primc

V/ EU je bilo v letu 2015 skupno registriranih 13,7 milijona novih 

avtomobilov, kar je za 9 % ve~ v primerjavi z letom 2014. 

Registracije novih avtomobilov so se pove~ale v vseh dr`avah ~lanicah 

EU, razen v Luksemburgu in Sloveniji. 

Emisije CO2 novih Emisije CO2 novih 
avtomobilov v EUavtomobilov v EU
Emisije CO2 novih 
avtomobilov v EU



Tehnolo{ki preboj
V preteklem letu je trg bate-

rijskih sistemov v ZDA posko~il 
kar za 284%, letos pa pri~akujejo 
skokovito rast tudi v svetovnem 
merilu. [e pred kratkim so bile 
hidroenergetske naprave s ~rpal-
nimi hidroelektrarnami osnovni 
sistem za shranjevanje energije. 
Vedno bolj zanimivi pa so bate-
rijski sistemi, ki delujejo na osnovi 
Li- ion baterij. Zanje ka`e da bodo 
zavzeli najve~ji tr`ni dele ,̀ saj so 
cenovno ugodni, cena shranjene 
kilovatne ure pa stalno pada. 

V svetu trenutno uporabljajo 
in gradijo velike baterijske sis-
teme, ki so namenjeni podpori 
javnega omre`ja. So tudi cenen, 
zanesljiv in enostaven zalogovnik 
elektrike za solarne in vetrne sis-
teme, ki delujejo s prekinitvami. 

Vse druge ideje, s katerimi  vi{ke 
elektrike shranjujejo v zalogov-
nike komprimiranega zraka ali 
proizvajajo ter skladi{~ijo vodik, 
so dosti bolj komplicirane. Enako 
velja za majhne hi{ne sisteme, ki 
bodo preplavili trg, saj uporab-
nikom omogo~ajo zajem lastne 
energije, ki je cenej{a od tiste iz 
omre`ja. 

Velike baterije 
Na klasi~ni trg z elektriko 

vstopajo obnovljivi viri z vedno 
ve~jimi koraki. Ocenjujejo, da bo 
2017 postalo leto prepoznavanja 
vrednosti shranjevanja elektrike, 
kar bo velik izziv za vse, od 
proizvajalcev do uporabnikov. 
Baterije torej niso samo zalogov-
niki ampak delujejo kot elektrar-
ne na poziv. 

Energetski paketi so sesta-
vljeni iz enakih delov in mate-
rialov kot Li-ion baterija v tele-
fonu, le da so malo ve~ji. V 
hlajenih kontejnerjih se nahaja 
tiso~e baterij, ki so elektri~no 
in ra~unalni{ko povezane med 
seboj. Hlajenje je pomemben del 
sistema, saj se paketi med pol-
njenjem ali praznjenjem ogre-
vajo. Sestavljalci baterije kupu-
jejo pri proizvajalcih (Samsung, 
LG, Panasonic) in jih nato sami 
sestavljajo v ve~je enote. 

Avtomobil – vir baterij
Zanimiva bo tudi uporaba 

baterij iz elektri~nih vozil. Po 5 
do 10 letih se kapaciteta Li-ion 
baterij zmanj{a na 70% prvotne 
mo~i, kar je premalo za vo`njo. 
Konec `ivljenjske dobe se poja-
vi, ko kapaciteta pade na 50% 
prvotne, vmes pa so zelo upo-
rabne za vgradnjo v velike bate-
rijske sisteme. Korist je dvojna, saj 
je cena ni`ja, pritisk na reciklira-
nje pa manj{i. Baterijski sistemi 
so izjemno zmogljivi. Kalifornija 
ima trenutno postavljenih za 139 
MW baterij, ki vate spreminja-
jo v megavate, elektriko lahko 

oddajajo od 1 minute do 8 ur, 
za »delo« pa so pripravljene v 10 
do 20 milisekundah. Izkoristek 
zna{a od 85 do 98%, `ivljenjska 
doba pa do 15 let. 

Vpliv na okolje
Danes ga je te`ko oceniti, 

~eprav je jasno, da ne oddajajo 
nobenih toplogrednih vplivov. 
Razen zemlji{~ za postavitev 
drugih zahtev ni, stojijo lahko 
kjerkoli, zato so neprimerno bolj 
uporabne kot na primer ~rpalne 
hidroelektrarne za katere vedno 
potrebujemo posebne geolo{ke 
in reliefne pogoje. Uporabnik 
ima stalno korist, saj iz omre`ja 
odvzema energijo, ko je ta 
poceni in jo vra~a ali uporabi 
zase, ko je cena vi{ja. 

Nemci in Japonci pospe{eno 
na~rtujejo postavitev veli-
kih baterijskih sistemov, nekaj 
podobnega se dogaja v ZDA . 
Jasno je, da bodo veliki bate-
rijski sistemi v kratkem posta-
li centralna to~ka elektri~nih 
mre`, v splo{ni uporabi pa jih 
bomo videli veliko prej kot 
mnogi pri~akujejo. •

Tihec

Shramba za elektriko

Shranjevanje energije je osnova za popoln prehod na 

obnovljive vire. Najve~ji premiki se trenutno doga-

jajo na podro~ju shranjevanja elektrike. Verjetno smo 

na pragu podobnega razvoja kot v fotovoltaiki, kjer so 

padajo~e cene povzro~ile razcvet panoge.  

Moraine , Ohio, 40 MW baterijski kompleks za podporo javnemu omre`ju

Nizozemci `e dolgo shranjujejo vi{ke elektrike v baterije proizvajalc AES Advancion

Notranjost baterijskega kontejnerja bi zlahka zamenjali za ra~unalni{ki center

Vetrna farma Rokkasho-Futamata, mo~ baterij 34 MW kapaciteta shranjevanja 238 MWh
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Po mnenju strokovnjakov bo vladni ukrep 
omogo~il, da bo premog izginil s finskega 
energetskega trga, dr`ava pa se bo {e bolj 
osredoto~ila na obnovljive vire energije.

Uporaba premoga na Finskem mo~no 
upada `e od leta 2011, dr`ava pa je leta 
2012 ob~utno pove~ala nalo`be v obnovljive 
vire. To se je odrazilo v skoraj podvojitvi 
zmogljivosti za pridobivanje vetrne energije 
leta 2013, pi{e portal New Scientist.

Poleg tega cene energentov v nordijskih 
dr`avah z izjemo premoga od leta 2010 
padajo, zato vse ve~ termoelektrarn na pre-
mog zapira svoja vrata. Premog tako trenu-
tno zale`e le za osem odstotkov proizvedene 
energije.

Postopen umik iz uporabe premoga so 
napovedale tudi druge dr`ave, npr. Velika 
Britanija, Avstrija in Nizozemska, a je Finska 
najblì je temu, da tudi dejansko sprejme 
tak{no zakonodajo. Francoski premier Manuel 

Valls je prej{nji teden naznanil zaprtje vseh 
termoelektrarn na premog do leta 2023, kar 
pa po besedah predsednika programa za ener-
getiko Svetovalnega odbora za znanost evrop-
skih akademij Petra Lunda pu{~a ve~ svobode 
kot prepoved kurjenja premoga.

Po podobni poti tudi Kanada
Kanada je po drugi strani prav tako 

napovedala prepoved tradicionalne ener-
getske uporabe premoga do leta 2030, a 
bo, kot opozarja New Scientist, po drugi 
strani glede na vsebino predloga provincam 
dovolila nadaljnjo uporabo tega energenta, 
~e bodo poskrbele za zmanj{anje izpustov 
in projekte zajemanja in shranjevanja oglji-
kovega dioksida.

^eprav mora strategijo potrditi {e finski 
parlament, o ~emer naj bi poslanci odlo~ali 
marca 2017, je po Lundovem mnenju vsaka 
tak{na poteza korak naprej k izlo~itvi premo-
ga kot vira energije. “Ve~ dr`av bo pristopilo 
k opustitvi premoga, bolje bo za podnebje, 
poleg tega pa bo druge prisililo k enaki pote-
zi,” je {e poudaril raziskovalec.

Strategija med drugim vklju~uje tudi 
zmanj{anje uvoza nafte za polovico in 
ob~utno pove~anje {tevila elektri~nih avto-
mobilov na cestah. Kot je poudaril finski 
minister za gospodarske zadeve in nekdanji 
evropski komisar Olli Rehn, dokument s fin-
skega vidika izpolnjuje zahtevne cilje. •

Vir: MMC RTV SLO/STA

Finska `eli postati prva dr`ava, 
ki bo povsem prepovedala premog
Postopen umik napovedujejo tudi Velika Britanija, Avstrija in Nizozemska

Nova nacionalna energetska 

in podnebna strategija, ki 

jo je nedavno predstavila Finska, 

predvideva popolno prepoved 

kurjenja premoga za energijo do 

leta 2030.

Od leto{njega januarja in v bodo~e, bodo vsi nizozemski vlaki 
vozili izklju~no na elektriko iz vetrnih elektrarn. To je osnova dese-
tletne pogodbe med njihovo `elezni{ko firmo NS in elektro distribu-
terjem Eneco. 

600.000 potnikov dnevno
Nizozemci so prvi na planetu, ki jim je uspelo popolnoma oze-

leniti `elezni{ki promet. Njihove elektro lokomotive opravijo dnevno 
5.500 vo`enj, kar omogo~ajo vetrnice na kopnem in na obali. Ena 
vetrnica lahko na uro odda toliko elektrike, da lahko z njo vlak pre-
vozi razdaljo 195 km. Z modernizacijo lokomotiv in vagonov bodo 
porabo energije na potnika zni`ali {e za 35%, v primerjavi z letom 
2005. Zaradi pospe{enega razvoja v smeri obnovljivih virov so ta 

svoj na~rt uresni~ili leto prej kot so na~rtovali. Seveda vsi udele`eni 
v tej zgodbi poleg ugodnih okoljskih vplivov omenjajo tudi ugodne 
ekonomske posledice in pove~anje dobi~kov. •

Tihec

Nizozemske vlake 
poganja veter

Gosto nizozemsko `elezni{ko omre`je deluje izklju~no na vetrno elektriko
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V dru{tvu so prepri~ani, da je vo`nja z 
elektri~nim motorjem cenovno konkure~nej{a 
(povpre~no 1,5€/100 km), stro{ki servisiranja 
teh vozil pa ni`ji. Uporabniki elektri~nih 
avtomobilov so opro{~eni pla~ila letne upo-
rabnine cest pri registraciji, vo`nja je tiha 
in brez vibracij, pospe{ki pa, glede na mo~ 
motorja, odli~ni. Elektri~na vozila bistveno 
zmanj{{ujejo onesna`evanje.

Izbira elektri~nega vozila
^e boste elektri~ni avto uporabljali le 

za mestne in primestne vo`nje, so povsem 
ustrezni vsi modeli elektri~nih avtomobilov, ki 
so sedaj na trgu. V kolikor pa `elite elektri~ni 
avto uporabljati tudi za dalj{e vo`nje po 
avtocesti, upo{tevajte realne omejitve glede 
dometa in potovalne hitrosti po avtocesti ter 
~asa, ki ga potrebujete za polnjenje na mre`i 
hitrih polnilnih postaj na avtocestah.  

Trenutno cenovno dosegljivi modeli 
elektri~nih vozil so idealni za vse voznike, 
ki dnevno prevozijo med 20 in 100 km, saj 
jim zado{~a `e no~no polnjenje doma, kar 
mo~no olaj{a uporabo avtomobila. Za poti, 
ki so dalj{e od dosega vozila, je potrebnega 
nekaj na~rtovanja poti, ki vklju~uje iskanje 
lokacij polnilnih mest, ter seznanitev z njihovo 
dostopnostjo in delovanjem v ~asu potovanja. 
[tevilni ~lani DEVS redno uporabljajo svoje 
e-avtomobile tudi za mnogo dalj{a potovanja. 

Realni domet elektri~nega vozila
Vsak proizvajalec elektri~nega vozila nave-

de njegov doseg z enim polnjenjem. Podatki 
so sicer v skladu s standardom, v realnem 
prometu pa je doseg vozila lahko precej 
manj{i. Pri zmerni vo`nji je obi~ajno doseg 
20-30% manj{i od navedb proizvajalca. 

Izguba kapacitete baterije
^e boste elektri~ni avto vozili do 10.000 

km letno, se pri~akuje povpre~no zmanj{anje 
kapacitete  baterije do 3% na leto, pri 20.000 
km letno pa 4-6% na leto. ^e `elite za va{e 
dnevne potrebe elektri~ni avto uporabljati 
tudi ~ez 5 ali ve~ let, upo{tevajte pri~akovan 
upad kapacitete baterije.

Se polnilna mesta
razlikujejo med seboj?
Poleg doma~e vti~nice, obi~ajne {uko 

vti~nice z 10- ali 16-amperskimi varovalkami, 
so elektri~nim vozilom na voljo tudi javne 
polnilne postaje. Te lo~imo na prav take, 
kot jih imamo doma, pa na srednje hitre 
polnilne postaje tipa 2, kot jih imenujemo. 
To so ve~inoma trifazne 16- ali 32-amper-
ske polnilne postaje z izmeni~nim tokom. 
Najnovej{e so hitre postaje, ki omogo~ajo 
bistveno ve~je mo~i in hitrej{e polnjenje.  Vsi 
elektri~ni avtomobili niso standardizirani za 
vsako postajo in tu ~aka Evropsko komisijo {e 
veliko dela. Tu apeliramo predvsem na na{o 
slovensko komisarko, da te standarde ~im prej 
poenoti. Za zdaj si uporabniki `elimo zlasti 
hitrih polnilnih postaj na avtocestah, kar se je 
tudi hitro udejanjilo. Lani smo do novega leta 
dobili 26 takih polnilnic, lepo razporejenih po 
avtocestnem krì u. Te`ava je le v tem, da je 
Petrol postavil tako ceno energije, da je elek-
trika na avtocestah postala najdra j̀i energent. 
V dru{tvu priporo~ajo, da se ta cena postavi 
med ceno gospodinjskega odjema elektrike 
in ceno najcenej{ega fosilnega goriva, recimo 
uteko~injenega naftnega plina. 

Cena polnjenja in priporo~eni 
tipi adapterjev in podalj{kov
Z upo{tevanjem cene elektri~ne energije (v 

za~etku leta 2017) vo`nja z elektri~nim avto-
mobilom stane 1-2 € na 100 km, ~e polnite 
doma. Polnjenje na ve~ini javnih polnilnih 
postajah v Sloveniji je {e brezpla~no.

Vsakemu elektri~nemu vozilu je 
prilo`en originalen enofazni polnilni kabel. 
Dejansko je to majhna mobilna polnilna 
postaja s {uko vtika~em na eni strani in 

Kako se obnese elektri~ni avto v praksi?

Kolik{no razdaljo prevozimo z 1 kWh 

elektri~ne energije:

• Majhen mestni avto pri mestni vo`nji z 

1 kWh prevozi do 10 km (brez gretja ali 

klime),

• Dru`inski avto, te`ak pribli`no 1.500 kg 

pri mestni ali primestni vo`nji z 1 kWh 

prevozi 6 do 7 km (brez gretja ali klime),

• Samo gretje, brez vo`nje, porabi 1 kWh v 

10 do 30 minutah,

• Pri`gane lu~i med vo`njo porabijo 1 kWh 

v 7 do 8 urah.

Primeri iz prakse:

• Vo`nja po regionalni cesti: Za vo`njo s 

hitrostjo 90 km/h potrebuje osebni avto 

pribli`no 12 kW mo~i (vo`nja po ravnini). 

Pri uporabni kapaciteti baterije 20 kWh 

boste s to hitrostjo prevozili 150 km (20 

kWh / 12 kW * 90 km/h = 150km).

• Hitra vo`nja po avtocesti: Za vo`njo s 

hitrostjo 130 km/h potrebuje osebni avto 

pribli`no 30 kW mo~i (vo`nja po ravnini). 

Pri uporabni kapacitet baterije 20 kWh 

boste s to hitrostjo prevozili 87 km (20 

kWh / 30 kW * 130 km/h = 87 km).

Prakti~ni nasveti dosedanjih uporabnikov

Dru{tvo za elektri~na vozila 

Slovenije (DEVS) je zgleden 

znanilec elektro mobilnosti v 

Sloveniji. V neprofitnem dru{tvu so 

`e nekaj let uporabniki elektri~nih 

avtomobilov, ki se jim prevozi na 

elektriko vsakodnevno potrjujejo 

kot odli~na alternativa in ve~ ne 

bi zamenjali s starimi jeklenimi 

konji~ki.
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ustreznim vtika~em na drugi strani, s kate-
rim lahko avto polnite na katerikoli doma~i 
{uko vti~nici (standard v Sloveniji, Hrva{ki, 
Avstriji, vendar ne v Italiji). Originalni pol-
nilni kabli dovoljujejo ve~inoma polnjenje 
le z mo~jo 2 kW, ~eprav imate v avtu vsaj 
3 kW polnilec, zato je tak{no polnjenje 
zelo po~asno. Pri nekaterih serijskih vozi-
lih dobite zraven {e kabel Tip2-Tip2 (ali 
Tip2-Tip1) za polnjenje na standardiziranih 
vti~nicah na polnilnih postajah, v naspro-
tnem primeru pa lahko tak kabel kupite 
posebej. S temi kabli lahko polnite z mo~jo 
nad 3 kW, pri nekaterih vozilih pa tudi ve~ 
(Renault Zoe 22 kW, BMW i3 7 kW, Kia 
Soul EV 6 kW).

Priporo~ena rezervna oprema
V prtlja`niku elektri~nega avtomoblia 

obvezno najde mesto tudi podalj{ek, ki vam 
omogo~i priklop tudi, ~e z avtom ne morete 
do vti~nice. V kolikor uporabljate podalj{ek 
navit na kolutu, ga morate pred uporabo 
vedno odviti do konca, saj se bo v naspro-
tnem primeru pregrel.

Priporo~ljiv na~in vo`nje
elektri~nega avtomobila
Optimalen na~in vo`nje za elektri~ni avto 

je podoben, kot pri drugih avtomobilih z 
nekaj razlikami. Pri elektri~nem avtu blago 
zaviranje in potem pospe{evanje tako zelo 
ne vplivata na porabo, ker ta pri zaviranju 
energijo regenerira (energijo vra~a nazaj 
v baterijo). Poraba se mo~no pove~uje s 
hitrostjo, mestna vo`nja pa na porabo ne 
vpliva negativno, kot pri drugih avtomo-
bilih. Elektri~ni avto namre~ pri mirovanju 
pred semaforji skoraj ne tro{i energije,  pa 
tudi v prostem teku poraba zna{a 1,5 litra 
goriva na uro. Prav v mestni vo`nji gre 
razlika v porabi energije izrazito v prid 
e-avtomobilom.

Na avtocesti vozite z zmerno hitrostjo, 
ki ne ovira prometa. Visoke hitrosti mo~no 
pove~ajo porabo in skraj{ajo doseg. Zavirajte 

z motorjem, da vrnete ~imve~ kineti~ne ener-
gije nazaj v baterijo. Tako boste zmanj{ali 
porabo in manj obremenjevali zavorne 
plo{~ice.

Kako ravnati v primeru 
izpraznjene baterije?
Ko se pribli`ate zadnjim 10 km dometa, 

se lahko mo~ vozila zmanj{a, avto pa bo 
za~el voziti vse po~asneje. Takrat je ~as, da 
najdete vti~nico, najbolje je, ~e se zapelje-
te do najbli`je gostilne, naro~ite kavo in 
prosite za elektriko. V takem primeru vam 
pride prav, ~e v avtu vozite dalj{i {uko-{uko 
podalj{ek.  Vo`nja ~isto do konca, ko se 
vozilo `e ustavi (izklopi), ni priporo~ljiva, 
ker s takim na~inom skraj{ujete `ivljenjsko 
dobo baterije. ^e pa se vendarle zgodi, da 
popolnoma obstanete, je poleg prevoza z 
avtovleko do polnilne postaje dobra re{itev 
tudi obi~ajna vleka z vle~no vrvjo. Avto naj 
bo vklopljen in v drive poziciji z izbrano 
najvi{jo stopnjo regeneracije. Med vleko 
se tako baterija polni z razmeroma visoko 
mo~jo. @e nekaj minutna vleka lahko napol-
ni baterijo za 10 km dodatnega dosega. 

V DEVS priporo~ajo nakup asistence pri 
vsakoletnem zavarovanju vozila, ki za le 
nekaj evrov letno omogo~a brezpla~en odvoz 
nevoznega vozila do polnilne postaje ali 
domov. 

Svetujejo, da se pred nakupom elektri~nega 
vozila posvetujete s tistimi, ki tako vozilo `e 
uporabljajo. Preden se odlo~ite, pridobite 
tudi informacije o subvenciji in ugodnem 
kreditu Eko sklada, morebitnih najemnih 
pogodbah za pogonske baterije, `ivljenski 
dobi baterije in ceni njene zamenjave. 

Vpra{anja lahko zastavite dru{tvu DEVS, 
ki stalno spremlja stanje na trgu. •

Vir: www.devs.si

Doseg elektri~nega 
vozila zmanj{ujejo predvsem: 

realni vozni pogoji 15% do 30%

gorske ceste 20%

gretje ali klima 10% do 30%

nizke temperature 15%

hitrost 120-130 km/h 50%

zimske pnevmatike 5%

prenizek tlak 
v pnevmatikah

5%

Kako hitro napolnimo avto 
s 24 kWh baterijo?

iz {uko vti~nice z 2 kW 
polnilcem (varovalka 10A)

12 ur

iz {uko vti~nice s 3.6 kW 
polnilcem (varovalka 16A)

8 ur

na polnilnici s {uko vti~nico 
in 3.6 kW polnilcem 

8 ur

na 22 kW Tip 2 trofazni 
polnilnici (~e ima avto 
vgrajen 22 kW polnilec)

1 ura

na istosmerni »hitri« 
polnilnici 50 kW ... do 80% 
(~e avto to omogo~a) 

35 min

Zaradi nedelovanja polnilne postaje je bil naro~en brezpla~en prevoz z avtovleko do naslednje postaje. 


