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V mestih je ve~anje uporabe obnovljivih energij enostavnej{e, 
prav tako vi{anje u~inkovitosti vseh energetskih sistemov, pa 
tudi na podro~ju ohranjanja demokracije veljajo za enega 
najpomembnej{ih vzvodov v sodobnem svetu. Mesto svojim 
prebivalcem daje za{~ito in omogo~a visoko bivalno udobje ter 
lahek dostop do izobra`evanja, zdravstva, do vode in hrane. 

Pametno mesto je torej var~no mesto, kjer za neko dejavnost 
porabimo najmanj energije in sredstev, pri tem pa ob~utno ne 
zmanj{amo udobja ali varnosti prebivalca. Pametnih mest pa sploh 
nebi potrebovali, ~e bi imeli na razpolago virov za vsaj {e tri take 
planete ter nobenih problemov s klimatskimi spremembami.   

New York je zelen?
Zanimivo, da je New York eno najbolj okolju prijaznih mest na 

svetu, zagotovo pa najbolj »zeleno« v ZDA. Ima najni`jo porabo 
energije na prebivalca med vsemi v Ameriki, mesto proizvede 
gore odpadkov, vendar je koli~ina ra~unano na prebivalca, zelo 
majhna. Javni potni{ki promet je skoraj stoodstotno izkori{~en, 
zato ima prebivalec o`jega mestnega sredi{~a spet rekorden 
rezultat v smislu prepotovanih kilometrov z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Zaradi gne~e na cestah ni prostora za dodatna vozila, 
zato ve~ina prebivalcev sploh nima svojega avtomobila, 55 % 
gospodinjstev v mestu je brez avta, v o`jem centru ga nima 77% 
gospodinjstev. Za primerjavo, v ju`ni Dakoti ima 16% gospodinj-
stev 5 ali ve~ avtomobilov.

Preselitev posameznika iz prenatrpanega mesta na de`elo, 
je na prvi pogled okolju prijazno dejanje, saj se sedaj nahaja v 
zelenju, zrak je ~ist, pti~ki pojejo. V resnici se je zgodilo nekaj 
~isto drugega, saj preselitev na de`elo pomeni preselitev v avto, 
ker brez tega ne pride{ nikamor. 

Skoraj pametno mesto
Skrivnost okolju prijaznega obna{anja prebivalcev New Yorka 

je gostota poseljenosti, ki prebivalce prisili v tak na~in `ivljenja 
in povzro~i {e vrsto drugih u~inkov. Gostota pove~uje cene sta-
novanj in najemnin, zato ljudje `ivijo v majhnih stanovanjih, ki 
porabijo manj energije na kvadratni meter in stanovalca. Zaradi 
kraj{ih poti postane hoja pomembno prevozno sredstvo, ki ima 
najvi{ji izkoristek med na~ini gibanja ~loveka skozi prostor. 

V zgodovini arhitekture in na~rtovanja mest se je ve~ uporab-
nih novosti pojavilo naklju~no, tiste na~rtovane pa se niso vedno 
dobro obnesle. Zato okoljska prijaznost prebivalcev New Yorka 
ni posledica na~rtovanja ampak spleta okoli{~in. Ker je mesto 
nastalo na otoku obkro`enem z morjem, je majhen prostor pri-
silil ljudi v kompaktno gradnjo v vi{ino. Hongkong in Singapur 
sta v podobnem polo`aju, zato so dobri okoljski u~inki teh mest 
primerljivi. Mesta, ki imajo prostor za {irjenje v okolico, pa so 
pokrila ogromne povr{ine. Tak{na mesta so ve~inoma prijetno 
ozelenjena s parki in drevoredi, v resnici pa so okoljsko izjemno 
»nezelena«. To je posledica pove~anih stro{kov zaradi velikih 
razdalj, med drugim sta dra`ja kanalizacija in odvoz smeti, da o 
{tevilu prevo`enih kilometrov v osebnem avtomobilu na prebi-
valca sploh ne govorimo.  

Klju~ so povezave
V pametnem mestu je povezanost prva zapoved, vse in vsakdo 

je povezan z vsem drugim. Tudi v vesolju in v na{em okolju je 
enako, vsak mikrob ali kit sta povezana v univerzalen sistem, ki 
mu pravimo narava. ^love{ki mo`gani so majhna povezana in 
{e vedno skrivnostna enota, v kateri z milisekundno hitrostjo 
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Centralni del New Yorka spada med najbolj okolju prijazna 
mesta na svetu zaradi majhne porabe energije na prebivalca

Danes kar 55% svetovnega prebivalstva `ivi v mestih. Hitrost priseljevanja je tako velika, da 

bo do leta 2050 v mestih `ivelo kar 70% vseh ljudi na planetu, pokrila pa bodo 2% vsega 

kopna. Vpliv mestnega prebivalca na okolje je manj{i, kot tistega, ki `ivi razpr{eno, na de`eli. V 

mestih je poraba vseh dobrin visoka, zato 100 najve~jih svetovnih metropol »pridela« kar 25% 

svetovnega BDP. Mesta so tudi velik porabnik energije in hrane, zato so visoko na seznamu 

ukrepov, s katerimi lahko zmanj{amo {kodljive emisije.



preskakujejo misli, `elje ali ideje. To lahko primerjamo tudi s 
sorodstvenimi, prijateljskimi in dru`benimi povezavami, na tem 
temelji tudi mre`ni marketing, ko vam posku{a sorodnik prodati 
50 kil pralnega pra{ka, ki ga je sam moral prej pla~ati. V podoben 
sistem se je razvilo internetno omre`je, ki omogo~a skoraj vse, 
od igranja do trgovanja in bliskovito povezuje ljudi na najbolj 
oddaljenih to~kah planeta. Drugi izraz za pametno mesto je 
povezano mesto. 

Pametno pomeni var~no
Ukrepi za prehod so za vsako mesto druga~ni, saj se morajo 

upravljalci prilagoditi razli~nim razmeram. Glavni problem Ria 
de Janiera so kriminal in drsenje zemlje z okoli{kih pobo~ij, 
zato za~enjajo tukaj, saj `elijo najprej vzpostaviti pogoje in pri-
vabiti inovativna podjetja. Medtem so dosegli nekaj prihrankov 
s centralnim vodenjem tovornjakov za odvoz smeti preko GPS 
omre`ja. Odpadle so nepotrebne vo`nje, vozila pa uporabljajo za 
druge namene, kadar niso potrebna. 

V Stockholmu so se odlo~ili za dialog z me{~ani in podjetji. 
Najprej so poenotili komunikacijske sisteme, vgrajujejo doda-
tne povezave z opti~nimi vlakni, na univerzah pa so uvedli 
specialisti~ni {tudij informacijskih komunikacij. Najprej se bodo 
lotili prometa, da bo postal CO2 nevtralen nato pa distribucije 
elektrike, s podobnimi cilji, kot jih ima slovenski Eles.  

V Barceloni uvajajo pametne parkirne re{itve, saj je to njihov 
najve~ji problem. V Franciji imajo ve~ja mesta v glavnem pro-
bleme s starajo~imi vodovodi, zato najprej vgrajujejo kontrolne 
sisteme za prepoznavanje okvar. Velik problem je javni prevoz, 
saj se vsak drugi potnik ne po~uti varnega. Z razli~nimi prijemi 
in nadzorom pove~ujejo varnost, saj je to predpogoj, da bodo 
pridobili potnike. Njihova soseda Monako je druga najmanj{a 
dr`ava na svetu, zato bodo lahko postali kar pametna dr`avica. 
Isto~asno se lotevajo komunikacij, mobilnosti, energetike, var-
nosti in zdravstva. Postavljajo centralni komunikacijski center 
City Platform, ki zbira vse razpolo`ljive podatke, jih kombinira, 
prilagojeni programi jih nato vzor~ijo, ocenjujejo, krmilijo in celo 
predlagajo nove re{itve. 

Velika mo`nost prihrankov
Najve~je koristi za mesto in prebivalce se skrivajo v vseh vrstah 

odpadkov. Pri tem niso mi{ljene smeti ampak vi{ki energije ali 
hrane na primer. ^e vemo kje, kdaj in koliko toplotne energije 
potrebujemo, bomo v enem zamahu zmanj{ali izgube, porabo 
kuriva in onesna`evanje okolja. Z zmanj{anjem koli~ine odvr`ene 
hrane ohranimo vse vire na katerih je zrasla, predvsem pa mili-
jone kubikov vode, ki je bila potrebna za pridobivanje. Samo s 
prilagajanjem semaforjev resni~nim prometnim tokovom, za kar 
je vsa tehnika `e dolgo na razpolago, lahko v mestu zmanj{amo 
onesna`enje, porabo goriva in ~asa voznikov, ki stojijo pred 
nepotrebnimi rde~imi lu~mi. 

^e ho~emo da bodo mesta postala var~na, kljub temu pa 
bodo ostala prijetna, `ivahna, varna in zdrava pa potrebujemo 
predvsem znanje. Saj pametnega mesta ne bo brez pametnih 
na~rtovalcev.  •

Tihec
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Sodobne shrambe za mestna kolesa in prevoz brez bencina

Pametno mesto je ozelenjeno, stavbe izolirane, stene pa s fotovoltaiko

Korak v smeri pametnega mesta je tudi zamenjava starih elektri~nih {tevcev



S pilotnimi projekti orjemo ledino
V prihodnosti bodo najbolj konkuren~na trajnostna pametna 

mesta, ki zagotavljajo zdravo `ivljenjsko okolje ter nudijo dejav-

nosti in storitve, ki prepoznavajo nove potrebe prebivalcev in 

jim tudi zadostijo. Uresni~evanje vizije trajnostnega razvoja 

pametnih mest nas postavlja pred {tevilne izzive, povezane 

z energijsko u~inkovitostjo stavb, u~inkovito rabo energije in 

rabo obnovljivih virov, predvsem pa s trajnostno mobilnostjo. Ta 

namre~ pomembno vpliva na kakovost zraka, ki je eden najbolj 

pere~ih problemov slovenskih urbanih obmo~ij. V podjetju Oven 

Elektro Maribor se tega dobro zavedamo, zato si  v sodelovanju z 

Mestno ob~ino Maribor prizadevamo, da bi ljudje v na{em mestu 

~im ve~ hodili pe{, uporabljali javni prevoz, se vozili s kolesom 

oziroma uporabljali okolju prijazne na~ine transporta. 

Dolgo ~asa smo iskali partnerje, ki bi podprli na{o idejo o {irjenju 

koncepta zelene urbane mobilnosti, z vzpostavitvijo izposoje-

valnic elektri~nih koles in polnilnih mest zanje. Prepri~ani smo 

namre~, da so elektri~na kolesa ena od u~inkovitih poti v ~istej{o 

prihodnost mestnih sredi{~. @al smo pri tistih, od katerih bi 

pri~akovali najve~, naleteli na gluha u{esa, zato smo se odlo~ili, 

da v projekt vlo`imo lastna sredstva. 

Danes se lahko resni~no pohvalimo s tremi pilotnimi projekti, s 

tremi primeri dobrih praks, ki spodbujajo urbano e-mobilnost. Na 

mariborskem obmo~ju smo namre~ odprli tri bike sharing to~ke, 

kjer si je mogo~e izposoditi izklju~no elektri~na kolesa. 

Glede na to, da je na{a glavna dejavnost proizvodnja elektrike 

iz obnovljivih virov, smo naredili {e korak naprej in na eni izmed 

bike sharing to~k, na strehi Drava centra, postavili tudi mikro 

son~no elektrarno. V njej proizvedena elektrika se bo porabljala 

za potrebe centra in za polnjenje e-koles. Na ta na~in spodbu-

jamo gradnjo neodvisnih samooskrbnih sistemov, ki so klju~ni 

za re{itev {tevilnih ekolo{kih izzivov. Letos jih na~rtujemo {e 

pribli`no pet. 

Nadvse pozitiven odziv ob~anov in turistov ka`e, da je bila na{a 

odlo~itev pravilna. Upam, da bo vse na{teto spodbudilo {e koga, da 

se nam pridru`i pri uresni~evanju vizije trajnostnega razvoja mest.

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



Energetsko upravljanje 
stavb je klju~no za 
u~inkovito rabo energije 
Izpolnjevanje zakonskih obvez na 

podro~ju u~inkovite rabe energije je 

pomembna poslovna prilo`nost, ki jo 

`elimo v podjetju Energija plus izkori-

stiti za utrjevanje dru`benega potenci-

ala. Za uresni~evanje poslovne strategije 

in evropskih zavez na podro~ju okolj-

ske in energetske politike smo zato `e 

pred {tirimi leti v svoj prodajni portfelj 

vklju~ili tudi prenove kotlovnic in sis-

temov daljinskega ogrevanja. Zavedamo 

se, da sta energetsko upravljanje stavb 

in upravljanje omre`ij klju~na za zago-

tavljanje u~inkovite rabe energije. Na{im 

kupcem tako ponujamo napredne pro-

dukte za nadzor porabe energentov, 

projekte izvedenih prenov kotlovnic pa 

nadgrajujemo s pametnimi re{itvami 

za daljinski nadzor in upravljanje. Vse 

na{teto pa pove~uje kakovost `ivljenja 

uporabnikov in zagotavlja ve~jo zaneslji-

vost energetske preskrbe.

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

Pametna mesta in pametne skupnosti bodo 

temeljili na petih trendih prihodnjega razvo-

ja na podro~ju elektroenergetike: decentra-

lizacija, digitalizacija, u~inkovita raba, elek-

trifikacija in hranilniki. Z decentraliziranimi 

viri Slovenija pokrije `e 10% vseh potreb 

po elektri~ni energiji. Digitalizacija se v prvi 

fazi usmerja v pove~anje observabilnosti 

omre`ja, kar je osnova za izvajanje napre-

dnih storitev med odjemalci in energetskim 

sistemom. U~inkovita raba temelji na aktiv-

nem vklju~evanju odjemalcev v podporo 

elektroenergetskega sistema, ko je cena 

ekstremno visoka ali v sistemu zavlada 

izredno stanje. Elektrifikacija bo v najve~ji 

meri povezana s prihodom elektri~nih vozil, 

ki bodo temeljito spremenili dinamiko celo-

tnega odjema in zahtevali nove re{itve 

glede vodenja sistema. Hranilniki, predvsem 

baterijski, so tehnologija prihodnosti, ki bo 

povezovala vse druge re{itve in sisteme.

A vendar mora Slovenija ve~ vlagati v 

razvoj konkretnih projektov in re{itev, da 

bodo slovenska elektroindustrija in akadem-

ske in{titucije razvili reference in prispevali 

k rasti gospodarstva. Re{itve na podro~ju 

pametnih omre`ij in skupnosti bodo pred-

stavljale pomembno tehnolo{ko podro~je za 

ustvarjanje globalne rasti, tudi v povezavi z 

razvojem podro~ja umetne inteligence. ELES 

je prevzel na tem podro~ju v Sloveniji pobu-

do, ~emur pa bodo morale slediti tudi druge 

elektroenergetske dru`be in pravi trenutek 

za to je danes.

Mag. Uro{ Salobir, ELES, d. o. o.
Smernice energetske politike 
so naravnane zeleno
Stanje v svetovnem gospodarstvu kli~e 

po spremembah, ki bodo le s trajnostno 

naravnanimi cilji prinesle prave pozi-

tivne u~inke. Danes se v energetskih 

krogih, pa tudi {ir{e, mo~no zavedamo 

pomembnosti obnovljivih virov energije 

ter njihove ustrezne ume{~enosti v ener-

getsko 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 evropske zaveze do leta 2030, med 

njimi zmanj{anje emisij toplogrednih pli-

nov za 40 % glede na raven iz leta 1990. 

Poleg tega so se dr`ave EU zavezale, da 

bodo dele` energije iz obnovljivih virov, 

pove~ale na 27%.  

Borzen spodbuja ve~jo rabo zelenih virov 

ter u~inkovitej{o rabo energije s svojo 

podporno shemo, ki zajema proizvodnjo 

elektrike iz obnovljivih virov ter visoko 

u~inkovito soproizvodnjo toplote in ele-

ktrike. Pod blagovno znamko Trajnostna 

energija pa izvajamo aktivnosti na 

podro~ju informiranja in ozave{~anja o 

OVE in URE. Poleg tega pa kot operater 

trga z elektriko prispevamo, da je ta trg 

stabilen, transparenten in dobro delujo~.  

Dr. Karlo Per{olja, Borzen, d. o. o.
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Kolo, ki spada med najpomembnej{e 
tehni~ne izume vseh ~asov,  je bilo sprva 
modni dodatek bogata{ev, kmalu pa je 
postalo pomembno prevozno sredstvo. 
Potem ko so ga v mestih za nekaj ~asa izpo-
drinili avtomobili in so po ulicah kolesarili le 
najbolj zagreti zagovorniki zdravega `ivlje-
nja, se zdaj spet vra~a v urbana sredi{~a, 
tako v obi~ajni, kot tudi v e-razli~ici. 

»Dr`ava, {e bolj pa mesta, bi si morala 
v ve~ji meri prizadevati za zmanj{anje 
okoljskih obremenitev, ki jih povzro~a 
promet. Medtem ko se v mestnih sredi{~ih 
postopoma {iri omre`je polnilnih postaj 
za elektri~na vozila in s tem spodbuja 
uporaba teh vozil, pa nekako ni pravega 
posluha za postavitev polnilnih mest za 
elektri~na kolesa, za katera vemo, da so 

ena od poti v ~istej{o prihodnost mestnih 
sredi{~,« poudarja Miroslav Pre{ern. 

V podjetju Oven Elektro Maribor so 
namre~ dolgo ~asa bolj ali manj neuspe{no 
iskali partnerje na ob~inski ravni, ki bi 
podprli njihovo idejo o {irjenju koncepta 
zelene urbane mobilnosti, z vzpostavitvijo 
izposojevalnic e-koles in polnilnih mest 
zanje. »@al smo pri tistih, od katerih bi 
pri~akovali najve~, naleteli na gluha u{esa, 

Maribor in okolica se lahko pohvalita `e s tretjo izposojevalnico elektri~nih koles, za kar 

gre zasluga izklju~no podjetju Oven Elektro Maribor, ki s tovrstnimi pilotnimi projekti 

orje ledino ne samo v ob~ini, ampak tudi v regiji. »Na{ poslovni model, s katerim v urbanih 

sredi{~ih ozave{~amo o pomenu e-mobilnosti, je vzbudil veliko zanimanja in ljudje so ga zelo 

dobro sprejeli, kar me nadvse veseli,« pravi direktor podjetja Miroslav Pre{ern. 

Urbana e-mobilnost na pohodu
OVEN ELEKTRO MARIBOR

Elektri~no kolo si lahko izposodite v Drava centru, na Limbu{kem nabre`ju.

Kontakt za najem koles: info@oven-emb.si
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vendar nas to ni ustavilo. Odlo~ili smo 
se, da v projekt vlo`imo lastna sredstva, 
pri ~emer upamo, da bodo zdaj `e trije 
primeri dobre prakse na mariborskem 
obmo~ju vendarle spodbudili tudi druge, 
da se nam pridru`ijo pri {iritvi tega novega 
trenda urbane mobilnosti,« je optimisti~en 
sogovornik. Ker namre~ niso omre`no 
podjetje za distribucijo elektri~ne energije, 
ne bodo vlagali v polnilna mesta in drugo 
infrastrukturo, temve~ samo neposredno 
v elektri~na prevozna sredstva, in sicer v 
obliki skupnih poslovnih modelov. 

V Ljubljani Bicikelj, 
v Mariboru pa e-kolesa
Elektri~na kolesa so odli~na alternativa 

navadnim kolesom, predvsem je kole-
sarjenje ob pomo~i elektromotorja la`je, 
napori pri dalj{ih vo`njah in te`avnih 
vzponih pa manj{i oziroma jih sploh ni. V 
mestnih sredi{~ih obi~ajno nimamo oprav-
ka z vzponi, kar pa ne pomeni, da vo`nja 
z elektri~nim kolesom ni dobrodo{la. Z 
njimi lahko brez problema premagujemo 
dalj{e razdalje, zato pravzaprav ni ome-
jitev. Kakor pravi Nino Klinger iz lokala 
Ma~ka na mariborskem Lentu, kjer je Oven 
Elektro Maribor sredi aprila odprl prvo 
izposojevalnico e-koles, je odziv obisko-
valcev enega najbolj priljubljenih koti~kov 
v {tajerski prestolnici nadvse pozitiven: 
»@e nekaj ~asa smo razmi{ljali, da bi na{im 

gostom, turistom in doma~inom ponudili 
kaj podobnega, zato smo bili toliko bolj 
veseli, ko je pri{la pobuda s strani dru`be 
Oven. Seveda smo jo sprejeli odprtih rok.«

Nad novo pridobitvijo so navdu{eni 
tako doma~i gostje lokala kot tudi turi-
sti. »Med prvimi jih je bilo kar nekaj, 
ki so razmi{ljali o nakupu e-kolesa, a 
ga niso imeli kje preizkusiti. Pri nas 
so to prilo`nost dobili. Pogosto si ga 
sposodijo tudi {tudenti. Turisti, ki jih 
v najstarej{em delu Maribora nikoli ne 
manjka, pa so ~isto navdu{eni, ker se 
lahko na ogled mestnih znamenito-
sti podajo z e-kolesom. Obi~ajno kar 
pokli~ejo in ga rezervirajo, v povpre~ju 
pa po mestu prekolesarijo kar 20 kilo-
metrov,« na{teva Klinger.

Podobno pove tudi Marjan Vidovi~ iz 
penziona ^rni baron v Male~niku, ki je 
le dober kilometer oddaljen od sredi{~a 
Maribora: »Tujci, ki jih pogosto gostimo 
v na{em penzionu, so navdu{eni. Do 
mestnega sredi{~a se jih je do zdaj ve~ina 

najraje odpravila pe{ ali s kolesom, ki so 
si ga lahko izposodili pri nas, zdaj pa so 
toliko bolj veseli, ker jim lahko ponudimo 
celo izposojo elektri~nih koles. Dru`ba 
Oven je tako omogo~ila pomembno doda-
no vrednost na{im gostom, kar je vredno 
ceniti. « Kolesa so namre~ primerna ne 
samo za mlade, ampak tudi za starej{e, ki 
zaradi razli~nih razlogov morda sploh ne 
bi sedli na kolo. 

»V podjetju Oven Elektro 

Maribor si v sodelovanju 

z Mestno ob~ino Maribor 

prizadevamo, da bi ljudje 

v na{em mestu ~im ve~ 

hodili pe{, uporabljali javni 

prevoz, se vozili s kolesom 

oziroma se poslu`evali 

okolju prijaznih na~inov 

transporta. Zato i{~emo 

nove partnerje, ki bi 

`eleli sodelovati pri na{ih 

nadaljnjih projektih in so 

za tovrstno sodelovanje 

pripravljeni.«

Direktor podjetja Oven, g. Miroslav Pre{ern 
Prvo izposojevalnico z e-kolesi so odprli v lokalu Ma~ka na mariborskem Lentu.
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Na strehi Drava centra tudi 
mikro son~na elektrarna
Glede na to, da je glavna dejavnost 

podjetja Oven proizvodnja elektrike iz 
obnovljivih virov, ne presene~a, da so 
v svojo ponudbo vklju~ili tudi storitev 
gradnje mikro son~nih elektrarn. Postavili 
so jo na ju`ni strani strehe mariborskega 
Drava centra, kjer je prej{nji mesec hkra-
ti za`ivela {e ena bike sharing postaja 
za izposojo elektri~nih koles. »To je `e 
tretji pilotni projekt na{ega podjetja, ki 
ga ustvarjamo po vzorcu sodelovanja s 
partnerji, hkrati pa prvi referen~ni objekt 
mikro son~ne elektrarne, Z gradnjo enakih 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, samo 
letos jih na~rtujemo {e pet ali {est«, na~rte 
za prihodnost razkriva Miroslav Pre{ern.

Son~na elektrarna je mo~i 10,8 kWp, kar 
pomeni, da je v skladu z uredbo o samo-
oskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih 
virov, vklju~ena v sistem neto merjenja. 
Povedano druga~e: elektriko proizvedeno 
v njej najprej porabijo za lastne potrebe, 
prese`ke oddajajo v omre`je, ob ve~ji pora-

bi pa jo odvzemajo iz omre`ja. Ob koncu 
leta se obra~unajo razliko med proizvedeno 
in porabljeno energijo. »Elektri~no omre`je 
na ta na~in deluje kot hranilnik son~ne 
energije. Mikro son~ne elektrarne do mo~i 
11 kW so namenjene gospodinjstvom in 
manj{im podjetjem,  ki bi se rada samo-
oskrbovala z elektriko. Poleg tega manj 
obremenjujejo omre`je, vse na{teto pa so 
razlogi, da v podjetju Oven spodbujamo 
neodvisne samooskrbne sisteme, saj so ti 
klju~ni za re{itev {tevilnih ekolo{kih izzi-
vov,« pojasni Pre{ern. 

Kakor pravi vodja Drava centra Borut 
Rojs, bodo proizvedeno elektriko porabili  
v stavbi za lastne potrebe in za polnjenje 
e-koles: »S podjetjem Oven delimo sku-
pno vizijo, skupen pogled na prihodnost 
in okolje. Hvale`en sem, da so nam dali 
prilo`nost in referen~ni samooskrbni sis-
tem postavili na strehi na{ega centra. @e 
ves ~as namre~ delujemo kar se da trajno-
stno, recikliramo, ponovno uporabljamo, 
i{~emo naravi prijazne vire energije. Ne 
nazadnje nam to narekuje tudi okolje, v 

katerem stoji na{ rekreacijski center. Smo 
namre~ v krajinskem parku, v obmo~ju 
Nature 2000.«

Izposoja e-koles v tem delu odpi-
ra nove prilo`nosti in mo`nosti {irjenja 
koncepta urbane e-mobilnosti. Izposoja 
e-koles se namre~ krasno vklju~uje v pro-
jekt Dravske kolesarske poti v neposredni 
bli`ini, ki sicer poteka na obmo~ju 18 
ob~in ob reki Dravi. 

Miroslav Pre{ern zagotavlja, da bodo v 
podjetju tudi v prihodnje pospe{eno ponujali 
storitve gradnje mikro son~nih elektrarn in 
produktov s podro~ja elektri~ne mobilnosti, 
ki so na voljo v ~isto sve`i spletni trgovini 
podjetja Oven: »To bomo po~eli po treh 
komunikacijskih kanalih, in sicer v okviru 
rednih klubskih mese~nih dogodkov Kluba 
Oven, ki potekajo v `ivo prek 'live streama', 
z aktivnostmi na dru`benih omre`jih in s 
ciljno prodajo po elektronski po{ti po siste-
mu od vrat do vrat v Sloveniji in nato tudi 
{ir{e v regiji.« •

Barbara Primc
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Podjetje Oven Elektro Maribor v okviru Kluba Oven `e dve leti 

s {tevilnimi dogodki ozave{~a ljudi o pomembnosti u~inkovite 

rabe energije, predvsem pa o izkori{~anju obnovljivih virov, saj je 

proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov njihova glavna dejav-

nost. Z vsem na{tetim je tesno povezana tudi odlo~itev, da svojo 

ponudbo nadgradijo s spletno trgovino, v kateri so na voljo zeleni 

izdelki in storitve. 

»Letos projekt Kluba Oven, katerega osnovni cilj je z rednimi 

mese~nimi dogodki, ki potekajo tudi v `ivo prek 'live streama', 

ozave{~ati ljudi in spodbujati uporabo obnovljivih virov, nad-

grajujemo {e s spletno trgovino. V njej ponujamo pester nabor 

pribli`no 75 izdelkov in tudi storitev z razli~nih podro~ij, name-

njenih vsem tistim, ki v ospredje postavljajo skrb za okolje,« pravi 

Miroslav Pre{ern, direktor podjetja Oven Elektro Maribor. 

Ker se `elijo ~im bolj pribli`ati `eljam in potrebam strank, jim v 

devetih kategorijah ponujajo le najbolj kakovostne izdelke, pri ~emer 

dajejo prednost predvsem elektri~ni mobilnosti. V prvi kategoriji so 

tako na voljo e-kolesa, e-skuterji in e-hoverboardi, z uporabo kate-

rih lahko vsak posameznik v veliki meri zmanj{a svoj oglji~ni odtis. 

V kategoriji Elektri~na energija so na voljo hranilniki energije Tesla 

in LED-svetila za industrijo, v kategoriji Pametni dom LED-`arnice 

za dom, pametne vti~nice, pametni senzorji vode in detektorji 

dima, v kategoriji Hlajenje so zajete klimatske naprave, v kategoriji 

Ogrevanje pa infrarde~i grelni paneli in regulatorji ogrevanja …

Skrb za okolje, v katerem `ivimo, se zrcali tudi v drugih izdelkih 

in storitvah, ki so na voljo v preostalih izbranih kategorijah nove 

spletne trgovine: ~istilne naprave in zbiralniki de`evnice, koz-

metika in prehranski izdelki iz konoplje namenjeni zdravju posa-

meznika, solarni polnilniki za mobilne telefone, gradnja mikro 

son~nih elektrarn, vzdr`evanje in ~i{~enje son~nih elektrarn, 

termografske analize objektov in podobno. 

»Izdelki, ki jih je mogo~e kupiti v na{i spletni trgovini, niso 

bili izbrani naklju~no, ampak po temeljitem premisleku in 

preu~evanju trga. Na{ cilj je bil namre~, da z njimi zadostimo 

`eljam in potrebam kar naj{ir{ega kroga uporabnikov, da so 

uporabni, kakovostni in u~inkoviti, predvsem pa, da sta njihovo 

delovanje in uporaba prijazna tako do okolja kot tudi do uporab-

nika,« poudarja Miroslav Pre{ern.

Sodelujte v akciji »PRVIH 20 KUPCEV«
Energija poganja svet, pospe{uje napredek in spreminja ž ivljenjske 

navade. Tudi vi si olaj{ajte `ivljenje z izbiro zelenih izdelkov na 

trgovina.oven-em.si, ki naredijo va{ dom toplej{i in lep{i.

* Akcija Prvih 20 kupcev velja od 26.6.2017 do 12.7.2017, 
le pri takoj{njem nakupu izdelka. Presene~enje prejmete po po{ti.

Spletna trgovina navdu{uje z zelenimi izdelki in storitvami

A K C I J A
Prvih 20 kupcev prejme ob nakupu kateregakoli izdelka v spletni 

trgovini podjetja Oven majhno presene~enje!*
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To dokazuje prenova kotlovnice v Ulici 
bratov Greifov v Mariboru. Kotlovnica je 
bila zgrajena leta 1974 in ogreva 580 
stanovanjskih enot s skupno ogrevano 
povr{ino 26.510 m². Letna poraba ener-
gije se je namre~ po prenovi zmanj{ala za 
ve~ kot 1.500 MWh, hkrati so se mo~no 
zmanj{ali izpusti CO2 ter pra{nih delcev 
PM10 in PM2,5. »Vse to smo dosegli 
tudi zato, ker smo kot energent upora-
bili zemeljski plin, ki je okolju veliko bolj 
prijazen kot kurilno olje, s katerim so sta-
novanja ogrevali pred prenovo,« na{teva 
Bojan Horvat. Doda {e, da je bil ta pilotni 
projekt Energije plus, na nate~aju ~asnika 
Finance pred tremi leti, izbran za energij-
sko najbolj u~inkovit projekt v Sloveniji.

Vgradili tudi kogeneracijo 
Za obse`no nalo`bo, vklju~no z gra-

dnjo plinskega priklju~ka, so v celoti 
poskrbeli v Energiji plus. Vgradili so dva 
plinska kotla in zalogovnik tople vode 
ter vso potrebno avtomatiko. Prenovili 
so vse toplotne podpostaje in vgradili 
toplotne izmenjevalce ter centralno regu-
lacijo v posamezne toplotne veje. Izvedli 
so {e hidravli~no uravnote`enje sistema, 
v podpostaje sekundarnega toplovodne-

ga omre`ja pa so vgradili {e naprave za 
samodejno uravnavanje tlaka. V vseh pod-
postajah so obnovili {e sistem za central-
no ogrevanje sanitarne vode in zamenjali 
obstoje~e hranilnike tople vode.

V kotlovnico so vgradili tudi kogene-
racijsko napravo za soproizvodnjo toplote 
in elektrike, ki ima 50 kW elektri~ne in z 
81 kW toplotne mo~i. »Uporabniki kotlov-

nice, torej eta`ni lastniki, so na ta na~in 
dobili sodobno kotlovnico in predvsem 
ni`jo ceno na enoto proizvedene toplo-
tne energije. Fiksni stro{ki upravljanja 
kotlovnice, skupaj s stro{ki financiranja 
projekta, so ostali na pribli`no enaki 
ravni kot pred izvedbo nalo`be, med-
tem ko se je variabilni stro{ek ogrevanja 
zmanj{al za dobrih 30 odstotkov, kar je 
bil tudi temeljni cilj eta`nih lastnikov,« 
pravi Bojan Horvat. Poleg neposredno 
merljivih ekonomskih u~inkov sogovornik 
opozori {e na druge prednosti prenove. 
Pove~a se ozave{~enost eta`nih lastnikov 
o pomembnosti u~inkovite rabe energije, 

S prenovo kotlovnice 
za tretjino manj{i stro{ki za ogrevanje

Kotlovnice v 

ve~stanovanjskih objek-

tih so nemalokrat dotrajane 

in predimenzionirane, zaradi 

~esar stanovalci za ogrevanje 

pla~ujejo preve~. »Z vgradnjo 

energijsko u~inkovitej{ih 

naprav in prenovo toplotnih 

podpostaj za posamezna 

odjemna mesta, lahko stro{ke 

za ogrevanje zmanj{amo do 

30 odstotkov,« poudarja Bojan 

Horvat, direktor podjetja 

Energija plus.

Stanovanja v Ulici bratov Greifov v Mariboru se po prenovi ogrevajo z zemeljskim plinom, saj je mestno 

plinovodno omre`je v neposredni bli`ini kotlovnice. Dodana vrednost prenove kotlovnice je kogeneracija s 

50 kW elektri~ne in z 81 kW toplotne mo~i.

Energija plus je letos v ob~inskem objektu in v osnovni {oli v Zavr~u dogradila dve toplotni ~rpalki sloven-

skega proizvajalca.
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zmanj{a se onesna`enost zraka, pove~a 
vrednost nepremi~nine, izbolj{a varnost 
in zanesljivost dobave toplotne energije, 
bolj{a je tudi energetska bilanca lokalnega 
okolja, regije in ne nazadnje tudi dr`ave.

Nalo`bo so letos nadgradili {e z daljin-
skim spremljanjem temperature v posa-
meznih vejah, kotlih in kogeneraciji, ter z 
nadzorom proizvodnje in porabe elektri~ne 
energije. »Vse na{teto spremljamo z napre-
dnimi produkti, ki jih na na{ih prodajnih 
mestih tudi prodajamo,« {e pravi Horvat.

 Uresni~ujejo zastavljene cilje
V Energiji plus so letos izvedli `e dva 

projekta prenove kotlovnic, ki so prej 
delovale na UNP – v ob~inskem objektu 
in v osnovni {oli v Zavr~u so dogradili dve 
toplotni ~rpalki slovenskega proizvajalca. 
Stro{ki za ogrevanje javnih stavb v tej 
ob~ini se bodo zmanj{ali za najmanj 30 
odstotkov. Tudi v tem primeru delovanje 
sistema nadzorujejo daljinsko. •

Barbara Primc

Bojan Horvat, direktor podjetja 

Energija plus, d. o. o.: »Obse`no nalo`bo 

v kotlovnico v ulici Bratov Greifov 

v Mariboru smo izvedli v samo treh 

mesecih, financirana je bila iz lastnih 

sredstev in iz predvidene subvencije za 

prihranke na podro~ju obnovljivih virov.«

Nalo`bo so letos nadgradili z daljinskim spremljanjem temperature na posameznih vejah, kotlih in kogene-

raciji, ter z nadzorom proizvodnje in porabe elektrike.

oglas 180 x 110 mm
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www.energijaplus.si
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Pametno mesto si predstavljamo s 
specifi~nimi koristmi za uporabnika, pred-
vsem pa z visoko kakovostjo oskrbe z 
osnovnimi dobrinami, med katerimi je tudi 
elektrika. Manj gne~e na cesti, hitrej{i 
in u~inkovitej{i javni prevoz, dostopnost 
do energetsko u~inkovitej{ih tehnologij, 
predvsem pa hitrej{i dostop do »pametne« 
infrastrukture. Kako je v na~rtovanje in 
izvedbo le-teh vpeta va{a dru`ba Eles, 

kaj nas ~aka na tem podro~ju, ter kako 
pomembno vlogo bodo pametna omre`ja 
zavzela v novem EKS RS? 

ELES je pri uvajanju pametnih omre`ij 
in pridobivanju evropskih sredstev uvr{~en 
v sam vrh evropskih sistemskih operaterjev 
(inovacijski projekti NEDO, SINCRO.GRID, 
FutureFlow, SUMO in Migrate). Pametna 
omre`ja morajo v novem EKS RS zavzeti 
primarno mesto. Samo na podlagi realizacije 
projektov pametnih omre`ij, tako na pre-
nosnem kot distribucijskem elektroenerget-
skem omre`ju, je mo`no pove~evati dele` 
OVE, predvsem iz sonca, in to nad 10% od 
vse proizvedene elektri~ne energije v RS. 

Nevarnost podnebnih sprememb 
zahteva odmik od tradicionalnih, oglji~nih 
virov energije in prehod na vetrno in 
son~no energijo, ta pa pove~uje izziv 
kako usklajevati nihanja pri proizvodnji 
elektri~ne energije iz OVE. Nove stori-
tve elektrodistribucijskih podjetij bodo 
za uporabnike gotovo vse bolj povezane 
s samooskrbo z elektriko ter vedno bolj 
raz{irjeno rabo elektri~nih vozil.  Ali lahko 
elektroenergetski sistem kratkoro~no pri-
lagodimo na te izzive, kak{na sredstva 

bodo za to potrebna ter koliko sredstev 
smo/lahko po~rpali/po~rpamo iz EU?

Kratkoro~ne nikakor, razen uvajanja 
dolo~enih »parcialnih« re{itev. Menim pa, 
da lahko v RS to realiziramo v roku 10 
let. Bistven pogoj za uspe{no izvedbo je 
koordiniran razvoj na relaciji ELES-SODO-
distribucijske dru`be.

Lahko pametna omre`ja uvajamo brez 
vi{anja cen elektrike? Se bo ob tem tudi 
krepila vloga odjemalcev? 

Uvajanje orodij za prehod s klasi~nih na 
pametna omre`ja, ne bo nujno povzro~ilo 
vi{anja kon~nih cen elektri~ne energije. 
Namesto vlaganj v nove, klasi~ne daljno-
vodne povezave bomo maksimalno izko-
ristili obsoje~a omre`ja. To je tudi praksa 
ELES. Kon~ne cene elektri~ne energije pa 
se bodo v naslednjih desetih letih sigurno 
pove~ale zaradi pove~evanja dele`a proi-
zvedene elektri~ne energije iz obnovljivih 
virov, kar bo mo`no obvladovati s hra-
nilniki elektri~ne energije. Ravno slednji 
bodo povzro~ili najve~ji skok kon~nih cen. 
Re{itve pametnih omre`ij `e omogo~ajo 
dvosmerno komunikacijo in pa seveda 
bistveno ve~jo vlogo kon~nih odjemalcev. 

Razvoj elektro energetskih 

omre`ij gre v smeri pametnih 

omre`ij, tudi pametnih mest s 

celostno urejeno prometno, ener-

getsko in okoljsko strategijo, ki 

pa jih je mo~ dose~i le z visoko 

u~inkovitimi infrastrukturnimi sis-

temi, tudi energetskimi. Z uvedbo 

pametnih omre`ij naj bi dosegli 

bolj u~inkovito dobavo elektri~ne 

energije ob hkratnem zmanj{anju 

stro{kov, dr`avljani pa izbolj{ano 

kakovost bivanja. 

Pametna mesta in pametna 
omre`ja nelo~ljivo povezana
ELES uspe{en pri strate{kih inovacijah in dobri praksi 
razvoja pametnih omre`ij doma in na tujem

Mag. Aleksander Mervar, direktor dru`be ELES



Tak{en primer ELES `e ima na segmentu 
zagotavljanja terciarne rezerve iz razpr{enih 
virov porabe.

Kako varna je preskrba z elektri~no 
energijo v primerjavi z razvitej{imi dr`avami 
v EU ter kako je na{ informacijski sistem 
zavarovan pred kibernetskimi napadi?

Slovenski EES je mo~no povezan z osta-
limi evropskimi sistemi, zato je v razmerah, 
ko trg z elektri~no energijo deluje nemoteno 
in obratujejo povezave s sosednjimi sistemi, 
varnost preskrbe Sloveniji popolnoma primer-
ljiva z varnostjo preskrbe ostalih Evropskih 
sistemov. 

Razmere bi bile druga~ne, ~e bi pri{lo do 
omejevanja mo`nosti trgovanja z ostalimi 
Evropskimi sistemi. Do tega lahko pride 
zaradi nerazpolo`ljivosti omre`ja ali preki-
nitve delovanja trga z elektri~no energijo v 
Evropi. Takrat bi se morali nasloniti na lastne 
proizvodne vire. Zadostnost lastnih virov 
pa je v na{em primeru v veliki meri odvi-
sna od trenutne obratovalne razpolo`ljivosti 
proizvodnih enot, od trenutnega odjema 
in hidrolo{kih razmer, saj velik del elektrike 
prihaja iz hidroelektrarn. 

Pri tem je potrebno upo{tevati, da je 
slovenski sistem majhen, in da ima vgraje-
ne relativno velike proizvodne enote. Zato 
lahko ima nerazpolo`ljivost posamezne 
enote velik vpliv na zadostnost preskr-
be. Zaradi tega lahko varnost preskrbe 

v Sloveniji zelo niha. V dru`bi ELES se 
zavedamo izpostavljenosti kibernetskim 
gro`njam. Obravnavamo jih z vso resno-
stjo, pri tem pa izvajamo {tevilne tehni~ne 
in organizacijske ukrepe, s katerimi razvi-
jamo sposobnosti odkrivanja, identifikacije 
in prepoznavanja gro`enj ter za{~ite in 
okrevanja ITK infrastrukture ter storitev.

 
Kaj lahko pri~akujemo od va{ih  ino-

vacijskih programov?
Gre za strate{ke inovacije, ki na 

najpomembnej{ih tehni~nih podro~jih 
prina{ajo nove re{itve, in s tem klju~no spre-
minjajo delovanje dru`be ELES ter njeno 
poslovno okolje. Strate{ke inovacije na radi-
kalen na~in posegajo v delovanje prenosne-

ga omre`ja v pogojih pove~ane proizvodnje 
iz obnovljivih virov, krepijo povezovanje dis-
tribucijskih in prenosnih omre`ij ve~ dr`av, 
poudarjajo vlogo odjemalcev pri delova-
nju elektroenergetskega sistema, pove~ujejo 
razvoj IKT re{itev v elektroenergetiki, raz-
vijajo nove storitve in usmerjajo delovanje 
dru`be na podro~ja, ki bodo ~ez tri do deset 
let klju~na za uspe{nost njenega delovanja. 
Prav tako so strate{ke inovacije tesno vpete 
v obratovanje, investicije in upravljanje s 
sredstvi prenosnega omre`ja ter podvr`ene 
hitremu razvoju tehnologij, spremembam 
zakonodaje in tveganjem, ki jih obvladu-
jemo tudi s strogo namenskim ~rpanjem 
nepovratnih sredstev. •

Jo`ica Ekart

Uspe{nost dru`be ELES na evropskih razpisih
ELES je tako prva regulirana energetska dru`ba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost 

postavila v sredi{~e delovanja, ter z uspe{nimi projekti, organizacijo in kadrovskimi 

viri omogo~ila najvi{jo mo`no raven nadaljnjega razvoja. Eden pomembnih ciljev je 

{e dodatno okrepiti sodelovanje z dru`bami v Sloveniji in tujini. Evropska komisija 

od leta 2002 do 2017 za izvedbo projektov odobrila skoraj osem milijonov evrov. 

Trenutno so v teku projekti BioEnergyTrain, FutureFlow in Migrate, ki so prejeli sred-

stva iz programa Obzorje 2020. Tik pred podpisom pogodbe z Evropsko komisijo za 

sofinanciranje iz programa Obzorje 2020 je projekt Defender, projekt SINCRO.GRID pa 

~aka na odobritev Evropske komisije za sofinanciranje iz programa IPE.V dru`bi ELES 

pri~akujejo rezultate zadnjega razpisa programa Obzorje 2020, ki se je zaklju~il febru-

arja in v katerem sodeluje kot projektna partnerica v kar petih prijavah.

PRENAŠAMO ENERGIJO.
OHRANJAMO RAVNOVESJE.

www.eles.si

V prenosno omrežje prevzamemo več kot 20.000 
gigavatnih ur  električne energije. S to energijo bi 
žarnica gorela več kot milijon let.
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Po podatkih Statisti~nega urada Slovenije 
23% kon~ne energije porabimo v gospo-
dinjstvih, {e vedno pa med energenti mo~no 
prevladujejo lesna goriva (42 %). V zadnjih 
letih pristojne in{titucije zaradi neustrezne-

ga zgorevanja lesa v individualnih kuri{~ih, 
opa`ajo pogosta preseganja mejnih vredno-
sti trdnih delcev  PM10 na mnogih podro~jih 
po Sloveniji, predvsem v v Zasavju, Trbovljah, 
Zagorju in Celju, ter tudi drugih krajih.  

Trdi delci so velika nevarnost na{emu 
zdravju, in so izklju~no posledica nepri-
mernega kurjenja z lesom, zato je potreb-
no lastnike starih kotlov bolje seznanjati 
o na~inih kako pravilno kuriti in kako 
sistematsko prepre~evati pove~evanje pro-
blematike.

Raba lesa za energetske 
namene se v Sloveniji pove~uje
Raba lesa v zadnjem desetletju mo~no 

nara{~a tudi v Sloveniji, saj je njegova 
obdelava energetsko nepotratna in za okolje 
manj {kodljiva. V Sloveniji se les kot ener-
gent uvr{~a med najpomembnej{e obno-
vljive vire energije, s katerimi nadome{~amo 
fosilna goriva; poleg okroglega lesa za kur-
javo, ki se ve~inoma porabi v gospodinjstvih, 
so pomembni {e lesni ostanki, peleti, briketi 
ter druga lesna goriva, ki se porabljajo tudi 
v lesno-predelovalni industriji za pokrivanje 
lastnih potreb po toploti in elektri~ni energi-
ji, ter v sistemih daljinskega ogrevanja.

Proizvodnja lesa za kurjavo se je v 
zadnjem obdobju pove~evala (v 2015: 1,3 
milijonov m3); zaradi zimskega `ledoloma 
v 2014 je bilo v slovenskih gozdovih v 
tem letu posekanega precej ve~ lesa kot 
v povpre~ju v posameznem letu, proizvo-
dnja lesa za kurjavo pa je bila posledi~no 
obse`nej{a. Uvoz lesa za kurjavo se je 
zmanj{eval (v 2015: 152 tiso~ m3), izvoz 
pa je presegal koli~ino uvoza (v 2015: 380 
tiso~ m3) in je med posameznimi leti nihal. 

Lesna goriva uporabljajo 
{tevilna gospodinjstva 
Med energenti, porabljenimi v gospo-

dinjstvih v 2015, je dele` lesnih goriv 
(mednje uvr{~amo polena, lesne ostanke, 
sekance, pelete in brikete) zna{al skoraj 42 
%. Tedaj so ta goriva predstavljala 57 % 
vseh energentov, porabljenih za ogrevanje 
prostorov. Koli~ina energije porabljene 
v gospodinjstvih je odvisna od sezon-

Borzen aktivno vklju~en v 
pospe{evanje rabe lesne 
biomase in lesnih goriv

Borzen na svoji spletni strani www.trajnostnaenergija.si posebno mesto 

namenja prav lesni biomasi v Sloveniji, kjer najdete razli~ne informacije o:

- virih in potencialih lesne biomase,

- osnovnih oblikah lesne biomase,

-   pretvorbenih faktorjih za prera~un goriv med razli~nimi oblikami lesnih goriv,

-   kurilni vrednosti in vsebnosti vode v  lesu in

-   o standardih za biomasna goriva.

Na voljo so tudi uporabne povezave. Prav tako pa je na omenjeni spletni strani 

dostopen elektronski primerjalnik ponudnikov pelet v Sloveniji, ki v realnem ~asu 

omogo~a iskanje aktualnih ponudb pelet z razli~nimi kriteriji za `eleno lokacijo.

Direktor Borzena, dr. Karlo Per{olja: 

»Borzen na svoji spletni strani 

www.trajnostnaenergija.si poseb-

no mesto namenja prav lesni biomasi 

v Sloveniji. Med drugim je na strani 

dostopen elektronski primerjalnik 

ponudnikov pelet v Sloveniji, ki v 

realnem ~asu omogo~a iskanje aktu-

alnih ponudb pelet z razli~nimi krite-

riji za `eleno lokacijo.« 

V_ podjetju se zavedajo pomena ozave{~anja javnosti o 

pomembnosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 

z lesom, ki je eden najpomembnej{ih virov energije tako na 

lokalni in nacionalni, kakor tudi mednarodni ravni.



skih temperaturnih razmer, energetske 
u~inkovitosti stanovanj ter cen goriv. Od 
leta 2009 do leta 2015 so gospodinjstva v 
Sloveniji v ~edalje ve~jem odstotku upora-
bljala lesna goriva za ogrevanje prostorov 
(v 2015: 88 %), pripravo sanitarne vode (v 
2015: 11 %) in za kuhanje (v 2015: 1 %). 

Cenovna primerjava 
lesnih goriv in konkurence
Na Eko-skladu, ki ob zamenjavah 

kotlov na les nudi ugodne subvencije in 
ki ima pod svojim okriljem tudi sveto-
valno mre`o Ensvet, ugotavljajo, da se 
je prej{njo ogrevalno sezono ekonomika 
med vsemi energenti prevesila v korist 
rabe drv in sekancev, ki {e vedno ostajajo 
najcenej{i na~in ogrevanja stanovanj. 

Cene goriv se, po podatkih novogori{ke 
izpostave mre`e Ensvet, za prej{njo ogre-
valno sezono (2016), niso spremenile in 
vztrajajo na podobni ravni kot leta 2015.  
Na primer, za zemeljski plin in kurilno olje 
kot najbolj konkuren~ni gorivi, bi morali 
od{teti najmanj dvakrat toliko denarja 
kot za primerljivo koli~ino drv ali lesnih 
sekancev. V starej{ih kotlih je potrebno 
zagotoviti ~im bolj{e zgorevanje, les pa 
pred tem ustrezno pripraviti, saj oboje 
znatno vpliva na ekonomiko. 

Izra~uni poka`ejo, da lahko z ogreva-
njem na drva dobimo 4 – krat ve~ energi-

je, kot na primer z ogrevanjem na kurilno 
olje za enako ceno; ~e pa za primerjavo 
vzamemo drva in zemeljski plin ali drva in 
daljinsko ogrevanje, pridobimo iz drv tri-

inpolkrat ve~ energije. V teh primerjavah 
je najdra`ji vir elektrika, ki je po sedanjih 
cenah dobimo pribli`no {estkrat manj, kot 
~e bi za enako vsoto denarja kupili drva.
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Les za energetske 
namene v svetu in Sloveniji
Iz lesa pridobimo ve~ energije kot iz sonca, vetra ali hidroelek-

trarn, z njim pokrijemo kar 40 odstotkov svetovne oskrbe z obnovlji-
vo energijo. Pribli`no 50 odstotkov svetovne proizvodnje lesa (okoli 
1,86 milijarde kubi~nih metrov) se uporablja kot energija za kuha-
nje, ogrevanje in proizvodnjo elektri~ne energije. Za 2,4 milijarde 
ljudi lesna kuriva pomenijo kuhan obrok, toplo vodo in topel dom. 

Do leta 2050 naj bi tudi v Sloveniji podvojili pridobivanje ener-
gije iz biomase, ta vir pa naj bi nam zagotovil kar 7,5 odstotka vse 
potrebne elektrike (danes je ta dele` nekoliko ve~ji od odstotka). 

V Sloveniji letno porabimo okrog 2 milijona ton lesne biomase 
za energetske namene; v industriji, termo elektrarnah, toplarnah in 
v gospodinjstvih. Od tega gospodinjstva porabijo ve~ino, okrog 1,5 
milijona ton letno; pri ogrevanju z lesom, pa kot pri~akovano, pre-
vladujejo polena. Pred petimi leti (2012 in 2013) smo bele`ili trend 
rasti prodaje kotlov na lesne pelete, pred 10 leti (od leta 2005 do 
leta 2010) pa lesnih sekancev, pojasnjujejo na Gozdraskem in{titutu 
Slovenije.

Te`ave na podro~ju rabe lesa in lesnih ostankov priznava tudi 
EU, ki je med svojimi ambicioznimi cilji 20-20-20 (zni`anje izpustov 
CO2 in pove~anje uporabe obnovljivih virov do leta 2020) biomaso 
postavila visoko na lestvico prednostnih nalog. Njeno uporabo za 
pridobivanje elektrike in toplote naj bi v tem ~asu ve~ kot podvojili 
in njen prispevek k doseganju teh ciljev naj bi bil tak{en kot pri vseh 
drugih obnovljivih virih energije skupaj. 

Potenciali lesne biomase 
v Sloveniji ostajajo neizkori{~eni 
Sogovornica nam osvetli primere dobre prakse rabe lesne bio-

mase in predstavi kar nekaj slovenskih krajev, kot so kraji Dole pri 
Litiji in Lo{ki potok. V teh dveh ob~inah sledijo podobni trajnostno 
naravnani praksi izrabe lastnih obnovljivih virov za ogrevanje, tako 
javnih objektov kot gospodinjstev, kot jo poznajo v Avstriji in 
Nem~iji. Taka energetsko samooskrbna naselja so lahko realnost 
tudi v Sloveniji.

Navaja, da v Sloveniji z ve~anjem rabe lesne biomase sledimo 
ciljem EU, vendar glede na potenciale {e vedno veliko premalo. 

Zakaj zaostajamo 
pri izkori{~anju 
lesne biomase?

Kako izbolj{ati kakovost zraka, kljub sta-

rim kotlom in nekakovostnemu kurivu 

in kako pove~ati vklju~enost lesne biomase 

med primarne obnovljive vire. Odgovore na 

ta vpra{anja nam je orisala dr. Nike Krajnc z 

Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na 

Gozdarskem in{titutu Slovenije. 

Ne smemo zanemariti 
nevarnosti kurjenja z lesom
Naravni les med neustreznim zgorevanjem oddaja celo vrsto 

{kodljivih snovi, od ogljikovega monoksida, hlapnih organskih 
spojin do te`kih kovin. Nevarnost pa se {e pove~uje, ker se v indi-
vidualnih kuri{~ih pogosto zgoreva tudi odpadni - obdelan les  
(odpadni gradbeni les ali celo pohi{tvo), ki nikakor ni primeren 
za kurjenje. Zdravstvene in{titucije ob dneh, ko je kurjenja ve~, 
poro~ajo o pogostej{ih sprejemih v bolni{nice, kroni~nih vnetnih 
reakcijah, in mnogih drugih nevarnih posledicah neustreznega 
kurjenja z lesom, ki vodi v razli~ne nevarne bolezni, kot so 
bolezni srca in o`ilja, mo`gansko kap, visok pritisk, sladkorno 
bolezen tipa 2 in 1, bolezni `iv~evja, pa tudi raka plju~. 

Strokovnjaki opozarjajo, da je star kotel na drva brez pri-
grajenega zalogovnika toplote, velik onesna`evalec zraka. Zato 
v Sloveniji redno presegamo dovoljene koli~ine trdnih delcev 
PM10, kar je alarmantno. Ekstenzivna uporaba biomase z zelo 
nizkim energijskim izkoristkom (preprosti {tedilniki spremenijo v 
uporabno toploto manj kot deset odstotkov energijske vrednosti 
drv) `e danes ni ekonomsko vzdr`na in ne pomaga pri doseganju 
okoljskih ciljev. •

Jo`ica Ekart, viri: ENSVET, SURS, MKGP, GIS

Les je pomemben vir energije, pomaga pa bla`iti pod-

nebne spremembe, zato lahko znatno prispeva k obliko-

vanju svoje prihodnje podobe. Energetska vloga lesa je 

ena klju~nih.
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Doslej je bila (v na{em Akcijskem na~rtu za 
OVE) lesna biomasa za energetske namene 
podcenjena, saj se je {kodljivo poudarjalo, 
da raba lesa v energetske namene ogro`a 
lesno industrijo, kar pa ne dr`i, saj se 
v energetske namene uporablja predvsem 
les slab{e kakovosti in lesni ostanki. Celo 
nasprotno, proizvodnja energije iz ostankov 
predelave lahko pomeni za lesno industrijo 
dodaten vir dohodka in celo prispeva k ve~ji 
konkuren~nosti. Kljub temu, da razpolaga-
mo z velikim, neizkori{~enim potencialom 
lesa slab{e kakovosti, les kot energent, tako 
v sedanjih, kot tudi novih strate{kih doku-
mentih, `al ne zaseda primernega mesta. V 
Sloveniji sicer razpolagamo z nekaj primeri 

mikro kogeneracij na lesno biomaso, vendar 
bi jih lahko zgradili mnogo ve~. Enako velja 
za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso. Dr`ava in lokalne skupnosti  bi 
lahko bile bolj aktivne pri uvajanju sodobnih 
sistemov ogrevanja z lesom, predvem pri 
ogrevanju javnih stavb. 

Premalo ustrezne subvencijske 
sheme za gospodinjstva
Krajn~eva poudari problematiko 

u~inkovitosti sedanjega sistema dr`avnih 
subvencij: »^e `elimo pri zamenjavi zastare-
lih kotlov na lesno biomaso in zmanj{evanju 
emisij zaradi ogrevanja z lesom, z nepovra-
tnimi sredstvi kaj spremeniti, potrebujemo 
dodatno shemo, ki bo namenjena predvsem 
socialno {ibkej{im in bo poleg subvencij 
tudi pomo~ pri nakupu kakovostnih lesnih 
goriv. Tako bi se izognili se`iganju odpad-
kov in neprimernih goriv v doma~ih pe~eh 
in kotlih. Ker je bil trg v preteklosti dolgo 
preplavljen s poceni re{itvami za ogrevanje 
z lesom, dr`ava pa ni dovolj hitro reagirala, 
imamo sedaj in{taliranih mnogo neustre-
znih kotlov na les. Z uporabo kakovostnih 
lesnih goriv in s pravilnim na~inom kur-
jenja, lahko bistveno zmanj{amo emisije 
pra{nih delcev. Z ustreznim izobra`evanjem 
in ozave{~anjem uporabnikov, bi lahko 
bistveno vplivali na to, kaj se pokuri v 
gospodinjstvih. Pomembno vlogo bi ob 
tem morali odigrati tudi dimnikarji, ki imajo 
dostop do vseh gospodinjstev in lahko z 
ogledom pe~i ali kotla opozorijo uporabnika 

na nepravilno kurjenje ali nepravilno lesno 
gorivo. Menjava zastarelih pe~i in kotlov je 
nujna, vendar pa ni mo`na hitra spremem-
ba. Potrebno je postopno ukrepanje z ome-
jevanjem prodaje neustreznih kotlov, npr. s 
5 - letnim prehodnim obdobjem, s ~imer 
bi lahko dosegli postopno zamenjavo vseh 
neustreznih kotlov«, pojasni sogovornica. 

Les v ostali konkurenci
Gozdarski in{titut redno spremlja cene 

lesnih goriv od leta 2011. Do nedavnega je 
bil lesni biomasi glavni konkurent kurilno 
olje, v zadnjih nekaj letih lesno biomaso 
izpodriva zemeljski plin, sedaj pa vse bolj 
{e elektrika. 

Kranj~eva pojasnjuje razloge: »Pri nizko 
energetskih hi{ah je potreba po energiji 
zelo majhna, les pa kot energent zelo te`ko 
konkurira toplotnim ~rpalkam in drugim 
re{itvam za ogrevanje ali hlajenje z elek-
triko. Druga~na je ekonomika pri lastnikih 
gozdov in pri nekoliko starej{ih zgradbah, 
ki {e niso popolnoma energetsko sanira-
ne. V teh primerih je stro{ek energenta 
bistveno druga~en, zato je raba lesa bolj 
konkuren~na in predvsem bolj smiselna. 
Sicer pa je uporabnike starej{ih kotlov na 
les potrebno nenehno opozarjati, kako se 
ustrezno kuri; `e samo s pravilnim nalaga-
njem polen lahko veliko dose`emo, polena 
morajo biti ustrezno suha,  s prigrajenim 
hranilnikom pa lahko opazno izbolj{amo 
tudi proces gorenja«. •

Jo`ica Ekart

Primerjalnik cen lesnih goriv na spletni strani http://wcm.gozdis.si/cene-lesnih-goriv

Dr. Nike Krajnc, Gozdarski in{titut Ljubljana
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