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Tematsko prilogo podpirajo partnerji:

OVEN Elektro Maribor, d. o. o., ENERGIJA PLUS, d. o. o., BORZEN, d. o. o., ELES, d. o. o. 



Del njihovih mnenj smo predstavili `e 
v prej{nji {tevilki revije, tokrat povzema-
mo njihov pogled na energetske projekte, 
nuklearko in morebitno poenotenje stali{~ 
gospodarstva in politike glede osnovnega 
razvojnega dokumenta na podro~ju ener-
getike.

Koncept razvoja velikih centraliziranih 
proizvodnih obratov, kot jih predvideva 
predlog infrastrukturnega ministrstva, in 
ki vklju~uje tudi dolgoro~no rabo jedrske 
energije, se ne sklada s konceptom razvoja 
obnovljivih virov energije (OVE), opozarja-
jo tako v dru{tvu Focus kot v Greenpeacu. 

Dolgoro~na raba jedrske 
energije ne spada v EKS
»Gradnja nove jedrske elektrarne ’zakle-

ne’ Slovenijo v centraliziran, nefleksibilen 
sistem, ki temelji na prenosni infrastruk-
turi, pasivnem distribucijskem omre`ju in 
na razmeroma majhnemu {tevilu proizvo-
dnih enot (elektrarn), elektri~no energijo 
pa dovaja zgolj v eno smer. Ve~ja raba 
OVE predvideva aktivno rabo prenosnega 
in distribucijskega omre`ja, z aktivnej{im 
reguliranjem mo~i (pametna omre`ja), 
kjer je kon~ni odjemalec v veliko primerih 
hkrati tudi proizvajalec elektri~ne energije 

(ang. prosumer). Sistema ne moremo raz-
vijati v obe smeri, `e iz preprostega razlo-
ga, ker nimamo dovolj sredstev za vlaga-
nje v infrastrukturo in razvoj. Odlo~iti se 
bo treba med enim in drugim, pri ~emer 
se zavzemamo za tistega, ki bo prinesel 
ve~ koristi celotni dru`bi in okolju, torej 
za decentraliziran sistem,« so v Focusu 
in Greenpeacu med drugim zapisali v 
komentarjih, ki so jih podali na predlog 
usmeritev za pripravo EKS.

Dolgoro~na raba jedrske energije 
po mnenju obeh nevladnih organizacij 
nima kaj iskati v EKS. Cilj bi moral biti 
100-odstoten prehod na obnovljive vire 
za proizvodnjo elektrike do leta 2050: 
»Predlog EKS predvideva dolgoro~no 
rabo jedrske energije in ’uporabo OVE za 
napredno decentralizirano proizvodnjo v 
gospodinjstvih in stavbah’, kar je v popol-
nem neskladju s predvideno gradnjo veli-
kih centraliziranih proizvodnih obratov, 
ki ne omogo~ajo vklju~evanja variabilnih 
OVE. Spodbujati je treba decentralizacijo 
proizvodnje elektrike iz OVE ter za~eti 
prestrukturiranje elektroenergetskega sis-
tema stran od velikih centraliziranih proi-
zvodnih enot.« 

Da je predlog energetskega koncepta 

preve~ jedrsko obarvan, je prepri~an tudi 
Karel Lipi~, predsednik Zveze ekolo{kih 
gibanj (ZEG): »Energetski koncept je zgolj 
kamufla`a za drugi blok jedrske elektrar-
ne. Ve~ poudarka bi morali dati alternativ-
nim virom, pogre{am tudi zemeljski plin, 
ki bi lahko bil ~etrti steber slovenske ener-
getike in je osrednji energent za prehod 
v nizkooglji~no dru`bo.« Po njegovem 
mnenju bi moral EKS, ki bo za~rtal pot 
slovenske energetike do leta 2030 s pogle-
dom do leta 2050, dolo~iti nacionalne 
energetske smernice, ki bodo zasledovale 
razvoj blaginje dr`avljanov in celotne-
ga gospodarstva, ne samo ekonomski 
dobi~ek posameznih delov gospodarstva: 
»Okoljski vidik in kakovost `ivljenja sta 
v tem dokumentu premalo upo{tevana.« 

EKS sicer predvideva, da po letu 2043 
Slovenija za proizvodnjo elektrike ne bo ve~ 
izkori{~ala jedrske energije. Na vpra{anje, 
ali iz tega naslova izhajajo kak{na tve-
ganja glede preskrbe z elektriko, Bojan 
Tomc, predsednik Zdru`enja za energet-
sko neodvisnost Slovenije (ZENS), odgo-
varja: »Tveganj ni. Dovolj ~asa imamo, da 
na strehah 150.000 hi{ postavimo son~ne 
elektrarne, ki bodo pokrile manko elektri-
ke iz nuklearke. Poleg tega v vseh dr`avah 
okoli nas proizvedejo ve~ elektrike, kot je 
porabijo, energija pa je cenej{a kot kdaj 
koli. ^e imamo zdaj denar za termoelek-
trarno in premog, nafto, plin, bomo lahko 
tudi takrat pla~ali sosedom za elektriko. 
Glede na to, da moramo zmanj{ati porabo 
energije in pove~ati u~inkovitost, tako ali 
tako ne potrebujemo novih termoelek-
trarn in nukleark.« Bo`o Duki~, tajnik 
zdru`enja, pa upa, da bomo do takrat `e 
kak{en korak naprej v energetski neodvi-
snosti in da bo edina te`ava, s katero se 
bomo morali soo~iti, dekomisija ob zapr-
tju nuklearke.

Za stabilnost elektroenergetskega 
sistema se po besedah Petra Novaka 
iz podjetja Energotech tudi po zaprtju 
nuklearke ni bati: »Edino tveganje bo 
zaradi preostalega goriva in njegovega 
skladi{~enja. Obnovljivi viri in upravljanje 
sistema block-chain bodo pomagali preb-
roditi zaprtje nuklearke. Vsekakor pa nova 
jedrska elektrarna ne pride v po{tev.«

Kako poenotiti stali{~a?
Ali smo v Sloveniji sposobni poenotiti 

stali{~a gospodarstva in politike, ko gre 
za strate{ko energetsko usmeritev dr`ave, 
kakr{en je energetski koncept? »Seveda 
smo,« je prepri~an Bojan Tomc. Kako? »Z 
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argumenti in doslednim opozarjanjem. 
Dejstvo je, da so fosilna goriva predraga 
in v zatonu, OVE pa vedno bolj dosto-
pni, poceni, preprosti. Energetski koncept 
mora v osnovi priznati, da se poraba 
energije zmanj{uje, da se energetsko pre-
navlja veliko {tevilo stavb in da ljudje sami 
re{ujejo svoj problem preskrbe z energi-
jo – s son~nimi elektrarnami, z lastnimi 
malimi hidroelektrarnami, geosondami, 
uporabo lesne biomase iz lastnih gozdov 
ipd. V zadnjih petih letih, na primer, so 
cene solarnih sistemov padle za tretjino, 
tako da so konkuren~na investicija tudi 
brez subvencij.«

Bo`o Duki~ je prepri~an, da bi morali 
najprej vsi trgovci s fosilnimi energenti 
sprejeti dejstvo, da se njihov ~as izteka: 
»^asi, ko so napeljali vsak svojo cev, mon-
tirali nanjo {tevce in ’kasirali’, se iztekajo. 
Pametni trgovci `e zdaj i{~ejo nove poti in 
in nove mo`nosti pre`ivetja na trgu. Vsi 
vemo, da so najve~ji lobisti prav trgovci 
z naftnimi derivati, zato je treba tudi 
gospodarstvenike podu~iti, da je konec 
naftnega obdobja. Ko jim bomo pokazali, 
kak{ne mo`nosti se odpirajo na drugih 

podro~jih, se bodo radi otresli odvisnosti.« 
Branko Sev~nikar, predsednik SDE 

Slovenije, meni, da bi lahko poenotili 
stali{~a: »Pogoj je jasnej{a strategija vlade, 
poleg tega bi morala biti v pripravo tako 
pomembnega strate{kega dokumenta, 

kot je energetski koncept, vklju~ena vsa 
slovenska stroka.« Sogovornik najve~jo 
te`avo vidi v tem, da »Slovenija kot dr`ava 
nima strategije na nobenem podro~ju, 
zato je te`ko na~rtovati tudi strategijo na 
podro~ju energetike«.

Nekoliko manj optimisti~en je Peter 
Novak, ki pravi, da gre svetovni razvoj 
energetike nezadr`no v smeri obnovljivih 
virov: »S~asoma bo tudi pri nas pri{lo do 
poenotenja na tem podro~ju, vpra{anje 
pa je, ali ne bo takrat `e prepozno. 
Energetika bo decentralizirana, dokon~no 
jo bo spremenila IT-tehnologija s siste-
mom block-chaine, ki je od bitcoina `e 
pre{la v svetovno ban~ni{tvo, `e jutri pa 
bo to tehnologija upravljanja z energe-
tiko.«

Glede morebitnega poenotenja stali{~ 
je pesimisti~en tudi Peter Kralj iz podjetja 
Gejzir: »Politi~ne stranke, ki trenutno vla-
dajo Sloveniji, niso enotne niti glede tega, 
kaj je `ivljenjskega pomena za delovanje 
dr`ave ter kaj mora ostati v dr`avni lasti in 
kaj ne. Podobno je v energetiki. Denar, ki 
bi ga lahko dr`ava iztr`ila iz proizvodnje 
energije, predvsem elektri~ne, posredno 
vlaga v nove, milijardne energetske pro-
izvodne objekte, po drugi strani pa na 
vsakem koraku sre~ujemo podhranjene in 
v veliki meri tehnolo{ko zastarele infra-
strukturne objekte, med katere spada tudi 
elektri~no omre`je.« 

Energetski projekti 
s potencialom za razvoj 
dr`ave in gospodarstva
Slovenska politika je po mnenju sogo-

vornika dol`na zagotoviti zanesljivo, traj-
nostno ter cenovno in okoljsko sprejemlji-
vo preskrbo z energijo tako za dr`avljane 
kot za gospodarstvo. Porabo energije 
bi morali zmanj{ati, ne da bi pri tem 
ovirali nadaljnji razvoj. »To se deloma 
`e uresni~uje z racionalno rabo, uvaja-
njem novih tehnologij in s spremenjenim 
`ivljenskim slogom. Zanesljivost preskrbe 
pa lahko dose`emo le z izgradnjo kakovo-
stne infrastrukture za distribucijo energije 
in energentov, ki bo povezana s sosednji-
mi dr`avami in celotno regijo, predvsem 
pa s ~im manj{o energetsko odvisnostjo. 

Med kratkoro~nej{imi energetskimi 
projekti, ki obetajo razvojni potencial 
za dr`avo in spodbujajo razvoj gospo-
darstva, Peter Novak izpostavi izgradnjo 
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Ministrstvo: V najve~ji meri smo 
posku{ali upo{tevati pripombe
Na ministrstvu za infrastrukturo trenu-

tno pripravljajo besedilo EKS za uradno 

javno obravnavo. Glede na {tevilne pri-

pombe razli~nih dele`nikov na prvotni 

predlog koncepta nas je zanimalo, ali 

jih namerava ministrstvo na kakr{en 

koli na~in vklju~iti v novo besedilo in 

katere. Iz slu`be za odnose z javnost-

mi smo prejeli naslednji odgovor: »Pri 

pripravi besedila EKS za uradno javno 

obravnavo smo posku{ali v ~im ve~ji 

mo`ni meri upo{tevati prejete predloge 

za dopolnitve, ki smo jih od junija do 

oktobra prejeli deset. Med uradno javno 

obravnavo bodo podana tudi pojasnila k 

tem predlogom, medtem ko v trenutni 

fazi posveta na objavljeno gradivo to ni 

predvideno.«



vodnih zajezitev, dvonamenskih sistemov 
za namakanje in proizvodnjo elektrike 
ter gradnjo hidroelektrarn. Tudi Branko 
Sev~nikar meni, da bi zagon vsem vrstam 
gospodarstva zagotovila gradnja hidroe-
lektrarn na srednji Savi in Muri, hkrati bi 
se odprla nova delovna mesta. 

Bo`o Duki~ prihodnost vidi v projektih, 
ki omogo~ajo ~im hitrej{i prehod na ogre-
vanje in hlajenje objektov z OVE: »Velik 
potencial je tudi v menjavi elektri~nih 
grelnikov s toplotnimi ~rpalkami. [e zlasti, 
~e upo{tevamo, da za ogrevanje sanitarne 

vode v elektri~nih grelnikih v Sloveniji 
porabimo 20 odstotkov v nuklearki proi-
zvedene elektrike.«

Bojan Tomc je prepri~an, da moramo 
postati de`ela sonca in uporabe elektri~nih 
vozil: »Za to imamo idealno pozicijo – od 
Pirana do Murske sobote je 300 kilometrov, 
kar je mogo~e prevoziti z enim polnjenjem 
elektri~nega avtomobila. Vsi termalni centri 
in hoteli bi se morali ogrevati z geosonda-
mi. Ob morju bi morali izkori{~ati energijo 
morja, v planinah energijo rek in poto-
kov, v Prekmurju geotermalno energijo. 

Vsaka turisti~na kmetija bi morala izposo-
jati e-kolesa, kar bi bila dodana vrednost 
k nastanitvi, hrani in drugim storitvam. 
Dnevno 15 evrov za izposojo e-kolesa 
pomeni 300 evrov mese~no zaslu`ka, inve-
sticija v e-kolo je tako izpla~ana v enem 
letu oziroma sezoni. V turizmu je skri-
tih 100.000 delovnih mest, v obnovljivih 
virih na podro~ju energetike {e nadaljnjih 
100.000, ~e upo{tevamo tudi gradbene 
storitve pri celovitih energetskih prenovah 
objektov.«  •

Barbara Primc



Z novimi poslovnimi modeli 
la`je do cilja

V dru`bi OVEN Elektro Maribor `e od 

za~etka usmerjamo vsa na{a prizadevanja 

v spodbujanje uporabe obnovljivih virov in 

promocijo trajnostne mobilnosti. V zadnjih 

letih smo pri tem uporabljali {tevilne pri-

stope, ki so se v danem trenutku izkazali 

za zelo uspe{ne, s~asoma pa se je njihova 

u~inkovitost zmanj{ala. Tako kot v drugih 

panogah se je tudi v na{i pokazala potreba 

po ne~em druga~nem. Ponosen sem, da smo 

se prvi v Sloveniji na prav poseben na~in 

lotili promocije e-mobilnosti, z izposojeval-

nicami e-koles v sodelovanju z razli~nimi 

partnerji, ki so kompetentni vsak na svojem 

podro~ju delovanja. Ve~ kot uspe{no smo 

za~eli v Mariboru. Trdno smo prepri~ani, da 

je prihodnost ravno v sinergijskih u~inkih 

tovrstnega povezovanja, zato na{ poslovni 

model ponujamo povsod po Sloveniji in z 

njim nagovarjamo razli~ne partnerje, od 

podjetij do ob~in in turisti~nih organizacij. 

Zavedamo se namre~, da lahko zdru`eni in 

s skupnimi mo~mi ponudimo in naredimo 

veliko ve~. Pot do cilja – zmanj{ati oglji~ni 

odtis na vseh ravneh dru`be – bo vsekakor 

la`ja, morda tudi hitrej{a.

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

Kako aktivni smo lahko 
odjemalci energentov? 

Do kak{ne mere smo potro{niki aktivni na 

trgu? Pri velikih enkratnih nakupih verje-

tno precej. Vpra{anje pa je, kako je drugje. 

Zelo veliko odjemalcev elektrike ni nikoli 

zamenjalo dobavitelja ali aktivno poiskalo 

ugodnej{ega paketa. V prihodnosti bodo 

odjemalci hkrati tudi proizvajalci, prispe-

vali bodo tudi s svojo fleksibilnostjo. Poleg 

osnove »pametnih omre`ij« bo potrebno 

zagotoviti vsaj {e dvoje: prvi~, potro{niki 

morajo imeti podatke o svoji porabi »pred 

o~mi« in, drugi~, sistem bo moral delovati 

na na~in, da bo odjemalec aktiven mini-

malno. Za to potrebujemo tudi »pametne« 

naprave (sistemi ogrevanja, pralni stroji ipd.) 

in »pametne« protokole, ki bodo fleksibil-

nost odjemalcev sposobni povezati s trgom. 

Odjemalec bo le postavil robne pogoje, na 

primer: perilo naj bo oprano kadarkoli do 

8h zjutraj. Dobra novica je, da so omenjeni 

»pametni« protokoli ter naprave `e tu ozi-

roma v zadnjih fazah razvoja. Pomembno 

je le zavedanje, da brez celotnega sklopa 

prave aktivacije kon~nih odjemalcev, vsaj 

gospodinjskih, ne bo.

Mag. Borut Rajer, Borzen, d.o.o.

Ni vseeno, s ~im se ogrevamo 

Trajnostno in okoljsko sprejemljivo pre-

skrbo z energijo je mogo~e zagotoviti z 

uvajanjem obnovljivih virov ob hkratni 

u~inkoviti rabi energije. Dejstvo pa je, da 

si veliko gospodinjstev ne more privo{~iti 

nalo`be v prenovo, kaj {ele v zamenjavo 

ogrevalnega sistema, zato se {e naprej 

ogrevajo s kurilnim oljem ali z zemeljskim 

plinom. Zemeljski plin je naj~istej{e in 

energijsko najbolj u~inkovito fosilno gori-

vo, ki pri zgorevanju povzro~a najmanj{e 

emisije dimnih in toplogrednih plinov. 

Poleg tega je najcenej{i fosilni energent, ki 

ga kupci pla~ujejo po dejanski porabi, med-

tem ko morajo pri ve~ini drugih energentov 

financirati lastno zalogo. Pri izbiri doba-

vitelja je priporo~ljivo primerjati razli~ne 

ponudbe, prav tako mora biti kupec pozo-

ren na morebitne posebne pogoje, ki se 

nana{ajo na vezavo za dolo~eno ~asovno 

obdobje in s tem povezano od{kodnino v 

primeru pred~asnega odstopa od pogod-

be. V Energiji plus je poleg konkuren~nih 

cen menjava dobavitelja preprosta in 

brezpla~na, saj vse potrebno za zamenjavo 

uredimo mi.

Bojan Horvat, Energija plus, d. o. o.
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 »Vsa na{a prizadevanja `e od vsega 
za~etka usmerjamo v spodbujanje uporabe 
obnovljivih virov in promocijo trajnostne 
mobilnosti. Smo eden glavnih pobudnikov 
povezovanja podjetij in lokalne skupnosti, 
katerega glavni cilj je zmanj{ati oglji~ni odtis 
na vseh ravneh dru`be. Letos smo bili zelo 
aktivni predvsem na podro~ju spodbujanja 
urbane zelene mobilnosti, rezultat na{ih pri-
zadevanj pa je pet izposojevalnic elektri~nih 
koles, tako imenovanih 'bike sharing' to~k, 
ki so z leto{njim letom za~ele delovati v 
Mariboru, in to zelo uspe{no,« na{teva direk-
tor dru`be OVEN Elektro Maribor Miroslav 
Pre{ern.

Prvim petim izposojevalnicam e-koles v 
Mariboru, ki jih je mogo~e najti na Lentu 
pred lokalom Ma~ka, na Drava centru na 
Limbu{kem nabre`ju, pri priljubljenem 
gostinskem lokalu ^rni baron v Male~niku, 
pri hotelu Betnava in na Meranovem v 

Limbu{u, se bo februarja prihodnje leto 
pridru`ila {e ena, najve~ja, za katero bo 
dru`ba OVEN nabavila 15 e-koles. Tokrat so 
zdru`ili mo~i z Zavodom za turizem Maribor 
– Pohorje in z Zadrugo BikeLab in pred 
dnevi podpisali pogodbo za uresni~itev tega 
projekta, ki bo mestu Maribor in {ir{e odprl 
nove mo`nosti in prilo`nosti na podro~ju 
elektri~ne mobilnosti. »Omenjeno partnerstvo 
je rezultat na{ih prizadevanj za ~im ve~jo 
promocijo zelene mobilnosti in je za nas 
zelo pomemben korak. Na ta na~in namre~ 
uspe{no dopolnjujemo na{o osnovno dejav-
nost, to pa je proizvodnja elektri~ne energije 
iz obnovljivih virov,« pravi Pre{ern. 

Ko govori o uspe{nosti, nima v mislih 
finan~nih rezultatov, za katere verjame, da 
se bodo pokazali v prihodnosti. V ospredju 
je zavedanje o mo`nostih, ki se s tovr-
stnim sodelovanjem odpirajo v samem mestu 
Maribor in v regiji: »Ponosen sem, da smo se 
prvi v Sloveniji lotili promocije e-mobilnosti 
na tak na~in, z e-kolesi, predvsem pa, da je 
na{a pobuda za`ivela prav v Mariboru, kjer 
je turisti~na dejavnost v vzponu. ^edalje ve~ 
je gostov iz tujine in upam, da bo ta projekt 
pripomogel k {e ve~jemu in {e hitrej{emu 
turisti~nemu razvoju, k ve~ji prepoznavnosti 
ne samo mesta, ampak tudi regije.«  

Verjamejo v potencial 
zelenega turizma
Podobno meni Karmen Razlag, svetovalka 

za na~rtovanje in izvedbo turisti~nih projektov 
na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje: 
»Za sodelovanje v projektu dru`be OVEN 
Elektro Maribor smo se odlo~ili, ker je upo-
raba elektri~nih koles v izjemnem porastu, 
mesto Maribor pa ima znak zelene destinacije. 
Posledi~no so vse na{e aktivnosti usmerjene v 
trajnostno, zeleno, eko. S ponudbo elektri~nih 
koles, ki jih bo kupilo podjetje OVEN, bomo 
dosegli {ir{i krog turistov in na splo{no vseh 
obiskovalcev Maribora, ki si na{ega mesta iz 
razli~nih razlogov ne morejo ogledati pe{ ali z 
obi~ajnim kolesom, z elektri~nim pa se bodo 
brez te`av popeljali naokrog.«

Z Ovnom je `e dalj ~asa povezana 
Zadruga BikeLab, saj v svoji popravljalnici 
servisirajo e-kolesa, ki jih Oven `e izposoja. 
V njihovih prostorih deluje tudi Ovnova 
prodajno-razstavna info to~ka, poimenova-
na Modri salon, kjer si bo mogo~e ogledati 
elektri~na vozila tudi iz ponudbe Ovnove 
spletne trgovine. Odlo~itev za sodelovanje 
v projektu zato sploh ni bila te`ka, gre pre-
prosto za nadgradnjo na{ega dosedanjega 
sodelovanja, pravi Matej Obu iz Zadruge 
BikeLab: »K sodelovanju smo pristopili, ker 
verjamemo v potencial zelenega turizma, 
katerega velik del je kolesarjenje, vedno bolj 
tudi z e-kolesi. Prednosti vidimo v sinergijskih 
u~inkih povezovanja razli~nih dele`nikov, ki 
pokrivajo vsak svoje podro~je. Neposredno to 
pomeni zdru`evanje znanj na podro~ju pri-
dobivanja in tr`enja zelenih energij, tr`enja 
in ogla{evanja na podro~ju zelenega turizma 
in znanj s podro~ja popravil in vzdr`evanja 
koles. ^e k temu pri{tejemo {e odli~no 
lokacijo bodo~e izposojevalnice v sredi{~u 
Maribora, ki je iz meseca v mesec bolj poln 
turistov, bodo dobri rezultati neizbe`ni.«

V  Mariboru je letos po zaslu-

gi podjetja OVEN Elektro 

Maribor za`ivelo pet izposoje-

valnic elektri~nih koles, februarja 

prihodnje leto pa bo vrata odprla 

{e ena, najve~ja do zdaj, v kateri 

bo za izposojo na voljo kar 15 

e-koles. Tako bo Maribor postal 

mesto elektri~nih koles.

Povezovanje 
je klju~ do 
uspeha tudi pri 
spodbujanju 
e-mobilnosti

Razvijajo nov poslovni model
S sodelovanjem in povezovanjem razli~nih dele`nikov na podro~ju zelene mobilnosti v 

dru`bi OVEN Elektro Maribor razvijajo nov poslovni model, po katerem bi se lahko zgledo-

vala druga podjetja. Kakor pravi Miroslav Pre{ern, so se v `elji po doseganju zastavljenih 

ciljev na eni strani povezali z Zadrugo BikeLab, ki je kompetentna na podro~ju izposoje 

koles in servisiranja, na drugi strani pa z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje, krovno 

organizacijo, ki skrbi za promocijo in turisti~ni razvoj mesta ob Dravi. »V tak{ni in podobnih 

zdru`bah razli~nih subjektov vidimo prihodnost. Tak{en poslovni model ponujamo po 

vsej Sloveniji in i{~emo partnerje med podjetji, najve~ zanimanja pa je s strani hotelov in 

turisti~nih organizacij,« pravi sogovornik. 

Matej Obu iz Zadruge BikeLab, direktor podjetja Oven Elektro Maribor Miroslav Pre{ern in Karmen Razlag z Zavoda za 

turizem Maribor – Pohorje so pred dnevi podpisali pogodbo za uresni~itev projekta, ki bo Mariboru odprl nove prilo`nosti 

na podro~ju e-mobilnosti.
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Izposoja e-koles v kom-
binaciji s coachingom
^e menite, da e-kolesa in 

coaching nimajo ni~ skupnega, 
se motite. V podjetju OVEN so 
namre~ polni idej, obe podro~ji 
so u~inkovito zdru`ili in od 
februarja bodo v okviru nove 
»bike sharing« to~ke ponujali {e 
zanimivo kombinacijo kolesar-
jenja z e-kolesi in spro{~enega 
dru`enja v smislu delavnice ozi-
roma team buildinga. »Ko smo 
pripravljali strategijo podjetja do 
leta 2025, smo ugotovili, da 
v elektroenergetiki primanjkuje 
dolo~enih znanj in ve{~in, ki niso 
povezane s formalnim znanjem. 
Govorim o tako imenovanih 
mehkih ve{~inah, o komunikaciji, 
medsebojnih odnosih ipd. Videli 
smo prilo`nost, da bi lahko na 
eni strani na{e zaposlene, pa 
tudi druge, usposabljali v teh 
ve{~inah na poljuden in zabaven 
na~in, hkrati pa promovirali na{e 
produkte in storitve s podro~ja 
obnovljivih virov,« odlo~itev za ta 
korak pojasni Miroslav Pre{ern.  

Globlji namen povezovanja 
obeh podro~ij je na druga~en 
na~in spoznati zeleno mobil-
nost. »Nekateri se bodo morda 
celo prvi~ sre~ali z e-kolesi in 
jih preizkusili v praksi, zraven 

pa se bodo (nevede) nau~ili 
dolo~enih ve{~in u~inkovite 
komunikacije in sodelovanja ter 
to znali prenesti v svoje delov-
no okolje,« pojasni Maja Ul 
Golob iz podjetja OVEN Elektro 
Maribor, ki bo vodila delavnice. 
Te bodo, seveda, potekale v 
naravi.

Gre za kombinacijo gibanja, 
sprostitve, motivacije in medse-
bojnega sodelovanja udele`encev 
za dosego skupnega cilja. 
»Skupina oziroma posamezni-
ki se bodo med kolesarjenjem 
z elektri~nimi kolesi do kon~ne 
to~ke sre~evali z razli~nimi ori-
entacijsko ali kako druga~e obar-

vanimi nalogami,« pravi sogo-
vornica. Coaching je namre~ 
interaktivni proces, strategija in 
strokovna pomo~, ki pomaga 
posameznikom in podjetjem, da s 
pomo~jo lastnega miselnega pro-
cesa in razvoja dose`ejo takoj{nje 
izbolj{ave. Naloga coacha je, da 
posamezniku omogo~a uvide 
in spoznanja o sebi, opustitev 
neu~inkovitih oblik razmi{ljanja, 
vedenja in ravnanja, kar prikli~e 
na plan vse njegove zmo`nosti in 
sposobnosti.

Delavnic se lahko udele`i 
vsak, ne glede na telesno pripra-
vljenost, saj je kolesarska proga 
nezahtevna in dolga od pet 
do deset kilometrov. Namenjene 
so tako posameznikom kot 
podjetjem, edina omejitev je 
{tevilo udele`encev – za opti-
malno izvedbo jih mora biti 
med pet in deset. »Namen tovr-
stnega dru`enja skupine ljudi 
je izbolj{ati njeno u~inkovitost, 
dinamiko, na zabaven in 
spro{~en na~in spodbuditi med-
sebojno sodelovanje in motivi-
rati. Ob koncu sledita coaching 
evalvacija in pogovor, za tem po 
`elji {e dru`abni del s pogosti-
tvijo,« zaklju~i Maja Ul Golob. •

Barbara Primc

Naro~ite svoj OVEN katalog 
poslovnih daril
V spletni trgovini www.trgovina-oven.si je na voljo {irok 

spekter produktov s podro~ja elektri~ne mobilnosti in drugih 

sorodnih produktov, v njihovem novem katalogu poslovnih daril 

pa zanimivi prakti~ni izdelki, ki so namenjeni zahtevnej{im kup-

cem. Brezpla~en katalog lahko naro~ite na info@oven-emb.si, 
ter leto{nje obdarovanje naredite druga~no in inovativno.

Uporaba e-koles je v izjemnem porastu.

trgovina-oven.siVas mika?



Glede na to, da v gospodinjstvih najve~ 
energije porabimo za ogrevanje, s stali{~a 
stro{kov {e zdale~ ni vseeno, s katerim ener-
gentom se ogrevamo. Ekolo{ko ozave{~eni 
dajejo prednost obnovljivim virom, veliko 
gospodinjstev pa si nalo`be v prenovo 
ogrevalnega sistema ne more privo{~iti, 
zato se {e naprej ogrevajo bodisi s kurilnim 
oljem bodisi z zemeljskim plinom. »Ta je 
kljub oznaki 'fosilni' do okolja veliko bolj 
prijazen kot kurilno olje, saj pri zgoreva-
nju povzro~a najmanj{e emisije dimnih in 
toplogrednih plinov, zato ga pogosto ime-
nujemo zeleni energent,« poudarja Bojan 
Horvat, direktor podjetja Energija plus, ki 
svojim kupcem poleg elektri~ne energije 
ponuja tudi zemeljski plin. 

Tak{na ponudba po njegovih besedah 
prina{a kupcem veliko  prednosti, saj lahko 
dobavo dveh energentov uredijo na enem 
mestu. Za vse, ki so naklonjeni spletnemu 
poslovanju, je urejena tudi spletna prijava, ki 
omogo~a pristop k podpisu pogodbe kjerkoli 
in kadarkoli. Poleg ugodne cene jim ponuja-
jo tudi mo`nost pla~evanja obeh energentov 
na eni polo`nici.

Previdno pri izbiri dobavitelja
Poraba zemeljskega plina v zadnjih 

letih nara{~a, cene pa se na sloven-
skem maloprodajnem trgu z manj{imi 
nihanji zni`ujejo `e peto leto zapored. 
»Najpomembnej{e prednosti zemeljskega 
plina so izjemno visok energetski izkori-
stek, okolju prijazen proces zgorevanja in 
konkuren~na cena. Je namre~ najcenej{i 
fosilni energent, ki ga kupci pla~ujejo po 
dejanski porabi, medtem ko je treba pri 

ve~ini drugih energentov financirati lastno 
zalogo,« na{teva Horvat.  

Na trgu je veliko dobaviteljev zemeljskega 
plina in pri izbiri je priporo~ljivo primerja-
ti ponudbe razli~nih dobaviteljev, svetuje 
sogovornik: »Ob sami ceni ne spreglejte 
morebitnih posebnih pogojev, ki se nana{ajo 
na vezavo kupca za dolo~eno ~asovno obdo-
bje in posledi~no na dolo~itev od{kodnine v 
primeru pred~asnega odstopa od pogodbe. 
V Energiji plus je poleg konkuren~nih cen 
menjava dobavitelja preprosta in brezpla~na, 
vse potrebno za zamenjavo uredimo mi.« 

Novosti v mobilni 
aplikaciji ePlus 
in spletni aplikaciji eStoritve
Kupci Energije plus lahko veliko stvari 

urejajo tudi prek spletne aplikacije eStoritve 
ali prek mobilne aplikacije ePlus. »Storitev je 
hitra in brezpla~na, predvsem pa je na voljo 
24 ur na dan. Obe aplikaciji ponujata {tevil-
ne mo`nosti: sporo~anje stanja {tevca za 
oba energenta (plin in elektrika) za obra~un 
po dejanski porabi, pregled in analizo pora-
be, ra~unov in pla~il ter drugih podatkov, 
sledenje prikazu preteklih oddanih od~itkov, 
pregled porabe na merilnem mestu, infor-

mativni obra~un in {e veliko ve~,« na{teva 
Bojan Horvat. 

Na{tetim uporabnim funkcijam so dodali 
tudi nove – obve{~anje in potisna sporo~ila. S 
prijavo na obve{~anje v eStoritvah kupce prek 
kratkih SMS-sporo~il ali e-sporo~il opominjajo 
na oddajo odbirka in o zapadlih terjatvah pred 
po{iljanjem opomina, s prijavo v mobilni apli-
kaciji pa je za oba tipa opomnika poskrbljeno 
prek potisnih sporo~il. »S prijavo na eStoritve 
ali z uporabo mobilne aplikacije ePlus lahko 
svoje obveznosti urejate brez ~akalnih vrst in 
dodatnih stro{kov,« poudarja sogovornik. •
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Zemeljski plin – zeleni energent

Med energenti, ki jih v slo-

venskih gospodinjstvih 

uporabljamo za ogrevanje pro-

storov, so po podatkih dr`avnega 

statisti~nega urada lani prevla-

dovala lesna goriva, sledila je 

elektrika, na tretjem mestu pa 

je bil zemeljski plin, ki velja za 

naj~istej{e in energijsko najbolj 

u~inkovito fosilno gorivo. 

Zakaj izbrati Energijo plus:
• konkuren~ne cene,

• pla~evanje energentov 

 (elektrika, plin, toplota) na eni polo`nici,

• posebne ponudbe za nove in obstoje~e 

kupce,

• razli~ne ugodnosti (brezpla~no smu~anje, 

popust pri letovanju ...),

•  brezpla~na spletna aplikacija eStoritve 

in mobilna aplikacija ePLUS, kjer lahko 

kupci veliko stvari uredijo brez ~akalnih 

vrst kar od doma: vnos stanja {tevca za 

vsa merilna mesta, kjer {e ni daljinskega 

zajema podatkov, pregled ra~unov in 

pla~il, pregled zgodovine porabe …

• razli~na presene~enja: rojstnodnevna 

~estitka z darilcem, ugodnosti ob poseb-

nih dnevih,

• pestra ponudba izdelkov (in storitev) z 

mo`nostjo obro~nega pla~ila,

• vsak mesec nagradijo pet kupcev z 

99-odstotnim popustom na elektri~no 

energijo,

• klicni center je za kupce dosegljiv vsak 

delovnik do 18. ure,

• 7 prodajnih mest,

• z mednarodnim certifikatom »Ker ceni-

mo svoje kupce« potrjujejo visoke stan-

darde kakovosti poslovanja in odnosov 

s svojimi kupci in z zaposlenimi. K cer-

tifikacijskemu programu lahko namre~ 

pristopijo le podjetja, ki na trgu prever-

jeno zagotavljajo vzoren odnos do svojih 

strank in kupcev, kar je v dana{njem 

~asu izjemnega pomena.
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Dr. Per{olja, nam lahko na kratko predstavite 
Borzen?
Borzen kot operater trga z elektriko s svojim delovanjem 

prispeva k stabilnemu, transparentnemu in dobro delujo~emu 
trgu z elektriko. Lahko re~emo, da smo pomemben ~len v verigi 
zagotavljanja elektrike kon~nemu odjemalcu.

Splo{ni javnosti smo znani predvsem v vlogi centra za pod-
pore zeleni energiji. Na Borzenu namre~ upravljamo slovensko 
podporno shemo za okolju prijazne na~ine proizvodnje elektrike 
in s tem spodbujamo izrabo naravnih virov, kar ima seveda pozi-
tivne posledice na okolje. V okviru podporne sheme izpla~ujemo 
dr`avne subvencije za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov 
(OVE) in visoko u~inkovite soproizvodnje toplote in elektrike 
(SPTE).  V tem pogledu aktivno podpiramo cilje Evropske unije 
in Slovenije na tem podro~ju. Zelo resno pa jemljemo na{o nalo-
go na podro~ju informiranja, ozave{~anja in usposabljanja, kjer 
se prioritetno posve~amo vsebinam obnovljivih virov energije in 
u~inkovite rabe energije (URE).

Aktivno sodelujemo pri nameri Evropske unije, ki se nana{a 
na pove~anje transparentnosti in stabilnosti evropskih energet-
skih trgov in na boj proti manipulaciji in trgovanju na podlagi 
notranjih informacij. Za udele`ence trga z elektriko in plinom 
namre~ zagotavljamo storitev poro~anja podatkov (skladno z 
uredbo REMIT) o energetskih veleprodajnih poslih, ki poteka na 
dnevnem in mese~nem nivoju.

Nam lahko kaj ve~ zaupate o podro~ju informira-
nja in ozave{~anja o OVE in URE, ki mu namenja-
te vedno ve~jo pozornost tudi v va{i dru`bi?
Na tem podro~ju smo aktivnej{i od leta 2014 in vsako leto 

izvedemo paleto razli~nih aktivnosti in programov, ki so za 
dele`nike brezpla~ne. Komuniciramo jih v sklopu lastne bla-
govne znamke, ki smo jo poimenovali TRAJNOSTNA ENERGIJA. 
Trajnostna energija namre~ predstavlja tisto energijo, ki jo 
potrebujemo za zadovoljevanje na{ih dana{njih potreb, pri 
~emer pa ne vplivamo na potrebe generacij, ki prihajajo za 
nami. Viri trajnostne energije pa vklju~ujejo vse vrste obno-
vljivih virov energije, obi~ajno pa tudi tehnologije izbolj{anja 
energetske u~inkovitosti. 

Z raznovrstnimi aktivnostmi `elimo opolnomo~iti posamezni-
ke in ostale subjekte ter jim pomagati pri sprejemanju odlo~itev, 
ki bodo dolgoro~no gledano najustreznej{e, tako za njih same, 
kot tudi za na{e okolje in prihodnje generacije. 

Zakaj se vam zdi to podro~je tako pomembno?
Sam na to gledam nekako takole. Energija je del na{ega 

vsakdana in marsikdaj se nam zdi kar nekako samoumevna. Vsi 
tudi imamo energijo in vsi z njo upravljamo. Vpra{anje pa je, 
kako z energijo upravljamo. Smo res u~inkoviti, var~ni? Sploh 
razmi{ljamo o tem? Na Borzenu bi s prenosom znanja in infor-
macij s podro~ja URE in OVE radi spodbudili ljudi, da o energiji 
za~nejo razmi{ljati, da se zavedajo, da ni samoumevna. Radi bi 
jim dali dobre, nevtralne informacije, s tem pa mo~  za pravilno 
odlo~anje v zvezi z energijo.

Aktivnosti, ki jih izvajate so namenjene zelo 
razli~nim dele`nikom. Ve~krat poveste, da je 
klju~no, da se s temi temami spoznajo `e tudi 
otroci in mladina.  
Res je. @e pregovorno svet stoji na mladih. In sam verjamem, 

da ~e otrokom ̀ e v rani mladosti privzgojimo pozitivne navade na 
podro~ju u~inkovite in var~ne rabe z energijo, bodo zanje postale 
samoumevne. Tako se denimo recikliranje mlaj{im otrokom dan-
danes zdi nekaj povsem obi~ajnega. 

Na Borzenu smo za najmlaj{e zato pripravili serijo okoljskih 
risank, in sicer v sodelovanju z RTV Slovenijo. Serijo smo poimeno-
vali Lep{i svet. V njej glavna junaka med zanimivimi dogodiv{~inami 
spoznavata kako var~ujemo z elektriko, kako ravnamo z odpadki, 
kako nastane elektrika, kaj so obnovljivi viri energije, kako smo 
u~inkoviti v prometu ter kako se ogrevamo in u~inkovito ravnamo 
s toplotno energijo. V leto{njem letu so bile risanke predvajane na 
RTV Slovenija, dostopne pa so tudi na na{em spletnem portalu 
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Poznavanje trajnostne energije 
kreira na{o skupno prihodnost 

Borzen je dru`ba, ki `e od leta 2001 opravlja 

gospodarsko javno slu`bo - dejavnost ope-

raterja trga z elektriko. S svojim poslanstvom in 

delovanjem sooblikuje energetsko u~inkovito in 

dru`beno odgovorno Slovenijo. 

Dr. Per{olja je na ~elu Borzena `e osmo leto. Ekipo zaposlenih vztrajno usmerja v pro-

jekte, kjer je trajnostna energija klju~nega pomena, saj je prepri~an, da je prihodnost 

energetike v zeleni energiji ter energetski u~inkovitosti. 
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www.trajnostnaenergija.si. Risanke smo pred kratkim oplemenitili 
s pou~nim gradivom ter jih posneli na DVD-je in poslali vsem 
knji`nicam in osnovnim {olam ter vrtcem po dr`avi. Prejeli smo 
ogromno res pozitivnih odzivov in to nam daje spodbudo tudi za 
naprej. Drugo leto namre~ na~rtujemo nove dele risank.

Svoje pozornosti pa ne posve~ate zgolj najmlaj{im, 
temve~ tudi tistim nekoliko starej{im otrokom. 
Res se trudimo in pripravljamo programe, ki bi seveda zajeli 

tudi starej{e otroke in mlade. Za srednje {ole smo v lanskem letu 
prvi~ izvedli razpis za povrnitev dela stro{kov za izvedbo projektov 
s podro~ja URE in OVE za mlade. Letos smo razpis ponovili – na 
voljo je bilo 10.000 EUR, razpis pa smo raz{irili tudi na zadnjo 
triado osnovnih {ol. 

Za {tudente letos `e tretje leto zapored izvajamo nagradni 
nate~aj, v okviru katerega {tudentje sodelujejo z raziskovalnimi 
nalogami. Tokrat je tema energetska prenova stavb, kjer bo kot 
vzor~ni primer slu`ila Srednja {ola Jesenice. S takimi projekti 
`elimo dati glas mladim in izkazalo se je, da mladi z veseljem 
sodelujejo, da imajo {e kako mo~an glas, le prilo`nost jim je 
potrebno ponuditi.

Lahko pa tudi ~isto premierno povem, da je ravno v teku 
projekt s Klemnom Slakonjo,  delamo na glasbenem videospotu, 
ki bo prvenstveno namenjen prav mladini. Lu~ sveta bo ugledal 
{e v tem letu.

Zelo ste ponosni na va{e video vsebine…
Dr`i. Borzen je skupaj z RTV Slovenijo pripravili serijo 15 

informativnih oddaj o trajnostni energiji. Poimenovali smo jih 
Eko utrinki.

Gre za kraj{e, 5 do 10 minutne oddaje o u~inkoviti rabi ener-
gije in obnovljivih virih energije. Oddaje so posnete na terenu, 
nekatere tudi v tujini. Tako recimo predstavljamo vetrno zadrugo 
na Danskem, pa samooskrbo @elezne Kaple v sosednji Avstriji. 

Predstavljamo tudi precej doma~ih, slovenskih dobrih praks – 
pasivno hi{o, elektromobilnost,  vetrnico pod Nanosom in tako 
naprej. Oddaje so bile posnete tudi na DVD-je in podarjene vsem 
slovenskim osnovnim in srednjim {olam, da jih lahko uporabljajo 
pri pouku. Prav zdaj pa snemamo nove oddaje, ki bodo na voljo 
{e v tem letu.

Za projekt smo v leto{njem letu prejeli tudi nagrado ~asnika 
Finance za najbolj{i promocijski OVE in URE projekt po izboru 
ob~instva. Ocenjujemo, da si je tako Eko utrinke kot risanke 
ogledalo `e okoli milijon ljudi. 

Zasledila sem, da ste izvajali tudi projekt demon-
stracijskih obnov ve~stanovanjskih objektov, ki so  
jih energetsko sanirali. 
Pri projektu demonstracijskih obnov smo `eleli narediti most 

med teorijo in prakso. Pridobili smo vzor~ne podatke o rabi energije 
treh ve~stanovanjskih stavb. Pogledali smo podatke pred energetsko 
sanacijo, zdaj pa spremljamo prihranke energije po prenovi. Zadeve 
predstavljamo tudi {ir{i javnosti, predvsem pa `elimo vzpodbuditi 
zaupanje v prihranke. Moramo se zavedati, da so sanacije pomemb-
ne z ve~ vidikov, ne zgolj z energetskega, kar smo posku{ali zajeti 
tudi v projektih. Isto~asno smo prebivalce blokov opozarjali in 
ozave{~ali o pozitivnih navadah – denimo o prezra~evanju prosto-
rov, nastavitvi temperature v prostorih in podobno.

Za konec morda {e kaj o na~rtih za prihodnje.
Vsi projekti, ki smo jih izvajali do sedaj, v dana{njem pogovoru 

sva se dotaknila zgolj nekaterih, so res sr~ni projekti. Pripravljeni  
so strokovno in z najbolj{imi nameni dvigniti ozave{~enost in 
informiranost o trajnostni energiji pri nas. V prihodnosti napove-
dujem odgovorno in zavzeto delo {e naprej, pri ~emer bomo pri-
pravljali programe za razli~ne javnosti in jih vestno nadgrajevali. 

Eva ^inkole Kristan



V povpre~ju 15-odstoten uvoz elektrike 
za dr`avo ni problemati~en, pravi sogovor-
nik: »Stopnja energetske odvisnosti  bi bila 
veliko ve~ja, ~e ne bi imeli novega bloka Te{ 
6, ki bo slu`il {e nekaj desetletij, obnovljene 
nuklearke, ki ima podalj{ano `ivljenjsko 
dobo za pribli`no 25 let, skoraj v celoti 
obnovljenega hidrolo{kega parka na Dravi 
in Savi, na kateri so pred kratkim odprli tudi 
novo hidroelektrarno (HE).«

Energetski vir mora biti 
u~inkovit
^e `eli ~love{tvo pre`iveti ob udobju, 

kakr{nega smo vajeni zdaj, mora biti ener-
getski vir zelo u~inkovit, kar pomeni, da v 
svoji `ivljenjski dobi zagotovi vsaj 20-krat 
ve~ energije, kot je vlo`imo v gradnjo objek-
ta za izkori{~anje tega energetskega vira. »Pri 
son~nih in vetrnih elektrarnah je ta faktor 
pet, to pa je dovolj samo za golo pre`ivetje, 
ne tudi za udobje. ^e bi na zdaj{nji stopnji 
razvoja vlagali samo {e v te vire, bi se kmalu 
vrnili na raven kakovosti `ivljenja pred sto 
leti,« pravi dr. Omahen, ki je prepri~an, da 
son~ne in vetrne elektrarne z ekonomskega 
vidika na ravni gospodarstva {e niso smisel-
ne. Nalo`ba v ta dva obnovljiva je smiselna 

le z vidika posameznika – ~e za postavitev 
son~ne elektrarne dobi neko spodbudo, se 
mu to seveda spla~a. 

Sogovornik se strinja, da sta omenjena 
vira prijaznej{a do okolja: »Po drugi strani 
se nih~e ne vpra{a, kako ogromno {tevilo 
vetrnic na severu Nem~ije in ob Severnem 
morju, na obalah Danske, na primer, vpliva 
na smer in mo~ vetra, ki je tu prisoten `e 
od nekdaj – jakost vetra najverjetneje ni ve~ 
tak{na kot nekdaj, saj ga vetrnice v dobr{ni 
meri izkoristijo in s tem upo~asnijo. Mogo~e 
to vpliva tudi na globalno klimo, morda celo 
bolj kot izpusti CO2 iz termoelektrarn, ki jih 

globalni kapital po mojem mnenju izdatno 
izkori{~a za stra{enje ljudi, ~e{ da bomo z 
njimi uni~ili svet. V bistvu pa bi radi proizvo-
dnjo preusmerili na podro~ja, kjer so nastavili 
ogromna korita za svoje dobi~ke.«

Najbolj konkuren~en obnovljivi 
vir so hidroelektrarne
Najbolj konkuren~en obnovljivi vir so 

po njegovem mnenju hidroelektrarne, ki 
so s stali{~a vlo`ka energije in upo{tevajo~ 
`ivljenjsko dobo (ta je ob primernem 
vzdr`evanju pravzaprav neskon~no dolga), 
veliko bolj primerne. Poleg tega ne gre 
zanemariti njihovega vpliva na poplavno 
varnost. Na Dravi jih imamo osem, na So~i 
tri preto~ne in eno ~rpalno, na zgornji Savi 
tri, na spodnji Savi pet, skupaj z novo HE 
Bre`ice, katere odprtje je za dr. Omahna 
eden najve~jih dogodkov v leto{njem letu: 
»Prepri~an sem, da bo dobro slu`ila ne samo 
otrokom, ampak tudi na{im vnukom in 
pravnukom.« 

Problem je, kako zbrati kapital za gradnjo 
HE, ker imajo tako dolgo vra~ilno dobo. 

Slovenija je lani ob izredno dobrih hidrolo{kih razmerah uvozila 

devet odstotkov elektri~ne energije, leto poprej 20 odstotkov, 

septembra letos je bil uvoz okrog 10-odstoten. »Lastni proizvodni viri 

elektrike so strate{kega pomena za dr`avo, kajti pri~akovati je, da bo 

njena poraba kljub var~evanju {e nekaj ~asa nara{~ala,« poudarja dr. 

Pavel Omahen, pomo~nik direktorja dru`be Eles.

Rabo obnovljivih virov Rabo obnovljivih virov 
je treba spodbujati je treba spodbujati 
premi{ljenopremi{ljeno

Rabo obnovljivih virov 
je treba spodbujati 
premi{ljeno

dr. PAVEL OMAHEN, pomo~nik direktorja Eles, d. o. o.
Najni`ja poraba elektrike v 

Sloveniji je okrog 1000 MW ob 
treh zjutraj, med 18. in 20. uro 
naraste na 1700 MW, pozimi 

na 2100 MW. »Luknjo bi lahko 
zapolnili z elektri~nimi avtomobi-
li, ~e bi njihovo polnjenje uravna-
vali s pametnim omre`jem,« pravi 

dr. Pavel Omahen.

»Odprtje HE Bre`ice na spodnji Savi je zame eden najve~jih dogodkov v leto{njem letu,« pravi dr. Pavel 
Omahen, ki je prepri~an, da so hidrelektrarne najbolj konkuren~en doma~i obnovljivi vir energije.



»Dve HE na Savi, ki staneta skupaj okrog 
300 milijonov evrov, prineseta toliko kot 
vsi subvencionirani obnovljivi viri, za katere 
bomo v 15 letih pla~ali milijardo in pol. Pri 
tem so subvencije samo en del, kar dr`ava 
daje investitorjem v son~ne elektrarne – 
lahko se priklopijo na omre`je, v katerega 
oddajajo vse vi{ke proizvedene elektrike, ko 
imajo primanjkljaj, pa iz omre`ja jemljejo. To 
pomeni, da zastonj izkori{~ajo akumulacijo 
in regulacijo elektroenergetskega sistema. 
Pri tem pa je treba vedeti, da mora nekdo 
ob njihovih vi{kih zmanj{ati proizvodnjo in 
jo ob primanjkljajih pove~ati,« pojasnjuje dr. 
Pavel Omahen in dodaja, da za 270 son~nih 
megavatov vsekakor potrebujemo termoe-
lektrarno in nuklearko, ki bosta uravnavali 
nihanja v proizvodnji elektrike.

Pametni sistemi v prenosnem 
in distribucijskih omre`jih
Dejstvo je, da se mora omre`je prila-

gajati uporabniku in ne nasprotno, ven-
dar elektroenergetski sistem tak{no regu-
liranje veliko stane. Prenosno omre`je je 
po besedah sogovornika dobro pripra-
vljeno na pri~akovano rast izkori{~anja 
obnovljivih virov: »Ob pri~akovani rasti 
porabe elektri~ne energije z vse ve~jim 
vklju~evanjem toplotnih ~rpalk, elektri~nih 
avtomobilov ipd., na prenosnem omre`ju 
{e vsaj nekaj ~asa ne bomo imeli te`av. 
Druga~e je v distribuciji, kjer je omre`je 
ponekod `e malce zastarelo in ne bi pre-
neslo dodatnih porabnikov. Morali bi ga 
obnoviti, nadgraditi za sodobne potrebe, 
ga narediti bolj pametnega, bolj uporab-
nega. To seveda zahteva velika vlaganja.«

Prihodnost je v pametnih omre`jih. V 
Elesu tako `e uvajajo pametne sisteme, da 
lahko posamezne daljnovode obremenjuje-
jo prek predpisane tehni~ne meje, ki je sicer 
enaka poleti in pozimi, vendar ~e je zelo 
mrzlo in mo~no piha, lahko vodnik prenese 
tudi dvakrat ve~jo obremenitev kot poleti, 
ko je visoka temepratura in ni nobenega 
vetra. »Do zdaj smo vodnik obremenjavali 
po neki splo{ni predpisani oceni. ^e pa 
spremlja{ parametre vremena, kar mi zdaj 
delamo na klju~nih daljnovodih, lahko v 
skladu z vremenskimi pogoji te daljnovode 
precej bolj obremenimo. Uvajamo tudi 
nove re{itve na prenosu, kot je denimo 
projekt SINCRO.GRID, katerega namen je 
z upravljanjem pravilnega napetostnega 
profila z lastnimi viri jalovih mo~i pove~ati 
zmogljivosti prenosnega omre`ja,« na{teva 
dr. Omahen. Gre za skupni projekt Slovenije 
in Hrva{ke, kar nakazuje `e domiselno 
zasnovano ime – SI (Slovenija), 'n' (in), CRO 
(Hrva{ka), GRID (omre`je).

Na vpra{anje, kam bo {el trend obno-
vljivih virov in s kak{no hitrostjo, sogo-
vornik odgovarja previdno: »Ne bi rad 
napovedoval, kaj bo ~ez 20 let, kajti stvari 
se spreminjajo zelo, zelo hitro. V~asih smo 
na Elektroin{titutu Milan Vidmar delali 
scenarije za 20 ali 30 let naprej, danes je 
to zaradi razvoja nemogo~e. ^e bi pred 
desetimi leti kdo napovedoval dana{nje 
stanje, nikoli ne bi verjel. Lahko re~em 
samo to: do zdaj smo elektri~arji vedno 
pravo~asno poskrbeli, da so vsi porabniki 
dobili potrebno koli~ino elektrike na svojih 
odjemnih mestih.«

Vpra{anje pa je, kako bomo, ~e bo 
rasla poraba elektrike, sploh dobili energijo. 
Najpomembnej{e vpra{anje je torej, kako 
bo Slovenija zagotavljala zadostne koli~ine 
elektri~ne energije iz svojih virov. Obnovljivi 
viri bodo pri tem vsekakor imeli pomembno 
vlogo, a zaradi vsega prej na{tetega mora-
mo njihovo rabo spodbujati premi{ljeno,« 
zaklju~i sogovornik.  •

Barbara Primc
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Samozadostni ob dobri hidrologiji 
Na dan pogovora z dr. Pavlom Omahnom 

(25. september ob 13. uri) je poraba 

elektri~ne energije v Sloveniji zna{ala 

1642 MW. Od tega so dravske HE zago-

tavljale 523 MW, savske 246 MW, so{ke 

pa kar 70 MW.  Ob hidrolo{ko slabih raz-

merah vse tri so{ke hidroelektrarne skupaj 

proizvedejo 5 MW, kar je na So~i zelo 

veliko {tevilo ur na leto. »Zaradi dobre 

hidrologije in ob proizvodnji elektrike iz 

TE[ 6 ter nuklearke smo danes  samoza-

dostni,« je dejal sogovornik in poudaril, da 

nam vse na{tete elektrarne zagotavljajo 

suverenost in samostojnost na elektroe-

nergetskem trgu.

Premogu v mestih bi se morali `e zdavnaj odpovedati
Koni~ni odjem v Sloveniji je 2100 MW, v Nem~iji 35.000 MW, pri ~emer le 18 odstotkov 

elektrike pridobijo iz sonca in vetra, glavnino pa iz premoga. Ko beseda nanese na to fosil-

no gorivo, ki se uporablja tudi v TE-TOL, dr. Omahen poudari, da bi morali v tem primeru `e 

zdavnaj najti druga~no re{itev in v Ljubljani uporabljati zemeljski plin. Ta je ekolo{ko veliko 

bolj sprejemljiv kot premog, nima izpustov trdih delcev, manj je emisij CO2: »V Ljubljani je 

sicer smiselno imeti toplarno, ker je to naju~inkovitej{i proizvodni proces, pri katerem iz 

enake koli~ine plina ali premoga dobi{ elektriko in toploto, izkoristek je zelo velik. Smiselno 

pa bi bilo uporabljati zemeljski plin, kajti premog v mesta preprosto ne spada.«

Obnovljivi viri bodo v prihodnosti tudi v Sloveniji igrali zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju zadostnih 

koli~in elektri~ne energije.



Energetski koncept je pomemben 
strate{ki dokument, ki je osnova za izdelavo 
dr`avnega razvojnega na~rta, le-ta pa bo 
izhodi{~e za izdelavo razvojnih desetletnih 
na~rtov infrastrukturnih energetskih dru`b. 
In ravno zaradi tega je, kot poudarjajo na 
ELES-u, pomembno, da se kompas slovenske 
energetike usmerja odgovorno, preudarno 
in modro. 

Pametna omre`ja bodo v bodo~e odi-
grala pomembno vlogo pri zagotavljanju 
optimalnega delovanja elektroenergetskega 
sistema, zato se temu segmentu v veliki 
meri posve~ajo tudi v ELES-u. Le-ta so 
pravzaprav ena od njihovih prioritet, kar je 
razvidno tudi iz njihovega Razvojnega na~rta 
2017-26, kjer so klju~ni poudarki ravno 
vlaganja v preu~evanje in razvoj pametnih 
omre`ij. Vizija ELES-a na podro~ju pametnih 
omre`ij je vzpostaviti koncept sistemskih 
storitev, ki bo enakovredno vklju~eval tako 
obstoje~e ponudnike kot alternativne vire, 
pribli`al obratovanje prenosnega in distri-
bucijskega z ve~jo preto~nostjo podatkov, 
bolje izkoristil obstoje~o infrastrukturo ter 
pove~al povezanost z drugimi sistemi z 

namenom odpravljanja zama{itev. Dru`ba 
ELES `e danes sodeluje pri vidnej{ih med-
narodnih projektih, med katerimi velja {e 
posebej izpostaviti projekt FutureFlow, ki 
vklju~uje 12 partnerjev iz 8 dr`av, slovensko-
japonski projekt Nedo in projekt SINCRO.
GRID, v okviru katerega ELES s sosednjo 
dr`avo Hrva{ko i{~eta re{itve za re{evanje 
te`av s prenapetostmi v prenosnem omre`ju 
in zmanj{evanju kapacitet za sekundarno 
rezervo. Slednji je bil predstavljen tudi na 
omenjenem dru`abnem dogodku.

V nadaljevanju je sledil pogovor z direk-
torjem dru`be Eles Aleksandrom Mervarjem, 
ki ga je vodil glavni urednik Financ Peter 
Frankl, kasneje pa je potekala tudi okrogla 
miza, kjer so sogovorniki predstavili svoje 
poglede na Energetski koncept Slovenije.

Kot je med drugim poudaril Mervar, gre 
pri projektih pametnih omre`ij za uporabne 
projekte, ki imajo ~ezmejne vplive, hkrati pa 
so to projekti, kjer so finan~ni vlo`ki zares 
veliki. @e samo pri glavnima medijsko izpo-
stavljenima projektoma Nedo in SINCRO.
GRID govorimo o vlo`ku okoli 100 milijonov 

evrov. »Seveda se zavedamo tveganj na teh 
projektih, saj gre za povsem nove tehnologi-
je, in zato posku{amo ta tveganja razre{evat 
na na~ine, da i{~emo sofinanciranje. Pri 
Elesu smo smer vlaganj za~rtali `e leta 2012. 
Zavedamo se, kaj nas ~aka in do leta 2030 
bo Eles pripravljen na vse izzive, ki jih bo 
povzro~ila razpr{ena proizvodnja,« je pove-
dal Mervar, hkrati pa poudaril, da smo na 
prelomnici, saj bo potrebno narediti celovit 
koncept distribucije. Pri tem je med drugim 
izpostavil elektri~no mobilnost, ki lahko ob 
nenadnem pove~anju {tevilu avtomobilov 
privede do velikih neprijetnih zapletov, saj 
nimamo prave infrastrukture, polnilnic itn.

Razvoj tehnologij je velik in se {e razvi-
ja, zato je potrebno biti pripravljen, a kot 
poudarja Mervar, prehitevati drugih ni smi-
selno. Po njegovem prepri~anju so pametna 
omre`ja zadovoljivo vklju~ena v Energetski 
koncept Slovenije, Dr`avni razvojni ener-
getski na~rt pa je tisti naslednji pomembni 
dokument, ki bo moral {e podrobneje opre-
deliti to podro~je. •

UR, VIR ARHIV ELES

Energetski izzivi prihodnosti

Nedavno so se na Elesovem 

prvem dru`abnem posvetu 

sestali strokovnjaki slovenske ener-

getike z namenom osvetliti vlogo 

pametnih omre`ij v okviru EKS. 

Vizija ELES-a na tem podro~ju je 

vzpostaviti koncept sistemskih sto-

ritev, ki bo enakovredno vklju~eval 

tako obstoje~e ponudnike kot alter-

nativne vire.
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Na osmi konferenci En.ob~ina & En.management so ~astni 
naziv energetsko najbolj prodorne ob~ine prejele ob~ine Bovec, 
Medvode in Koper, posebno priznanje pa {e Ob~ina Diva~a.

Ob~ine so pri svojih aktivnostih na podro~ju u~inkovite rabe 
energije (URE) in obnovljivih virov (OVE) v veliki meri odvisne 
od svojih prora~unov. Medtem ko lahko tiste z ve~jimi prora~uni 
hitro uresni~ijo ve~je energetske projekte, se tiste z manj{imi ne 
morejo lotiti opaznej{ih projektov, vendar po drugi strani veliko 
naredijo na podro~ju izobra`evanja in ozave{~anja. 

V Bovcu daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
V Ob~ini Bovec, ki je zmagala v kategoriji malih ob~in, so 

izvedli `e ve~ inovativnih energetskih projektov, postopoma 
prenavljajo javne objekte in zamenjujejo javno razsvetljavo. 
Prihodnje leto na~rtujejo gradnjo sistema na daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso. Ob~ina je za projekt, ki bo izbolj{al stanje 
okolja, konkuren~nost lokalnega gospodarstva in posledi~no 
na dvig kakovosti `ivljenja v ob~ini, pridobila sredstva Evropske 
investicijske banke. V sodelovanju z Gori{ko lokalno energetsko 
agencijo (GOLEA), ki za ob~ino izvaja energetski mened`ment, 
spodbujajo vklju~evanje otrok in mladine v programe ozave{~anja 
na podro~ju URE in OVE ter izobra`ujejo hi{nike.

V Medvodah souporaba elektri~nega avtomobila
V medvo{ki ob~ini, ki je zmagala v kategoriji srednje veli-

kih ob~in, so zelo aktivni na podro~ju trajnostne mobilnosti. 
V prihodnjih letih na~rtujejo popolno posodobitev voznega 
parka, lani pa so na parkiri{~u pred knji`nico in ob~insko stav-
bo v sredi{~u mesta postavili polnilnico za hitro polnjenje dveh 
elektri~nih avtomobilov. Letos so poskusno zasnovali projekt 
»Prostofer«, v okviru katerega ob~inski uslu`benci za slu`bene 
poti souporabljajo elektri~ni avtomobil. Hkrati ob~ina nudi 
brezpla~en prevoz ob~anom iz krajev, odmaknjenih od mestnega 
potni{kega prometa. Nadgraditi nameravajo napravo za meritve 
zraka z vsebnostjo trdih delcev, tako da bodo lahko izvajali meri-
tve vseh pra{nih delcev, temperature zraka, zra~nega pritiska in 
relativne vla`nosti. 

V Kopru prenovljenih 16 kotlovnic v javnih objektih 
V Mestni ob~ini Koper, ki je `e vrsto let med finalisti nate~aja 

En.ob~ina, letos pa je zmagovalka v kategoriji mestnih ob~in, se 
sistemati~no lotevajo energetske u~inkovitosti in uvajanja OVE. Sredstva 
za izvedbo projektov pridobivajo iz razli~nih virov, v okviru javno-zaseb-
nega partnerstva so do zdaj prenovili 16 kotlovnic v javnih objektih. 
Prenove vklju~ujejo napredne tehnologije URE in sisteme za izrabo 
OVE. Prenovili so tudi javno razsvetljavo, v katero so vgradili nove 
sisteme za zmanj{anje rabe elektrike in prilagajanje svetlobne ravni 
dejanskim potrebam, kar je bistveno zmanj{alo svetlobno onesna`enje. 

Posebno priznanje Ob~ini Diva~a
Diva~a je bila pred {tirimi leti izbrana za energetsko najbolj 

u~inkovito v kategoriji malih ob~in, letos pa je dobila posebno 
priznanje za dolgoletno sistemati~no delo in napredek na tem 
podro~ju. Kot prva slovenska ob~ina je testirala inovativni model 
energetskega pogodbeni{tva pri sanaciji javne razsvetljave. Prenovili 
so vse ve~je ob~inske javne objekte, v katerih raba energije predsta-
vlja skupaj ve~ kot 75 odstotkov rabe vseh ob~inskih javnih stavb. 
Na ob~ini uporabljajo tri elektri~na kolesa, v mestu imajo polnilnico 
za elektri~ne avtomobile, do konca leta na~rtujejo postavitev {e 
dveh dodatnih pred parkom [kocjanske jame. Za vlaganje in razvoj 
novih tehnologij uspe{no pridobivajo namenska nepovratna sred-
stva, odli~no sodelujejo tudi z agencijo GOLEA. •

BP

Energetsko najbolj prodorne 
ob~ine so Bovec, Medvode in Koper

[tevilne slovenske ob~ine so v zadnjih letih zelo 

aktivne na podro~ju u~inkovite rabe energije 

in kar nekaj jih je, ki na tem podro~ju naredijo 

veliko ve~, kot od njih zahteva zakonodaja. 

Energetsko najbolj prodorne ob~ine so ob~ine Bovec, Medvode in Koper, posebno 

priznanje je strokovna komisija namenila Ob~ini Diva~a.. Foto Barbara Reya

Medvo{ka ob~ina je edina nagrajena ob~ina z 
Gorenjskega, ~astnega naziva v kategoriji srednje veli-
kih ob~in pa so se zelo razveselili. Po besedah `upana 
Nejca Smoleta je nagrada priznanje za vse dosedanje 
delo na podro~ju u~inkovite rabe energije, predvsem 
pa spodbuda za nadaljevanje zastavljenih projektov. 
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Prva danska ob~ina z okoljskim certifikatom 

Udele`enci konference En.ob~ina & En.management so lahko med 

drugim prisluhnili predavanju Steena Christiansena, `upana dan-

ske ob~ine Albertslund. »Razmi{ljamo na globalni ravni, delujemo 

pa na lokalni,« je dejal `upan. Njihov cilj je najti nove na~ine za 

zmanj{evanje skupnih emisij CO2 v lokalni samoupravi in zmanj{ati 

onesna`enje voda, tal in zraka. Vse veje lokalnih oblasti in insti-

tucij so ekolo{ko certificirane v skladu z evropskim standardom 

EMAS. @e leta 2008 je Albertslund z 28.000 prebivalci postal prva 

100-odstotno ekolo{ko certificirana ob~ina na Danskem, leta 2011 

so jo razglasili tudi za Nordijsko energetsko ob~ino.



»Trajnostni razvoj se lahko za~ne na 
lokalni ravni in z ob~inskimi financami 
ga je mogo~e u~inkovito spodbuditi«, so 
se strinjali govorci na posvetu Napredne 
ob~ine Slovenije: lokalnim skupnostim pri-
jazni prora~uni. 

V septembru ga je organizirala 
Umanotera, Slovenska fundacija za traj-
nostni razvoj, v sodelovanju s Skupnostjo 
ob~in Slovenije in je bi namenjen pred-
stavitvi koncepta ob~inskega prora~una 
kot mehanizma za doseganje trajnostne-
ga razvoja lokalne skupnosti in njego-
vih dru`benih, gospodarskih in okoljskih 
koristi. Udele`enci posveta so se seznanili 
z relevantnimi politi~nimi smernicami, ki 
bodo usmerjale javno-finan~ne tokove do 
2030, in z viri financiranja ukrepov trajno-
stnega lokalnega razvoja.

Prepoznavanje pomembnosti ekonom-
skih in{trumentov za izvajanje trajnostnih 
ob~inskih politik je s svojo udele`bo potr-
dilo ve~ kot 60 udele`encev – predstav-
nikov ob~in, razvojnih agencij in stano-
vskih zdru`enj, Dr`avnega sveta, ministr-
stev, pristojnih za razvoj, finance, lokalno 
samoupravo, gospodarstvo ter okolje in 
prostor, Ra~unskega sodi{~a, akademske 
sfere ter slovenske razvojne banke. Na 
posvetu so bile predstavljene izku{nje 
naprednih tujih in doma~ih ob~in: inova-
tivni javno-finan~ni mehanizem notranjih 
naro~il (»intracting«) za podporo energetski 

tranziciji v Mestu Stuttgart, participativni 
prora~un in spodbujanje podjetni{tva v 
ob~ini Ajdov{~ina, razvoj pametnih omre`ij 
v ob~ini Idrija, sistem upravljanja z ener-
gijo v ob~ini [kofja Loka ter priprava in 
pospe{evanje financiranja za investicije v 
trajnostno energijo na obmo~ju Primorskih 
ob~in.

 
Ob~ine povezujejo lokalno skupnost na 

dolo~enem ozemlju. Gre za raven oblasti, 
ki je najbli`ja ljudem in ima nalogo zasto-
pati njihov skupni interes. Ob~ine imajo 
sredstva in vzvode, da zagotovijo razmere, 
ki omogo~ajo kakovostno dru`beno `ivlje-
nje in trajno blaginjo prebivalcev. Zaradi 
ozke povezanosti z `ivljenjem ljudi in kljub 
majhnosti, ki pa jim omogo~a tudi ve~jo 
okretnost, je vse bolj prepoznana njihova 
vloga pri re{evanju svetovnih vpra{anj, kot 
so odprava rev{~ine, zmanj{evanje nee-
nakosti, zagotovitev napredka ter za{~ita 
okolja za sedanje in bodo~e generacije. 
»Ciljev trajnostnega razvoja pa brez upora-
be ekonomskih instrumentov ne bo mogo~e 
pravo~asno dose~i. Davki, subvencije, javna 
naro~ila in nalo`be so naju~inkovitej{e 

orodje, s katerim napredne ob~ine vse 
lokalne dele`nike povabijo v trajnostno 
zgodbo«, je poudarila Renata Karba iz 
Umanotere v uvodni predstavitvi koncepta 
lokalni skupnosti prijaznega ob~inskega 
prora~una in njegovih dru`benih, gospo-
darskih in okoljskih koristi.

 
Dr`avni sekretar na Ministrstvu za 

finance Tilen Bo`i~ je v nadaljevanju spre-
govoril o prora~unu kot klju~nem meha-
nizmu doseganja strate{kih razvojnih ciljev. 
K ciljem in rezultatom usmerjeni prora~un 
je ocenil kot predpogoj za racionalnost 
in var~nost delovanja javnega sektorja in 
porabe javnih sredstev ter za u~inkovito 
izvajanje politik lokalne ali {ir{e skupnosti.

 
»Politi~nim ciljem, ki vklju~ujejo prehod 

v zeleno, nizkooglji~no in kro`no gospo-
darstvo ter trajnostno dru`bo, sledijo tudi 
javnofinan~ni tokovi«, je opozoril predstav-
nik Generalnega direktorata za okolje pri 
Evropski komisiji Sven Schade in predstavil 
evropske finan~ne mehanizme za trajnostni 
razvoj lokalnih skupnosti. Tudi v Sloveniji so 
lokalne skupnosti prepoznane kot pomemb-
ne za ohranjanje okolja, ki je na{a klju~na 
razvojna prednost in prilo`nost. Zato Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad ob~inam 
nudi finan~ne spodbude v obliki ugo-
dnih kreditov za razli~ne nalo`be na vseh 
podro~jih varstva okolja, ki jih je na posvetu 
predstavila Mojca Vendramin, vodja Sektorja 
za promocijo, informiranje in razvoj.

Kako do energetsko u~inkovitih ob~in
Napredne ob~ine s prora~unskimi mehanizmi u~inkovito spodbujajo trajnostni 
razvoj na lokalni ravni

Ob~ine so klju~ni prostor za 

promocijo transformativnih 

politi~nih in ekonomskih praks. 

[tevilna mesta in lokalne sku-

pnosti so `e model prehoda v 

trajnostno dru`bo, kolektivno 

pa imajo mo~, da nas popelje-

jo na pot dru`beno in okoljsko 

vzdr`nega razvoja. Njihova vloga 

pri re{evanju svetovnih vpra{anj je 

vse bolj prepoznana.
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 Posvet se je odvil le dan pred za~etkom 
leto{njega Evropskega tedna mobilnosti, 
ki lokalne skupnosti tradicionalno spod-
buja k uvedbi in promociji trajnostnih 
prometnih ukrepov. V Sloveniji so zaradi 
razpr{ene poselitve in slabo razvitega 
javnega prevoza izzivi na tem podro~ju 
posebej veliki. Evropska komisarka za 
promet Violeta Bulc je na posvetu pred-
stavila pomen uravnote`ene razvitosti in 
partnerstva med mesti in pode`eljem ter 
poudarila, da bodo mesta spet v rokah 
ljudi le s kooperativnim povezovanjem, 
sodelovanjem, soustvarjanjem in sistem-
skim na~rtovanjem. Ob tem je lokalne 
skupnosti ve~krat povabila k aktivne-
mu sodelovanju pri oblikovanju evropskih 
politik.

Predstavniki {tevilnih ob~in in razvoj-
nih agencij, ki so se udele`ili posveta, pa 
so posebej pozorno spremljali predsta-
vitve navdihujo~ih dobrih praks uporabe 
prora~unskih mehanizmov za spodbujanja 
trajnostnega razvoja v lokalnih skupno-
stih. Direktor urada za varstvo okolja v 
Mestu Stuttgart Hans-Wolf Zirkowitz je 
predstavil delovanje ob~inskega sklada 
za projekte na podro~ju u~inkovite rabe 
energije, ki se stalno oplaja z ustvar-
jenimi finan~nimi prihranki. Prednosti 
sistemati~nega spremljanja in upravljanja 
s porabo energije v stavbah, za katere 
je ob~ina prejela {tevilna priznanja, je 
predstavila energetska mened`erka ob~ine 
[kofja Loka Tatjana Bernik. 

Uspe{no zgodbo povezovanja 23 ob~in 
in pridobivanja sredstev za pripravo pro-
jektov trajnostne energetike je opisal 
direktor Gori{ke lokalne energetske agen-
cije Rajko Leban. @upana ob~in Idrija in 
Ajdov{~ina, Bojan Sever in Tadej Beo~anin, 
pa sta govorila o pomenu vklju~ujo~ega 
na~rtovanja razvoja in porabe ob~inskih 
sredstev, poleg tega pa {e o izku{njah 
na podro~ju spodbujanja podjetni{tva in 
prilo`nostih, ki jih lokalni skupnosti pri-
nese pilotna vklju~itev v visokotehnolo{ki 
projekt na podro~ju pametnih omre`ij. 
Dr. Janez Nared z Geografskega in{tituta 
Antona Melika ZRC SAZU pa je za uspeh 
razvoja ob~in {e posebej poudaril potrebo 
po strate{kem na~rtovanju ter povezova-
nju ob~in v funkcionalne regije. •

Vir: Umanotera

Predsedniki uprav petih elektrodistribu-
cijskih dru`b so obravnavali pomen ustrezno 
dimenzioniranega in razvitega elektroener-
getskega omre`ja, ki je prepogosto spregle-
dan, a klju~en element za uresni~itev vladne 
Strategije na podro~ju alternativnih goriv v 
prometu, ki predvideva, da bo leta 2030 pri 
nas 200.000 elektri~nih avtomobilov. 

Velik uspeh elektrodistribucijskih podjetij 
je tudi, da so pravkar iz naslova kohezije 
prejela 12,5 mio EUR za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje opreme naprednega 
merilnega sistema ter programske in strojne 
opreme v merilnem centru. Na seji so bili 
predstavljeni tudi potrebni ukrepi pri uva-
janju naprednih merilnih sistemov, da bodo 
ti lahko sledili novi Splo{ni uredbi o varstvu 
osebnih podatkov. 

Vlada je v Strategiji na podro~ju alter-
nativnih goriv v prometu zapisala, da v 
kolikor `elimo do leta 2030 dose~i cilje na 
podro~ju alternativnih goriv, moramo poleg 
ukrepov za izbolj{anje javnega potni{kega 
prometa zagotoviti, da bo med osebni-
mi vozili vsaj 17 % elektri~nih vozil oz. 
priklju~nih hibridov (200.000 vozil), oziro-
ma 12 % elektri~nih lahkih tovornih vozil 
(11.000 vozil). Natan~ni izra~uni posledic 
mre`ne integracije 200.000 elektri~nih vozil 
na elektrodistribucijsko omre`je so {e v pri-
pravi. Po prvih ocenah bi to lahko pove~alo 
distribucijski odjem elektri~ne energije do 
pribli`no 4 %, distribucijsko koni~no mo~ 
pa do 44 %. Zlasti slednje bi za elektrodistri-
bucijski sistem predstavljalo zelo resen izziv. 
Ob nara{~anju {tevila toplotnih ~rpalk in 
klimatskih naprav, katerim smo `e pri~a, in 
elektri~nih vozil, ~emur bomo pri~a v krat-

kem, se je potrebno zavedati pomena elekt-
rodistribucijskega omre`ja, na katerega so in 
bodo priklju~eni ti odjemniki. S tega vidika 
je klju~nega pomena ~vrstost in propustnost 
omre`ja ter razpolo`ljiva mo~ in energija. 

Elektrodistribucijska podjetja so iz naslova 
kohezije prejela finan~na sredstva v vi{ini 
12,5 mio EUR, ki so namenjena sofinancira-
nju nakupa in vgradnje opreme naprednega 
merilnega sistema ter programske in strojne 
opreme v merilnem centru. Napredni merilni 
sistemi predstavljajo skupek sistemskih {tev-
cev elektri~ne energije, pripadajo~e informa-
cijsko-komunikacijske infrastrukture in varo-
vanje le-teh, elektronsko izmenjavo podat-
kov in konceptualne spremembe upravljanja 
oz. obvladovanja del na merilnih mestih. 
Napredni merilni sistemi omogo~ajo merje-
nje elektri~ne energije, daljinsko od~itavanje 
podatkov in upravljanje podatkov o rabi 
elektri~ne energije za namene obra~una, 
spremljanja kakovosti oskrbe ter obratovanja 
in na~rtovanja distribucijskih omre`ij. 

Zaradi prihajajo~e nove evropske Splo{ne 
uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki bo 
za~ela veljati 25. maja 2018, se je seje 
udele`ila tudi informacijska poobla{~enka 
ga. Mojca Prelesnik, ki je predstavila aktiv-
nosti za implementacijo nove Splo{ne ured-
be o varstvu osebnih podatkov. Navzo~e je 
seznanila z aktivnostmi, ki jih je potrebno 
izvesti za uspe{no implementacijo Uredbe v 
prakso. Poseben poudarek je bil namenjen 
naprednim merilnim sistemom. 

Obravnavali so {e Zakon o kriti~ni infra-
strukturi in vklju~enost elektrodistribucijskih 
podjetij v njem. •

Vir: GIZ distribucije elektri~ne energije

V Kranju je 20. oktobra potekala deveta redna seja 

skup{~ine GIZ distribucije elektri~ne energije.

Emobilnost zahteva Emobilnost zahteva 
razvoj omre`jarazvoj omre`ja

Emobilnost zahteva 
razvoj omre`ja
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Osnovna ideja ni samo 
zmanj{evanje porabe energije 
ampak pove~anje {tevila uslug, 
ki so jih dele`ni mestni pre-
bivalci in podjetniki, osnova 
vsega pa je pove~ana kvaliteta 
`ivljenja. Prehod je sestavljen 
iz tiso~ih majhnih izbolj{av, 
ki se nato zdru`ijo v izraz 
»pametno mesto«. Spro`ilec pa 
niso vedno odlo~itve mestnih 
svetnikov, v~asih zadostuje, da 
se v mestu pojavi var~evalna 
stavba, ki nato spro`i plaz 
trajnostnih ukrepov.

Primer – San Diego, 
Kalifornija
V ZDA San Diego vodi po 

{tevilu solarnih modulov na 
strehah. Mestne oblasti imajo 
jasno postavljen na~rt, ki ga ne 
more spremeniti nobena nova 
stranka ali zamenjava `upana. 
V njem so dolo~ili, da bodo do 
leta 2035 vso elektriko prido-
bivali samo iz obnovljivih virov. 
Med tem prehodom pa izpol-
njujejo kratkoro~ne cilje, saj 
je potrebno najprej  zmanj{ati 
porabo elektrike in drugih 
energentov za javne namene. 

Poteka prehod iz obi~ajne na 
LED razsvetljavo, na obnovlje-
nih stebrih se pojavljajo kame-
re, tipala in druge naprave, 
ki z zajetimi podatki urejajo 
promet, omogo~ajo la`je par-
kiranje in zmanj{ujejo stopnjo 
kriminala. Na~rt zajema tudi 
prehod na elektri~na vozila. 

Sledi Boston, ki za~enja 
z ni~elno stopnjo nesre~ v 
mestnem prometu in ̀ eli dose~i 
absolutno varnost pe{cev. S 
pomo~jo univerze MIT ugo-
tavljajo, kje so klju~na mestna 
energetska vozli{~a, iz tega 
bodo dolo~ili obseg mestnih 
elektri~nih mikroomre`ij in 
strate{ko postavili baterijske 
zalogovnike elektrike. Z ukre-
pi se pridru`ujejo tudi druga 
mesta, kar pomeni, da vidijo 
dalje od trenutnih politi~nih 
smernic, saj je pametnim `e 
dolgo jasno, da so groze~i 
vremenski pojavi posledica 
~love{kega delovanja.  

Pet najbolj{ih v EU
Prvi je Kopenhagen, ki 

ima najni`ji oglji~ni odtis in 

najbolj{i na~rt za doseganje 
oglji~ne nevtralnosti, ki jo 
bodo dosegli do 2025. Letnica 
je na prvi pogled oddaljena, v 
resnici pa imajo samo {e 8 let 
~asa. Drugi je Kopenhagen, 
ki ima to sre~o, da prebival-
ci s kolesi opravijo kar 67% 
svojih mestnih poti. V teku 
je {e 40 projektov, ki segajo 
od pametnega parkiranja do 
hi{nih baterijskih hranilnikov 
elektrike. Tretji je Dunaj, ki po 
anketah velja za mesto z viso-
ko kvaliteto `ivljenja. Do 2030 
bodo polovico energije prido-
bili iz zelenih virov, za njihovo 
inovacijo pa veljajo mestne 
~etrti, v katerih se morajo pre-
bivalci odre~i lastni{tvu vozila. 
Parkirnih mest ni, imajo pa 
odli~en javni servis za skoraj 
minutni javni prevoz v vse 
smeri. 

^etrta je Barcelona, ki je 
postala center za izmenjavo 
Smart City idej, imajo odli~no 
mre`o izposoje e-koles, pose-
bej na~rtovan predel mesta 
pa so namenili podjetnikom, 
ki uvajajo zelene tehnologi-

je. Prebivalci imajo med taki-
mi mesti najvi{jo pri~akovano 
`ivljenjsko dobo, kar 83 let. 
Peti na lestvici je Pariz, ki 
je francoski pionir v uvaja-
nju zelenih tehnologij. Zaradi 
izposoje e- koles se je koli~ina 
vozil v mestu zmanj{ala za 
5%, 2011 pa so uvedli {e 
izposojo elektri~nih vozil, tre-
nutno jih imajo kar 3000. 
Na~rtno privabljajo inovativne 
podjetnike, po tem kriteriju 
na svetovni lestvici zasedajo 
enajsto mesto.

Nujno jih 
potrebujemo
Pametna mesta zmanj{ujejo 

oglji~ni odtis ~love{tva, pove-
zujejo ljudi in zagotavljajo 
njihovo varnost. Poleg tega 
pove~ujejo {tevilo delovnih 
mest, izbolj{ujejo ekonomski 
razvoj ter revitalizirajo ob~utek 
za skupnost. Pametna mesta so 
kreativna, humana in nenehno 
pove~ujejo obseg znanja svojih 
prebivalcev, zato je prehod na 
nov nivo tako potreben. •

Tihec

Vse funkcije takega mesta so skrbno na~rtovane, nadzorovane in delujejo z najmanj{o mo`no porabo energije

Kdo vodi Smart City revolucijo

Mesta, ki `elijo 

izbolj{ati pogoje 

bivanja svojiih prebi-

valcev uvajajo nove 

tehnologije, zeleno 

energijo, povezljivost, 

varnost, bolj{i javni 

prevoz in posodo-

bljeno infrastrukturo. 

V resnici pa opis ali 

na~in prehoda iz 

obi~ajnega v pametno 

mesto ni enostaven.
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