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Počitniške kapacitete
Seznam in kontaktni podatki

DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR

Morje: Mareda (dva apartmaja, 2+2
ležišči); Barbariga (apartma, 2+2
ležišči); Kačjak (brunarica, 4 ležišča);
Novalja – Gajac (dva apartmaja, en
2+3 ležišča, en 4+2 ležišči)
Gore: Kope – Partizanka
(trije apartmaji, dva 5+2 ležišči, en
3+2 ležišči); Kope – Brusnica
(en apartma 5+2 ležišči); Rogla (en
apartma, 2+2 ležišči)
Toplice: Moravci (en apartma, 2+2
ležišči)
Število za + pomeni zasilno ležišče – kavč.

Dodatne informacije in prijave:
Ksenija Iršič, tel. 02 300 53 73,
e-pošta: ksenija.irsic@dem.si

SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA
Gore: Bovec (en apartma s 5 ležišči);
Log pod Mangartom (dva apartmaja
s 4-5 ležišči); Možnica (dva
apartmaja s 4-5 ležišči); Tolminske
Ravne (dva apartmaja 2+2 ležišči);
Lokve nad Novo Gorico (en apartma
s 4 ležišči)
Dodatne informacije in prijave:
Adrijana Merljak, tel. 05 339 63 41,
e-pošta: adrijana.merljak@seng.si

TERMOELEKTRARNA
BRESTANICA
Morje: Nerezine (tri hišice)
Gore: Kope (ena garsonjera za 4
osebe), Bohinj (en apartma za 4
osebe v hotelu Bohinj)
Dodatne informacije in prijave:
Martina Merlin, tel. 07 481 63 70,
e-pošta:martina.merlin@teb.si

PREMOGOVNIK VELENJE
Morje: Fiesa – hotel Barbara
Dodatne informacije in prijave
za hotel Barbara: tel. 05 617 90 00,
e-pošta:hotel.barbara fiesa@rlv.si
Gore: Golte (hotel in apartmaji)
Dodatne informacije in prijave
za Golte: tel. 03 839 11 04,
e-pošta:info@golte.si
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Volja, odločnost in cilj
Leto 2014 se še ni dobro začelo, pa je Slovenija že doživela eno najhujših naravnih
katastrof, skupina HSE pa nekaj večjih ali manjših pretresov, ki bodo pomembno
vplivali na njen obstoj in delovanje. Začelo se je z opozorilno stavko rudarjev v
Šaleški dolini in Zasavju, nadaljevalo z odstopom uprave Premogovnika Velenje, v
trenutku, ko gre v tiskarno ta številka Energije, pa je ozračje še vedno razgreto, če
ne kar pregreto. Priznati si moramo, da imamo veliko problemov in malo časa, to,
kako učinkovito bomo te probleme rešili, pa bo odvisno predvsem od treh ključnih
dejavnikov: volje, odločnosti in jasno začrtanega cilja.
Volja v skupini HSE se giblje v enakem sorazmerju z zadovoljstvom. Zaposleni, ki
so zadovoljni s svojim delom in nagradami, ki jim za to delo pripadajo, imajo voljo
dosegati cilje. Vprašanje, kako zadovoljni so zaposleni v skupini HSE s svojim delom
(in delokrogom), je kompleksno, saj ima vsakdo med nami drugačne prioritete.
Nekomu veliko pomenijo dobri sodelavci, spet drugim mnogo več dinamično
in zanimivo delo, zadovoljstvo tretjih je odvisno zgolj od seštevka pod črto na
vsakomesečni plačilni listi. Če so izpolnjeni vsi trije pogoji, imate sanjsko službo, ki bi
vam jo zavidal marsikateri Slovenec. Če niso, vam preostane dvoje: bodisi (po)trpite
ali pa se postavite zase. Pred tem se seveda še enkrat vprašajte, če je res tako slabo, kot
se vam dozdeva, ali pa so morda le vaša merila nekoliko pretirana.
Odločnost je najboljša prijateljica volje, je njen končni korak pred začetkom poseganja
po zvezdah. Odločnost je trdna prepričanost, da bomo nekaj storili, dosegli, je malo
trme in veliko prepričanja, da smo sposobni priti stvarem do dna. V skupini HSE
nam je včasih primanjkuje, sploh v ključnih trenutkih, ko je od odločnosti odvisna
pomembna odločitev. Odločnost v odločanju – besedna zveza, ki bo pomembno
krojila prihodnje mesece skupine HSE.
In končno, cilj. Tista točka, ki jo vidimo, ko stojimo na štartnem položaju in nam
po glavi roji le eno vprašanje: kako kar najhitreje priti do tja? Točka, ki je bila pred
mesecem dni v središču pozornosti olimpijcev. In kljub temu, da je naša paradna
disciplina tek na dolge proge, si moramo cilj postaviti v vidno polje. Vedno ga
moramo imeti pred očmi, vedno nas mora nanj nekaj opominjati, pa četudi so to zdrsi
s proge, padci, zaostanki. Brez nenehno pozitivnih misli se bomo sicer zlili s tekmeci
in za hip dobili občutek, kako je biti v konkurenčnem boju, že naslednji trenutek pa
bomo v sivem povprečju le še čakali, da pridemo do konca.
Naj torej končamo v športnem duhu. Leto 2014 se je prevesilo v drugo četrtino, mi
pa ostajamo igralec na parketu. Trojke (še) ni, center čaka na podajo krila, ta pa
na odločilno potezo organizatorja igre. Odgovor na vprašanje, katero pozicijo na
košarkarskem igrišču zaseda HSE, prepuščam vam. Pomembno je le to, da zadane koš,
da iz tekme izide kot zmagovalec. In medtem ko se temperature zunaj povzpenjajo
proti spomladanskim, zrak diši po soncu in zemlja po zvončkih, vam želim čim več
športa in čim manj spomladanske utrujenosti. Zanjo preprosto nimamo časa.

ENERGIJA
je časopis skupine HSE
Izdajatelj:
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:
mag. Petja Rijavec, HSE
Uredniški odbor:
mag. Petja Rijavec in Majna Šilih
(HSE), Sandi Ritlop (HSE Invest),
mag. Aljaša Bravc (DEM), mag.
Alida Rejec (SENG), Tadeja Mravljak
Jegrišnik (PV), Marko Jelen (TEŠ),
mag. Janez Žlak (TET), Andrej
Štricelj (HESS)
Fotografija na naslovnici:
V pričakovanju pomladi
foto: Majna Šilih
Oblikovanje, prelom in tisk:
HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,
Partizanska cesta 78,
3320 Velenje
Naklada:
1.800 izvodov
E-pošta za vprašanja,
predloge in pripombe:
petja.rijavec@hse.si
E-Energija:
www.hse.si

Mag. Petja Rijavec
Glavna in odgovorna urednica Energije
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› ZGODILO SE JE

Iz naših družb

Štirje novi člani NS HSE
Slovenska odškodninska družba, d. d., (SOD) je 21. januarja
sprejela sklep, da za nove člane nadzornega sveta (NS) HSE za
mandatno obdobje štirih let imenuje Črta Slokana, dr. Miloša
Pantoša, mag. Draga Štefeta in dr. Boštjana Markolija. Ostali
sklepi SOD so vidni na povezavi www.so-druzba.si.
Predsednik NS HSE je od 28. januarja, ko je potekala prva seja
novega NS, dr. Miloš Pantoš, njegov namestnik pa dr. Boštjan
Markoli. V NS sta ostala predstavnika zaposlenih Boštjan
Jančar in Stanislav Prevalnik.

Proizvodnja EE v obdobju ene najhujših
vremenskih ujm
Konec januarja in začetek februarja je Slovenijo zajela
ena najhujših vremenskih ujm v zadnjih letih. Tako rekoč
celotna država, razen Prekmurja in Primorske, se je znašla
pod enolično prevleko ledu – žledom. Zaradi poškodb na
električnem omrežju je brez električnega toka ostalo okoli 250
tisoč ljudi, zaradi podrtih dreves so bile zaprte številne ceste po
državi, Agencija za okolje RS pa je zaradi vremenskih razmer za
celotno Slovenijo razglasila rdeči alarm.

V ledenem objemu; foto: Majna Šilih
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Žled nastane, ko dežuje ali rosi pri temperaturah pod lediščem
oziroma ko padavine v tekoči obliki padajo na podhlajeno
podlago. Navadno pri taki temperaturi sicer sneži, vendar v
določenih vremenskih razmerah kljub temu padavine padajo
v tekoči obliki. Žled oziroma žledenje najpogosteje nastane po
obdobju hladnejšega vremena ob dotoku toplejšega in vlažnega
zraka v višinah. Če so v višini padavinski oblaki nimbostratusi,
iz teh oblakov pada dež, ko pa dež prileti iz toplega zraka v
hladen zrak nad nižinami, se tam hitro ohladi. Drobne kapljice
se ohladijo na temperaturo pod 0 ºC. Ko priletijo na zmrznjena
tla ali na hladne predmete, v hipu zmrznejo. Led oblije veje,
debla, telefonske in električne žice ter drogove idr.
Srednje močan žled se v Sloveniji pojavlja vsakih nekaj
let, močan žled, ki povzroča veliko gospodarsko škodo, pa
približno na 50 let. Hujše ujme z žledom so predele Slovenije v
zadnjih desetletjih zajele v naslednjih obdobjih:
• novembra leta 1980 v Brkinih, ko je bil ledeni oklep debel
do sedem centimetrov, zaradi poškodb pa je bilo posekanega
približno 674 tisoč m3 lesa;
• novembra 1985 je žledolom poškodoval gozdove v
kranjskem gozdnogospodarskem območju na površini 21
tisoč hektarjev;
• konec leta 1995 in v prvih dneh leta 1996 je žledolom v

kombinaciji s snegolomom poškodoval kar 8 odstotkov
površine slovenskih gozdov;
• v zimi 1996/1997 je žledolom v kombinaciji s snegolomom
poškodoval skoraj 900 tisoč m3 lesne mase;
• januarja 2010 se je najdebelejši žled pojavljal v Brkinih na
nadmorski višini nad 600 metrov.
Zaradi obilnih padavin je bila proizvodnja hidrodružb
skupine HSE v prvem mesecu in pol letošnjega leta za skoraj
sto odstotkov višja od načrtovane; najbolj so plan presegle
Soške elektrarne Nova Gorica za skoraj 200 odstotkov,
Dravske elektrarne Maribor za dobrih 100 odstotkov,
Hidroelektrarne na spodnji Savi pa za dobrih 60 odstotkov.
Zaradi ugodnih hidroloških razmer so termodružbe
proizvedle 80 odstotkov načrtovane proizvodnje, skupna
proizvodnja družb skupine HSE pa je bila 20 odstotkov višja
od načrtovane.

Modri projekti v letu 2014
S koncem marca se zaključuje že četrti vseslovenski
Okoljevarstveni projekt za osnovnošolske otroke Modri Jan
potuje in okoljevarstvene naloge podeljuje, na katerega
se je prijavilo 331 razredov, do zdaj pa jih je 82 že poslalo

svoje projekte. Vsi oddani projekti so na ogled na spletni
strani http://www.modri-jan.si/za-starse-in-ucitelje/sole/
ekoprojekt4/zakljucna-porocila. Po zaključnem roku, 25.
marca, bodo ustvarjalci projektov Modri Jan pregledali vsa
prispela poročila in med njimi izbrali tri, iz vsake triade
enega, ki jih bo obiskal Modri Jan s prijatelji.
Kljub zaostrenem finančnem stanju skupine in družbe HSE,
ki narekuje znižanje sredstev na vseh področjih, se bodo
načrtovalci projektov Modri Jan in Modra generacija trudili,
da se bo večina utečenih projektov nemoteno odvijala naprej.
Tako je že v pripravi nova številka brezplačne okoljevarstvene
revije za otroke, ki izide 21. marca, na mednarodni dan
gozdov, in katere vsebina bo, tudi zaradi nedavne vremenske
ujme, posvečena gozdovom in ravnanju z njimi. V pripravi so
tudi projekti za vrtce, ob tem pa se ne bo pozabilo na sprotno
ažuriranje spletne strani www.modri-jan.si in družabnih
omrežij. Prav tako bodo ustvarjalci skozi celo leto namenjali
energijo in čas portalu www.modra-generacija.si, za katerega
si, z novimi dejavnostmi in pristopi, želijo, da bi ga še bolj
približali mladim. Vredno je torej redno spremljati oba
portala, saj bosta objavljala natečaje in nagradne igre.

E-MOBILNOST:
POSLOVNA PRILOŽNOST
ZA SLOVENIJO
PODJETNIŠKE PRAKSE, IDEJE, PROJEKTI
MARIBOR, 22. APRIL 2014

www.emobilnost.eu
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HSE Invest pridobiva posle tudi izven
skupine HSE
Družba HSE Invest ima v svojih strateških usmeritvah
zapisano, da mora povečati delež prihodkov na trgu izven
skupine HSE in to v Sloveniji ter tujini. Družba je že do zdaj
realizirala manjši del prihodkov na trgu izven skupine, vendar
se je odločila, da se mora ta delež povečati, zato je začela
intenzivneje obiskovati potencialne kupce storitev in redno
spremljati javne razpise.
Zavedajo se, da bodo rezultati obiskov potencialnih
naročnikov v Sloveniji in tujini obrodili določene rezultate,
vendar je to tek na dolge proge in bodo rezultati vidni po
določenem času. Prvi pozitivni premiki so se zgodili že v
januarju, saj so prvi dve manjši neposredni naročili dobili
od družbe ELEK, d. o. o., za projektantske storitve za UKC
Ljubljana.
Pri spremljanju javnih razpisov so ugotovili, da je pri
pridobivanju poslov preko javnih naročil zelo pomembna
razpisana tehnična usposobljenost za posamezne naloge, ki
jih z referencami zelo težko izpolnijo. Kljub temu so proti
koncu lanskega leta pripravili in oddali celovite ponudbe na
treh javnih razpisih, in sicer za:
• »Gradbeni nadzor pri gradnji zaledne skladiščne površine
7.C (Dilatacija 2 in 3)« za naročnika Luko Koper, Koper,
• »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija

Dozidava k objektu IZUM; načrt: Arhiv HSE Invest
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obstoječega objekta« za naročnika Institut informacijskih
znanosti, Maribor in
• »Storitve inženirja po določilih Fidic in nadzornika po
zakonu o graditvi objektov pri ureditvi poplavne varnosti
na območju Dravinje s Polskavo (1. faza)« za naročnika
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana.
Pri ponudbi za Luko Koper so kljub celoviti ponudbi izpadli.
Pri naslednjih dveh ponudbah so bili uspešni, ker jih je
naročnik izbral in jim tudi poslal obvestilo o izboru, vendar
je pri obeh ponudbah prišlo do vpogleda v ponudbo in v
poročilo komisije.
Pri ponudbi za Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi
projekta Dozidave k objektu IZUM je neizbrani ponudnik
sprožil revizijo pri Državni revizijski komisiji, ki bo po
njihovem mnenju neuspešna, saj je naročnik spoštoval vse
zahteve iz razpisne dokumentacije.
Pri ponudbi za Storitve inženirja po določilih Fidic in
nadzornika po zakonu o graditvi objektov pri ureditvi
poplavne varnosti na območju Dravinje s Polskavo (1. faza)
so bili uspešni, ker kljub vpogledu v ponudbo ni bil sprožen
revizijski postopek in tako v kratkem pričakujejo podpis
pogodbe in uvedbo v delo.
Prizadevanja za pridobivanje poslov izven skupine HSE se
bodo nadaljevala in verjamejo, da bodo s pridobljenimi
izkušnjami v prihodnje lahko vedno bolj uspešni in
konkurenčni.

Blok 3 TEŠ vstopil v zadnje leto delovanja
V Termoelektrarni Šoštanj z najvišjo mero strokovnosti in
odgovornosti do okolja in zaposlenih ter s ciljem nemotenega
delovanja celotne termoelektrarne namenjajo veliko pozornost
vzdrževanju infrastrukture. Večgeneracijsko strokovno
upravljanje in bogate izkušnje, ki iz tega izhajajo in se jih
uporablja pri upravljanju in delovanju, se vedno znova
izkažejo kot pravilna usmeritev. Ravno iz navedenih razlogov
so šele leta 2014 zakorakali v sklepno − zadnje leto delovanja
bloka 3. Njegova življenjska doba se je zaradi strokovnega in
učinkovitega upravljanja ter rednega in sprotnega vzdrževanja
podaljšala za več kot 20 let. Do začetka tega leta je blok 3 v
svoji življenjski dobi obratoval 346.898 ur (zahodnoevropsko
povprečje za takšno proizvodno enoto je približno 200 tisoč
obratovalnih ur) in v tem času proizvedel 18,8 milijarde kWh
električne energije. V mnogih desetletjih svojega delovanja je
blok uspešno odigral eno izmed osrednjih vlog v šoštanjski
termoelektrarni. Tako v trenutkih, ko se pojavljajo »porodni
popadki« njegovega mlajšega brata bloka 6, počasi, a ponosno
zaključuje svoje življenjsko obdobje. Ekipa strokovnega kadra,
ki skrbi za uspešno delovanje bloka 3, se že dodatno strokovno
izpopolnjuje, da bo uspešno prevzela vzgojo in upravljanje
bloka 6, ki bo z vseh vidikov boljši, učinkovitejši in okolju
prijaznejši. Le upamo lahko, da bo tudi po starosti uspel doseči
svojega starejšega brata, ki bo letos izpolnil 54 let delovanja.

Turbinsko-generatorski prostor bloka 3 v letu 2013; foto: Arhiv TEŠ

Turbinsko-generatorski prostor bloka 3 v letu 2013; foto: Arhiv TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj leta 1960; foto: Arhiv TEŠ
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Okoljske zahteve ne bodo razlog za
zaustavitev TET
Glede na dejstvo, da začne v letu 2016 veljati nova Direktiva
2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih
emisijah (direktiva IED), bo treba emisije snovi v zrak iz
velikih kurilnih naprav – elektrarn na premog − prilagoditi
veljavni zakonodaji.
Zaradi objektivnih razlogov pa bodo upravljavci za svoje
naprave, ki ne bodo tehnološko posodobljene, lahko izkoristili
derogacijo pravnega reda, seveda pod določenimi pogoji.
Eden izmed teh je vključitev naprave v Prehodni nacionalni
načrt emisij (PNN).
TET se je v načrt prijavil v letu 2012, komisija Evropskega
sveta za okolje pa je s sklepom v januarju soglašala z vsebino
in potrdila naprave, ki bodo vključene. Prav tako je zanje
določila skupne letne količine emisij posameznih onesnaževal.
Vključitev naprav v PNN tako upravljavcem omogoča, da
obstoječe velike kurilne naprave prilagodijo novim zahtevam
do 30. junija 2020. Gre torej za postopno prilagajanje in
linearno zniževanje emisij posameznih onesnaževal v zadnjih
dveh letih izvajanja PNN.
Termoelektrarna Trbovlje; foto: Arhiv TET

Tabela 1: Seznam naprav, vključenih v PNN
Številka

Onesnaževala, zajeta v PNN

Skupna nazivna vhodna toplotna
moč na dan 31. 12. 2010 (v MW)

Ime naprave v PNN

SO2

NOx

Prah

1

TE-TOL D Ljubljana

481

P

P

P

2

TET F Trbovlje

350

P

P

P

3

VIPAP R Krško

56

P

P

P

4

VIPAP S Krško

60,7

P

P

P

Tabela 2: Zgornje meje emisij (v tonah)
Onesnaževalo

2016

2017

2018

2019

1. 1. – 30. 6. 2020

SO2

5872

4608

3344

2079

1040

NOx

3901

3057

2214

1371

686

Prah

647

477

307

136

68

Tabela 1 in 2 sta prilogi Sklepa komisije z dne 17. januar 2014 o priglasitvi PNN iz 32. člena Direktive 2010/75/EU Evropskega
parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki ga je predložila Republika Slovenija.
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Izdelali 5.460 metrov novih prog

Rekordna proizvodnja premoga v
Premogovniku Velenje
Proizvodnjo premoga so v Premogovniku Velenje v letu
2013 sklenili s 3.721.188 tonami in so v poslovnem načrtu
načrtovano energijsko vrednost presegli za 400 TJ; ob koncu
leta je ta znašala 43.423 TJ. Leto 2014 so začeli zelo dobro.
V januarju so dosegli mesečni rekord desetletja, nakopali so
510.000 ton premoga, kar pomeni, da so dnevno v poprečju
izkopali 22.000 ton premoga. Dnevna poraba premoga
v Termoelektrarni Šoštanj je v poprečju znašala 10.000
ton, razliko nalagajo na deponijo in jo bodo porabljali v
drugi polovici leta, ko zaradi drugačne dinamike odkopov
predvidevajo nekoliko manjšo proizvodnjo.

Na pripravskih deloviščih so izdelali 5.460 metrov novih prog,
kar je približno 1.500 metrov manj, kot so predvidevali. Kar
800 metrov primanjkljaja lahko pripišejo eni progi – to je
načrtovana sedežnica v Centralnem delu jame (CD), za katero
so sredi leta sprejeli odločitev, da je zaradi pomanjkanja virov
ne bodo izdelovali. Druga razlika gre na račun zaostankov
napredovanja zaradi zahtevnejših razmer pri pripravi navezav
in etažnih prog prihodnje odkopne plošče CD1. V letu 2013
so v jami načrtovali nekaj manj kot 600 metrov pretesarb. Na
koncu so jih izdelali 1.075,6 metra, kar je skoraj dvakrat več,
vzrok pa so nenadni pojavi stebrnih udarov in odpravljanje
njihovih posledic. Obnova deformiranih jamskih prostorov
je nujna, a je velikokrat zelo zamudna in zahtevna. Skupna
metraža, ki so jo dosegli na pripravah v lanskem letu, je
znašala 6.535,6 metra.

Načrti za leto 2014
Rekordna kalorična vrednost premoga
Lani so načrtovali kalorično vrednost premoga v višini 11,38
MJ/kg, dosegli pa so 11,66 MJ/kg. Lanski energijski načrt, ki
je osnova za prodajo, je s tem presežen. Največji pritisk na
doseganje proizvodnje je bil v zadnjem delu leta, ko so delali
skoraj neprekinjeno. Skupaj so opravili 248 delovnih dni od
načrtovanih 245 dni. Delali so tri dni več, kot so po prvotnem
delovnem koledarju načrtovali. Dva predvidena kolektivna
dopusta ob koncu leta so spremenili v dva delovna dneva, eno
dodatno nadurno dnino pa je izvedla celotna jama.

Načrt za leto 2014 še ni potrjen. Ne glede na to načrtujejo
energijsko proizvodnjo v višini 42.479 TJ ob povprečni
kalorični vrednosti 11,58 MJ/kg, kar bi zneslo okoli 3.670.000
ton premoga. To je nekje v višini lanske proizvodnje.
Dinamika odkopavanja je letos še bolj razvejana, kot je bila
lani. V prvih treh mesecih imajo ugodno odkopno fronto, v
jami Pesje odkopavajo z odkopov B, C in E na etaži k. –65.
Sredi marca končajo proizvodnjo na odkopu k. –65 E, konec
marca na odkopu k. –65 B, odkop k. –65 C pa bo proizvodnjo
nadaljeval do konca letošnjega oktobra.

Rekordna proizvodnja premoga; foto: Arhiv PV
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Izdelava Južne zračilne proge; foto: Arhiv PV

Izdelava južne zračilne proge
V jami Premogovnika Velenje so novembra lani začeli
izdelovati Južno zračilno progo, ki jo bodo povezali z
Vzhodnim raziskovalnim nadkopom. Zračilno progo, ki so
jo zaradi drugih prednostnih nalog začeli izdelovati malce
kasneje od predvidenega začetka, zapisanega v rudarskem
projektu »Izdelava navezav za odkopavanje stebra CD in
krovninskega dela jame Pesje«, izdeluje pripravska številka 9.
Potreba po vzpostavitvi nove zračilne proge je posledica
prihodnjih likvidacij zračilnih prog na G-območju. Po
likvidaciji prog na G-območju bo celotno prezračevanje
krovninskega dela jame Pesje potekalo po novo izdelani Južni
zračilni progi.
Ko bo navezava s prebojem v Vzhodni raziskovalni vpadnik
končana, bodo razbremenili navezavo iz Severne zračilne
proge v Južni raziskovalni nadkop.

Izdelava pomožnega jamskega črpališča na
koti –161
Zaradi likvidacije črpališča na k. –117 bodo morali pristopili
h gradnji novega pomožnega črpališča na k. –161. Zbiralnik
tega črpališča je namenjen vodi, ki pride z območja jame
Pesje. V tem zbiralniku se bodo primesi v vodi usedle, potem
bo prečrpana v črpališče na k. –130, nato v črpališče na k. –43
in od tam na površino.
Delati so začeli v lanskem septembru. Dimenzije prostorov, ki
jih morajo izdelati, so naslednje: dolžina prostora zbiralnika
10

vode znaša 150 metrov, dolžina prostora strojnice 20 metrov,
povprečen presek izkopa 15 m2, razdalja med jeklenim ločnim
podporjem pa 0,4 metra.
Najprej je bilo treba izdelati dve križišči, kar je bilo zaradi
težkih geomehanskih razmer za delavce zelo zahtevno. Po
izdelavi križišč so začeli izdelovati jamsko progo, ki bo v svoji
končni obliki služila kot zbiralnik za vodo. Jamsko progo
izdelujejo v dveh fazah.

Ivan Pohorec novi predsednik uprave
6. marca je potekala izredna seja Nadzornega sveta
Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega
sveta obravnavali 5. marca podano odstopno izjavo
uprave Premogovnika Velenje in na podlagi odstopne
izjave odpoklicali upravo družbe. Nadzorni svet je za
novega predsednika uprave Premogovnika Velenje s
polnimi pooblastili do 6. junija 2014 imenoval Ivana
Pohorca, dosedanjega glavnega tehničnega vodjo in vodjo
proizvodnega področja v Premogovniku Velenje, ki izpolnjuje
tudi vse pogoje, predpisane v statutu družbe.
Nadzorni svet, ki bo v tem času pripravil razpis za imenovanje
nove uprave, pričakuje, da se v tem času zagotovi normalno
delovanje Premogovnika Velenje – še vedno namreč
potekajo tudi pogajanja s Stavkovnim odborom Sindikata
Premogovnika Velenje – in nemoten proces pridobivanja
premoga.

Obnova pretočnega polja 1 HE Dravograd
z edinstvenimi rešitvami in čezmejnim
sodelovanjem
Prva faza obnove pretočnih polj na najstarejših
hidroelektrarnah DEM je v polnem teku. Na HE Vuzenica so
že dokončali obnovo pretočnih polj 2 in 4 ter začeli obnovo
pretočnega polja 3. Na HE Dravograd je obnova opreme
pretočnega polja 1 v zaključni fazi njene montaže in bo
zaključena predvidoma maja letos.
Posebej velja izpostaviti obnovo pretočnega polja 1 HE
Dravograd, ki je glede na ostala že obnovljena pretočna
polja specifična, saj so že v fazi načrtovanja njegove
obnove ugotovili, da je obstoječa tehnična dokumentacija
zelo pomanjkljiva in da bodo morali za celovito obnovo
pretočno polje zapreti tudi nizvodno, česar na ostalih do zdaj
obnovljenih poljih ni bilo treba. Pri iskanju rešitev jim je zelo
pomagalo dejstvo, da je HE Dravograd povsem enaka kot
HE Labot na avstrijski strani, zato so se povezali s kolegi iz
avstrijskih dravskih elektrarn, ki so korektno in profesionalno
omogočili vpogled v svojo tehnično dokumentacijo, vendar
tudi ta ni bila popolna, zato niso našli vseh odgovorov, ki so
jih iskali.

Zelo malo načrtov obratovalnih zapornic pretočnih polj
jim je zato povzročilo obilo težav že v fazi izdelave razpisne
dokumentacije, zato so si morali pri popisih del pomagati z
dokumentacijo obratovalnih zapornic HE Vuzenica. Popisi
del zato niso bili dovolj natančni, kar jim zdaj pri izvedbi
povzroča več nepredvidenih del.
Tudi prvi razpis za projektantske storitve in izvedbo strojnih
del ni dal želenega rezultata, saj v Sloveniji ni veliko izkušenih
projektantov, ki bi lahko sodelovali pri tovrstnih razpisih, zato
so ga v marcu 2012 zaključili brez izbire izvajalca in ga nato
ponovili – posebej za izdelavo projektnih rešitev in posebej za
izvedbo del.
Šele v juniju 2012 so s podjetjem Esotech iz Velenja podpisali
pogodbo za izvedbo del, ločeno pogodbo za izdelavo projekta
rekonstrukcij pa v juliju 2012 s projektantom Montavar
Projekt iz Ljubljane.
Dela na objektu so začeli v avgustu 2012. Obnova je bila
po obsegu podobna dosedanjim s to razliko, da so morali
pretočno polje zapreti tudi nizvodno. To je bilo potrebno,
ker je pri pretokih Drave od 0 do 420 m3/s prag zapornice
potopljen od dva do štiri metre, v nasprotnem primeru
ne bi mogli opraviti sanacijskih del na potopljenem delu
vbetoniranih vodil in na pragu zapornice.
Postopek nizvodnega zapiranja z opremo, ki je bila na
elektrarni in je vsebovala predalčni nosilec kovičene jeklene
konstrukcije in tesnilne igle, tudi najstarejšim delavcem
elektrarne ni bil poznan, saj naj bi bila po nekaterih ustnih
informacijah in ohranjenih fotografijah pretočna polja
nazadnje nizvodno zaprta takoj po 2. svetovni vojni.

Vstavljanje nosilca za nizvodno zapiranje pretočnega polja 1 HE Dravograd; foto: Arhiv DEM
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Zaposleni DEM, ki sodelujejo pri projektu, so skupaj
z izvajalci vložili veliko energije in opravili številna
poizvedovanja, da so ugotovili, kakšen je ustrezen postopek
zapiranja, ki je strokovno sprejemljiv in hkrati varen za
delavce. Pri tem so se obrnili tudi na osebje avstrijske
HE Labot, ki se je že ukvarjalo z enako problematiko
nizvodnega zapiranja pri obnovi njihovih pretočnih polj, saj
so ta praktično enaka dravograjskim.
Poleg postopka zapiranja pretočnega polja so morali hkrati
reševati tudi problematiko obstoječega predalčnega nosilca,
za katerega je kontrolni izračun pokazal, da ne prenese
zahtevanih obremenitev in zato ni primeren oziroma
varen za uporabo. Ojačitev obstoječega nosilca tehnično
ni bila izvedljiva, zato so se odločali med dvema možnima
rešitvama: nakupom novega nosilca in izposojo nosilca pri
sestrski HE Labot, ki pa ga je bilo treba dodelati. Primerjava
obeh rešitev je pokazala, da je izposoja nosilca cenejša, zato
so se odločili zanjo.
Na veliko presenečenje vseh je trdnostni izračun avstrijskega
nosilca pokazal, da tudi ta ni neposredno uporaben, vendar
je projektantu z manjšimi dodatnimi ojačitvami in predvsem
z uporabo edinstvene rešitve, s pomočjo katere je nosilec na
mestu postavitve zavrtel v smeri glavne obremenitve, uspelo
napetosti v nosilcu spraviti v dopustne meje.
Seveda je celoten postopek izposoje in potrebne dodelave
avstrijskega nosilca zaradi dodatnih zapletov pri sestavi
posojilne pogodbe zahteval veliko časa, zato so morali
pogodbeni rok izvajalcu podaljšati.

Z nosilcem HE Labot zaprto pretočno polje 1 HE Dravograd; foto: Arhiv DEM
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V septembru 2013 je izvajalec po dodelavi predalčnega
nosilca uspešno zaprl pretočno polje. Za vstavljanje nosilca
v nišo pretočnega polja je uporabil portalni žerjav, za
vstavljanje tesnilnih igel pa gozdarsko vlečnico. Celoten
postopek zapiranja je bil zelo dobro načrtovan in je potekal
brezhibno.
Montaža opreme v pretočno polje 1 je v zaključni
fazi montaže opreme, polje bo predano v obratovanje
predvidoma v letošnjem juniju.
Hkrati z obnovo strojne opreme bodo zamenjali tudi
elektronapajanje in krmiljenje obratovalne zapornice. Tudi
pri tem so se odločili za nekoliko drugačno rešitev. Na do
zdaj obnovljenih zapornicah so namreč to dejavnost v celoti
naročili pri zunanjih izvajalcih, na HE Dravograd pa bodo
montažo in izdelavo krmilnih omar izvedli sami z osebjem
elektrarne, od zunaj pa naročili le dobavo napajalnih omar
in ostalega potrebnega elektromateriala.
V reševanje problematike za nizvodno zapiranje pretočnega
polja 1 HE Dravograd je bilo vloženih ogromno dela in
truda vseh sodelujočih udeležencev pri projektu: zaposlenih
DEM, projektanta in izvajalca. Uporabljene so bile
edinstvene rešitve, ki bodo v pomoč ostalim v podobnih
situacijah in kolegom iz avstrijskih elektrarn, s katerimi so
zelo dobro sodelovali in so bili vedno pripravljeni priskočiti
na pomoč.

Uspešna sinhronizacija agregata A1 HE
Doblar I na 110 kV omrežje
Obnova hidroelektrarne Doblar I je v zaključni fazi. V četrtek,
9. januarja, ob 12. uri je bila uspešno izvedena sinhronizacija
zadnjega, tretjega agregata A1 z elektroenergetskim
omrežjem. Sledi začetek funkcionalnih preizkusov na mreži,
ki bodo potekali do konca januarja.
Po sinhronizaciji je bil agregat v funkciji obratovanja, tako
da so bili v tem času izvedeni preizkusi električnih zaščit
in razbremenitve agregata. V teh dneh potekajo še ostali
preizkusi obremenjenega agregata in posebnih režimov
obratovanja, na primer doseganje maksimalne moči. Naj
spomnimo, sinhronizacija drugega agregata A2 je bila
izvedena 9. novembra 2012, agregata A3 pa 23. avgusta 2011.
Sinhronizacija zadnjega od treh rekonstruiranih agregatov
je zaključek pomembne faze rekonstrukcije HE Doblar I,
ki poteka od leta 2009. Poleg prenove treh agregatov z vso
pripadajočo strojno in elektroopremo rekonstrukcija 75 let
stare elektrarne obsega tudi prenovo večine naprav sistema
20 kV stikališča, lastne porabe, izmenične in enosmerne
napetosti, drenaže elektrarne, hladilne vode, prenovo sistema

Sinhronizacija agregata A1 HE Doblar, Vladimir Gabrijelčič, direktor
SENG in Andrej Gorjup, direktor Rudis; foto: Arhiv SENG

ventilacije in gretja, sistema razsvetljave in male moči, sistema
požarnega javljanja in sanacijo strojnice.
Predvideno je, da se v tem mesecu začne tovarniško poskusno
obratovanje.

Poškodovana ograja dovodnega kanala MHE Planina; foto: Arhiv SENG
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Poškodbe objektov MHE Planina
nepoškodovana, saj so vzdrževalci predhodno odstranili
Žled, podrto drevje in led so zaustavili delovanje male
drevesa, ki so predstavljala potencialno nevarnost za objekt.
hidroelektrarne (MHE) Planina. Zaradi splošne nevarnosti je
do nadaljnjega za obiskovalce prenevaren dostop do Planinske Poškodbe bodo sanirane ob ugodnih vremenskih razmerah.
jame v jugovzhodnem delu Planinskega polja.
Varen dostop do Planinske jame za širšo javnost pa bo
zagotovljen šele, ko bo raven vode upadla do take mere, da
MHE Planina je bila zgrajena leta 1989 na mestu nekdanje
bodo poklicni sekači lahko odstranili polomljena drevesa
žage Javorja iz Pivke. Soške elektrarne so pri gradnji te MHE
in veje iz zajetja in kanala. Povezava elektrarne s srednje
uporabile obstoječo infrastrukturo nekdanje žage. Zajetje
napetostnim omrežjem Elektra Primorska pa bo omogočena,
MHE se nahaja na reki Unica, ob vhodu v Planinsko jamo,
ko bodo sanirane vse poškodbe na daljnovodih. Do takrat
na enem največjih podvodnih sotočij v Evropi – rek Rak in
elektrarna ne more obratovati.
Pivka. MHE Planina letno proizvede 340 MWh električne
energije iz obnovljivega vira.
V začetku februarja, ko je bila večina
države ujeta v debel led in žled, še posebej
hudo je bilo na Notranjskem, je v led
ostala ujeta tudi MHE Planina. Potem
ko so gasilci v torek, 4. februarja, očistili
pot do objekta, so se vzdrževalci prebili
do zajetja. Podrta drevesa so praktično
po celi dolini in kanalu, od zajetja vse
do strojnice. Poškodbe so vidne na
dovodnem kanalu, akvaduktu, podpornih
zidovih in zaščitnih ograjah. Led, številna
padla drevesa in veje so poškodovali
tudi nizkonapetostni kabel, potrgane
so žice, ki vodijo do transformatorske
postaje, in verjetno je poškodovan tudi
transformator. Natančnejšo oceno škode
bodo lahko ugotovili po odjugi, ko bo
iz kanala mogoče odstraniti veje in
kamenje. Strojnična zgradba je ostala
Podrta drevesa; foto: Arhiv SENG

Transformatorska postaja; foto: Arhiv SENG
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Ugodna hidrologija v začetku leta –
presežen plan proizvodnje
V poslovnem načrtu družbe HESS, d. o. o., za leto 2014 je
bila v januarju načrtovana proizvodnja električne energije
v višini 38 GWh. Skupno je bilo v prvem mesecu leta v treh
elektrarnah proizvedenih 57,17 GWh električne energije.
Zaradi ugodne hidrologije in nemotenega obratovanja je bila

načrtovana proizvodnja električne energije v prvem mesecu
letošnjega leta tako prekoračena za 50,5 odstotka. Zaradi
nadaljevanja ugodne hidrologije se bo presežek proizvodnje
nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih.

HE Krško; foto: Arhiv HESS

Ne morejo biti sami
V družbi HESS, d. o. o., so z veliko sočutja spremljali težke
razmere, s katerimi so se soočali državljani, ki so jih prizadeli
žled, lomljenje dreves, obup in nemoč. Hidroelektrarne in
družba HESS ležijo na področju, kjer so jih katastrofalne
posledice na srečo obšle, vendar se zavedajo, da morajo
ob tovrstnih katastrofah drug drugemu stopiti naproti in
morda vsaj delno olajšati breme, ki jim ga je naložila narava.
V družbi so se tako z veseljem odzvali klicu na pomoč ter
na težko dostopen predel Idrije začasno, vendar brezplačno
posodili premičen Diesel električni agregat (DEA) z
zmogljivostjo 80 kW. Agregat omogoča napajanje od 30 do 60
gospodinjstev, odvisno od porabe (stanovanjske hiše, kmetije,
samooskrba z vodo − črpalke idr.).
Uničen daljnovod; vir: Internet

15

› Predstavljamo

Evropski pogled v prihodnost
Novo leto so na evropskem parketu zaznamovali novi predlogi za bolj trajnostno
energetsko in podnebno politiko do leta 2030 in nova pravila za državne pomoči
na področju okolja in energije, začela se je nova finančna perspektiva EU 2014–
2020, trg se pomika v smeri večje transparentnosti, pravočasno dokončanje
notranjega energetskega trga pa je še vedno pod vprašajem. Sicer pa bodo leto
2014 zaznamovale tudi evropske volitve.
Evropska komisija je januarja objavila dolgo pričakovan
strateški dokument Okvir za podnebno in energetsko
politiko do leta 2030, ki v ospredje postavlja 40-odstotni cilj
znižanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi
z letom 1990. Trenutni trendi kažejo, da bo EU s trenutnimi
politikami dosegla 24-odstotno znižanje emisij do leta 2020 in
32-odstotno znižanje emisij do leta 2030. Komisija predlaga
tudi zavezujoč vseevropski cilj glede povečanja deleža
energije iz obnovljivih virov (OVE) na vsaj 27 odstotkov do
leta 2030. Ta cilj pa ne bo preveden v zavezujoče nacionalne
cilje, kot to velja za cilje do 2020, in daje državam članicam
večjo fleksibilnost pri določanju stroškovno najučinkovitejših
načinov za doseganje cilja. Delež energije iz OVE na ravni
EU je v letu 2012 znašal 13 odstotkov, na podlagi trenutno
veljavnih politik pa se pričakuje, da bo EU leta 2020 dosegla
21-odstotni delež, leta 2030 pa 24-odstotni delež. Komisija pa
ne predlaga novega cilja na področju energetske učinkovitosti,
saj vse kaže, da 20-odstotni cilj do leta 2020 ne bo dosežen.
Nova pravila državnih pomoči izpostavljajo tudi trend razvoja
mehanizmov zmogljivosti ter podpornih shem za OVE, ki so
bolj prilagojene trgu, v obliki tržnih premij ali shem potrdil
oziroma certifikatov.
Tudi neuravnotežen evropski sistem trgovanja z emisijami
(ETS) doživlja spremembe. Nedavno dogovorjen »backloading« za začasno izvzetje 900 milijonov kuponov ETS
predstavlja prvi korak za odpravljanje presežka kuponov v
naslednjih letih. Kot naslednji korak je predviden strukturni
ukrep za reševanje presežka v obliki rezerve za stabilnost trga,
ki bi začela delovati z letom 2021.
Nova pravila državnih pomoči pa izpostavljajo tudi trend
razvoja mehanizmov zmogljivosti ter podpornih shem za
OVE, ki so bolj prilagojene trgu.

Neenotne države članice
Francija, Nemčija, Italija, Avstrija, Belgija, Danska, Irska
in Portugalska podpirajo jasne cilje OVE do leta 2030, saj
naj bi to okrepilo evropsko konkurenčnost in zagotovilo
potrebno stabilnost, ki jo industrija potrebuje pri načrtovanju
naložb. Na drugi strani pa Velika Britanija, Poljska in Češka
nasprotujejo novim ciljem na področju OVE (in podpirajo
le cilj v zvezi z emisijami). Britanski minister za energijo Ed
Davey je namreč mnenja, da so cilji OVE nefleksibilni in
nepotrebni, saj predstavljajo oviro za plin, jedrsko energijo in
eksperimentalne tehnologije, kot je CCS oziroma shranjevanje
in skladiščenje ogljika.
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Nasprotniki zavezujočih ciljev za OVE tudi menijo, da
trenutne podporne sheme za OVE pomenijo izkrivljanje trga
in višje cene električne energije za evropska gospodinjstva in
industrijo. Evropska podjetja plačujejo več kot dvakrat višje
cene električne energije kot njihovi ameriški kolegi in štirikrat
toliko za plin. Zanimivo pa je dejstvo, da Nemčija, katere cilj
je 80 odstotkov OVE do leta 2050, trenutno pokuri rekordne
količine premoga in namerava odpreti deset novih elektrarn
na premog.
Lanske parlamentarne volitve v Nemčiji in nova »zgodovinsko
prelomna« koalicijska pogodba med Nemško konservativno
unijo CDU/CSU in Social demokrati pomenijo močno
podlago oziroma »trend-setting« za razvoj evropske
energetike v prihodnje. Pogodba vključuje nadaljnji pospešen
razvoj in povečevanje deleža OVE ob nadzorovanju stroškov
(določena tudi solarna kapica), tržni naravnanosti in skladno
z razvojem omrežja postopno ukinjanje jedrske energije,
novo vlogo konvencionalnih elektrarn v smislu razvoja
mehanizmov zmogljivosti in oprostitvi prispevka za OVE
določenim energetsko intenzivnim podjetjem. Ni naključje,
da zgoraj omenjeni strateški dokumenti Evropske komisije v
veliki meri vsebujejo podobna določila.
V katero smer se bodo razvijale evropske politike, vključno
z energetsko, je odvisno tudi od evropskih volitev, ko bodo
potekale letos maja, in posledično od nove sestave Evropske
komisije.

Notranji energetski trg
Čeprav je bilo dokončanje notranjega energetskega trga
EU predvideno v letu 2014, aktualni evropski komisar za
energijo Gunther Oettinger priznava, da za tem ciljem
močno zaostajamo. Evropski svet je sicer oktobra 2013
potrdil seznam skupnih projektov na področju energetske
infrastrukture, ki naj bi pripomogli k uresničitvi zastavljenega
cilja, da po letu 2015 v EU ne bo več energetskih otokov. Za
ta namen je v novi finančni perspektivi 2014−2020 preko
Inštrumenta za povezovanje Evrope namenjenih skoraj 6
milijard evrov evropskih sredstev.
Se pa evropski energetski trg razvija v smeri večje
transparentnosti. Uredba o celovitosti in preglednosti
veleprodajnega energetskega trga − REMIT namreč prinaša
obveznost poročanja s podatki o transakcijah Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki predstavlja
ključni člen pri oblikovanju notranjega energetskega trga.

Slovenija
V slovenskem prostoru je trenutno veljaven Nacionalni
energetski program z dolgoročno strategijo države na
področju energetike zastarel, saj je bil sprejet pred vstopom
Slovenije v EU, poudarek pa daje cilju zmanjševanja CO2 v
skladu s Kyotskim protokolom. Poskus novelacije do danes
ni uspel. Tik pred sprejetjem je nov energetski zakon, ki
ga je Državni svet sicer z vetom zavrnil in je bil poslan v
ponovno, a zadnje glasovanje v Državni zbor in predstavlja
pravno podlago za oblikovanje Energetskega koncepta
Slovenije (EKS) in Državnega razvojnega energetskega načrta
(DREN). Prvi predstavlja nacionalni energetski program
in ga na predlog Vlade RS sprejme Državni zbor. Obnavlja
se vsakih deset let, določil pa naj bi cilje konkurenčne,
trajnostno naravnane in zanesljive oskrbe z energijo za
naslednjih 20 let in okvirno tudi za naslednjih 40 let. Skrajni
rok sprejema glede na Normativni program dela Vlade
RS je konec maja letos. DREN pa bo zajemal naložbe v
energetsko infrastrukturo, ki so v splošnem gospodarskem
interesu države, in ga mora pristojno ministrstvo predložiti
v sprejem vladi najkasneje v enem letu po sprejemu EKS,
kar naj bi se zgodilo še letos. Zaradi nepopolnega prenosa
pravil notranjega energetskega trga EU oziroma tretjega
energetskega paketa nam je namreč že grozila denarna kazen.
V HSE pozdravljamo sprejem novega energetskega zakona
in pripravo nadaljnjih strateških dokumentov na področju
energetike, ki pa morajo odražati trenutne potrebe Slovenije
in slediti evropskim trendom.
Oglas HSE 3-A5-tisk.pdf
1
28.5.13
20:15
Besedilo: Karina Medved
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REUS JSS 2013 – Kje so tržne niše v
javnem in storitvenem sektorju?
Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS) se je v letu 2013 iz
gospodinjstev razširila tudi na javni in storitveni sektor. To je prva tovrstna
raziskava o energetski učinkovitosti, ki omogoča celovit vpogled v dejansko
stanje, potrebe in pripravljenost trga končnih porabnikov energije v podjetjih in
javnih ustanovah. Rezultati predstavljajo ključno izhodišče ponudnikov energije
za opredelitev poslovnih priložnosti in načrtovanje prodajnih strategij.
Raziskava REUS je ob podpori HSE v štirih letih spremljanja
ravnanja z energijo in pripravljenosti na vlaganje v energetsko
učinkovite ukrepe v gospodinjstvih omogočila široko
uporabno referenčno bazo podatkov vključno s kazalniki in
trendi rabe energije. Rezultati raziskave REUS ponudnikom
energije in storitev omogočajo dragocen vir preverjenih
dejstev in usmeritev pri načrtovanju prodajnih strategij in
posameznih tržnih dejavnosti. Omogočajo vpogled v način
porabe energije, v pripravljenost na vlaganje in v vse druge
vidike, ki so povezani z rabo električne energije in drugih
virov energije pri končnih porabnikih.
V želji, da se naročnikom raziskave omogoči širši vpogled
v trg končnih porabnikov, je bila v letu 2013 raziskava
energetske učinkovitosti Slovenije prvič izvedena v javnem
in storitvenem sektorju (REUS JSS), ki porabljata okoli
deset odstotkov končne energije v Sloveniji. To je prva
tovrstna raziskava o energetski učinkovitosti, ki je omogočila
referenčni vir podatkov za javni in storitveni sektor na ravni
Slovenije. Anketiranih je bilo 744 organizacij. Analizirane so
bile stavbe javne uprave, druge upravne in pisarniške stavbe,
trgovine, hoteli, gostinske stavbe in stavbe, v katerih se izvaja
izobraževanje. V tovrstnih stavbah se porabi 85 odstotkov
energije v javnem in storitvenem sektorju. Celotna uporabna
površina tovrstnih stavb znaša 19,3 milijona m2. Raziskava
REUS JSS je skupni projekt konzorcija, ki ga sestavljajo IJS
CEU, GI ZRMK, Informa Echo, SURS in Valicon. Odslej
bo naročnikom raziskave omogočeno spremljanje trga
gospodinjstev ter javnega in storitvenega sektorja v dvoletnih
intervalih. Raziskava REUS z obema anketama naročnikom
omogoča spremljanje približno tretjine porabe končne
energije v Sloveniji.
Konec novembra je bila na Gospodarski zbornici Slovenije
(GZS) v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov
raziskave REUS JSS 2013, ki jo je odprl mag. Bojan Kumer,
državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Del predstavitve je bila okrogla miza z naslovom »Energetska
učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod
drobnogledom«. Usmerjena je bila v opredelitev realnih
izzivov v javnem in storitvenem sektorju na osnovi rezultatov
raziskave. Pri soočenju in konstruktivnem usklajevanju so
sodelovali predstavniki javne uprave, energetske stroke,
ponudniki energije in energetskih storitev. Izvršni direktor
raziskav in razvoja v HSE, d. o. o., mag. Djordje Žebeljan
je predstavil prizadevanja pri zagotavljanju prihrankov in
učinkovite rabe energije po vzorcu programov za velike
dobavitelje v skupini HSE.
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Rezultati razkrivajo poslovne priložnosti
Oglejmo si nekaj rezultatov iz standardnega poročila raziskave
REUS JSS 2013, ki podajajo vrsto poslovnih priložnosti za
dobavitelje energije in ponudnike energetskih storitev.
Slaba desetina anketiranih namerava v prihodnjih treh
letih vlagati v povečanje energijske učinkovitosti poslovnih
prostorov. Kar 84 odstotkov pa jih razmišlja o tem, kako
bi energijo uporabili učinkoviteje, s čimer želijo predvsem
zmanjšati stroške (80 odstotkov anketiranih), rabo energije
(60 odstotkov) ter vplive na okolje (47 odstotkov). Slišati je
lepo, a kljub temu se v dveh petinah organizacij še niso lotili
projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov, v
tistih, kjer so se jih, pa so to storili z zunanjimi svetovalci (20
odstotkov) oziroma sami (16 odstotkov).
Na vprašanje, za koliko odstotkov bi lahko v njihovih
poslovnih prostorih zmanjšali rabo električne energije, je 35
odstotkov vprašanih odgovorilo, da za pet do deset odstotkov,
22 odstotkov pa jih meni, da bi lahko dosegli več kot
15-odstotno zmanjšanje.
Energetski pregled poslovnih prostorov, ki je podlaga za
izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije, je bil opravljen
pri 17 odstotkih anketiranih organizacij. 44 odstotkov
organizacij zanima izvedba energetskega pregleda stavb s
strani dobavitelja energije, 39 odstotkov pa je takšnih, ki jih
zanima sofinanciranje naložb v energetsko opremo s strani
dobavitelja energije. Energetsko izkaznico stavbe pozna le 15
odstotkov v raziskavo vključenih organizacij.
Poleg električne energije, ki je najbolj razširjen vir energije (89
odstotkov), ki se uporablja v poslovnih prostorih, je na prvem
mestu zemeljski plin (40 odstotkov), sledita daljinska toplota

Predstavitev rezultatov raziskave REUS; foto: Arhiv Informa Echo

in kurilno olje (oba po 24 odstotkov). Toplotne črpalke so
največ »glasov« (24 odstotkov) dobile tudi pri vprašanju,
za kateri energent bi se najverjetneje odločili, če bi menjali
energent za pripravo sanitarne tople vode. Poslovne prostore
hladi kar 70 odstotkov vprašanih. 42 odstotkov pa električne
klimatske naprave uporablja tako za hlajenje kot tudi za
ogrevanje prostorov.
Osem odstotkov organizacij kupuje električno energijo,
pridobljeno iz obnovljivih virov, 19 odstotkov se jih namerava
za to odločiti v prihodnjih treh letih. 18 odstotkov organizacij
ima za dobavo električne energije sklenjeno pogodbo za
obdobje enega leta, 24 odstotkov za obdobje dveh ali treh let,
17 odstotkov pa za obdobje, daljše od treh let.
Pri izbiri dobavitelja je najpomembnejša cena, tako meni 76
odstotkov organizacij. O zamenjavi dobavitelja električne
energije razmišlja 16 odstotkov organizacij. Če bi bila cena
energenta nižja za 5 odstotkov, bi dobavitelja zamenjalo 6
odstotkov organizacij. Če bi bila cena energenta nižja za od
6 do 10 odstotkov, bi dobavitelja zamenjalo 23 odstotkov
organizacij. Nadaljnjih 17 odstotkov organizacij bi dobavitelja
zamenjalo, če bi bila cena energenta nižja od 11 do 15
odstotkov. Za 20 odstotkov organizacij pa bi cena energenta
morala biti nižja za več kot 15 odstotkov.
Tudi ko gre za energijsko varčno razsvetljavo, se javni in
storitveni sektor ne moreta ravno pohvaliti – delež prostorov
brez vgrajenih varčnih svetil je namreč kar 42-odstotni.

Vprašanja skupine HSE
Skupina HSE je v raziskavo REUS JSS 2013 vključila nekaj
vprašanj. Oglejmo si izbor ugotovitev.
Polovica organizacij je že slišala za Modro energijo, kar je za
desetino več kot za Zeleno energijo, za Reenergijo pa je že
slišalo 14 odstotkov organizacij. Med organizacijami, ki so že
slišale za Modro energijo, jo uporablja dobra desetina. Modra

energija je največkrat (64 odstotkov) zaznana kot obnovljiv vir
energije. 14 odstotkov anketiranih, ki so že slišali za Modro
energijo, je seznanjenih s tem, za kaj se porabljajo sredstva, ki
se zbirajo v Modrem skladu. Četrtina anketiranih organizacij
je že slišala za kampanjo Energija si, bodi učinkovit, petina pa
za Modrega Jana.
Slaba desetina organizacij preverja, iz kakšnih virov je
proizvedena električna energija. Dobra polovica organizacij
je seznanjena s tem, da k vsaki porabljeni kWh električne
energije plačajo tudi prispevek, namenjen spodbujanju rabe
obnovljivih virov energije (OVE), slaba polovica pa ve tudi za
prispevek k spodbujanju učinkovite rabe energije (URE).
V primeru gradnje elektrarn na področju Slovenije
so organizacije najbolj naklonjene gradnji vetrnih (87
odstotkov), sončnih (83 odstotkov) in hidroelektrarn (70
odstotkov), manj so naklonjene gradnji jedrskih elektrarn
(21 odstotkov), najmanj pa gradnji termoelektrarn (13
odstotkov). Podobna je naklonjenost organizacij gradnji
elektrarn v lokalnem okolju, le delež naklonjenih je nekoliko
nižji.
Od službenih ali gospodarskih vozil na električni pogon
pričakuje polovica organizacij čim daljši doseg z enim
polnjenjem, davčne olajšave (46 odstotkov), več javnih
polnilnic (45 odstotkov), nepovratne finančne spodbude pri
nabavi vozila (43 odstotkov), nižje stroške registracije (38
odstotkov), kratko trajanje polnjenja (33 odstotkov) in nižje
cestnine (31 odstotkov).
Veliko več informacij o tem, kaj trg končnih porabnikov
energije želi in potrebuje, najdete v poročilu raziskave
REUS JSS 2013. Videoposnetke z okrogle mize »Energetska
učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod
drobnogledom« pa si lahko ogledate na portalu www.
pozitivnaenergija.si.
Besedilo: Rajko Dolinšek
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PODZEMNA PUSTOLOVŠČINA
v rovih premogovnika 160 m pod površjem na eni od
najdebelejših znanih plasti premoga na svetu.

PrENOVLjENI PODZEMNI DEL
Muzej je odprt od 9.00 do 16.30.
OB NEDELjAH IN PONEDELjKIH jE MUZEj ZAPrT.
Priporočljive so predhodne najave ogleda.

20

0 997
Tel.: (0)3 587
a@rlv.si
e-mail: trgovin

uzej
www.rlv.si/m
elenje
Stari jašek, V

