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INTERVJU S PROFESORJEM IN VODILNIM SLOVENSKIM STROKOVNJAKOM 
NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN 

OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, V POSEBNI IZDAJI REVIJE PLIN  
SLOVENSKI ZELENI VODIK IN TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE

Kratek življenjepis
1. Spoštovani profesor Novak, ste zagotovo 

najvidnejši slovenski strokovnjak na področju 
učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije 
in novih tehnologij na področju energetike. Kam v 
vašem bogatem raziskovalnem delu uvrščate zeleni 
vodik in uvajanje vodikovih tehnologij in kakšno 
prihodnost jim napovedujete? Na katere dosedanje 
reference na tem področju bi nas želeli uvodoma 
opozoriti?

odik je osnova za kemično akumulacijo sončne 
energije in poleg biomase predstavlja najbolj 
učinkovit način shranjevanja energije sonca za 

daljše obdobje.

Vodik pridobljen iz obnovljivih virov energije  (zeleni 
vodik) bo v bodoče brez dvoma pomemben energent 
v dveh vlogah:

- v prvi fazi tranzicije bo, v sonaravnem 
eksergijskem sistemu (o katerem sem pisal 
lani v reviji PLIN), kot surovina za kemijo in 
sintetična goriva;

- v drugi fazi tranzicije, po letu 2030, pa tudi 
kot neposredno gorivo v novih tehnologijah 
(gorivne celice, plinske turbine na vodik, itd.). 

Hitrost uvajanja vodika (pri tem mislim vedno samo na 
»zeleni« vodik) bo predvsem odvisna od vlaganj v R & 
R za tehnološko posodobitev sedaj znanih postopkov 
za pridobivanje vodika (elektrolize in drugih kemičnih 
ali fizikalnih postopkov za njegovo pridobivanje) in 
za prehod v velikoserijsko proizvodnjo naprav za 
njegovo uporabo (za industrijske in gospodinjske 
naprave, motorje, gorivne celice in plinske turbine). 

Vodik je zelo specifičen plin. Je zelo redek in ga je 
težko tesniti in hitro gori. Zaradi teh lastnosti večina 
današnjih naprav za uporabo naravnega plina ali UNP 
ni primerna za njegovo uporabo. Če ga primešavamo 
v manjših količinah (danes je to 7 ÷ 10 %) se naprave 
še lahko prilagodijo novi mešanici.

Posebno pozornost pa bo potrebno posvetiti  

V

PROF. DR. PETER NOVAK 
VODILNI SLOVENSKI STROKOVNJAK NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, 

UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Prof. dr. Peter Novak se je rodil leta 1937 v Novem 
mestu, kjer je zaključil  gimnazijo. Diplomiral je na 
Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, doktorski naziv 
je pridobil leta 1975 na Fakulteti za strojništvo 
v Beogradu. Njegova raziskovalna in strokovna 
področja so: prenos toplote in snovi v stavbah, 
sončna energija, planiranje energetike, energetska 
politika, varstvo in izboljšanje človekovega okolja.  
Od leta 1961 do upokojitve je bil predavatelj 
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, od leta 
1984 redni profesor. Njegovi predmeti so bili: 
Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija, Obnovljivi 
viri energije in Varstvo okolja. Bil je tudi dekan 
fakultete ter ustanovitelj in dekan Visoke šole za 
tehnologije in sisteme v Novem mestu.

Profesor Novak je aktivno sodeloval v številnih 
združenjih in organizacijah. Bil je predsednik 
Sveta za varstvo zraka v SFRJ, bil je član 
Znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za 
okolje, kateri je zadnje štiri leta (do leta 2016) tudi 
podpredsedoval, aktiven je bil tudi v več odborih 
SIST-a. Njegovo zavzeto delo so prepoznali tako 
doma kot v svetu, tako je pridobil naziv zaslužni 
profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerze v 
Novem mestu,  postal je zaslužni član ASHRAE, 
častni član Mednarodnega inštituta za hlajenje - 
IIR, Evropske organizacije za gretje in hlajenje - 
REHVA, je dobitnik Zlate medalje REHVA v letu 
2010, kar velja kot najvišje evropsko priznanje za 
življenjsko delo v stroki, je častni član SITHOk-a, 
KGH, SLOSE, ZITS, Zveza strojnih inženirjev 
Slovenije mu je leta 2011 podelila nagrado za 
življenjsko delo. Profesor Novak je tudi znanstveni 
sodelavec Inštituta MIK Celje.
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masovni uporabi vodika v zaprtih prostorih, zaradi 
problema tesnjenja in nevarnosti eksplozij pri tem. 
Vsi poznamo pokalni plin.

Če so naprave za uporabo vodika na prostem, 
molekule vodika iz netesnih mest odhajajo v ozračje 
in nevarnosti za eksplozijo praktično ni. Povsem 
drugače je v zaprtih prostorih, kjer lahko hitro pride 
do koncentracije vodika na spodnji eksplozivni 
meji. Varnost pri uporabi vodika bo morala biti na 
prvem mestu. To bo, po mojem mnenju, zadrževalo 
njegovo masovno uporabo v prvi fazi tranzicije v nov 
eksergijski sistem. 

Uporabljam ime eksergijski in ne energijski sistem, kajti 
mi potrebujemo samo eksergijo, to je delazmožni del 
energije (po slovenskem termodinamiku in mojemu 
profesorju dr. Z. Rantu). Drugi del, ki se imenuje 
anergija, je brezplačno na razpolago v neomejenih 
količinah, saj je to energija okolja.

Zato pričakujem v prvi fazi tranzicije predvsem 
uporabo vodika za sintezo goriv s pomočjo 
organskega ogljika, ki ga iz atmosfere črpajo rastline. 
V tem primeru bomo dobili klasična, toda dražja  
goriva, kot so metan, metanol, lahko tudi etanol in 

dimetileter, katerih tehnologija uporabe je znana in 
dovolj varna. 

Cena teh energentov bo zaradi dodatne pretvorbe 
sicer višja, toda ne pozabimo: za njih imamo zgrajeno 
vso infrastrukturo za transport in vse tehnologije za 
uporabo. Za uporabo čistega vodika, kot energenta, 
pa je potrebno na novo zgraditi vso infrastrukturo. 
Samo del sodobnih plinovodov za naravni plin je 
primeren za transport vodika pod visokimi tlaki.

Pri tem bi spomnil na moj predlog uvajanja OVE 
v okviru sistema STRES. To je kratica za sonaravni 
transaktivni eksergijski sistem, katerega stebri so: 
sončna energija v vseh oblikah in iz nje pridobljeni: 
biomasa, vodik, metan in metanol (pogojno 
dimetileter, kot zamenjava za dizelsko gorivo in 
etanol). Več o tem je bilo objavljeno v reviji PLIN 
št 3/2018 str. 12-28 in članku Sustainable energy 
with zero emissions of GHG for cities and countries, 
Energy & Buildings, 98, 2015, str. 27-33). Realizacija 
tega sistema poteka po celem svetu pod različnimi 
imeni (Power to Gas, Hydrogen society itd). 
Spremenile so se tudi mednarodne okoliščine (Pariški 
sporazum, Zeleni dogovor), ki po končani epidemiji s 
COVID-19 predvidevajo velike spremembe. Težišče 

industrijskega razvoja bo predvsem na področju 
digitalizacije in energetike v najširšem pomenu 
besede. 

Da je uvajanje in uporaba vodika v evropski prostor 
zelo zahteven projekt, dokazuje tudi pravkar 
sklenjena pogodba CEN–a za izvedbo predštudije  
»Odprava tehničnih ovir pri uporabi vodika v 
plinovodih za naravni plin in končnih porabnikih 
(naravnega plina)«. Študija bo obsegala  8 prioritet: 
varnost, kakovost plina, podzemno skladiščenje, 
proizvodnjo elektrike in motorjev, industrijo, jeklene 
cevovode, opremo vodikovodov, aparate pri končnih 
uporabnikih. Projekt bo trajal eno leto in bo osnova 
za številne standarde, ki so potrebni za varno uvajanje 
vodika v sistem.  Na sliki vidimo strukturo projekta, ki 
ga vodi DIN.

Na osnovi izdelanih analiz bodo popravljeni obstoječi 
in izdelani novi standardi. Če ocenjujemo čas za 
odobritev standarda na 3 leta (minimalno), potem 
je lahko izračunati čas za masovno uvajanje vodika 
v eksergetski sistem, ki se bo pričelo po letu 2025. 
To pa ne pomeni, da ni potrebno pred tem pričeti 
z izgradnjo infrastrukture, za katero že obstojajo vsi 
predpisi.

2. Ste mednarodno izredno aktivni, ali nam 
lahko zaupate, kako poteka vaše vključevanje 
in sodelovanje z drugimi inštitucijami znanja ter 
podjetji ter domačimi in tujimi partnerji na projektih? 
Na katera področja se prednostno usmerjate? 
Katere primere in projekte v povezavi z zelenim 
vodikom, vodikovimi tehnologijami in hranjenjem 
viškov energije lahko posebej izpostavite?

oje sodelovanje z drugimi inštitucijami znanja 
je predvsem v obliki predavanj na univerzah 
in sodelovanje pri doktoratih. V stiku sem 

s številnimi organizacijami, ki pripravljajo nove 
tehnologije ali pa projekte za zmanjšanje emisij 
TGP. Sodelujem v mednarodni skupini pri Academia.

edu (California, Amerika) pri komentiranju člankov 
in predlogov, povezanih z razvojem energetike in 
izboljšanjem okolja. Konkretno se sedaj dogovarjamo 
s partnerji o možnem procesu CCS za TEŠ 6, o 
plinifikaciji biomase in odpadkov, o kogeneraciji z 
odpadno lesno biomaso prek sistema uplinjanja in o 
gojenju alg s CO2 iz dimnih plinov in drugo.

Posebej bi izpostavil projekt plavajočih FNE na delu 
slovenskih jezer in neposredna proizvodnja vodika 
s sončno energijo ob njih. S študenti magistrskega 
študija FS Novo mesto smo opravili analizo slovenski 
jezer, ocenili, kakšen delež in kakšna tehnologija bi 
bila primerna za njihovo realizacijo. Prvi tak primer 
bi bil nedvomno najbolj primeren na umetnih jezerih 
v Velenju, saj kupujejo  avtobuse na vodik, vodika pa 
nimajo. To bi bil tudi prvi korak k transformaciji doline 
v nove tehnologije.

Z veliko žalostjo spremljam negativne odzive na 
sosežig v TEŠ, kjer lokalna skupnost ni dojela, da je 
ta predlog lahko uvod v veliko prestrukturiranje z  
uvajanjem sodobne tehnologije uplinjanja biomase 
in organskih odpadkov ter proizvodnjo sintetičnih 
zelenih goriv. Velenje ima industrijo, ki proizvaja 
veliko odpadkov in proizvaja naprave v visokih serijah, 
ki so čisti uporabniki elektrike. Ni pa podpore za 
proizvodnjo zelene elektrike (kar bi sosežig pretežno 
bil) ali zelenih goriv z novimi tehnologijami. Resnici na 
ljubo: ni tehnologije brez vpliva na okolje. Zakaj tega 
dejstva ne sprejmemo v Sloveniji, ko se pripravljamo 
na tranzicijo v energetiki?  Ne maramo sosežiga, ne 
maramo vetrnic, ne maramo FNE na jezerih ali visoko 
nad površino postavljenih na slabem kmetijskem 
zemljišču, ne maramo HE, še posebej ne malih HE, ne 
maramo domov za ostarele, ne maramo kamnolomov 
....  To je duševno stanje, ki se lahko primerja z, 
oprostite izrazu,  Butalami.

Mislim, da je naloga nas vseh, da premagamo 
to nejeverje in pokažemo vse prednosti, ki jih 
dolgoročno prinašajo OVE za vse bodoče generacije, 
kljub nekaterim njihovim negativnim vplivom na 
okolje.

M
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3. Glede na vaše bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija 
na tem področju razvije svojo zgodbo o uspehu in 
kakšni predpogoji bi morali biti izpolnjeni za njeno 
realizacijo?

a tem področju bo sodelovalo več panog: 
za njegovo proizvodnjo, shranjevanje in 
distribucijo in za izdelavo naprav za njegovo 

uporabo. Tu vidim veliko vlogo elektrogospodarstva, 
saj je vodik sinonim za kemično hranjenje zelene 
elektrike, naših prodajalcev naftnih derivatov in plina 
ter proizvajalcev naprav za njegovo uporabo. Imen ne 
bom našteval, kajti smer je nova in lahko se pojavijo 
tudi novi izvajalci in nove rešitve.

Slovenija mora razviti svojo zgodbo o uspehu 
pri proizvodnji in distribuciji vodika. Pri napravah 
za njegovo uporabo pa smo na področju velike 
mednarodne konkurence in velikih vlaganj v njihovo 
velikoserijsko proizvodnjo, zato tu pričakujem nekaj 
manjše angažiranje slovenske industrije, saj ji manjka 
kapitala. 

Predpogoji, ki jih je treba 
izpolniti, so zelo enostavni:  
zagotoviti dovolj veliko 
proizvodnjo zelene elektrike, 
osvojiti ali kupiti licenco za 
izgradnjo elektroliz  (paketnih 
in velikih), določiti lokacije 
za shranjevanje vodika v 
plinastem ali tekočem stanju 
na vsaj 5 geografsko ustrezno 
razporejeni področjih v Slove-
niji, z ozirom na pričakovano 
porabo vodika in, zagotoviti 
sredstva iz svežnja za 
tranzicijo (zeleni dogovor). 
Višina nepovratnih sredstev je 
znana in tudi višina kreditnih 
linij. Cilji, ki jih moramo doseči, 
so tudi znani.

Zelo je pomemben še en pogoj: pripraviti je treba 
celovit projekt razvoja vodikovih in zanje spremljajočih 
tehnologij in vnaprej postaviti pogoje razpisov za 
dodelitev sredstev.

Znanost in stroka morata vnaprej vedeti, kaj 
bomo gradili in kako. Pri tem pa želim opozoriti na 
ekonomsko stran prehoda, ki v prvi fazi za uporabo 
čistega vodika ni najbolj ugodna. 

Tehnologije pridobivanja vodika so nujne, če želimo 
zmanjšati eksergetsko odvisnost od uvoza. Pri tem 
riziko ni velik, saj je solarni vodik po sedanjih cenah 
zelo blizu ceni vodika iz metana. Z ustrezno davčno 
politiko na fosilni ogljik se ceni lahko izenačita.

Danes sta poznani predvsem dve tehnologiji za 
pridobivanje zelenega vodika iz vode: alkalna 
elektroliza in PEM elektroliza. Prva je stara in 
znana tehnologija, je cenejša in deluje z izkoristkom 
pretvarjanja vode v vodik in kisik z elektriko okoli 
0,75-0,80 % (npr. NEL 49 kWh/kg). Slika spodaj 
prikazuje kompaktno enoto za proizvodnjo 485 
mn

3/h pri porabi 2,2 MWh/h.

Njena slaba stran je, da deluje optimalno pri polni 
obremenitvi. Tehnologija PEM pa se lahko preprosto 
prilagodi razpoložljivi količini elektrike.

4. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih – sonaravnih tehnologij in sistemov v 
Sloveniji, vključno z vodikom? Kdo menite, da bi 
morali biti (ali pa so že) ključni promotorji in nosilci 
tovrstnih projektov? Kaj je po vašem mnenju dobro 
in kaj pomanjkljivo v podjetjih za uspešen preboj 
tovrstne inovativnosti?

vajanje sonaravnih tehnologij v Sloveniji je 
počasno, nekoordinirano in finančno slabo 
podprto. Nismo izpolnili zahteve za 25 % OVE 

do 2020, slabo gradimo FNE, pri HE in vetrnicah se 
nam zapleta, nepravilno stimuliramo kurjenje z lesom 
in nakup električnih avtomobilov. Nova zakonodaja 
z nižjimi davki na draga vozila na fosilna goriva pa je 
prava katastrofa. Brez dvoma je dober promotor EKO 
sklad, vendar je včasih napačno usmerjen. GEN I je 
dobro zastavil svojo akcijo s sončnimi elektrarnami na 
strehi, vendar je šele sedaj popravljena zakonodaja 
omogočila nekaj hitrejši razvoj, predvsem skupinskih 
FNE. V Sloveniji bi morali letno zgraditi vsaj 300 
MW naprav za uporabo OVE, če govorimo samo o 
elektriki. Ne dosegamo niti načrtov iz NEPN, ki smo 
jih lani sprejeli.

Zelo moti tudi medijska in politična podpora za 
gradnjo nove JEK 2, ki ne predstavlja dolgoročno 
dobre rešitve za Slovenijo. To upočasnjuje izgradnjo 
naprav za uporabo OVE in potiska državo v kot, ko 
po desetletju slabih aktivnosti na tem področju ne 
bo imela več izbire, kot nadomestiti TEŠ 6 z drugo JE.

N

U

Čuti se pomanjkanje navdušenja nad prehodom v 
nov eksergetski sistem na vseh ministrskih nivojih in 
v Vladi. Minister na MOP se še najbolj trudi urediti 
prepreke pri planiranju in izvedbi projektov, vendar 
je osamljen. Na infrastrukturnem ministrstvu se 
ukvarjajo v glavnem z zakonodajo in ne z operativo. 
Kmetijstvo spi, čeprav bo biomasa zagotovo tretji 
glavni steber energetike jutrišnjega dne. 

Podjetja, ki se ukvarjajo s dobavo in distribucijo 
naravnega plina, bi morala poskrbeti za dvoje: 
preveriti plinovode, v kolikšni meri so ustrezni za 
dodajanje vodika vanje in zagotoviti proizvodnjo 
sintetičnega – zelenega metana iz biomase in vodika 
iz FNE in vetrnih elektrarn. Omejitve, ki jih pri tem 
imajo nekateri dobavitelji, je potrebno z ustrezno 
koordinacijo in sodelovanjem preiti.

 5. Kako se glede na vaše izkušnje slovenski 
raziskovalni prostor razlikuje od širšega 
evropskega in katere posebnosti prepoznavate 
tudi kot priložnosti za to delo? Katera področja 
so za vas najbolj zanimiva iz spektra sodelovanja 
z mednarodnimi inštitucijami? Kakšne so vaše 
izkušnje in kako ocenjujete delo s tujimi partnerji? 
Ali bi se morali pri uvajanju vodika bolj mednarodno 
povezovati?

lovenski raziskovalni prostor se bistveno ne 
razlikuje od evropskega po kakovosti, se pa 
razlikuje po financiranju. Podhranjenost se vidi 

na vseh področji, še posebej pa na področju sodobne 
raziskovalne opreme pa tudi prostorov (npr. FS UL 
in UMB). Sodelovanje z evropskimi raziskovalci je 
zgledno, žal so naše skupine majhne in tudi finančno 
zato slabše udeležene v velikih projektih. Kot izjemo 
bi le navedel dobre aktivnosti na KI.

S
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strojnikov, elektrotehnikov in gradbenikov. Pa še 
ekonomistov in organizatorjev.  Samo razpisa za 
velik projekt  ni ne za elektrolizo na za FN panele za 
na vodo, ne za baterije, ne za gorivne celice. Saj ni 
potrebno, da vse naredimo sami, sodelujmo s tujino, 
kupimo, dopolnimo in naredimo konkretne objekte. 
Tudi če se bom kdaj zmotili, to pomeni izkušnjo za 
jutri. Samo ne razpisujmo samo študij z denarjem 
iz podnebnega sklada, od njih ne bomo prešli v nov 
sistem. Denar mora iti v operativne projekte, ki pa 
morajo vsebovati tudi raziskovalno in razvojno 
komponento.

6. Kakšno prihodnost napovedujete 
raziskovalni dejavnosti v obdobju tranzicije 
slovenske energetike in napovedanemu 
intenzivnejšemu uvajanju inovacij ter raziskav 
in razvoja v aplikativne projekte? Slovenija bo v 

obdobju 2021–2027 deležna največjih finančnih 
spodbud v svoji zgodovini. Ali menite, da bodo 
s tem vzpostavljene priložnosti za intenzivnejše 
raziskovanje ter uvajanje raziskovalnih projektov 
v življenje? Kakšna priložnost bodo/so novi razpisi 
za slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije 
ter nenazadnje uvajanju vodika in vodikovih 
tehnologij?

 tem sem deloma že odgovoril v prejšnjem 
vprašanju. Pričakujem veliko, toda ne po 
konceptu sto drobnih študij malih razvojnih 

projektov itd. Tako kot smo gradili avtoceste s 
projekti za nekaj km, tega ne smemo ponoviti. 
Imamo tovarno FN celic, ki skoraj v celoti izvaža 
svojo proizvodnjo, imamo tovarno baterij, imamo 
prostor za vetrnice, tehnologijo za HE, mHE, 
nimamo pa velikih R & R projektov s končnim ciljem 
realizacije, vsaj planov iz NEPN. Povabiti je treba 
nekaj neodvisnih strokovnjakov, da Vladi pripravijo 
operativne interdisciplinarne projekte, na katere so 
bodo prijavili kot izvajalci dela znanstveniki, razvijalci, 
projektanti in podjetja. Postavljeni cilji in roki naj jih 
obvezujejo. Poudarjam, cilji so nam znani, celo za 
vsako leto. Žalostno pri tem pa je, da tisti, ki imajo 
ideje, tehnologijo in izkušnje, prosjačijo za denar, 
podnebni sklad pa ne ve kam z njim. V letu 2019 
je ostalo 110 milijonov, v letu 2020 pa 50 milijonov 
neporabljenih!! Sramota za državo, ki ni izpolnila 
obveznosti 25 % OVE do leta 2020.

7. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih 
izkušenj ter doseženih uspehov pogrešate? 
Kaj bi dali pri vzpostavljanju raziskovalnega in 
inovacijskega dela na prvo mesto po pomembnosti, 
da se to dejansko lahko razvija intenzivneje naprej 
in zakaj?

a prvo mesto po pomembnosti bi dal javni 
razpis za  projekte za izvajanje določenih 
ciljev, ki smo jih sprejeli. Napačno je, da 

raziskovalci predlagajo teme, ki bi jih radi raziskovali. 

Da, to je lahko osnovni raziskovalni denar (RSS), ki pa 
predstavlja manj kot 20 do 30 % vseh razpoložljivih 
razvojnih sredstev za zeleni preboj v naslednjih 
letih. Za ostalo pa mora država pripraviti, na osnovi 
sprejetih dokumentov, projekte in povabiti vse, ki jih 
lahko izvajajo, k sodelovanju. To ne morejo biti klasični 
ciljni raziskovalni projekti. To morajo biti raziskovalni, 
razvojni in izvedbeni projekti v enem.

Po pomembnosti pa bi razvrstil naslednje teme:
- optimizacija proizvodnje FN celic in 

projektiranje FNE za domačo rabo
- optimizacija in uvedba  velikoserijske 

proizvodnje toplotnih črpalk
- optimizacija in uvedba serijske proizvodnje 

kogeneracij z uplinjanjem odpadne biomase
- uvedba proizvodnje sintetičnega zelenega 

dizla iz biomase ali organskih odpadkov
- usvajanje proizvodnje in projektiranje 

tehnologije elektrolize v povezavi s FNE in 
vetrnimi elektrarnami.

Za prve štiri imamo že končane predprojekte in 
čakajo na realizacijo, zadnji pa je nov in nimamo 
veliko izkušenj.

Sodobna FNE na poljih in vinogradih (Francija)

O

Področja, ki so trenutno najbolj pomembna tudi za 
slovensko industrijo, so: fotovoltaika, elektroliza, 
baterije, gorivne celice, uplinjanje in digitalizacija. 
Pri tem pa moram reči, da industrija ne tem 
področju ni izjemno zainteresirana za raziskave 
in razvoj in je pogosto samozadostna. Če bi imeli 
jasno postavljene cilje, kaj hočemo in bi to združili 
z ustreznim razpisom za R & R, potem bi s tremi 
velikimi projekti za dve do štiri leta pokrili vse 
raziskovalne kapacitete, ki jih imamo.

Primer: Rabimo elektrolizerje. Kupimo enega ali dva, 
kupimo licenco, osvojimo proizvodnjo, zgradimo 
100 MW FNE na jezerih in začnemo s proizvodnjo 
vodika. Projekt zahteva sodelovanje fizikov, kemikov, 

Odprto je vprašanje, v koliki meri si lahko privoščimo 
razvoj gorivnih celic in novih baterij. Nimam 
odgovora niti izkušenj. O razvoju vozil na gorivne 
celice in vodik pa lahko rečem le: bodimo poleg s 
posameznimi elementi, ki jih obvladamo.

8. Kako se po vaših izkušnjah slovenska 
podjetja odločajo za sodelovanja z razvojno 
raziskovalnimi inštitucijami in nosilci znanja ter 
kakšno vlogo pripisujete državnim inštitucijam 
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in njihovim spodbudam ter pomoči? Ali imamo 
strategijo in znamo pristopati oziroma ali na 
tem področju obstaja še veliko neizkoriščenih 
priložnosti in potenciala?

o mojih izkušnjah se podjetja zelo rada 
vključujejo v razvojne projekte, če so ti del 
njihove razvojne strategije. Za nove ideje pa 

jih je težko pridobiti. Državne institucije so na tem 
področju bose. Uradniki ali nimajo idej, pogosto pa 
ne pooblastil, da bi oblikovali določene projekte in jih 
poslali v izvedbo.

Poglejte, imamo NEPN. Namesto da bi Vlada pet 
minut po njegovem sprejetju imenovala strokovno 
skupino, ki bi pripravila izvedbo posamezni določil, 
pripravila teme za projekte, naročila tekste in pogoje 
za pridobivanje sredstev, razpisala projekte in dobila 
prve rezultate že po enem letu, se ni zgodilo nič. Po 
mojem mnenju zato, ker so vsi, ki so ga sprejemali, držali  
fige v žepu. Proizvajalcem elektrike in prodajalcem 
naftnih derivatov zadeva še danes ne gre v račun. 
Niti GZ ni posredovala projektov za izvajanje. Če sem 
dobro informiran, se sedaj to popravlja. Torej nimamo 
strategije, nimamo osebe, skupine, ki bi vodila 
izvajanje NEPN. Ali Vlada ali ministrstva menijo, da se 
bo kar sam od sebe izvajal?? Preveč smo ukleščeni v 
posamezne predpise, ki pogosto onemogočajo hitro 
in uspešno delo. Namesto da bi ovire odstranili, jih 
pogosto še zgostimo. Pri tem niso brez krivde za tako 
stanje posamezne nevladne organizacije in društva 
ali civilne iniciative, ki delujejo pogosto po načelu »ne 
preko mojega hrbta« in to opravičujejo z demokracijo.

9. Kje v vašem prihodnjem delu prepoznavate 
največji potencial in možnosti? Ali lahko zelo 
okvirno napoveste vaša trenutna razmišljanja in 
priprave, ki jih v teh okvirih izvajate za morebitne 
naslednje razvojno raziskovalne zamisli in projekte? 

ajvečji potencial, ki ga trenutno vidim v 
povezavi z uresničevanjem NEPV in prehoda v 

nov eksergetski sistem, poleg izgradnje HE na Savi in 
Muri (npr. z novo tehnologijo potopljenih turbin), je v: 

- pospešeni proizvodnji TČ  (Kronoterm in drugi)
- uveljavitvi proizvodnje kogeneracije z 

uplinjanjem odpadne biomase.

Ti dve tehnologijo tvorita komplementarni sistem, ker 
prva rabi največ elektrike pozimi  in druga proizvaja 
največ toplote in elektrike sočasno tudi pozimi. S tem 
se bistveno znižajo konice v električnem omrežju. 
Koncept je v skladu s priporočili EU o kogeneraciji in 
daljinskem gretju.

- Proizvodnja zelenega dizla s polimerno katalizo 
biomase (domača tehnologija).

- Proizvodnja sodobnih lokalnih prezračevalnih 
naprav za energijsko sanacijo šol, vrtcev, 
stanovanj, domov za stare itd.

različnih energetskih sektorjev ter proizvodnja 
zelenega vodika izvajala tudi v Sloveniji? Kje vidite 
ključne prednosti tovrstnega povezovanja in 
vodika, kot veznega elementa med njimi?

roizvodnja zelene elektrike in vodik sta 
medsebojno povezana, saj realizacija oskrbe 
z elektriko v sistemu 24/7/365 brez vodikove 

tehnologije ni mogoča.

Zato  je to moja velika vizija. Poglejte koncept  STRES-a. 
Tudi svet je spoznal, da nikoli ni mogoče z eno samo 
tehnologijo rešiti vseh problemov. Niti z jedrsko, ki so 
ji napovedovali izjemno rast in vanjo vložili milijarde 
razvojnih sredstev. Danes pokriva komaj 16 % 
svetovne proizvodnje elektrike. Izraz P2G ne vsebuje 
samo kemično shranjevanje elektrike, ampak pomeni, 
da lahko s tem pokrijemo številne težave v bodoči 

energetiki. Poleg P2G imamo tudi P2L – Power to 
Liquid, ki bo omogočil izkoriščanje sedanjega voznega 
parka za tovorni promet naslednjih 10 let. Kdor misli, 
da bomo z električnimi vozili ali tovornjaki na vodik 
zamenjali sedanjo floto vozil v enem desetletju, se 
bridko moti. V tem desetletju bomo lahko srečni, če 
bo polovica novih vozil na zelena goriva ali vodik. 
Transformacije v energetiki se dogajajo v desetletjih 
in ne v enem ali petih letih. 

Dovolite mi, da ponovim nekaj iz energijskih bilanc 
Slovenije, da bi vedeli o kakšnih količinah vodika 
se pogovarjamo. Predpostavljam, da bo v Sloveniji 
količina PE do leta 2050 konstantna  (ničelna rast 
PE, ki sem jo napovedal leta 2000 se v bistvu že 
uresničuje)..

Za pokrivanje vseh potreb 200 PJ PE potrebujemo 

P

N

P

V teh projektih sodelujem kot promotor ali 
sodelavec ali soavtor. Z njimi lahko, pri uporabi 
v praksi, pokrijemo vsaj 50 % naših obvez za 
zmanjšanje emisij TGP in URE. Samo predhodno 
moramo narediti in osvojiti proizvodni proces v 
velikem obsegu. Zgoraj navedene tehnologije so 
tudi izjemen izvozni predmet (kot tehnologije ali kot 
izdelki).

Poseben izziv pa je priprava na razvoj sodobne  
družinske bioplinarne, ki lahko bistveno pripomore 
k večji ekonomiji na kmetijah v kombinaciji s 
soproizvodnjo ali pa prodajo plina in CO2. 

10. Kako gledate na področje P2G in kakšno 
prihodnost napovedujete takšnim sistemom? Ali iz 
svojega zornega kota menite, da se bo povezovanje 

Plavajoče FNE, na premogovnikih Huaian, Kitajska

12 13

Posebna izdaja
revijaplin

Posebna izdaja
revijaplin



za zamenjavo 85 % fosilnih goriv letno 217.500 t 
vodika in 1,95 mio m3 vode in 31,7 TWh elektrike 
(v letu 2050). Torej ključno je povečanje proizvodnje 
elektrike iz OVE za 3-krat.

Ali je to mogoče? Na Šoštanjskem jezeru lahko 
postavimo plavajočo FNE in vodikarno. Simulacije 
kažejo, da ta kombinacija lahko proizvede pri sedanji 
tehnologiji  letno 4000 t/leto vodika pri 80 % pokritju 
jezera. S plavajočimi FNE na štirih umetnih jezerih 
moči 878 MW (Velenje, Šoštanj, Ptuj, Brežice) dobimo 
35.700 t/leto vodika, kar je že 16,4 % potrebne 
količine. Investicija v plavajoče FNE je pri sedanjih 
cenah za FNE 650-700 €/kWe in 2,2 €/kWel za 
elektrolizo okoli 3 milijarde €, ki se lahko obrnejo v 
domači industriji. Cena vodika pri 50 % izkoriščenosti 
in 20-letni amortizaciji bi bila v tem primeru okoli 
4,2 €/kg, napram ceni vodika iz metana, ki je v ZDA 
1,4$/kg in v EU 2,5 €/kg, brez takse na CO2. Številke 
so velike, toda če jih razdelimo na obdobje 25 let, to 
ne predstavlja težave, saj se ohranjajo delovna mesta 
in zmanjšuje uvoz goriv.

11. Na kaj ste v svoji dosedanji profesionalni 
karieri najbolj ponosni?

ajbolj sem ponosen na moje diplomante, 
magistrante in doktorande, ki jih je vsega 
skupaj prek 600. Mnogi so se uveljavili doma 

in v svetu. Od Nepala, Libije, Sirije, pa do sedaj 
samostojnih držav bivše SFRJ delujejo na visokih 
položajih ali na univerzah ali kot strokovnjaki v 
industriji. Ponosen sem tudi na moje znanstvene 
začetke o uporabi energije sonca v Sloveniji in 
Jugoslaviji v daljnem letu 1974. »Obračamo se k 
soncu«, je naslov članka v Nedeljskem dnevniku 
21. maja 1978, katerega vsebina je danes še bolj 
aktualna, kot je bila tedaj. Tedaj sem napovedoval, 
da bomo že leta 2000 intenzivno uporabljali sončno 
energijo, vendar sem bil prevelik optimist.

12. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj 
in poznavanja slovenske energetike z bralci 
revije Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev 
za prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo 
pri uvajanju raziskav in inovacij na področju 
uporabe vodika, vodikovih tehnologij ter 
procesih tranzicije in prehoda v nizkoogljično 
družbo? 

V svetu tečejo številne raziskave in ekonomske 
analize na tem področju. Rezultati so javno 
dostopni. Zato teh stvari v Sloveniji ni potrebno 
ponavljati. Resno pa se je potrebno lotiti 
razvojnih nalog, ki so pomembne za industrijo. 
Nekaj glavnih sem naštel. Ne potrebujemo novih 
inovacij, realizirajmo tiste, ki so že tu.

Ideja, da bo Slovenija  zmanjšala emisije TGP iz 
fosilnih goriv na nič in bi postala lahko eksergetsko 
neodvisna že leta 2050 mi je blizu, vendar menim, 
da bo v tem stoletju še vedno zelo pomemben 
naravni plin. V primeru naravnih nesreč moramo 
imeti izhod v sili. In to je lahko uvoženi naravni 
plin bodisi iz bližnjega skladišča ali neposredno po 
magistralnih plinovodih. Zato predlagam da 10-
15 % oskrbe Slovenije s PE ohranimo z naravnim 
plinom, predvsem za elektroenergetiko. Nastali 
CO2 pa izločamo s CCS.

Temeljito moramo raziskati vpliv eventuelne 
nadaljnje uporabe JE v Sloveniji. Preveriti je 
treba prihajajoče tehnologije in videti, ali je bolj 
primerna (če sploh) jedrska toplarna Ljubljana ali 
JEK2. V letu, ko bomo zaprli JEK (2043 ali morda 
celo kasneje), bodo tudi plinski bloki v TE-Tol blizu 
konca življenjske dobe. Postavlja se vprašanje ali 
Ljubljano greti še naprej s plinom in uporabo 
CCS ali preiti na JE-TOL. V obeh primerih smo 
in ostanemo uvozno odvisni. Ni pa rešitev, da bi 
Ljubljano greli z biomaso. Morda bomo to storili z 
vodikom, s plinskimi turbinami na vodik, ki bodo 
tedaj že v serijski uporabi, če bo poleti dovolj 
viškov elektrike iz OVE.
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ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ZA PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE PRI ZSIS 

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

Spoštovani,

obveščamo vas, da Zveza strojnih inženirjev 
Slovenije s soorganizatorji v letu 2021 organizira 
že tradicionalno mednarodno konferenco:

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2021

Konferenca bo v Grand hotelu Union v Ljubljani 
(izjemoma spletno) z naslednjimi okvirnimi ter 
ključnimi vsebinskimi sklopi:

• Uvodna vabljena predavanja Zakonodaja, 
standardi, pravila

• Novi viri za omrežja in energetsko upravljanje
• Nove plinske tehnologije
• Naprave in vzdrževanje

• Mednarodni investicijski in razvojni trendi na področju zemeljskega 
plina

• Razvoj plinovodnih omrežij in oskrbe z zemeljskim plinom
• Primeri dobrih praks načrtovanih ali uspešno zaključenih energetskih 

projektov z uporabo plina
• Vodenje in financiranje projektov, investicijske študije
• Zakonodaja in regulativa na področju plina in energetskega 

upravljanja                 

 
• Vodenje in upravljanje plinovodnih sistemov in naprav
• Razvoj sodobnih plinskih naprav in tehnologij ter njihova uporaba za 

ogrevanje, hlajenje in tehnologijo
• Zemeljski plin v transportu – polnilnice za vozila in vozila na zemeljski 

plin, cestni in ladijski transport
• Komprimiranje in utekočinjenje zemeljskega plina in tehnologija za 

njegovo uporabo
• Plinska tehnološka oprema (elementi, naprave, deli sistema, materiali, 

vzdrževanje…)

  

• Spremljanje in poenotenje kvalitete ter sestave plina v omrežjih
• Proizvodnja in uporaba bioplina in biometana
• Power to Gas in nove vrste plinov v omrežjih
• Odorizacija plinov

 
• Energetsko upravljanje objektov
• Ukrepi za energetsko prenovo in upravljanje – Priložnosti za zemeljski 

plin
• Sodobne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost
• Varnost, vzdrževanje in upravljanje energetskih naprav in sistemov

VARNOST DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE

ZEMELJSKI PLIN, BIOPLIN, BIOMETAN IN NOVE VRSTE PLINOV V 
OMREŽJIH

PLINSKE TEHNOLOGIJE

RAZVOJ IN INVESTICIJE

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS

Za dodatne informacije smo vam na 
razpolago na spletnih straneh:

www.zveza-zsis.si;

ali na e-naslovu: info@siplin.si

Pooblaščeni in 

nadzorni inženirji 

za udeležbo na 

konferenci pridobijo 

3 kreditne točke iz 

izbirnih vsebin.



1. Slovensko Ministrstvo za obrambo je eno izmed 
prvih obrambnih ministrstev v Evropi, ki je začelo 
že zelo zgodaj opozarjati na uvajanje trajnostnih 
tehnologij ter prehod na nove in obnovljiv vire 
energije, kot je vodik. Kdaj so takšne pobude prvič 
nastopile in kako pomembno je njihovo uvajanje za 
segment obrambe in vojaške strukture? Ali kakšne 
izmed tovrstnih tehnologij, kot je na primer vodikova, 
že uporabljate in kakšne so vaše izkušnje z njimi?

Z vodikovimi tehnologijami, oziroma gorivnimi 
celicami, smo se resneje začeli ukvarjati v okviru Ciljno 
raziskovalnih in Tehnološko razvojnih programov v 
letih po 2006, ko so bila ministrstvu znatno povečana 
finančna sredstva za raziskave in razvoj. Na tedanje 
razpise se je javilo več raziskovalnih organizacij in 
podjetij s temami, ki so vključevale tudi vodikove 
tehnologije. Takrat smo uspešno združili več 
predlogov v en večji projekt, ki ga je vodilo podjetje 
Domel. Sodelovalo je trinajst raziskovalnih entitet s 
cele Slovenije. Projekt z nazivom HyMIV je pokrival 
različna področja na različnih razvojnih stopnjah. 
MORS je prepoznal potencial in projektu namenil 
dodatna sredstva za nakup na trgu obstoječih sistemov 
z gorivnimi celicami. Projekt je dosegel načrtovane 

rezultate in presegel namen. Z vključitvijo tako 
visokega števila raziskovalcev z različnih področij smo 
dosegli veliko interdisciplinarno povezavo področij, ki 
tvorijo gorivno celico kot zaključen sistem. Poskrbeli 
smo za uporabniško testiranje tehnologije, saj smo v 
okviru projekta v eni od vojašnic postavili pomožni 
30 kW agregat s PEM gorivnimi celicami ter v vozilo 
integrirali 7 kW PEM gorivno celico. Oba sistema 
sta v operativni uporabi še danes. Vojaki poznajo 
tehnologijo in so z njo zadovoljni, sprejeli so vodik 
kot gorivo in ugotovili njegove prednosti in slabosti. 
Sistema smo večkrat predstavili strokovni in laični 
vojaški in civilni javnosti, saj smo bili eni redkih, če ne 
edini v Evropi, ki to tehnologijo dnevno uporabljamo.
MORS je v razvoj vodikovih tehnologij vlagal tudi 
v času, ko so bila ministrstvu finančna sredstva za 
raziskave in razvoj bistveno znižana. Poznali smo 
visoko vrednost tehnologije za obrambno področje. 
Poleg tega pa smo spoznali, da so slovenski 
znanstveniki na tem področju zelo konkurenčni v 
svetu. Želeli smo ohraniti in spodbuditi ta znanja 
in spoznanja. Mislim, da smo pri tem uspeli. Smo 
vključeni v obrambne raziskovalno razvojne projekte 
z drugimi državami, kjer je slovenski delež znanstveno 
najzahtevnejši in najbolj tvegan. 

POLKOVNIK ROBERT ŠIPEC 
NAČELNIK SEKTORJA ZA OPREMLJANJE, 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INTERVJU Z 
NAČELNIKOM 
SEKTORJA ZA 

OPREMLJANJE 
SLOVENSKEGA 
MINISTRSTVA 

ZA OBRAMBO V 
POSEBNI IZDAJI 

REVIJE PLIN 
S L O V E N S K I 

Z E L E N I 
V O D I K  I N 

T R A J N O S T N E 
T E H N O L O G I J E

Kratek življenjepis
Polkovnik Robert Šipec je načelnik Sektorja 

za opremljanje MORS in namestnik nacionalnega 
oborožitvenega direktorja. 

Leta 1992 se je zaposlil v Slovenski vojski (SV), 
kjer je opravljal naloge na taktičnem, operativnem 
in strateškem nivoju. Mednarodne vojaške izkušnje 
vključujejo udeležbo v NATO operacijah KFOR in 
ISAF. 

Od leta 1994 je bil vključen v program razvoja in 
opremljanja SV, pri katerem je vodil številne projekte 
opremljanja SV. Vključen je bil v načrtovanje in 
spremljanje obrambnih raziskovalno razvojnih 

projektov, predvsem na področjih brezpilotnih 
sistemov in vodikovih tehnologij.

Kot vodja slovenske delegacije je sodeloval pri 
EU Posvetovalnem forumu za vzdržno energijo 
obrambnega in varnostnega sektorja. V forumu je 
sedaj moderator v eni od delovnih skupin, zadolžen 
je za nove tehnologije.

V raziskovalno razvojnih jedrih Evropske 
obrambne agencije je imenovan za nacionalnega 
strokovnjaka v delovni skupini za energijo in 
okolje. Vodi in usmerja več projektov ministrstva 
na področju energetske učinkovitosti in uvajanja 
obnovljivih ter vodikovih tehnologij. 
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Skrb za okolje je drug dejavnik visokega 
pomena. Klimatske spremembe povzročajo 
nemalo novih ogrožanj in nevarnosti. 
Vplivajo tudi na operativnost tehnike. Naša 
želja je, da po najboljših močeh prispe-
vamo k zniževanju toplogrednih emisij 
s povečanjem energetske učinkovitosti 
stavb, znižanju emisij transporta, uporabe 
obnovljivih virov in k zniževanju vplivov na 
okolje. 

2. Kakšno vlogo pripisujete vodiku za področje 
obrambe? Ali so na področju, ki ga vodite, kakšni 
primeri dobre prakse, mogoče tudi na nivoju 
partnerstev s tujimi silami, ali ste praviloma sami tisti, 
ki na tem področju utirate pot? Kje vidite ključne 
prednosti in slabosti uvajanja vodika v Sloveniji in 
širše v Evropskem vojaškem sistemu?

Vodik ima v obrambnem sektorju svetlo bodočnost. 
So dobre in slabe strani tehnologije. Taktično nam 
ponuja prikrito delovanje zaradi nizke termalne in 
zvočne slike, hitre odzivnosti in prožnega delovanja. 
Izzivi so še na področjih delovanja v ekstremno 
nizkih temperaturah ter okolju, kontaminiranem s 
kemijskimi strupi. Pojavljajo se vprašanja transporta, 
hranjenja, prestrelne in eksplozijske varnosti itd. 
To so področja, ki jim bo obrambni sektor posvečal 
pozornost ob načrtovanju uporabe vodika na misijah 

v podporo miru ali v bojnih operacijah. 

Poleg bojnih načrtovanj in delovanja se obrambni 
sistemi spopadamo s vsakdanjimi težavami delovanja 
sistema v naših državah, ki so povezane z oskrbo, 
nastanitvijo, vzdrževanjem, usposabljanjem, 
vodenjem in poveljevanjem, administracijo, 
komunikacijo, transportom itd. Ta del je zelo podoben 
delovanju velikega podjetja. Ljudje velikokrat 
pozabljajo na veliko širino sistema in večinoma 
vidijo samo oklepnike in letala, ki pa so brez dobro 
delujočega sistema sami sebi namen. Tako je bojni 
segment v Sloveniji nizek porabnik energije, večji 
del porabe prevzema ostali del. Na letnem nivoju 
porabimo za okrog deset milijonov evrov energije in 
energentov, od tega polovico za transport in polovico 
za infrastrukturne objekte. Kar predstavlja visok 
delež stroškov operativnega delovanja. V MORS se 

zavedamo, da imamo na tem področju priložnosti za 
prihranke. Zato se del organizacije dnevno posveča 
načrtovanju in izvajanju projektov zniževanja porabe, 
ob tem da ne znižujemo operativnosti naših sil, prej 
nasprotno. 

Vse večje je prepričanje, da je za obrambni sistem 
e-mobilnost smiselna zgolj ob uporabi hibridne 
in vodikove tehnologije hkrati z razvojem mreže 
polnilnic. Seveda bi bilo to lažje, če bi bila mreža 
polnilnic v Sloveniji že postavljena. Ker temu ni tako, 
smo se odločili, da hkrati zagotavljamo mrežo lokalne 
proizvodnje vodika za avtonomijo delovanja vojašnic 
in postavljamo polnilnice za podporo transporta. Da 
pospešimo uvajanje vodikove tehnologije v civilne 
sfere in pri tem povečamo socialno ekonomske učinke, 
bodo črpališča vodika naših vojašnic dosegljiva tudi 
civilnemu prebivalstvu. 

Podobno razmišljajo tudi oborožene sile drugih 
držav. Na področju uvajanja vodika zelo napredujejo 
oborožene sile VB, ostali spremljajo in investirajo 
v raziskave in razvoj. Oborožene sile večjih držav z 
zahtevno bojno tehniko povzročajo velik delež emisij. 
Nekatere dosegajo do polovico nacionalnih emisij, 
zato je za dosego okoljskih ciljev nujno sodelovanje 
obrambnih sistemov.

3. Nepoznavalci oskrbo in uporabo vodika za vojaški 
in obrambni sistem ne bi rangirali prav visoko na 
prednostni listi, dejansko pa to še zdaleč ni tako 
nepomembno? Ali se pri uvajanju novih tehnologij, kot 
je na primer vodik, povezujete s sorodnimi sosednimi 
sistemi ali je to v pretežni meri odvisno od naprednega 
razmišljanja in vodenja ter realizacije projektov znotraj 
vsake članice EU same? Kakšne so vaše izkušnje in 
kako lahko za tovrstne projekte koristite svoje znanje 
in kako lahko v tem pogledu sodelujete s slovenskimi 
podjetji in slovenskimi nosilci znanja in razvoja?

Mislim, da ni potrebno poudarjati, da obrambni sistemi 
brez nepretrgane oskrbe z energijo in energenti ne 
morejo delovati. V nekriznih razmerah se tega težko 
zavedamo, saj vse dobimo po žicah ali ceveh. Naše 
udeležbe na misijah v podporo miru nam prinašajo 
izkušnje o delovanju v vojnih ali kriznih razmerah. Vsi, 
ki smo bili dlje časa v Afganistanu, smo se na različne 
načine srečali s problematiko oskrbe z energenti. 

Racionalizacija delovanja, skrb za okolje, vlaganje 
v raziskave in razvoj in poznavanje vodikove 
tehnologije so pripeljali do načrtovanja širše uporabe 
vodikove tehnologije. Vojašnice kot zaključene 
celote z dokaj poznano in stalno porabo nudijo 
veliko priložnost uporabe vodikovih tehnologij. Pri 
tem nas ne zanima samo samozadostnost vojašnice, 
pač pa tudi večdnevna avtonomija. Samozadostnost 
po sedanjih normah rešimo z obnovljivimi viri. 
Avtonomija pa zahteva hranjenje viškov pridobljene 
energije za obdobje, ko le-ta ni na voljo. Večdnevna 
avtonomija je v kriznih časih za obrambni sistem 
zelo pomembna in draga. Spomnimo se žledoloma 
in delovanja agregatov. Namesto teh želimo postaviti 
okolju prijazen sistem. To bi lahko dosegli tudi s pravo 
dimenzijo baterij, vendar nam vodik nudi dodatno 
priložnost – vodikovo mobilnost in zniževanje emisij 
v transportu. Tudi baterijska e-mobilnost je manj 
zanimiva za obrambni sistem, ker naša transportna, 
vojaška in civilna vozila hitro presežejo težo, pri kateri 
so baterije še smiselne. Baterije niso okolju prijazne 
in tudi ko govorimo o varnosti oskrbe odvisnost od 
fosilnih goriv prenašajo v odvisnost od materialov.
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Baze, ki jih z elektriko oskrbujejo zgolj ogromni dizel 
agregati, niso ravno tiho in okolju prijazni. Oskrba 
z gorivom je varnostno izredno tvegana dejavnost, 
zato je cena oskrbe z  energijo in energenti izredno 
visoka in merjena tudi s človeškimi žrtvami. Vsak 
prihranjen liter goriva v takih razmerah ima zato tudi 
strateški učinek.

osvetlitve, do zahtevnejših, ki vključujejo sistemske 
rešitve in visoke tehnologije. Mi smo državam 
ponudili projekt RESHUB Network in Europe. Projekt, 
ki opredeljuje postavitev energetsko vzdržnih vozlišč 
s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, hranjenju 
energije v vodiku, kogeneraciji elektrike in toplote za 
avtonomijo vojašnic in v podporo električni mobilnosti. 
S projektom smo predlagali postavitev »vodikove 
avtoceste« za obrambi sistem po celi Evropi. Projekt 
je bil zelo dobro sprejet. K projektu so takoj pristopile 
Avstrija, Belgija, Nemčija, Madžarska in Norveška. Iz 
Evropskega sklada smo pridobili tehnično pomoč za 
izdelavo študije izvedljivosti za pet vojašnic v Sloveniji 
in po eno vojašnico v pridruženih državah. To je tudi 
prvi in do sedaj še edini obrambi energetski projekt, 
ki je financiran iz evropskih sredstev. Na začetku smo 
se morali truditi pri ozaveščanju uporabe vodika v 
obrambnem sistemu, saj je bilo veliko skeptikov. V 
veliko pomoč so nam bile naše bogate izkušnje in 
tudi evropsko združenje za vodik in gorivne celice 
ter evropska industrija s tega področja. Lani izdana 
evropska vodikova strategija je prepričala še zadnje 
skeptike. Ponosni smo, da smo pri projektu in uvajanju 
vodika v obrambni sistem vodilna država. 

zmogljivosti oboroženih sil evropskih držav in izvajajo 
skupni mednarodni raziskovalno razvojni projekti za 
zapolnitev teh primanjkljajev ter za samostojnejšo 
in močnejšo evropsko industrijsko bazo. V več teh 
jedrih smo aktivni, odvisno od možnosti nacionalnega 
prispevka. Vključujemo širok spekter slovenskih 
raziskovalnih organizacij in industrije. V skupini za 
tehnologijo kopenskih sil smo pristopili k projektu, 
ki razvija pomožni agregat na temelju reformerja 
vojaškega goriva (kerozina) za proizvodnjo vodika za 
napajanje PEM gorivne celice. Projekt je zelo uspešen. 
Lahko rečem, da brez sodelovanja znanstvenikov iz 
IJS in KI projekt ne bi bil ne začet in ne dokončan. 
S projektom nadaljujemo z željo, da bo v bodoče 
slovenska industrija prevzela proizvodnjo reformerja 
ali celotnega agregata. Navkljub bistveno višji ceni od 
klasičnega dizel agregata je dodana vrednost takega 
agregata zelo visoka. 

Delovna skupina za energijo in okolje (EnE WG) je 
tudi ena od razvojnih jeder v okviru EDA. Skupina 
pripravlja načrt razvoja zelenih in okolju prijaznejših 
tehnologij, ki imajo dvojno rabo ali pa so specifični 
za delovanje v ekstremnih okoljskih pogojih in na 
odročnih področjih. Eno od tehnoloških področij 
je področje razvoja tehnologij bodočih »pametnih« 
kampov oziroma začasnih baz. Področje vključuje 
tehnologije hitro postavljivih energetsko učinkovitih 
ter enostavno transportiranih stavb,  tehnologije 
obnovljivih virov, vodikove tehnologije, tehnologije 
povezovanja večenergijskih sistemov, pametnih mikro 
omrežij, hranjenja energije, koriščenja odpadkov, 
souporabe e-mobilnosti, uporabe umetne inteligence 
itd. Ker smo skupaj s slovensko znanostjo in industrijo 
aktivno prispevali k načrtovanju evropskega razvoja in 
ker vidimo velik potencial sodelovanja v mednarodnih 
projektih pri najzahtevnejših tehnologijah, smo 

Načrtovanje za krizne razmere, izkušnje 
z misij in skrb za okolje povezujejo vse 
države zavezništva. Že več let se povezu-
jemo in izmenjujemo izkušnje na področju 
energetske učinkovitosti in odpornosti. 
Povezujemo se v okviru Nata in Evropske 
unije. 

Tudi zato in zaradi vse bolj pereče prob-
lematike klimatskih sprememb je ena od 
treh vodilnih tem ministrstva in SV ob 
predsedovanju Svetu Evropske unije veza-
na na klimatske spremembe in energetsko 
učinkovitost s poudarkom na vodikovih 
tehnologijah.

Evropska komisija je pred leti ugotovila, da bo brez 
sodelovanja obrambnih sistemov težko dosegla 
okoljske cilje in zato naša prizadevanja še spodbudila. 
Tako se je leta 2015 Evropska komisija (DG ENER) 
dogovorila z Evropsko obrambno agencijo (EDA), da 
organizira Posvetovalni forum za vzdržno energijo 
v obrambnem sektorju (angl. Consultation Forum for 
Sustainable Energy in Defence and Security Sector – 
CF SEDSS) z namenom izmenjave izkušenj, iskanja 
rešitev in poglabljanja sodelovanja med ministrstvi 
za obrambo pri doseganju evropskih okoljskih ciljev. 
Zelo zgodaj smo ugotovili, da imamo ministrstva 
velik potencial, saj imamo veliko zemljišč, ki jih lahko 
namenimo obnovljivim virom, da imamo veliko 
zgradb, ki so velik potrošnik in potrebne obnove 
in da imamo veliko pravnih ovir ter priložnosti za 
okolju prijaznejše delovanje na ozemlju Evrope. 
Vplivali smo na evropsko zakonodajo, več let že 
spremljamo in analiziramo našo porabo, ki se giblje 
okrog sto TWh na leto, iščemo rešitve in seveda tudi 
finančne spodbude. Ustvarili smo nabor projektov, 
od enostavnejših, ki govorijo o obnovljivih virih, 
koriščenju biomase, obnov zgradb, zamenjavi 

Evropska obrambna agencija v direktoratu za raziskave 
in razvoj združuje evropske obrambne, vladne in 
nevladne, strokovnjake v tako imenovanih CapTech 
oziroma razvojnih jedrih. V njih se identificirajo 
tehnološki primanjkljaji za doseganje obrambnih 
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zaradi boljše organiziranosti ustanovili Partnerstvo za 
energijo in okolje (SiEnE) med MORS in združenjem 
TECES. Vabljeni v partnerstvo vsi, ki bi želeli boljšo 
informiranost, mednarodne povezave, predlagati in 
soustvarjati novosti. 

4. Katera so prednostna področja uporabe vodika, kjer 
vidite za vojaški sistem največjo priložnost in potencial? 
Ali lahko katere od že izvedenih ali načrtovanih 
projektov v povezavi z vodikom, hranjenjem energije 
ali prehodom na nove energente posebej izpostavite? 
Ali lahko Slovenija na tem področju razvije svojo 
zgodbo in kakšni predpogoji morajo po vašem mnenju 
biti izpolnjeni za njeno realizacijo?

Mnogi pozabljajo, da je vojaški sistem izredno 
multidisciplinaren in da to niso samo oborožitveni 
sistemi. Večina mirnodobnih nalog je povezanih z 
usposabljanjem in logistiko. Oprema oboroženih 
sil je zelo različna, od enostavne do tehnološko 
najzahtevnejše. Da celoten sistem deluje, morajo 
sinhronizirano delovati vsi elementi. Vojna v Gorskem 
Karabahu je pokazala nujnost sodelovanja klasičnih 
oborožitvenih sistemov s tehnološkimi novitetami, ki 
prinašajo potrebno taktično prednost. Zato je nujno 
stalno spremljanje in razvoj novih tehnologij ter 
njihovo načrtno uvajanje v operativno uporabo. 

različnih moči za izvidniško dejavnost, komunikacijske 
in informacijske sisteme, inženirijo, zračno obrambo, 
logistiko. Načrtujemo že razvoj glavnih pogonskih 
agregatov. Pri malih brezpilotnih sistemih, kjer 
male gorivne celice zamenjajo baterije in bistveno 
podaljšajo delovanje, sta razvoj in uporaba gorivnih 
celic že na vidiku. 

5. Glede na vaše bogate izkušnje in pregled nas zanima, 
kakšna je vaša splošna ocena uvajanja vodikovih 
tehnologij in sistemov v Sloveniji? Kdo menite, da bi 
se moral za učinkovitejši pristop bolj angažirati? Kdo 
menite, da bi morali biti (ali pa so že) ključni promotorji 
in nosilci tovrstnih projektov? Kaj je po vašem mnenju 
dobro in kaj pomanjkljivo za uspešen preboj tovrstne 
inovativnosti?

Pred desetimi leti je bil narejen prvi poizkus oživitve 
vodika v prometu s postavitvijo polnilnice v Lescah. 
Mogoče je bila želja preuranjena. Trenutno pa so 
pogoji bistveno boljši. Evropa je z vodikovo strategijo 
pokazala, da je za doseganje okoljskih ciljev nujno, 
da vsi pristopimo k uvajanju vodika. Zelo veliko 
evropskih držav  ima svoje vodikove strategije. Vsem 
strategijam sledijo finančni okvirji. 

pristop. Tu pa nastopamo mi, uradniki. Uradniki bi 
morali ustvariti pogoje za nacionalni razvoj uporabe 
vodika. Evropska vodikova strategija ni direktiva, ki bi 
jo zgolj prenesli v naš pravni sistem. To je strategija, 
ki zahteva nacionalne izvedbene načrte in razvojne 
projekte ter programe. Brez nacionalnih projektov 
ne bo nacionalnega razvoja. Hkrati je potrebno 
motivirati izgradnjo infrastrukture in razvoj prometa 
ob istočasnem razvoju proizvodnje, hranjenja in 
transporta vodika. Ni tako zapleteno in drago kot je 
videti na prvi pogled. Potrebni so jasna odločitev, 
nesebično usmerjanje in nekaj finančnih sredstev. 
Rezultat so visoki socialno ekonomski in okoljski 
učinki v dobrobit naše celotne družbe. Tudi to je  
razlog, da se mora uvajanja vodika lotiti država in ne 
posamezni sektorji, ki imajo vsak svoje interese. 

6. Leto 2020 je bilo na nivoju celotne Evrope prebojno 
za zeleni vodik ter vlogo OVE ter razogljičenje vse do 
leta 2050. Procesu prehoda bo namenjena izdatna 
finančna pomoč prek različnih skladov ter s tem 
možnost koriščenja dodatnih razpoložljivih sredstev. 
Ali to predstavlja priložnost in večjo možnost tudi za 
obrambni in vojaški sistem za realizacijo prehoda na 
uporabo vodika? Kakšno vlogo in možnosti koriščenja 
sredstev vidite za področje, ki ga pokrivate in projekte, 
ki jih imate v načrtih? Ali pri prijavah na projekte 
računate na sodelovanje s slovenskimi podjetji in 
kaj pričakujete od njih za uspešno realizacijo svojih 
načrtov?

Evropska obrambna agencija si zelo prizadeva, da 
smo ministrstva stalno informirana o možnostih 
in da bomo ministrstva lahko deležna finančnih 
pomoči. Evropski skladi, razen enega, ne omogočajo 
financiranja obrambnih projektov. Potreben je 
poseben napor razlaganja, da pri energetski sanaciji 
nevojaških objektov in uvajanju OVE ne gre za 
obrambne, pač pa za povsem »civilne« projekte 
in da smo enako upravičeni do finančnih sredstev. 
Nerazumno je namreč, da energetska sanacija 
nevojaškega objekta, ki začasno gosti vaški vrtec, ne 
more dobiti namenskih finančnih pomoči. 

Naše dolgoletne izkušnje z vodikovo 
tehnologijo nam omogočajo širok po-
gled na uporabo teh tehnologij. Vodiko-
ve tehnologije imajo nekaj taktično zelo 
želenih lastnosti. To sta predvsem nizka 
termalna in zvočna emisija. 

Pred časom javnosti predstavljeno brezpi-
lotno letalo galeb je že zasnovano za nak-
nadno vgradnjo vodikovih gorivnih celic. 
Dolgoročno bo vodikova tehnologija upo-
rabljena za glavne pogonske sisteme to-
vornjakov, bojnih sistemov in nenazadnje 
tudi glavnih bojnih tankov, zrakoplovov in 
ladij. 

V Sloveniji vodikove strategije še nimamo 
in kot mi je znano, je prav kmalu tudi ne bo. 
Imamo pa veliko projektov, ki kažejo, da 
obstaja velik potencial. 

Uporabnost tehnologije vidimo v več smereh. Najprej 
in najhitreje lahko zagotovimo napajalne enote 

Seveda si zelo želimo, da bi bil velik del zgodbe 
zagotovljen v Sloveniji. Imamo dobro osnovo: 
izkušnje, znanje, raziskave, razvoj, nekaj uspešnih 
projektov, predvsem pa vidimo uporabno vrednost. 
Naša vlaganja v raziskave in razvoj bodo pravo 
vrednost dobila ob industrializaciji, zato želimo 
večje vključevanje industrijskih partnerjev v 
razvojne projekte, domače in mednarodne. V Evropi 
primanjkuje industrije za proizvodnjo komponent 
in sistemov vodikovih tehnologij. To vrzel bi lahko 
zapolnila slovenska industrija. Upam, da bodo 
podjetja to spoznala in se podala v to smer. Pot 
ni lahka, zato bi bili potrebni konzorciji in nekaj let 
visoko strokovnega dela. Vendar končni uporabniki 
obstajamo in vemo, da je to tehnologija prihodnosti. 
Ne samo obrambni, tudi druge sektorje in industrijo 
bi zanimali taki proizvodi. V Sloveniji smo razvili 
najboljšo membrano, dobavljamo komponente, 
razvita je baterija – zalogovnik, ki proizvaja vodik, 
imamo Pipistrelovo letalo na vodik. Manjka nam to, 
da spoznamo potencial proizvodnje vodikovih celic, 
reformerjev in komponent doma. 

Več mest in mestnih občin želi mestni promet na 
vodik, Steklarna Hrastnik uspešno uporablja zeleni 
vodik v svoji proizvodnji, energetiki vidijo vodik kot 
medij za hranjenje in transport energije, logistiki 
ocenjujejo visoko dodano vrednost, ponudniki 
električne mobilnosti z vodikom izboljšujejo ponudbo, 
znanost in industrija vidijo raziskovalno razvojne in 
poslovne priložnosti, šolstvo uči mlade uporabnosti 
te tehnologije. Pri tem momentu manjka glavno 
gonilo in to je nacionalni pristop. Promet na vodik 
ne bo zaživel, če ne bo polnilnic. Polnilnice se ne 
postavljajo, ker ni prometnih sredstev. Proizvodnje ni, 
ker ni uporabnikov, uporabnikov ni, ker ni proizvodnje. 
To je začaran krog, ki ga lahko reši samo nacionalni 
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Vloge za dodelitev finančnih pomoči predstavljajo 
dodaten napor, pri katerem nimamo izkušenj, 
niti nismo zanj usposobljeni, zato računamo na 
sodelovanje z zunanjimi partnerji. 

Investicijski izračuni pri 
pripravi investicijske 
dokumentacije za projekt 
RESHUB v Kranju so 
pokazali, da so investicijski 
stroški visoki in da obstaja 
možnost koriščenja 
finančnih spodbud iz več 
skladov. Analiza je pokazala, 
da je za ministrstvo edini 
smiseln pristop javno 
zasebno partnerstvo. Iz več 
razlogov: investicija presega 
zakonsko mejno vrednost, 
kjer se mora prioritetno 
obravnavati uporabo javno 
zasebnega partnerstva; 
investicija finančno postane 
vzdržna investicija zgolj 
ob pridobitvi sredstev iz 
različnih skladov in ob 
trgovanju z energijo in 
energenti; za uspešno 
kandidiranje za sredstva 
skladov nimamo ustreznih 
znanj, niti kapacitet; ter do 
sredstev iz skladov lahko 
dostopajo zgolj investitorji. 
Upamo, da bomo pri 
projektu v Kranju dobili 
zanesljivega zasebnega 
partnerja.

V ministrstvu imamo 
ambiciozen načrt energetske 
sanacije objektov, uvajanja 
OVE in hkratnega uvajanja 
vodika v energetske sisteme 

vojašnic ter transportna 
sredstva. Ta načrt vključuje 

nujnost pridobivanja finančnih spodbud, saj redni 
obrambni proračun ne omogoča načrtovane izvedbe. 
Vse več bomo koristili javno zasebno partnerstvo, ker 
nam ponuja hitrejše doseganje ciljev. 

energetske učinkovitosti. Veliko je primerov, ko je 
bil razvoj narejen za vojaško uporabo, rezultati pa 
so sedaj široko uporabljeni v družbi. Zadnja leta je 
veliko razvoja na področju energetske učinkovitosti 
premestljivih baz. Misije v podporo miru zahtevajo 
visoka finančna sredstva za energetsko oskrbo baz, 
zato je vse več projektov usmerjenih k zniževanju 
tovrstnih stroškov.

Pristopi držav so različni. Naj naštejem samo 
nekatere. Norvežani koristijo geotermalno energijo. 
Irci so postavili sončno in vetrno elektrarno. Italijani v 
svojih ladjah koristijo visok delež bio goriv. Grki gojijo 
divje artičoke na letališčih za pridelavo bio goriv. 
Podobno Italijani gojijo zelene alge. Švedi s svojimi 
lovci lahko letijo na čisto bio gorivo. Nizozemci so 
postavili okolju prijazen eksperimentalni laboratorij v 
velikosti in obliki baze za več tisoč vojakov. Belgijci 
lahko kupujejo elektriko samo iz OVE. Slovenci smo 
največji promotorji vodikovih tehnologij, električne 
mobilnosti in pametnih večenergijskih mikro omrežij.
 
Veliko je primerov dobrih praks. Najpomembneje je, 
da si države izmenjujemo izkušnje in da zelo dobro 
sodelujemo pri pripravi in izvajanju skupnih projektov. 

8. Katera so po vašem mnenju ključna področja 
za razvoj uporabe vodika v vašem sektorju, ali 
ste razmišljali tudi v smeri proizvodnje zelenega 
slovenskega vodika? Kjer je v prihodnje pričakovati še 
večje aktivnosti ter nenazadnje tudi največji potencial 
vašega dela?

Projekt RESHUB ponuja rešitev otočne proizvodne 
energije iz OVE, hranjenje energije in visoko avtonomijo 
ob hkratni podpori električne mobilnosti. Projekt 
prednostno uporablja zeleni vodik. Modri vodik ga 
lahko dopolnjuje, odvisno od lokalnih danosti. Sistem 
naj bi bil dimenzioniran tako, da zagotavlja večdnevno 
avtonomijo, kar lahko pri oskrbi vojašnice hitro 
dosežemo. Ob hkratni povečani uporabi vodikove 
mobilnosti se lahko zgodi, da lokalna proizvodnja 
nima zadostne kapacitete. To bi se zgodilo predvsem 

Zasebni interes je zelo velik, saj imamo jasne 
cilje in visok potencial. Še posebej visok je 
interes pri uvajanju vodika, ker postavljamo 
mrežo vodikovih vozlišč, odprtih za civilno 
družbo, in hkrati razvijamo vodikovo mo-
bilnost. Na eni strani imamo izrazit zasebni 
interes, na drugi strani pa je premalo javnih 
projektov. To potrjuje, da je širok nacion-
alen pristop k uvajanju vodika dejansko nu-
jen in uresničljiv.

7. Kako se glede na vaše izkušnje slovenski obrambni 
in vojaški sistem razlikuje od širšega evropskega 
in katere svoje posebnosti prepoznavate tudi kot 
priložnosti za vodik in vodikove tehnologije? Ali je 
znano, kje so pri uvajanju trajnostnih tehnologij v 
obrambnih sistemih ostale države članice in katere v 
realizaciji prehoda mogoče vodijo? 

Naše udeleževanje v Posvetovalnem forumu za 
vzdržno energijo obrambnega in varnostnega 
sektorja nas je pripeljalo do spoznanja, da se s 
podobnimi težavami ukvarjamo vsa evropska 
obrambna ministrstva. V obrambnem sektorju 
obstaja velik potencial proizvodnje, hranjenja in 
porabe OVE. Težave predstavljajo pravne in finančne 
ovire. Lastna dejavnost obrambnega sektorja ni 
proizvodnja energije za namen trgovanja. Fizično 
imamo kapacitete za postavljanje velikih sončnih in 
vetrnih elektrarn, zaplete se pri oddajanju energije 
v omrežje, ker temu nismo namenjeni. Pri oddajanju 
infrastrukturnih kapacitet za namen proizvodnje 
OVE trčimo ob težave izključne rabe za obrambne 
namene. Lahko postavimo kapacitete proizvodnje 
OVE zgolj za lastni namen, kar pa predstavlja visoka 
investicijska sredstva. Tega pa nam ne omogočajo 
okleščeni obrambni proračuni. 

Večina obrambnih ministrstev ima večletne izkušnje 
z raziskavami in razvojem na področju OVE in 
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Sloveniji? Kje vidite ključne prednosti tovrstnega 
povezovanja in vodika kot veznega elementa med 
njimi? Aktivno vlogo MORS na tem področju 
slovenska podjetja namreč prepoznavajo kot zelo 
pozitivno, kako pa jo vidite vi? 

Veseli nas, da slovenska podjetja pozitivno sprejemajo 
našo dejavnost. Močno gospodarstvo zagotavlja 
vzdržnost družbe in tudi obrambnega sistema. 
Evropska komisija namenja velika finančna sredstva 
za razvoj evropske industrijske baze. Program 
EDIDP želi večjo avtonomijo evropske obrambne 
znanosti in industrije. V program niso vključeni le 
glavni oborožitveni sistemi, pač pa tudi energetska 
učinkovitost in neodvisnost. Naše ministrstvo vrsto 
let aktivno sodeluje z našim Grozdom obrambne 
industrije, zadnja leta pa smo sodelovanje razširili na 
več SRIP-ov. Na energetskem in okoljskem področju 
pa smo ustanovili zgoraj omenjeno partnerstvo.

Seveda obrambni sistem lahko deluje zgolj v okviru 
svojega poslanstva, zato lahko delujemo povezovalno 

v primeru, ko bi gostili tuje oborožene sile z večjim 
številom vodikovih vozil. Takrat bi bila nujna dodatna 
oskrba iz nacionalnih zalog ali pa oskrba na civilnih 
črpališčih, kot se to dogaja sedaj pri klasičnih gorivih. 
Ob uvajanju vodikove mobilnosti je nujno potrebno 
razmišljati tudi o večdnevnih nacionalnih zalogah in 
velikih proizvodnih enotah vodika.

Ob postavljanju mreže RESHUB vozlišč za obrambni 
sektor v Evropi v podporo vodikove mobilnosti je 
nujno, da države dogovorimo prioritetne smeri, 
razdaljo med vozlišči, kapacitete vozlišč, čistost 
vodika, standardizacijo priključkov, varnost in 
nenazadnje ceno. 

dveh smereh. Prva smer je spremljanje porabnikov 
na najnižjem nivoju. Vzpostaviti je potrebno mrežo 
velikega števila pametnih senzorjev in shranjevanje 
njihovih podatkov. Poznavanje daljše zgodovine 
porabe omogoča natančnejšo predvidevanje bodoče 
dinamike porabe. Druga smer je virtualizacija. 
Vzpostaviti je potrebno virtualne modele - digitalne 
dvojčke porabnikov, proizvajalcev in vplivov iz okolja. 
Z uporabo algoritmov pametnih orodij strojnega 
učenja in umetne inteligence ter vključevanjem 
dejanskih podatkov pametnih senzorjev, vremena, 
dinamike obstoječih in bodočih proizvajalcev energije 
dobimo orodje, ki služi za načrtovanje, projektiranje, 
upravljanje ter vzdrževanje. Orodje bi uporabljali pri 
načrtovanju energetske sanacije, uvajanju OVE in 
vodikovih tehnologij, oskrbi električne mobilnosti in 
nenazadnje pri načrtovanju začasnih baz za potrebe 
misij ali zaščite in reševanja. Orodje bi koristili tudi 
projektanti pri dimenzioniranju večenergijskih 
sistemov za doseganje optimalnih postavitev. Kasneje 
bi orodje vsakodnevno uporabljali pri monitoringu 
delovanja sistema in njegovega vzdrževanja.

do neke meje. Zadovoljni smo, da nam je na področju 
uvajanja vodika uspelo povezati različne deležnike. 
Potrebno bi bilo aktivnejše in predvsem nesebično 
povezovanje vseh deležnikov. To mogoče presega 
zmožnosti in poslanstvo obrambnega ministrstva, 
smo pa pripravljeni aktivno sodelovati. 

Vodik in P2G nam daje veliko prednosti. Lokalna 
pridelava, lokalno hranjenje in poraba energije 
bistveno skrajšujejo oskrbne linije in verige. S tem 
družba postaja manj odvisna in bolj vzdržna. Kot pri 
hrani bi morala družba tudi pri energentih uporabiti 
slogan »kupujmo lokalno«.

P2G ima veliko prednost pred baterijami. Baterije 
imajo nizko gostoto hranjenja energije, so težje 
transportljive in povzročajo odvisnost od elementov 
redke zemlje, ki pa jih v Sloveniji ni. Mislim, da je 
nacionalno pomembno, da država temu nameni 
posebno pozornost, še posebej vodiku, ki je tako lep, 
enostaven in okolju prijazen plin. 

10. In nenazadnje, ali bi na podlagi vaših 
izkušenj in dosedanjega poznavanja uvajanja 
novih tehnologij z bralci revije Plin delili kakšno 
vašo misel ali usmeritev za nadaljnje uspešno in 
proaktivno delo pri uvajanju vodika ter inovacij 
na področju vodikovih tehnologij ter procesih 
tranzicije in prehoda v nizkoogljično družbo? 

Prometne konice ob vsakodnevnem potovanju 
v službo in nazaj mi vzbudijo žalostne in vesele 
misli. Vesele zato, ker vem, da delamo prav in 

pomagamo družbi do boljšega okolja. Žalostne 
zato, ker vem, da bi lahko storili bistveno več 
in hitreje. Ni potrebno veliko, le trdna volja in 
nesebičnost. Zdaj promet koristi energijo, ki je 
bila zemlji dana pred več milijoni let. Z vodikom 
promet koristi energijo, ki je zemlji dana tisti dan. 
Ta časovna usklajenost omogoča, da je promet 
del naravnega vodnega kroga. Želim si, da bi vsi 
mi, ki lahko karkoli naredimo v tej smeri, to tudi 
storili. Če nismo postali silicijeva dolina, imamo 
sedaj vse danosti, da postanemo vodikova dolina. 

Naše bodoče delo bo tako usmerjeno v 
postavitev vodikovih vozlišč, razvoj mo-
bilnosti, mednarodno plasiranje vodikovih 
tehnologij v obrambni sektor, postavitev 
pametnih senzorjev in vzpostavitev virtu-
alnega orodja za optimalno načrtovanje in 
delovanje več energijskih sistemov. Ta de-
javnost se bo vezala na infrastrukturo min-
istrstva v Sloveniji in pripravo premestljivih 
kapacitet pametnih kampov za uporabo na 
misijah ali ob naravnih nesrečah.    

Prihodnost vodika v obrambnem sektor-
ju bo tako zelo operativno obarvana. Od 
postavljanja vozlišč do dogovorov, vezanih 
na medsebojno oskrbo. V evropskem pros-
toru so vzpostavljeni inštrumenti za tako 
delo, bo pa potrebno veliko dogovarjanja in 
diplomacije.

Pri pripravi investicijske dokumentacije projekta 
RESHUB in izdelavi projektne ter gradbene 
dokumentacije smo prišli do izkušenj, ki bodo vplivale 
na naše nadaljnje delo. Ugotovili smo, da preslabo 
poznamo našo energetsko porabo in učinkovitost. 
Porabo poznamo za celoten kompleks vojašnice. 
Pri večenergijskem projektu je smiselno istočasno 
izboljšati energetsko učinkovitost notranjih sistemov, 
od zgradb, toplovoda, do električnih porabnikov. Hkrati 
pa nam dobro poznavanje dinamike posameznega 
porabnika omogoča učinkovitejše dimenzioniranje 
zahtevnega dinamičnega sistema, ki vključuje 
sončno elektrarno, toplotne črpalke, elektrolizer, 
zalogovnik vodika,  gorivno celico, polnilnice, 
električna vozila itd. Zato je nujno nadaljnje delo v 

9. Kako gledate na področje P2G in kakšno prihodnost 
napovedujete takšnim sistemom? Ali s svojega 
zornega kota menite, da se bo povezovanje različnih 
energetskih sektorjev učinkovito izvajalo tudi v 
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za obrambo RS, Evropska komisija (programi FP7, 
Horizon 2020), Evropska vesoljska agencija (ESA), 
Evropska obrambna agencija (EDA), Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport oziroma Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Za Ministrstvo 
za obrambo smo razvili nekaj enot za demonstracijo 
vodikovih tehnologij in gorivnih celic ter prototipe za 
oskrbo vojaka z električno energijo. V okviru projektov 
Evropske komisije smo skupaj s partnerji za podjetje 
Volvo razvili prototip agregata na gorivne celice za 
potrebe preskrbe tovornih vozil ter izvedli nekaj 
projektov s področja diagnostike in ocene stanja 
gorivnih celic. Skupaj z nizozemskim podjetjem smo 
razvili prototip za komprimiranje in čiščenje vodika na 
elektrokemijski način, brez mehanskih gibljivih delov. 
Za Evropsko vesoljsko agencijo smo razvili miniaturni 
''procesor'' goriva, ki tekoče gorivo (metanol) pretvori 
v vodik, ta pa napaja gorivne celice. Za podjetje 
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) izvajamo 
možnostno študijo shranjevanja električne energije v 
vodik, ki vključuje koordinacijo sistema za shranjevanje 
energije z elektroenergetskim sistemom in ostalimi 
dejavniki.

1. Institutu Jožef Stefan je v slovenskem prostoru 
najbolj prepoznavna inštitucija na področju 
raziskovanja in uvajanju najnovejših tehnologij. Prav 
tako v okviru sodelovanja na raziskovalnih projektih 
doma in v mednarodnem prostoru. Kako je področje 
vodika in s tem povezane tehnologije zastopano 
znotraj inštituta in kakšna so vaše izkušnje ter 
reference?

Odsek za sisteme in vodenje je na Institutu Jožef 
Stefan po mojih najboljših informacijah edini odsek, 
ki se ukvarja z vodikovimi tehnologijami, gorivnimi 
celicami ter sorodnimi tehnologijami. Pod pojmom 
''vodikove tehnologije'' danes razumemo tehnologije 
uporabe vodika za shranjevanje in distribucijo 
energije, to pa vključuje tehnologije gorivnih celic, 
elektrolizerjev, procesorjev goriva in podobno. Seveda 
se vodik uporablja tudi v druge (neenergetske) namene, 
tudi v tem primeru je govora o takšnih in drugačnih 
vodikovih tehnologijah in s tem se ukvarjajo tudi 
nekateri drugi odseki na IJS. Na Odseku za sisteme in 
vodenje smo na področje vodikovih tehnologij vstopili 
pred približno petnajstimi leti, izvajali smo raziskovalne 
in razvojne projekte, ki jih je financiralo Ministrstvo 

Življenjepis
dr. Gregor Dolanc je diplomiral leta 1994 in 
doktoriral leta 2020 na Fakulteti za elektrotehniko 
v Ljubljani. Od leta 1995 je zaposlen na Odseku 
za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan, 
trenutno na delovnem mestu vodje odseka, z 
nazivom strokovno-raziskovalni svetnik. Aktiven 
je na širšem področju raziskav in implementacije 
tehnologije vodenja sistemov, naprednih sistemov 
za vodenje procesov (angl. Advanced Process 
Control), integracije sistemov, tehnične diagnostike 
ter v obdobju zadnjih desetih let tudi na področju 
vodikovih tehnologij in gorivnih celic. Sodeloval 
je pri vrsti domačih in mednarodnih raziskovalnih 
projektov. Raziskovalne rezultate s področja 
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vodenja, identifikacije in modeliranja nelinearnih 
procesov je objavil v najuglednejših znanstvenih 
revijah. Od leta 2007 dalje je sodeloval pri projektih 
s področja vodikovih tehnologij, katerih rezultati so 
prototipi naprav ter metode njihovega vodenja in 
krmiljenja. V celotnem obdobju zaposlitve na IJS 
je velik delež svojih aktivnosti posvetil razvoju in 
izvedbi nalog za gospodarstvo in industrijo. Vodil, 
izvajal in sodeloval je v vrsti razvojnih projektov za 
domača in tuja industrijska podjetja, kot so Acroni 
Jesenice, Danfoss Trata, Domel Železniki, Goriške 
Opekarne, PlasmaIt, Dassault Aviation, Brinox 
Inženiring, Volvo Technology in druga. Za razvojne 
dosežke ter prenos v industrijsko prakso je v letu 
2008 prejel Puhovo nagrado.
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dr. Gregor Dolanc
Vodja odseka za sisteme in 
vodenje na Institutu Jožef Stefan

S področja vodikovih tehnologij smo opravili prek 
15 raziskovalno-razvojnih projektov. Trenutno se 
posvečamo študiji izvedljivosti shranjevanja viškov 
zelene energije v vodik, kar financira ARRS in podjetje 
Hidroelektrarne na spodnji Savi. Kot omenjeno, 
bomo v sklopu projekta proučili stopnjo rentabilnosti 
takšnih sistemov in raziskali možnosti optimalnega 
vodenja shranjevanja energije oziroma načine za čim 
boljšo koordinacijo z elektroenergetskim sistemom in 
časovnim profilom dotoka vode v hidroelektrarne.

3. Glede na vaše bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija 
na tem področju razvije svojo zgodbo in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo?

Glede na naše dosedanje analize menimo, da bo 
uporaba vodika v Sloveniji najprej prodrla na področje 
transporta, saj bi pod določenimi pogoji lahko bila cena 
energije iz vodika že danes približno konkurenčna ceni 
energije iz pogonskih goriv, manj konkurenčna pa je 
ceni energije iz ogrevalnih goriv. Prodor na področje 
transporta se bo po naših ocenah začel na segmentu 
javnega mestnega prometa, saj ta ne potrebuje 
razvejane polnilne infrastrukture, obstoječi mestni 
avtobusi običajno polnijo rezervoarje na eni ali nekaj 
centralnih polnilnih postajah. Za prehod mestnih 
avtobusov na vodik bi torej bilo treba vzpostaviti eno 
ali nekaj vodikovih polnilnih postaj, kar je stroškovno 
obvladljivo. Ker so mestni avtobusi v konstantnem 
pogonu, se zahteva možnost hitrega polnjenja, kar je 
v primeru vodika enostavno uresničljivo in časovno 
primerljivo s polnjenjem klasičnih rezervoarjev za 
dizelsko gorivo. Temu pa ni tako pri baterijskem 
pogonu, polnjenje baterij namreč zahteva daljši čas. 

Kompletiran agregat na gorivne celice za podjetje Volvo, stopnja tehnološke zrelosti TRL 6

2. Kakšna je vloga Odseka za sisteme in vodenje, 
ki ga vodite, in kako poteka vaše vključevanje v 
projekte ter sodelovanje z drugimi inštitucijami 
znanja ter podjetji na projektih? Na katera področja 
se prednostno usmerjate? Katere primere in projekte 
v povezavi z vodikom in hranjenjem energije lahko 
posebej izpostavite?

Glavno poslanstvo Odseka za sisteme in vodenje so 
raziskave in razvoj tehnologij vodenja procesov ter 
njihov prenos v prakso. Tehnologije vodenja procesov 
se ukvarjajo s problematiko avtomatskega vodenja 
in upravljanja najrazličnejših tehnoloških procesov 
in sistemov, vključno z metodami diagnostike in 
ocenjevanja stanja procesov. Vključujemo se v različne 
tipe projektov, ki jih grobo lahko razdelimo v tri glavne 
skupine. V prvi skupini se nahajajo raziskovalni projekti, 
ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport oziroma Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS (ARRS). Teme teh projektov izberemo 
sami, agencija pa nato glede na več kriterijev kakovosti 
predlagani projekt odobri ali ne. Pri tem tekmujemo 
z drugimi raziskovalnimi skupinami, ki delujejo na 
področju tehnike vzporedno z nami. V drugo skupino 
sodijo mednarodni projekti, ki jih financira Evropska 
komisija (program Horizon 2020 in njegov naslednik 
Horizon Europe) ter druge evropske organizacije, kot je 
Evropska vesoljska agencija (ESA), Evropska obrambna 
agencija (EDA) in podobno. V večini primerov se v 
mednarodne projekte vključujemo kot partnerji ter 
v tem sklopu rešujemo raziskovalni oziroma razvojni 
problem, ki ga določi iniciator oziroma koordinator 
projekta. Trenutno na našem odseku potekata dva 
projekta iz programa Horizon 2020, kjer smo mi glavni 
prijavitelji in koordinatorji projektov in torej sami 
določamo raziskovalno problematiko. Eden od teh 
projektov je s področja vodikovih tehnologij, drugi pa s 
področja tovarn prihodnosti. V tretjo vrsto pa spadajo 
projekti, ki jih izvajamo za naročnike iz gospodarstva, 
tako domače kot tudi tuje. V teh primerih pomagamo 
pri reševanju razvojnih nalog ali pa razvijemo in 
dobavimo celotne sisteme s področja vodenja in 
diagnostike procesov. 
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4. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z vodikom? Kdo menite, bi morali biti (ali pa so že) 
ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo v 
podjetjih za uspešen preboj tovrstnih tehnologij?

Promocije vodikovih tehnologij v zadnjem obdobju 
ni tako malo, obstoj teh tehnologij je delno prišel v 

družbeno zvest, kar pa seveda ni dovolj za njihovo 
uvajanje v življenje. Podjetja se za investicije ne 
odločajo zaradi ideologije ter političnih strategij, 
pač pa po ekonomskih kriterijih. Tu imajo vodikove 
tehnologije problem, saj je tehnološka oprema 
trenutno sorazmerno draga, ker še ni predmet masovne 
proizvodnje. V tem uvajalnem obdobju bi torej bile 
potrebne državne spodbude, olajšave ali subvencije, 
ki bi izboljšale ekonomiko vodikovih projektov. Poleg 
tega Slovenija potrebuje nacionalno strategijo uvajanja 
vodikovih tehnologij, ki mora biti usklajena z evropsko 
tovrstno strategijo. Potrebna je zakonodaja, ki bo 
opredelila pogoje za umeščanje naprav in objektov 
s področja vodikovih tehnologij v prostor. Z jasno 
zakonodajo in hitrimi upravnimi postopki bo uvajanje 
vodikovih tehnologij vsekakor lažje, hitrejše in manj 
tvegano, saj bodo preprečeni razni možni zapleti v 
zvezi s pridobivanjem soglasij in dovoljenj.

5. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje 
in kakšne imate izkušnje na skupnih projektih in 
prijavah? Katera področja so za vas najbolj zanimiva 
iz spektra sodelovanja z mednarodnimi inštitucijami? 
Kakšne so vaše izkušnje in kako ocenjujete delo s 
tujimi partnerji?

Naš odsek ima veliko izkušenj s pridobivanjem in 
izvajanjem mednarodnih raziskovalnih projektov, saj 
samo s financiranjem Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ne bi mogli preživeti. Pridobivanje 
mednarodnih projektov je zahteven, delovno intenziven 
in dolgoročen proces s stopnjo uspeha, ki v povprečju 
ne presega 20 %. Za pridobivanje mednarodnih 
projektov uporabljamo razne možne strategije. Včasih 
nas v projekte povabijo obstoječi partnerji na podlagi 
preteklega korektnega sodelovanja. Obstoječi partnerji 
so večinoma vešči priprave predlogov projektov in 
je zato stopnja uspeha nekoliko višja. Občasno se 
odzovemo na povpraševanja tujih podjetij ali inštitucij, 
ki raziskovalni konzorcij šele vzpostavljajo in iščejo 
partnerje, vendar je uspešnost takšnih projektnih prijav 
nižja, saj takšni prijavitelji pogosto nimajo zadostnih 

Prototip sistem za elektrokemijsko čiščenje vodika in komprimiranje do 800 bar

Pri uvajanju vodikovih tehnologij lahko Sloveniji 
pomaga njena majhnost, ki je primerna za 
razne pilotne projekte. Izkazalo se je, da so se 
glavna velika podjetja s področja energetike 
(Eles, HSE, Plinovodi, HESS) sposobna v 
kratkem času uskladiti za skupen nastop pri 
pripravi projektov in to je vsekakor okoliščina, 
ki lahko močno pomaga pri uvajanju vodikovih 
tehnologij.

izkušenj s prijavami projektov in ne poznajo pasti, ki 
spremljajo potek prijave in ocenjevanja. Prav tako se 
prijavljanja mednarodnih projektov lotevamo sami kot 
glavni prijavitelji in v zadnjih dveh letih smo bili pri tem 
dvakrat uspešni. Omeniti je treba, da je konkurenca 
pri prijavah izjemno velika, za izvedbo razpisanih 
projektnih tem je veliko interesentov. 

Na posameznih področjih se v povezavi z Evropsko 
komisijo ustanavljajo različna združenja v obliki 
javno-zasebnih partnerstev, ki v nekaterih primerih 
sama oblikujejo vsebine razpisov, njihovi člani pa se 
na razpise tudi prijavljajo. Brez vključenosti v takšna 
združenja je možnost pridobitve projekta na področjih, 
ki jih združenja pokrivajo, skorajda nična, ne glede na 
to, da so razpisi formalno odprtega tipa, na katere se 
lahko prijavi vsak.

Skušamo se vključevati v takšna mednarodna javno-
zasebna partnerstva in v tiste mednarodne projekte, 
ki sovpadajo z našim področjem dela, to je tehnologija 
vodenja procesov, tovarne prihodnosti, nizkoogljične 
tehnologije, vodikove tehnologije in gorivne celice.

Dela s tujimi partnerji ne moremo oceniti z enovito 
oceno, izkušnje so različne. Dogaja se, da predanost 
k izpolnitvi končnega cilja včasih ni na najvišji ravni. 
Razlog je v tem, da Evropska komisija ne kaznuje 
odstopanj med zastavljenimi in doseženimi cilji, 
kaznovanje se zgodi le v primeru očitnih velikih 
odstopanj, če se na primer določena projektna naloga 
sploh ni izvajala. V preteklih nekaj letih se je dvakrat 
zgodilo, da je projekt, pri katerem smo sodelovali, zašel 
v tehnične težave, ki so terjale dodatne aktivnosti 
partnerjev, a ti dodatnega napora niso želeli vložiti.
Da ne bi prišlo do predčasnega neuspešnega zaključka 
in nedoseganja ciljev, smo na svoja ramena prevzeli 
aktivnosti, ki niso bile neposredno naša naloga, vključno 
s koordinacijo projekta, vse z razlogom, da pripeljemo 
projekt do uspešnega zaključka.
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inštitucij, pilotnih procesov in tehnologij ter za nabavo 
sodobne raziskovalne opreme. Poleg tega je v večjih 
ter ekonomsko močnejših državah tudi industrija 
številčnejša in močnejša, kar tujim raziskovalcem daje 
večje možnosti in večji izbor za povezovanje z različnimi 
panogami industrije in večje možnosti za specializacijo 
za določeno področje. Sicer so danes mnoga podjetja 
prisiljena delovati na globalnem trgu, vendar je izvedba 
raziskav za tuje in oddaljeno podjetje lahko povezana 
z raznimi logističnimi in organizacijskimi problemi. 
Priložnosti oziroma prednosti slovenskih raziskovalcev 
vidim predvsem v naši večji prilagodljivosti. Iz 
razgovorov z našimi kolegi iz tujine vemo, da so 
nekatere tuje raziskovalne institucije v zahodni 

6. Kako se glede na vaše bogate izkušnje slovenski 
raziskovalni prostor razlikuje od širšega evropskega 
in katere posebnosti prepoznavate tudi kot naše 
priložnosti za to delo?

Po moji oceni sposobnosti slovenskih 
raziskovalcev nikakor ne zaostajajo za 
sposobnostmi tujih raziskovalcev.

Demonstracija agregata na gorivne celice pred predstavniki projektnega konzorcija in Evropske komisije

Evropi postale precej regulirane (''overregulated''), 
kar lahko predstavlja oviro v poslovanju in opravljanju 
raziskovalne dejavnosti.

7. Kakšno prihodnost napovedujete raziskovalni 
dejavnosti v obdobju tranzicije slovenske družbe in 
napovedno intenzivnejše uvajanje raziskav, razvoja 
in inovacij v aplikativne projekte? Kakšne priložnosti 
bi lahko bili za slovenska podjetja in raziskovalne 
inštitucije napovedani novi razpisi za sofinanciranja?

Raziskovalna klima v Sloveniji je mnogo bolj naklonjena 
bazičnim (temeljnim) raziskavam, kot pa aplikativnim. 
Trenutno na obzorju ne vidim korenitejših korakov 
v smeri večje podpore tudi aplikativnim projektom. 
O tem je sicer precej govora, manj pa je izvedbe. 
Raziskovalcem s področja naravoslovja usmerjenost 
v temeljne raziskave ustreza, v veliki meri so se 
temu prilagodili tudi raziskovalci s področja tehnike. 
Izvajanje aplikativnih raziskav in razvoja namreč 
prinaša vrsto omejitev ter obveznosti ter odnaša velik 
del raziskovalne svobode. Poleg tega je za aplikativne 
raziskave in razvoj potreben drugačen profil kadra kot 
za temeljne raziskave. Za temeljne raziskave je potrebna 
(in pogosto zadostna) ozka in globoka specializacija za 
določen problem. Aplikativne raziskave in razvoj pa 
terjajo profil, ki ima tudi ''horizontalne komponente'', 
kar pomeni, da morajo razvojno usmerjeni raziskovalci 
poznati ne le svojo ozko specializacijo, pač pa do 
neke mere tudi spremljajoče tehnologije. Takšni 
multidisciplinarni profili pa niso pogosti, izobraževalni 
sistem takšnih profilov ne ustvarja. To je le nekaj 
razlogov, ki ovirajo integracijo znanosti in tehnologije 
ter prodor v prakso, več o tem je govora v odgovoru 
na vprašanje 10.

8. Evropa ima zelo ambiciozne cilje in prednostni 
pomen namenja povečevanju sredstev, ki bodo 
namenjena raziskavam, enako velja za finančno 
pomoč, ki jo bo Slovenija deležna v perspektivi 

2021 – 2027 in je v vsej zgodovini največja. Ali 
menite, da bodo s tem vzpostavljene tudi priložnosti 
za intenzivnejše raziskovanje ter še bolj uspešno 
uvajanje raziskovalnih projektov v življenje?

Vse je odvisno od tega, na kakšen način bo Slovenija 
ta sredstva porabila, torej, kakšne razpise bo pripravila 
in kakšni bodo cilji razpisov. V dosedanjih strategijah 
(npr. pametna specializacija) cilji niso bili dovolj 
vsebinsko določeni, raziskovalci ali podjetja so si jih 
postavljali sami. V Sloveniji trenutno ni organa, ki bi 
prevzel odgovornost in definiral prioritetne ter dovolj 
konkretne smeri razvoja. Če bi bile takšne smeri 
definirane, bi bilo možno vanje usmeriti kapacitete, 
ustvariti kritično maso ter narediti ustrezen preboj. 
V tujini to poznajo pod izrazom ''mission oriented 
research and development''.

9. Katera so po vašem mnenju ključna področja 
raziskovalnega dela vašega odseka, kjer je v prihodnje 
pričakovati še večje aktivnosti ter nenazadnje tudi 
največji potencial vašega dela? Ali lahko zelo okvirno 
napoveste vaša trenutna razmišljanja in priprave, 
ki jih v teh okvirih izvajate za naslednje razvojno 
raziskovalne projekte oziroma tiste, ki so v teku?

Bolj intenzivno se bomo ukvarjali s problematiko 
uporabe in vključevanja metod strojnega učenja 
(popularno imenovano umetna inteligenca) v sisteme 
za vodenje in nadzor procesov. Delni razlog za to 
usmeritev je zanimivost problematike, delno pa nas v 
to vodijo razmere na trgu raziskav. Področje strojnega 
učenja je namreč trenutno izjemno popularno in temu 
ustrezno financirano. Kot primer uporabe, katero 
raziskujemo, naj navedem problematiko zajemanja 
znanja operaterjev v industriji, kot je kemijsko-
predelovalna industrija, železarstvo ipd. Delovanje 
procesov v teh vrstah industrije je precej odvisno od 
ravnanja operaterjev in tehnologov, ki imajo znanja in 
veščine, a ta niso nikjer formalno zapisana. Problem 
nastane ob nepričakovanih kadrovskih menjavah, 
tedaj se znanja in veščine lahko izgubijo, kar ima lahko 

Zelo pogosto, a ne vedno, pa imajo v tujini (mišljena je 
zahodna Evropa) boljše finančne možnosti za gradnjo 
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izjemno neugodne posledice za nadaljnje obvladovanje 
procesov. Če nadzorni sistem beleži akcije operaterjev 
ter stanje procesa, potem je s pomočjo strojnega 
učenja v določenih primerih možno avtomatsko zajeti 
znanje in veščine operaterjev in jih opisati v formalni 
obliki modela, algoritma ali pravil.

revijah. Posledica in glavni dolgoročni problem je, 
da raziskovalci, ki se precej ukvarjajo z razvojem, 
''nazadujejo'' v pogledu bibliografskih rezultatov 
ter so na ta način za svojo aktivnost kaznovani, saj 
postajajo vse manj konkurenčni pri pridobivanju 
novih raziskovalnih projektov, mladih raziskovalcev in 
podobno. Gre za znano anomalijo, s katero se v blažji ali 
težji obliki soočajo tisti raziskovalci s področja tehnike, 
ki skušajo raziskave in razvoj pripeljati do nekega 
končnega produkta ali tehnologije. K razumevanju 
te problematike je delno pripomogla uvedba lestvice 
stopnje tehnološke zrelosti (TRL), ki pozna stopnje od 1 
do 9. Poenostavljeno povedano, TRL 1 npr. pomeni zgolj 
idejo oziroma nek osnovni raziskovalni eksperiment, 
TRL 5 na primer pomeni prototip v laboratoriju, TRL 
9 pa pomeni končni sistem v obratovanju. Temeljne 
raziskave se odvijajo na nivoju TRL 1 do 2, največ TRL 
3. Implementacija sistemov v praksi pa zahteva nivoje 
TRL 9 ali vsaj 8. Aktivnosti, potrebne za prehod iz TRL 
3 na TRL 8 so polne multidisciplinarnih in parcialnih 
problemov, ki jih je treba rešiti v kratkem času in 
praviloma niso objavljivi, včasih tudi zaradi zahtevane 
poslovne tajnosti naročnika. Reševanje teh problemov, 
kot opisano, vodi v stagnacijo ali nazadovanje 
raziskovalcev po bibliografskih kriterijih. Rešitev bi 
bila v uvedbi drugih ocenjevalnih meril za aplikativno 
usmerjene raziskovalce in morda tudi razdelitev 
sredstev za temeljne in aplikativne raziskave. Včasih 
je v ta namen obstajala Javna agencija za tehnološki 
razvoj Republike Slovenije (TIA), ki pripravljala razpise 
za tehnološke projekte.

Še naprej se bomo ukvarjali z vodikovimi 
tehnologijami oziroma z brezogljičnimi 

tehnologijami pridobivanja energije, pri čemer 
nas bo zanimala predvsem optimalna integracija 

ter koordinacija teh tehnologij z okoliškimi 
sistemi, predvsem z elektroenergetskim 

sistemom.

Pomembno je, da inštituti s svojo aplikativno 
oziroma razvojno dejavnostjo ne ustvarjajo 
nelojalne konkurence podjetjem. Na našem 
odseku se zato lotevamo le tistih aplikativnih 
projektov, ki iz takšnih in drugačnih razlogov 
prinašajo povišano stopnjo tveganja, zahtevajo 
specialne raziskovalne aktivnosti in jih praviloma 
podjetja sama nočejo izvajati.

10. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih 
izkušenj ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi dali 
pri vzpostavljanju raziskovalnega in inovacijskega 
dela na prvo mesto po pomembnosti, da se to 
dejansko lahko razvije in zakaj?

Kot v večini drugih (razvitih) držav, tudi v Sloveniji 
obstaja sistem vrednotenja raziskovalnih skupin in 
posameznih raziskovalcev. Primerno visoka ocena je 
pogoj za eksistenco skupine ali posameznika, saj po 
trenutnih pravilih predstavlja enega temeljnih pogojev 
za pridobivanje raziskovalnih programov, projektov 
in za pridobivanje sredstev za usposabljanje mladih 
raziskovalcev. Problem je, ker je ocena sestavljena 
večinoma iz bibliografskih kazalnikov, to je števila 
objav v revijah, števila citatov in podobno. Takšen 
način ocenjevanja je primeren za naravoslovje, a je 
hkrati izrazito neugoden za področje tehnike, oziroma 
točnejše, predvsem za tiste s področja tehnike, 
ki so izstopili iz ozke specializacije in se posvetili 
razvoju sistemov ter tehnologij in prenosu v prakso. 
Kot omenjeno, razvoj in prenos v prakso vključuje 
reševanje množice parcialnih problemov, ki terjajo 
veliko časa in energije, so izrazito multidisciplinarni ter 
kot takšni težko objavljivi v specializiranih znanstvenih 

Kompletiran agregat na gorivne celice, stopnja 
tehnološke zrelosti TRL 6

11. Kako se Slovenska podjetja odločajo za 
sodelovanja z razvojno raziskovalnimi inštitucijami, 
kot je IJS in v teh okvirih vaš odsek? Ali znajo 
pristopati oziroma ali na tem področju obstaja še 
veliko neizkoriščenih priložnosti in potenciala?

Obstajajo primeri, ko so podjetja naredila prvi korak 
in pristopila do nas z nekim odprtim razvojnim 
problemom. V precej primerih pa smo sami dostopali 
do podjetij in iskali možnosti za plasma naših storitev. 
Pogosto se je izkazalo kot zelo koristno, če je v 
podjetju zaposlen strokovnjak, ki je pred tem delal 

v akademskem oziroma raziskovalnem okolju, na 
primer kot mladi raziskovalec na fakulteti ali inštitutu. 
Takšen profil strokovnjaka je sposoben razumeti 
okoliščine v podjetju in hkrati v raziskovalni sferi. Bivši 
raziskovalci, zaposleni v podjetjih, so tako lahko dober 
''komunikacijski vmesni člen'', ki pomaga, da se želje 
podjetij in zmožnosti raziskovalcev dobro uskladijo. Ta 
način pristopa v podjetje se je že mnogokrat pokazal 
kot učinkovit. Kot drugo učinkovito sredstvo bi želel 
izpostaviti razne državne razpise, ki vključujejo oziroma 
pogojujejo vključitev podjetij in raziskovalnih inštitucij 
v skupen projekt. Res je, da se takšna partnerstva 
včasih rodijo z motivom pridobitve finančnih sredstev 
s pomočjo razpisa, vendar iz tega lahko nastane 
dolgoročno partnerstvo, ki traja še desetletja po 
končanju prvega skupnega projekta. Pogoj je, da imata 
obe udeleženi strani ustrezne sposobnosti ter iskren 
namen zastavljene zadeve izpeljati do cilja. Po tej poti 
je naš odsek pridobil dolgoročna partnerstva, ki trajajo 
že prek 15 let in niso vezana na državne spodbude in 
subvencije. 

Na koncu naj omenim tudi, da ima Institut Jožef 
Stefan poseben center za prenos tehnologij, ki 
aktivno išče priložnosti v podjetjih in promovira 
storitve Instituta.

12. Kako gledate na področje P2G in kakšno 
prihodnost napovedujete takšnim sistemom? Ali iz 
svojega zornega kota menite, da se bo povezovanje 
različnih energetskih sektorjev izvajalo tudi v 
Sloveniji? Kje vidite ključne prednosti tovrstnega 
povezovanja in vodika, kot veznega elementa med 
njimi?

Sistemi za pretvorbo energije v plin (angl. Power to Gas 
Systems oziroma krajše P2G) so orodje za pridobivanje 
zelenega vodika ali zelenega sintetičnega zemeljskega 
plina, seveda pod pogojem, da je elektrika, ki se 
uporablja za pogon P2G sistemov, zelenega izvora, 
to pomeni iz hidro, sončnih in vetrnih elektrarn. 
P2G sistemi so tudi eden od načinov za balansiranje 
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elektroenergetskih omrežij, kar pomeni, da lahko v 
času viškov elektrike, ki nastanejo zaradi povečane 
moči delovanja sončnih in vetrnih elektrarn (slednjih 
v Sloveniji žal še ni v omembe vrednem obsegu) le-to 
shranijo v obliki vodika. Vodik se lahko porabi za pogon 
vozil, lahko se v omejeni količini dodaja v obstoječe 
plinovodno omrežje in je tudi pomembna vhodna 
surovina v kemijski industriji. Da bi to uresničili, mora 
priti do uskladitve interesov in poslovnih povezav med 
sektorji, kot so proizvodnja in distribucija elektrike, 
distribucija zemeljskega plina, transport in industrija. 
Brez tovrstnega povezovanja uvajanje vodikovih 
tehnologij v večjem obsegu ne bo možno. Potreba po 
P2G sistemih in tudi drugih sistemih za balansiranje 
omrežij bo naraščala z instalacijo novih obnovljivih 
virov elektrike (sonce, veter), ki so vremensko odvisni 
ter zato njihova proizvodnja ne more slediti dejanski 
porabi.

13. Na kaj ste v svoji dosedanji profesionalni 
karieri najbolj ponosni?

Ker prihajam s področja tehnike (po izobrazbi sem 
inženir elektrotehnike, smer avtomatika), sem najbolj 
navdušen nad tistimi projekti, kjer smo skupaj s 
sodelavci rešitve uvedli v prakso ali vsaj v pogon spravili 
prototipe novih tehnologij. V obdobju zadnjih 15 let 
smo uspeli vgraditi nad 10 sistemov za avtomatsko 
končno kontrolo izdelkov na proizvodnih linijah 
podjetja Domel, razvili smo razne sisteme za podjetje 
Danfoss, nadgradili smo del proizvodne linije v hladni 
valjani Acroni, razvili in izdelali smo prek 10 prototipov 
različnih naprav s področja vodikovih tehnologij, razvili 
smo kontrolne sisteme za naprave obdelavo kovinskih 
izdelkov s pomočjo plazme za avstrijsko podjetje 
in podobno. Naloga tehnike je, da razvija in uvaja v 
življenje raznovrstne tehnične sisteme in naprave. Na 
področju naravoslovja so razmere drugačne, tam je v 
ospredju raziskovanje zakonov narave, rezultat dela 
se običajno zaključi v obliki objave v (po možnosti) 
kakovostni znanstveni reviji.

14. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj 
in poznavanja področja raziskav z bralci revije 
Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev 
za prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo 
pri uvajanju raziskav in inovacij na področju 
vodikovih tehnologij ter procesih tranzicije in 
prehoda v nizkoogljično družbo?

Vodikove tehnologije so eno od orodij, 
ki lahko pomaga pri prehodu v nizkoogljično 
družbo, ne predstavljajo pa samostojne rešitve. 
Kot smo že omenili, so vodikove tehnologije 
zelene in brezogljične le v primeru, če je vodik 
pridobljen iz zelene in brezogljične električne 
energije. V primeru, če je vodik pridobljen iz 
fosilnih virov, vodikove tehnologije še vedno 
prinašajo določene ekološke prednosti, saj 
z uporabo vodika za transport in ogrevanje 
zmanjšujemo onesnaževanje v urbanih področjih 
ter ga prenašamo na lokacije termo-energetskih 
objektov, kjer pretvorba fosilnih goriv v električno 
energijo poteka v velikem obsegu in pri dobro 
reguliranih pogojih, zato so emisije strupenih 
snovi minimizirane, problem CO2 pa seveda 
ostaja.

Vodikove tehnologije so tehnološko že zrele 
za masovno uporabo, kot omenjeno, je njihova 
trenutna težava v visoki ceni tehnološke opreme, 
ki bo z masovno proizvodnjo znatno padla.

Zavedati pa se moramo, da varovanje okolja 
v vsakem primeru prinaša dodatne stroške, a 
odločitev glede varovanja okolja nikakor ne smemo 
sprejemati le po kriteriju stroškov. To je podobno 
kot z ravnanjem z odpadki: ločevanje in predelava 
odpadkov prinaša stroške, na kratek rok bi jih 
bilo ceneje nepredelane odlagati na deponije, na 
dolgi rok pa to seveda vodi v ekološke katastrofe. 
Odločitev za nizkoogljično družbo mora biti 
posledica dvignjene stopnje ekološke zavesti 
države, podjetij in posameznikov, država pa mora 
ta prehod podpreti z vzpodbudami, zakonodajo, 
izobraževanjem ter ozaveščanjem prebivalstva.
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Napovedujemo!
Zbirka Plin 2021

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 2021, ki bo 
posodobljeno podajala celovito informacijo o 
zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih 
ter še pomembnejše informacije o standardih 
s področja zemeljskega plina in v novi zbirki 
tudi prehodu na zelene pline. Gradivo bodo 
bogatile strokovne smernice in strokovne prakse. 

Zbirka, ki jo morate imeti!

 
Več informacij na www.siplin.si in 

info@siplin.si



1. Kemijski inštitut je v slovenskem prostoru eden 
izmed prepoznavnejših na področju raziskovanja in 
posledično spremljanja vodikovih tehnologij. Imate 
bogate izkušnje s sodelovanji na raziskovalnih 
projektih doma in v mednarodnem prostoru. Kako je 
področje vodika in vodikovih tehnologij zastopano 
znotraj inštituta in vašega odseka ter kakšna so vaše 
izkušnje in reference na tem področju?

Področje pridobivanja, shranjevanja in uporabe vodika 
je na inštitutu močno zastopano, in sicer od zelo te-

Kratek življenjepis
Prof. dr. Blaž Likozar (višji znanstveni 

sodelavec, izredni profesor, vodja na odseku) 
je pridobil doktorat s področja kemijskega 
inženirstva leta 2008 na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
Je član Kemijskega inštituta (KI) od 2011, kjer 
dela kot višji znanstveni sodelavec, izredni 
profesor in vodja na odseku, in sicer je dejaven 
na področjih kemijskega inženirstva (Odsek 
za katalizo in reakcijsko inženirstvo); vodi 
program »Kemijsko reakcijsko inženirstvo«, pa 
tudi številne raziskovalne projekte. Njegove 
trenutne veščine so (med drugimi) poznavanje 
kemijskega inženirstva, heterogene katalize, 
popis, napovedovanje in izboljševanje toka 
tekočin, prenosnih pojavov ter kemijske kinetike. 
V letih 2014–2015 je delal na Univerzi Delaware 
(Catalysis Center for Energy Innovation, Newark, 
Delaware, ZDA) kot raziskovalec v programu 
Fulbright. Objavil je prek 200 izvirnih znanstvenih 
člankov, h-indeks pa ima 28 (trenutno več kot 
3000 citatov objavljenih del). Največ raziskuje ter 
razvija reakcije H2, CO2 in biomase. Do sedaj je 
sodeloval  v 15 (mednarodnih) projektih Obzorja 
2020.

meljnih raziskav, recimo na atomarni ravni (foto)(ele-
ktro) katalizatorjev, pa nekje do tehnoloških zrelosti 
obratovanja 5–6, predvsem glede modeliranja, tehnoe-
konomike, nenazadnje pa tudi načrtovanja, izdelave in 
postavitve pilotnih/demostracijskih postrojenj za H2. 
Odsek pa je posvečen predvsem kemijsko inženirskim 
vsebinam, nekje na meji med kemijo in strojništvom.

2. Kakšna je vloga Odseka za katalizo in 
reakcijsko inženirstvo, ki ga vodite, in kako poteka 
vaše vključevanje v projekte ter sodelovanje z 
drugimi inštitucijami znanja ter podjetji doma in 
mednarodno? Na katera področja se prednostno 
usmerjate? Katere primere in projekte v povezavi z 
vodikom ter vodikovimi tehnologijami lahko posebej 
izpostavite?

   
Tudi vloga Odseka se prilagaja potrebam od 

razvoja jedrnih delov, npr. katalizatorjev, do pilotiranja. 
Prednostno se usmerjamo na področja pridobivanja, 
pretvorbe in shranjevanja H2, CO2, CH4, biomase in 
plastike. V povezavi z vodikom bi izpostavil projekte 
MefCO2, FreSMe in H2GreenTECH. Poleg samega 
H2, CO2 in CH4 se ukvarjamo predvsem z njihovimi 
presečnimi področji, tako imenovani »power to gas«, 
»power to liquid« in »power to X« za bolj zahtevne 
postopke.

3. Glede na vaše bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija na 
tem področju razvije svojo zgodbo o uspehu in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo? 

Trenutno največ možnosti uporabe pripisujem 
dekarbonizaciji gospodarske proizvodnje, kjer se bo 
vodik kar najlažje vključil. V Sloveniji možnost za nek 
lasten razvoj zagotovo imamo glede na danosti. Po 
sami naravi, zahtevi in ceni vodika pa bo to možno 
zgolj ob izrazitem sodelovanju deležnikov, predvsem 

DR. BLAZ LIKOZAR 
VODJA ODSEKA ZA  KATAL IZO  IN  REAKC I JSKO 

INZENIRSTVO,  KEMI JSKI  INŠTITUT

INTERVJU Z VODJO ODSEKA ZA KATALIZO IN REAKCIJSKO INZENIRSTVO NA 
KEMIJSKEM INŠTITUTU  V POSEBNI IZDAJI REVIJE PLIN 

S L O V E N S K I  Z E L E N I  V O D I K  I N  T R A J N O S T N E  T E H N O L O G I J E
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Naše mednarodno sodelovanje na skupnih razvojnih 
prijavah, projektih in izvedbah je izvrstno. Poskušamo 
biti zelo prilagodljivi, tako da zagotavljamo partnerjem, 
da smo odlični, hitri in dostopni glede cene. Kot rečeno, 
se po področjih tu gibamo od dolgoročnih temeljnih 
raziskav do pilotiranja/demostracij. V povprečju tako 
dobro delamo tako s tujimi kot domačimi partnerji. 
Morda so slednji sicer manj zaupljivi, a opažamo, da se 
pri prebojnih to sedaj zelo hitro spreminja. 

6. Kako se glede na vaše izkušnje slovenski 
raziskovalni prostor razlikuje od širšega evropskega 
in katere posebnosti prepoznavate tudi kot 
priložnosti za slovensko raziskovalno delo? Ali kaj 
pogrešate?  

V Sloveniji pogrešam razpise, ki bi bolj povezovali 
gospodarstvo z zelo temeljnimi raziskavami/ razvojem. 
Zgolj tako je moč preseči dolino smrti razvoja, za 
katerega ne mi ne gospodarstvo običajno ne namenjata 
(dovolj) sredstev. Sodelovanje, ki se je zelo dobro 
obneslo, so bili recimo gospodarski mladi raziskovalci. 
Zanimivi so bili tudi razpisi MIZŠ za tehnološke zrelosti 
(TRL) raziskav 3–6. Ključna pomanjkljivost slednjih pa 
je bila odsotnost namenskih sredstev za opremo.

7. Kakšno prihodnost napovedujete raziskovalni 
dejavnosti v obdobju tranzicije slovenske energetike 
in intenzivnejšemu uvajanju inovacij ter raziskav 
in razvoja z aplikativnimi projekti? Slovenija bo v 
obdobju 2021–2027 deležna največjih finančnih 
spodbud v svoji zgodovini. Ali menite, da bodo 
s tem vzpostavljene priložnosti za intenzivnejše 
raziskovanje ter uvajanje raziskovalnih projektov v 
življenje? Kakšna priložnost bodo/so novi razpisi za 
slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije?  

Novi razpisi zahtevanega energijskega prehoda 
bodo za slovenska podjetja, domače raziskovalne 
inštitucije in državo velika priložnost, tako da srčno 
upam, da jo bomo znali preudarno izkoristiti. Moje 
osebno mnenje je, da bi morala podjetja stremeti k 

razvoju onkraj nakupa nekaj dokaj zrelih tehnologij 
v tujini (npr. zajem CO2, elektroliza, metanacija ...), 
nato pa slednje zgolj združiti. Samo v zares globokem 
dogovoru vseh deležnikov lahko dosežemo več za vse, 
podjetja in razvojnike.

8. Katera so ključna področja raziskovalnega dela 
vašega odseka, kjer je v prihodnje pričakovati še več 
aktivnosti ter nenazadnje tudi največji potencial 
vašega dela?  

Tu imamo tudi kar nekaj sreče, ker so obstoječa 
ključna področja raziskovalnega dela Odseka tudi 
tista, kjer je v prihodnje pričakovati še več razvojne 
dejavnosti, nenazadnje pa so izkušnje, znanje in ljudje 
tudi naša največja prednost izven meja. S področji 
pridobivanja, pretvorbe in shranjevanja H2, CO2, 
CH4, biomase in plastike se tako pri nas fiziki, kemiki 
in inženirji ukvarjamo že več kot 10 let, in sicer od 
razumevanja na ravni posamičnih atomov pa vse do 
resničnih obratov.

9. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih izkušenj 
ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi dali pri 
vzpostavljanju raziskovalnega in inovacijskega dela 
na prvo mesto po pomembnosti, da se to dejansko 
lahko razvije in zakaj?

Pri vzpostavljanju raziskovalnega, razvojnega in 
inovacijskega dela bi dal na povsem prvo mesto po 
pomembnosti možno sodelovanje z gospodarstvom, 
da se najprej dejansko lahko razvije. Pri dolgih letih 

DR. BLAŽ LIKOZAR
VODJA ODSEKA ZA KATALIZO IN 
REAKCIJSKO INŽENIRSTVO, KEMIJSKI 
INŠTITUT

gospodarstva, razvoja in zakonodajalcev – prvi na trgu 
se zavedajo ravno tega. Če si pogledamo nemški ali 
kitajski pristop, slednji stremi ravno k temu; sicer bomo 
pač uvozniki.

4. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z vodikom? Kdo menite, da bi morali biti (ali pa so 
že) ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo 
v podjetjih in inštitucijah znanja, kot so inštituti in 
fakultete, za uspešen preboj tovrstne inovativnosti?

Uvajanje trajnostnih tehnologij/sestavov bi splošno 

ocenil kot dobro, vodik pa žal kot nezadostno. Ključni 
nosilcec tovrstnih trajnostnih projektov bi moralo biti 
gospodarstvo, ki ima dejansko možnost naložb. Glavne 
pomanjkljivosti podjetij v Sloveniji so zadržanost 
pri zelo dolgoročnem razvoju, nezaupanje domačim 
raziskavam in (ne)vzpostavljanje pilotnih/demo 
projektov. Domačim inštitucijam znanja pa bi morda 
lahko očitali, da so premalo prilagodljive ali odzivne.

5. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje na 
skupnih projektih in prijavah? Katera področja so 
za vas najbolj zanimiva iz spektra sodelovanja z 
mednarodnimi inštitucijami? Kakšne so vaše izkušnje 
in kako ocenjujete delo s tujimi partnerji?  
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sodelovanja se zgolj slednje pokaže kot pogoj za 
uspeh, kajti raziskovalci pogosto pozabljamo na »čas 
prvega prihoda na trg«, gospodarstvo pa na obdobja 
onkraj kratkoročnih finančnih izkazov/načrtov. Sam 
tako pogrešam več razvojnih izzivov doma, seveda z 
dobro opredeljenimi cilji.

10. Kako se slovenska podjetja odločajo za 
sodelovanja z razvojno raziskovalnimi inštitucijami, 
kot je Kemijski inštitut in v teh okvirih vaš odsek? Ali 
znajo pristopati oziroma ali na tem področju obstaja 
še veliko neizkoriščenih priložnosti in potenciala?

Slovenska podjetja se odločajo za sodelovanja z 
razvojno-raziskovalnimi inštitucijami, kot je Kemijski 
inštitut (in v teh okvirih odsek), predvsem ko se srečajo 
z nekim kratkoročnim izzivom, kot so npr. reklamacije. 
Skozi tovrstne kratkoročne izzive se običajno 
dokažemo, tako da se lahko pohvalimo, da sedaj s kar 
nekaj podjetji sodelujemo tudi veliko bolj dolgoročno 
oziroma strateško. Tega bi si želeli več, predvsem pa 
mislim, da je to model iz tujine, ki koristi na koncu 
vsem.

11. Kako gledate na področje proizvodnje vodika 
in njegovo postopno uporabo ter kakšno prihodnost 
napovedujete vodikovim tehnologijam? Ali iz svojega 
zornega kota menite, da se bo vodik postopno 
začel vse bolj uporabljati tudi v Sloveniji? Kje vidite 
ključne prednosti povezovanja energetskih sistemov 
s proizvodnjo zelenega vodika iz viškov OVE v 
Sloveniji?

Na področje proizvodnje vodika, shranjevanja 
in njegove postopne uporabe poskušam gledati 
nepristransko, različnim vodikovim tehnologijam pa 
vseeno napovedujem zelo svetlo prihodnost. Vseeno 
je treba biti kot prvo pozoren, kako »zelen« je res kateri 
H2; tu morajo biti postopki vrednoteni pošteno. Kot 
drugo je treba biti previden, da se ne vežemo na druge 
redke snovi (t. i. CRM), ki v Evropi niso prisotne. Kot 
tretje pa je treba paziti, da nam viškov energije ne 

zmanjka.

12. Na kaj ste v svoji dosedanji profesionalni 
karieri najbolj ponosni?

Na svoji dosedanji kratki raziskovalni poti sem 
najbolj ponosen na sodelovanja s študenti, sodelavci in 
gospodarstvom, kjer menim, da smo se vsi zelo veliko 
naučili eden od drugega. Mislim, da je to dolgoročno 
najboljši način, da se iz ena in ena dobi več kot dva, 
kadar je to le mogoče. Mislim, da je ena izmed glavnih 
vrlin dobrih kemijskih inženirjev, da so prilagodljivi, 
torej da svoja pridobljena orodja s pridom uporabljajo 
od raziskav do tovarn, pa tudi med panogami.

13. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj 
in poznavanja raziskovalnega dela z bralci 
revije Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev 
za prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo 
pri uvajanju raziskav in inovacij na področju 
vodikovih tehnologij ter procesih tranzicije in 
prehoda v nizkoogljično družbo? 

Kakor koli se morda to sliši plehko, bi res vsem 
želel čim več sodelovanja pri bodočih razvojnih 
izzivih. Zelo kratek pogovor o možnostih 
skupnega sodelovanja nikogar nič ne stane, lahko 
pa koristi. Prihajajoče razogljičenje gospodarstva, 
energetike in prevoza bo tu verjetno hitreje kot 
smo si predstavljali. Kdor se ne bo odzval dovolj 
hitro, bo v najbolj ugodnem primeru moral 
drago plačevati za svoj ogljični odtis. Če gledam 
pa osebno, smo seveda odgovorni tudi našim 
zanamcem.
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SPLETNI PRENOS DOGODKA  
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2020
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1. Center za energetsko učinkovitost na IJS je v 
slovenskem prostoru zagotovo najbolj prepoznaven 
center na področju energetike, rabe energije, 
proizvodnje električne energije, vplivov proizvodnje 
in rabe energije na okolje, in nenazadnje pri uvajanju 
energetsko učinkovitih in trajnostnih tehnologij. 
Pomemben del aktivnosti je zagotovo vezan tudi 
na izvajanje razvojno raziskovalne dejavnosti doma 
in v mednarodnem prostoru. Kako je področje 
zelenega vodika in vodikovih tehnologij zastopano 
znotraj vašega centra in ali v tej povezavi obstajajo 
že kakšne reference iz vašega dela ter domača in 
tuja sodelovanja? Kakšno prihodnost napovedujete 
zelenemu vodiku in z njim povezanimi projekti?

Razvoj vodikovih tehnologij v Centru spremljamo že 
dalj časa, predvsem na področju soproizvodnje toplote 
in električne energije, kjer gorivne celice dosegajo 
najvišje izkoristke pri proizvodnji električne energije 
in to že pri manjših proizvodnih enotah. Žal Evropa 
ni uspela slediti hitremu razvoju na Japonskem, se pa 
tudi tu razmere hitro spreminjajo in EU je z zadnjimi 
strateškimi dokumenti dala področju vodika bistveno 
večjo vlogo in podporo. Prihodnji razvoj gorivnih celic 
bo v veliki meri odvisen tudi od uporabe v prometu, kar 
bi bistveno pospešilo tržni prodor te žal zaenkrat še 
predrage učinkovite tehnološke rešitve. Razpoložljivost 

Kratek življenjepis
Mag. Stane Merše je zaposlen na Inštitutu 

Jožef Stefan, kjer je od leta 2008 vodja Centra 
za energetsko učinkovitost. Diplomiral je na 
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
smer procesna avtomatika, kjer je leta 2000 tudi 
magistriral. Glavna področja njegovega delovanja 
so trajnostno strateško načrtovanje v energetiki, 
učinkovito ogrevanje in hlajenje, optimizacija 
energetskih procesov ter soproizvodnja toplote 
in električne energije.

zelenega vodika pa je naslednji ključni vplivni dejavnik 
in tu vidim ogromno razvojnih priložnosti pri učinkoviti 
integraciji in skladiščenju viškov električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije, kar smo za 
Slovenijo analizirali tudi v študiji za podjetje Plinovodi.

2. Kakšna je vloga Centra za energetsko 
učinkovitost, ki ga vodite, in kako poteka vaše 
vključevanje v projekte ter sodelovanje z drugimi 
inštitucijami znanja ter podjetji in tujimi partnerji 
na projektih? Na katera področja se prednostno 
usmerjate? Katere primere in projekte v povezavi z 
viški OVE elektrike, zelenim vodikom, povezovanjem 
sektorjev elektrike in plina ter hranjenjem energije 
dajete v prihodnje največji pomen?

Naše strokovno delo je močno vpeto v slovenski 
raziskovalni prostor, kjer se povezujemo in združujemo 
znanje z različnimi partnerji, kot tudi v mednarodne 
projekte, ki predstavljajo vedno večji delež našega 
dela. Velik pomen pa dajemo tudi izobraževanju, 
kjer uspešno izvajamo program EUREM – Evropski 
energetski manager, kar nam omogoča dobro 
povezovanje z industrijo in drugimi podjetji. Z izvedbo 
zahtevnejših energetskih pregledov ter razvojnih 
študij smo močno vpeti v reševanje konkretnih 
razvojnih izzivov v praksi, kar je izredno pomembno 
tudi pri našem strateškem načrtovanju. Povezovanje 
sektorjev bo bistveno, saj nam zaradi različnih sinergij 
omogoča izvedbo prehoda v ogljično nevtralnost z 
znatno nižjimi stroški. V Sloveniji tu vidimo pomembno 
vlogo sistemov daljinskega ogrevanja, ki že danes z 
učinkovito soproizvodnjo zagotavljajo skoraj 1 TWh 
električne energije v zimskem času, oskrbo električne 
energije pozimi pa vidimo kot enega večjih razvojnih 
izzivov. Tu bi zeleni vodik lahko imel pomembno vlogo, 
če bi z njim uspeli shraniti sezonske viške sončne in 
vetrne energije, s proizvodnjo sintetičnega metana ali 
drugih goriv. V teh pretvorbah nastaja veliko odvečne 
toplote, ki jo lahko v sistemih daljinskega ogrevanja 
koristno uporabimo.
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5. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje na 
skupnih projektih? Katera področja so za vas najbolj 
zanimiva iz spektra sodelovanja z mednarodnimi 
inštitucijami? Kakšne so vaše izkušnje in kako 
ocenjujete delo s tujimi partnerji?

Najbolj intenzivno delamo na področju razvoja 
naprednih načinov upravljanja z energijo, kjer je 
še ogromen potencial za razvoj v naših podjetjih. 
Izkoriščanje odvečne toplote v industriji je druga velika 

neizkoriščena priložnost, ki bo ključna za uspešno 
tranzicijo in prihodnji razvoj sistemov daljinskega 
ogrevanja. Tako je v okviru projekta Etekina tik pred 
zagonom pilotna naprava v podjetju Metal Ravne, na 
Jesenicah pa v okviru projekta Creators vzpostavljamo 
energetsko skupnost in sodelovanje industrije 
z lokalnim okoljem. Naj omenim še razvoj novih 
poslovnih modelov na področju energetskih storitev, 
evropski projekti pa so dobra priložnost za uspešen 
prenos novih znanj in rešitev v slovenski prostor.

3. Glede na vaše zelo bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija na 
tem področju razvije svojo zgodbo o uspehu in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo?

V tem procesu pa morajo takoj sodelovati tudi 
sistemski operaterji plinskih omrežij, saj so ključni člen 
v verigi, ki bodo z aktivno razvojno vlogo že v zgodnji 
fazi sploh omogočili pogoje za povečanje deleža vodika 
v naši infrastrukturi, s tem pa lahko celotni proces tudi 
bistveno pospešijo.

4. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z vodikom? Kdo menite, bi morali biti (ali pa so že) 
ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo 
v podjetjih in inštitucijah znanja za uspešen preboj 
tovrstne inovativnosti?

Menim, da trajnostnih tehnologij še vedno 
nismo prepoznali kot razvojno priložnost in se težko 
prilagajamo hitrim spremembam, saj smo še vedno 
precej ujeti v tradicionalne načine razmišljanja, kar pa 
se lahko hitro izkaže kot cokla razvoja. Tako se težave 
že kažejo v distribucijskem električnem omrežju, ki 
postaja ozko grlo za hitrejši razvoj aktivnih odjemalcev 
in razpršene proizvodnje električne energije, uvajanje 
trajnostnih tehnologij je prepočasno v sistemih 
daljinskega ogrevanja, pa tudi plinski sektor se počasi 
odziva na zelo hitre spremembe okolja. 

MAG. STANE MERŠE
VODJA CENTRA ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST, INSTITUT JOŽEF STEFAN

Zagotovo je to procesna industrija, 
kjer bi vodik lahko uspešno 
nadomestil neposredno uporabo 
zemeljskega plina in prvi pilotni 
projekti že potekajo tudi pri nas v 
steklarski in drugi industriji. 

Menim, da je ključni izziv še vedno 
znanje in premalo vlaganja v razvoj 
na vseh ravneh. V naslednjih letih 
ima Slovenija na razpolago bistveno 
večji obseg razvojnih sredstev za 
izhod iz krize in če jih ne bomo znali 
usmeriti v ta razvoj, bomo ostali le 
počasni sledilci dogajanja.

Drugo že omenjeno področje je soproizvodnja 
toplote in električne energije v zimskem času, 
predvsem v sistemih daljinskega ogrevanja in industriji. 
Neposredne uporabe vodika v kotlih v gospodinjstvih 
pa si zaenkrat težko predstavljam, tako glede 
razpoložljivosti kot tudi cene in na srečo imamo tu 
na razpolago druge učinkovite alternative. Slovenija 
se mora še bolj intenzivno vključiti v razvoj vodikovih 
tehnologij na vseh tehnoloških področjih, kot tudi z 
zgodnjo izvedbo pilotnih projektov, saj bomo le tako 
lahko sledili razvoju in se na podlagi lastnih izkušenj 
kakovostno odločali o potrebnih večjih naložbah v 
Sloveniji. Zato potrebujemo ciljno usmerjene podporne 
programe, ki jih že predvideva tudi NEPN. 
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13. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj 
in poznavanja slovenske energetike z bralci 
revije Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev 
za prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo 
pri uvajanju raziskav in inovacij na področju 
vodikovih tehnologij ter procesih tranzicije in 
prehoda v nizkoogljično družbo?

Prehod se je začel in prej kot se bomo aktivno 
vključili v ta proces, več koristi bomo imeli od tega. 
Pomemben bo preskok v razmišljanju in dobrem 

povezovanju inovativnih neobremenjenih 
idej mladih ter izkušenj starejših, pri iskanju 
dobrih alternativ za fosilne vire energije, ki se 
poslavljajo. Tudi plinska podjetja so pred velikimi 
izzivi tega prehoda in upam, da bodo uspešno 
sledila hitremu tehnološkemu razvoju in s 
svojim znanjem in izkušnjami postala ponudnik 
naprednih brezogljičnih energetskih storitev, 
saj na prodajo zemeljskega plina dolgoročno ne 
morejo več računati.

programe usposabljanja. Dobro strateško načrtovanje 
na državni kot tudi lokalni ravni ter spremljanje izvajanja 
politik pa vidim kot drugo ključno prioriteto. Uspešne 
napredne trajnostne rešitve zahtevajo bistveno večje 
povezovanje in sodelovanje več sektorjev in akterjev, 
dobro načrtovanje ter razpoložljivost potrebnih orodij 
pa je pri tem ključno za uspeh.

10. Kako se Slovenska podjetja odločajo za 
sodelovanja z razvojno raziskovalnimi inštitucijami, 
kot je IJS in v teh okvirih vaš center? Ali znajo 
pristopati, oziroma, ali na tem področju obstaja še 
veliko neizkoriščenih priložnosti in potenciala?

Podjetja, ki si želijo kakovostnega pristopa in 
rešitev, so zato motivirana in pripravljena v to vlagati. 
Prav motiviranost za sodelovanje se nam zdi eden 
ključnih dejavnikov za dobro sodelovanje s podjetji, saj 
je brez tega zelo težko priti do dobrih razvojnih rešitev, 
ki lahko nastanejo le ob dobrem povezovanju znanja 
in izkušenj naročnika ter zunanjih strokovnjakov. 
Priložnosti za to je še veliko.

11. Kako gledate na področje P2G in kakšno 

prihodnost napovedujete takšnim sistemom? 
Ali iz svojega zornega kota menite, da se bo 
uvajanje zelenega vodika, trajnostnih tehnologij 
ter povezovanje različnih energetskih sektorjev 
izvajalo tudi v Sloveniji? Kje vidite ključne prednosti 
tovrstnega povezovanja in vodika, kot veznega 
elementa med njimi?

Brez kemične pretvorbe viškov sončne in vetrne 
energije ne vidim možnosti za večje izkoriščanje teh 
dveh vse bolj konkurenčnih obnovljivih virov energije, 
zato pričakujem hiter tržni preboj tehnologij P2G. 
Brez povezovanja sektorjev in učinkovitih rešitev 
shranjevanja ne vidim možnosti za uravnotežen zeleni 
prehod, tudi v primeru nadaljnje uporabe jedrske 
energije. Tudi prihodnosti energetsko intenzivne 
industrije v Sloveniji si ne predstavljam brez tovrstnega 
povezovanja in uvajanja vodika, glede na strateško 
prometno lego Slovenije pa bo to ključno tudi v 
prometu.

12. Na kaj ste v svoji dosedanji profesionalni 
karieri najbolj ponosni?

Na dobro timsko in razvojno usmerjeno delo 
sodelavcev Centra za energetsko učinkovitost. 

6. Kako se glede na vaše izkušnje slovenski 
raziskovalni prostor razlikuje od širšega evropskega in 
katere posebnosti prepoznavate tudi kot priložnosti 
za takšno delo?

pripravljena, druga jim sledijo, saj brez tega ne bodo 
preživela v zelo hitro spreminjajočih razmerah na trgu.

8. Center za energetsko učinkovitost je eden 
od ključnih sogovornikov pri snovanju prihodnje 
energetske politike. Katera so po vašem mnenju 
ključna področja dela pri snovanju strategij ter 
nenazadnje razvojno raziskovalnega dela, kjer je 
v prihodnje pričakovati še večje aktivnosti ter 
nenazadnje tudi največji potencial vašega dela? 

Učinkovita raba energije in vseh naravnih virov je 
prednostna razvojna usmeritev, ki je pogoj za uspešni 
postopni prehod v podnebno nevtralnost. Prehoda ne 
moremo izpeljati zgolj z zamenjavo fosilnih virov, to 
bi bilo predrago in neizvedljivo, saj toliko trajnostnih 
virov preprosto nimamo na razpolago oz. bi preveč 
obremenili okolje. Zato ostaja princip »Energy efficiency 
first« prednostna usmeritev evropske podnebno 
energetske politike in ta način razmišljanja je potrebno 
vgraditi na vse ravni naše družbe. Tehnološki razvoj 
nam to omogoča, znanja in dobrih ponudnikov teh 
rešitev pa je tudi v Sloveniji vedno več. Naslednje 
veliko področje pa je razvoj tehnologij in storitev za 
uspešno povezovanje sektorjev v procesu prehoda s 
fosilnih na obnovljive in druge nizkoogljične vire.

9. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih izkušenj 
ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi dali pri delu 
vašega centra na prvo mesto po pomembnosti, da se 
bo ta tudi v prihodnje razvijal in nudil nujno oporo 
slovenski energetiki pri njeni tranziciji?

Za večji in hitrejši preboj v družbi bo potrebno 
zeleni prehod jasno prepoznati in postaviti kot ključni 
družbeni razvojni izziv ter okrepiti ključne odgovorne 
akterje. Danes se nam dogaja, da odgovorne institucije 
ne uspejo načrtovati razvojnega podpornega okolja ter 
posledično namenski viri ostajajo neporabljeni, da o 
neusklajenem delovanju niti ne govorim. Usposabljanje 
in prenos znanja bo tako ena ključnih prioritet, zato v 
okviru projekta Life Care4Climate pripravljamo nove 

Kljub majhnosti in izredno omejenim 
finančnim virom opažam veliko 
odličnih jeder, ki uspešno delajo 
tako na področju bazičnih raziskav 
kot tudi aplikativnih rešitev, kar nas 
uvršča ob bok velikim – podobno 
kot je to v športu. 

Dobra vpetost v evropski prostor nam omogoča 
sledenje velikim, zaradi majhnosti pa smo lahko bolj 
prilagodljivi in odlični na različnih nišnih področjih. 

7. Kakšno prihodnost napovedujete raziskovalni 
dejavnosti v obdobju tranzicije slovenske energetike 
in napovednemu intenzivnejšemu uvajanju inovacij, 
ter raziskav in razvoja v aplikativne projekte? 
Kakšna priložnost predstavljajo po vašem mnenju 
predvidena višja  sredstva za ta namen ter sredstva 
različnih skladov, ki bodo na razpolago slovenskim 
podjetjem in raziskovalnim inštitucijam? Ali so 
slovenska podjetja na ta izziv pripravljena in kaj bi 
morala biti njihova prednostna skrb za učinkovit 
prehod ter uvajanje inovacij? 

Upam, da bomo prišli do vsaj nekaj namenskih 
sredstev, ki bodo namenjena podpori zelenega 
prehoda in uvajanja trajnostnih tehnoloških rešitev in 
krožnemu gospodarstvu. Če bomo to znali povezati s 
podjetji v industriji in energetiki, bo to odlična razvojna 
spodbuda. Uspešna slovenska podjetja so na to že 
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1. Družba Petrol je ena izmed najvidnejših in 
največjih energetskih družb v regiji, ki je bila vedno 
razvojno naravnana. Med drugim je bila družba 
med prvimi, ki je opozarjala in izvajala konkretne 
korake pri uvajanje trajnostnih tehnologij ter prehod 
na nove in obnovljiv vire energije. Kakšne so vaše 
dosedanje izkušnje in vloga pri prehodu energetike 
na trajnostne in brezogljične vire?  

Trajnostne vrednote in trajnostna strategija so temelj 
Petrolovega poslovnega modela. S celovito ponudbo 
sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za 
zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter 
skupaj z našimi partnerji ustvarjamo nizkoogljično 
družbo. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo 

Kratek življenjepis
Mag. Jože Bajuk se je po univerzitetni diplomi 

prava leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot 
vodja projektov. Leta 2007 je postal regionalni 
direktor v skupini Sportina. Med letoma 2008 
in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi 
Poteza skupina d.d. Med letoma 2010 in 2012 
je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d., 
od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v 
podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, 
direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter 
regionalni direktor. V Petrolu je funkcijo člana 
uprave odgovornega za področja Energetski 
in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in 
energije ter operativno poslovanje nastopil 11. 
marca 2020.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj 
Združenja članov sveta delavcev. Njegova 
bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih 
je objavil v letih 1997 in 2009. V obdobju med 
letoma 2003 in 2015 je deloval kot član ali 
predsednik v različnih nadzornih svetih.

družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu 
razvoju.

Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih 
energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope 
prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske 
neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri 
povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, 
kjer poslujemo. Dolgoročno stremimo k oblikovanju 
vse bolj zelenega energetskega miksa, tudi ko gre 
za trajnostno mobilnost. Velik potencial pri prehodu 
energetike vidimo v kombinaciji storitev celovitega 
upravljanja z energijo, digitalizaciji infrastrukturnih 
sistemov ter učinkoviti, trajnostni rabi energije in 
vode. 

V Petrolu se zavedamo, da moramo v prvi vrsti 
zmanjšati porabo energije, kar dosežemo s projekti za 
izboljšanje energetske učinkovitosti ter z učinkovitim 
upravljanjem z energijo. Izboljševanja energetske 
učinkovitosti in zniževanje rabe energije se med drugim 
lotevamo z učinkovitim upravljanjem z energijo. V regiji 
smo vodilni na področju storitev učinkovitih sistemov 
daljinskega ogrevanja, in sicer v Bolzanu (Italija), Tuzli 
(BiH), Beogradu, Novemu Sadu (Srbija), Sofiji (Bolgarija) 
in na Dunaju (Avstrija). V sklopu optimizacij tako urejamo 
prehod na nižje temperaturne režime, ki omogočajo 
vpeljavo OVE v proizvodnjo. Energetsko učinkovitost 
izboljšujemo tudi z energetskimi prenovami stavb ter 
prenovami razsvetljave, tako javne kot v poslovnih in 
industrijskih objektih.

Prehod v krožno gospodarstvo prepoznavamo 
kot priložnost za nove poslovne modele, večjo 
snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih 
delovnih mest, seveda ob zmanjševanju okoljskega 
odtisa. S svojo trajnostno strategijo se zavzemamo za 
zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje 
odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij 
ter povečevanje snovne predelave. 

Poleg tega intenzivno vlagamo v proizvodnjo 
elektrike iz obnovljivih virov energije, s posebnim 
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večjem obsegu namenja v tej smeri, to potrjujejo. 
Petrol bo v prihodnosti intenzivno vključeval vodik 
v svoje razvojne projekte, kar bo ena od strateških 
prioritet skupine. 

Uporaba čistega vodika je smiselna v sektorjih, kjer 
direktna elektrifikacija ni možna.

Z izgradnjo novih vetrnih in sončnih elektrarn 
prispevamo k doseganju zastavljenih ciljev razogljičenja 
družbe. S kombinacijo proizvodnje vodika so naša 
prizadevanja za zeleno energijo in čisto okolje še toliko 
večja.

V prihodnosti se bo čisti vodik apliciral v različnih 
sektorjih, še posebej v transportu (tovornjaki, ladijski 
prevoz) in v industriji. Elektrolizerji se lahko uporabljajo 
tudi kot podpora elektro sistemu za pospeševanje 
integracije proizvodnje obnovljivih virov energije.

4. Družba Petrol je široko dejavna v vseh sektorjih 
energetike v Sloveniji in širše v regiji. Kakšna je 
vloga družbe in kako poteka vaše vključevanje ter 
sodelovanje z drugimi podjetji ter inštitucijami 
znanja na trajnostnih projektih? Na katera področja 
se prednostno usmerjate? 

Skupina Petrol ima zelo razvejano dejavnost, zato 
s svojim delovanjem vpliva na različne deležnike 
in obratno. Deležnike prepoznavamo v okviru 
posameznih poslovnih procesov skupine. V skladu z 
našo politiko poslovne integritete in transparentnosti 
imamo z vsako izmed ključnih skupin deležnikov 
korektne dolgoročne odnose. Aktivno vključujemo 
deležnike pri ustvarjanju dodane vrednosti z različnimi 
orodji sokreiranja in soinoviranja. 

Sledi nekaj primerov sodelovanja: Prek Energetskega 
centra Petrol, kot naslednika dejavnosti, ki smo jih leta 
2014 začeli izvajati pod okriljem Centra energetskih 
rešitev z dodano vrednostjo večletnega financiranja 
energetskih rešitev za dom brez zahtevanega pologa 

in brez obresti, smo zeleno energijo približali vsem 
slovenskim gospodinjstvom. Prav tako z modeli 
celovitih trajnostnih rešitev sodelujemo s poslovnimi 
uporabniki kakor tudi javnim sektorjem. V Petrolu 
dobavitelje razumemo kot celovite strateške partnerje, 
ki jih aktivno vključujemo v razvoj in zagotavljanje 
naše trajnostne ponudbe ter razvoj novih poslovnih 
modelov skupine Petrol, ki v ospredje postavljajo 
zmanjševanje vplivov na okolje in ohranjanje čistega 
okolja.  Povezujemo se z raziskovalno sfero in smo 
močno vpeti v sodelovanje z različnimi strokovnimi 
in drugimi javnostmi. Naši strokovnjaki sodelujejo na 
konferencah, dogodkih, forumih, simpozijih, kongresih, 
ozaveščevalnih akcijah in projektih tako doma kot 
na tujem. Svoje znanje in izkušnje delimo tudi 
mlajšim generacijam v obliki različnih izobraževanj, 
ozaveščevalnih dogodkov, obiskujemo šole, vrtce idr. 
Izvajamo investitorske konference, dneve odprtih vrat, 
gasilske vaje idr.

Sicer pa v Trajnostnem poročilu skupine Petrol, ki 
ga javno objavljamo, razkrivamo obsežni opus naših 
konkretnih trajnostnih dosežkov in sodelovanj z 
različnimi deležniki.

5. Katerim primerom in projektom v povezavi z 
viški OVE elektrike, zelenim vodikom, povezovanjem 
sektorjev elektrike in plina ter hranjenjem energije 
dajete v prihodnje največji pomen?  

Za doseganje ciljev so pomembni vsi našteti vidiki, 
odvisno od zahteve končnega uporabnika in možnosti 
na drugi strani. 

Pri proizvodnji OVE v prihodnosti bo vodik imel 

MAG. JOŽE BAJUK
ČLAN UPRAVE DRUŽBE PETROL D.D., 
LJUBLJANA

poudarkom na gradnji vetrnih in sončnih elektrarn. 
V bližini Šibenika obratuje vetrna elektrarna z 9 
turbinami, v bližini Knina pa bo v kratkem proizvodnjo 
začela vetrna elektrarna Ljubač, ki bo prav tako 
zajemala 9 vetrnic. Obe elektrarni skupaj imata 
nazivno moč 50,7 MW, pričakovana letna proizvodnja 
pa znaša 150 GWh. Proizvedena energija zadostuje 
za 35.000 povprečnih gospodinjstev. Petrol upravlja 
še s sončnimi elektrarnami na svojih prodajnih mestih 
ter na industrijskih in drugih objektih v skupni moči 
3,4 MW. Na Hrvaškem razvijamo sončne elektrarne 
skupne moči 70,5 MW. V Bosni in Hercegovini smo 
zgradili malo hidroelektrarno Jeleč. Upravljamo še štiri 
hidroelektrarne v JV regiji.

2. Ali imate na dosedanjih projektih že kakšne 
izkušnje z vodikovimi tehnologijami?

   
Vodik je vse pomembnejši alternativni vir energije, 

s proizvodnjo iz obnovljivih virov in z nizkimi emisijami. 
V Petrolu smo na bencinskem servisu v Lescah že 
postavili prvo polnilnico s stisnjenim vodikom v 
Sloveniji. Še naprej razvijamo tudi svojo mrežo polnilne 
infrastrukture za alternativna pogonska goriva z 
vizijo celovitega upravljanja in udejanjanja naše vizije 
prehoda v nizkoogljično družbo.

 
V prihodnosti načrtujemo na eni od naših lokacij 

postavitev elektrolizerja za proizvodnjo čistega vodika. 
Če bo šlo vse po načrtih, bi z letom 2023 pričeli s 
proizvodnjo vodika.

3. Kje prepoznavate, da je vloga zelenega vodika 
lahko vaša priložnost in kakšne možnosti pripisujete 
vodiku in vodikovim tehnologijam v prihodnje? 

Petrol vodik prepoznava kot energent prihodnosti. 
Vodik namreč ustreza vsem kriterijem optimalnega 
alternativnega vira energije. Sredstva, ki jih EU v vedno 
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Globalni energetski sistem je priča naglemu razvoju, 
na kar vplivajo tako povečane potrebe po energiji kot 
okoljevarstvene zahteve zaradi klimatskih sprememb. 
Tem ciljem sledimo tudi s proizvodnjo elektrike iz 
obnovljivih virov – vetra, vode in sonca. Pri Petrolovi 
odločitvi, da postane sodobna energetska družba, ima 
zato posebno strateško mesto proizvodnja elektrike 
iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za 
prihodnji razvoj skupine Petrol.

Eden največjih izzivov NEPN je zagotovo raba 
obnovljivih virov energije v prometu. V Sloveniji 
namreč ne razpolagamo s proizvodnjo energentov, ki 
bi jih bilo mogoče na hiter način vpeljati tako, da bi 
se lahko približali zastavljenim ciljem na tem področju. 
Z vidika perspektive trajnostnega razvoja je usmeritev 

izkoriščanja obstoječe infrastrukture zagotovo prava 
smer. Ključno je, da bi predvidene podporne sheme 
za proizvodnjo OVE tekočih in plinastih oblik zaživele 
in da bi obveznikom omogočale ekonomsko upravičen 
dostop do energentov, ki izpolnjujejo lastnosti in 
kriterije, predvidene v RED II direktivi. Poleg tega bi 
dale zagon potencialnim investitorjem, da preizkusijo 
tehnologije in njihov potencial.

Na pot razogljičenja pristopamo z različnimi 
razvojnimi, partnerskimi projekti, kot so na primer:

- projekt Luče; 
- projekt Programske rešitve za prožno 
upravljanje z energijo v steklarski industriji, ki je 
plod skupnega dela podjetij Steklarna Hrastnik, 
Petrol in Solvera Lynx in vključuje uporabo vodika; 
- gradnja vetrnih elektrarn v regiji, na primer 
Ljubač;

vlogo pri lažji/hitrejši integraciji proizvodnje OVE ter 
pri transportu (tovornjaki, ladijski prevoz) in industriji. 

6. Glede na vaše zelo bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija na 
tem področju razvije svojo zgodbo o uspehu in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo?  

Največ možnosti za uvajanje vodika pripisujemo 
panogam, kjer elektrifikacija ni možna. Slovenija lahko 
uspešno razvije svojo zgodbo, pogoj pa je povezava 
različnih sektorjev, od proizvodnje do končnega 
uporabnika. Podpora politike/zakonodaje je nujna.

Kot že omenjeno, vidimo največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij na področju industrije 
in transporta. Slovenija, kljub svoji majhnosti, lahko na 
tem področju odigra pomembno vlogo, predvsem z 
bogatim znanjem, ki ga premoremo.

7. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z vodikom? Kdo menite, bi morali biti (ali pa so že) 
ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo 
v podjetjih in inštitucijah znanja za uspešen preboj 
tovrstne inovativnosti?  

Slovenija ima še veliko potenciala, da bolj jasno 
sledi EU – vzpodbude za vpeljavo tehnologij vodika 
ipd. Želimo si, da bi ta potencial prepoznali v večji 
meri, kajti na tak način bo preboj dotične tehnologije 
potekal hitreje in bolj učinkovito.

Inovacije Sloveniji niso neznanka, imamo veliko 
raziskovalnih ustanov, ki se že aktivno in uspešno 
ukvarjajo z razvojem vodikovih in drugih trajnostnih 
tehnologij.

Problem pa je v integraciji tovrstnih tehnologij v 

industriji, predvsem zaradi izzivov, s katerimi se sooča 
zakonodaja.

8. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje 
na skupnih projektih? Katera področja so za vas 
najbolj zanimiva iz spektra sodelovanja s podjetji 
in mednarodnimi inštitucijami? Kakšne so vaše 
izkušnje in kako ocenjujete delo z domačimi in tujimi 
partnerji? 

Razna področja sodelovanja so že opisana v 
prejšnjih točkah. Več konkretnih primerov najdete v 
Trajnostnem poročilu (str. 57), ki je dostopno na naši 
spletni strani.

Z vidika vodika je od trgov, kjer je Petrol prisoten, 
zanimiva predvsem Hrvaška in pa tudi Bosna in 
Hercegovina: velik potencial za OVE, bližina morja 
in možnost transporta ter omejitve omrežja. Petrol 
je na tem področju že prisoten z opisanimi projekti v 
predhodnih vprašanjih. Na Hrvaškem se med drugim 
že povezujemo z raznimi iniciativami, kajti razvoj novih 
tehnologij vidimo izrecno partnersko. Partnerstva so 
na področju večjih in razvojnih projektov praktično 
nujna, saj se s tem vsi postopki pospešijo, hkrati pa 
se dvigne kakovost končnih rezultatov. Petrol ima s 
tovrstnimi sodelovanji veliko izkušenj. Nasploh večina 
vodikove tehnologije in tehnologije OVE prihaja iz 
zahodne Evrope, kar pomeni, da je sodelovanje z njimi 
nujno. Primer takšnega sodelovanja je s podjetjem 
Siemens.

9. Kakšno prihodnost napovedujete energetiki 
v obdobju njene tranzicije in napovedanemu 
intenzivnejšemu uvajanju inovacij ter raziskav in 
razvoja v aplikativne projekte? Kakšno priložnost 
predstavljajo po vašem mnenju predvidena višja 
sredstva za ta namen ter sredstva različnih skladov, 
ki bodo na razpolago slovenskim podjetjem in 
raziskovalnim inštitucijam? Ali so slovenska podjetja 
na ta izziv pripravljena in kaj bi morala biti njihova 
prednostna skrb za učinkovit prehod ter uvajanje 
inovacij? 
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toplogrednih plinov. Tudi v tem primeru je energetsko 
pogodbeništvo model, ki našim naročnikom omogoča, 
da svoje finančne vire usmerijo v svojo glavno 
dejavnost, obenem pa z učinkovitim upravljanjem 
energetskih sistemov pozitivno vplivamo na njihove 
proizvodne procese. 

 
Na splošno lahko rečemo, da je potencial zlasti 

v kombinaciji energetskih storitev, predvsem z 
vidika celovitega upravljanja energije in sistemov, od 
upravljanja vodovodnih sistemov in čistilnih naprav, 
industrijskih energetskih postrojenj, do daljinskega 

ogrevanja in proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov. 

 
Naslednje področje z ogromno 

potenciala je trajnostna mobilnost. 
Na tem področju izvajamo storitve, 
ki so vezane na vzpostavitev, 
upravljanje in vzdrževanje polnilne 
infrastrukture za polnjenje 
električnih vozil ter storitve, ki 
so vezane na samo izvajanje in 
obračunavanje storitve polnjenja 
ter skrb za uporabnike. Na področju 
storitev mobilnosti razvijamo 
storitve povezane z novimi koncepti 
in oblikami mobilnosti, kot so 
»vozilo kot storitev«. Po uspešnem 
prevzemu družbe ATET smo v nabor 
storitev, ki jih ponujamo na trgu, 
dodali še storitev kratkoročnega 
najema vozil in storitve »od vrat do 
vrat«. V pripravi je razvoj storitve 
upravljanja voznega parka. V letu 
2021 nadaljujemo tudi delo na 
vseh treh mednarodnih projektih, 
za katere smo pridobili tudi 
nepovratna sredstva EU. Poseben 
pomen prisotnosti Petrola kot 
vodilnega podjetja na področju 
elektromobilnosti in storitev 
mobilnosti je tudi vzpostavitev 

podobe družbe, ki je trajnostno naravnana. S tem 
razlogom veliko truda namenjamo tudi čim širši 
vključenosti v vrsto domačih in mednarodnih projektov. 
Prav slednje je za družbo, ki primarno izhaja s področja 
prodaje naftnih derivatov, velik a pomemben izziv.

11. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih 
izkušenj ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi 
po pomembnosti za učinkovit prehod v nizko in 
brezogljično družbo umestili na prvo mesto?  Kje 
prepoznavate največje težave in kakšnih spodbud in 
podpor bi si želeli?  

- projekti energetskih prenov (Ljubljana, 
Zlato polje, Brežice) in regionalni projekti prenov 
učinkovite razsvetljave;
- partnerstva s komunalnimi podjetji, kjer 
s pomočjo telemetrije in napredne analitike 
učinkoviteje upravljamo sisteme;
- projekti energetske učinkovitosti v industriji.

Predlagane zakonodajne spremembe nakazujejo pot 
v pravo smer za prihodnost planeta, vsaj dolgoročno. 
Je pa potrebno sodelovanje več deležnikov, še posebej 
države, da z zakonodajo omogoči ustrezne pogoje. 
Predlagane spremembe so tudi dobrodošle, ker 
spodbujajo različna partnerstva in povezovanje več 
energetskih skupnosti, kar nam vsem skupaj lahko v 
teh časih le koristi.

10. Petrol je zagotovo eno izmed ključnih podjetij 
in nosilcev pri uvajanju novih tehnologij. Katera so 
ključna področja vašega prihodnjega dela in strateške 
usmeritve, ki bi jih želeli realizirati v povezavi s 
prehodom na OVE in brezogljične energente? Kako 
ocenjujete dolgoročne potrebe trga in širši interes 
uporabnikov za takšen prehod? Ali predvidevate 
v tej povezavi izvajati morebitne večje sistemske 
prilagoditve oziroma načrtujete tudi kakšna nova 
partnerstva? 

V času, ko pravzaprav že živimo prihodnost, 
kakršne si še na začetku leta 2020 nihče ne bi 
predstavljal, smo se kot posamezniki navadili, ali pa se 
še navajamo na določene družbene spremembe, prav 
tako pa se prilagajamo – tako vselej novim družbenim 
in ekonomskim kot tudi ali pa predvsem okoljskim – 
razmeram tudi podjetja. 

V  Petrolu, danes največji energetski družbi v 
Sloveniji, smo vse bolj prisotni tudi v širši regiji. 
Poudarek že dolgo časa ne dajemo samo na fizičnih 
prodajnih mestih in trgovanju z naftnimi derivati, 
temveč strateški fokus predstavljajo predvsem 
napredne in sofisticirane rešitve. Mednje spadajo 
upravljanje z energijo, vodami, stavbami in nenazadnje 
s celotnimi mesti. Ta postajajo vse bolj »pametna«, 
odzivna na potrebe »pametnih« oz. bolje rečeno 
aktivnih prebivalcev. V središču energetskih in 
infrastrukturnih sistemov prihodnosti je človek, torej 
prebivalec, ki bo in do določene mere že je, proaktiven 
uporabnik, ki soustvarja svojo realnost.

Kot že večkrat omenjeno, je trajnostni razvoj 
prioriteta skupine Petrol. Je središče našega 
poslanstva in poslovnega modela. V marcu so se s 
pojavom pandemije na vseh trgih poslovne razmere 
zelo zaostrile. Kljub temu v Petrolu na »korona krizo« 
gledamo kot na priložnost za nove, bolj premišljene 
in bolj trajnostne temelje. Kot ena izmed osrednjih 
energetskih družb v Sloveniji in državah JV Evrope 
smo protagonist pri povečevanju energetske 
neodvisnosti, energetske učinkovitosti, prihrankov 
CO₂, deleža obnovljivih virov energije in trajnostne 
mobilnosti.

Okrevanje evropskega gospodarstva po »korona 
krizi« bo močno temeljilo na energetski prenovi 
stavbnega fonda, kakor tudi povečevanju energetske 
učinkovitosti v industriji in komercialnem sektorju. 
Smer »zelenega« okrevanja gospodarstva narekuje 
Evropska komisija, kar odpira številne poslovne 
priložnosti. Evropska komisija intenzivno pripravlja 
sveženj ukrepov za okrevanje po epidemiji, med 
prioritetami pa je tudi pospeševanje projektov prenove 
stavb in projektov spodbujanja obnovljivih virov 
energije, saj stavbe porabijo največji delež energije in 
so odgovorne za 36 % emisij toplogrednih plinov v EU. 

 
Petrol po drugi strani razvija celostne energetske 

rešitve za industrijo, rezultat katerih je povečevanje 
energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij 

MAG. JOŽE BAJUK
ČLAN UPRAVE DRUŽBE PETROL D.D., 

LJUBLJANA
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možni partner. Predvsem iz treh glavnih razlogov: 
(1) ker je najbolj diverzificirana energetska družba, 
(2) ker že leta aktivno sodeluje z javnim sektorjem v 
okviru javno-zasebnih partnerstev in zato (3) ker ima 
širšo regionalno vizijo in strategijo. Namreč, bolj kot 
gremo v smeri implementacij novih tehnologij, večja je 
potreba po sodelovanju z mednarodnimi partnerji, saj 
Slovenija sama nima zadosti lastnih kapacitet tako na 
strani virov kot na strani tehnologij.

 
14. Na kaj ste v svoji dosedanji profesionalni 

karieri najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosen na sposobnost sodelovanja 
in povezovanja, ki sem jo nekako skozi lastne izkušnje 
nadgrajeval skozi pretekla leta, in na moje sodelovanje 
na predvsem mednarodnih projektih.

Ponosen sem tudi na dejstvo, da opravljam delo 
člana uprave v podjetju, ki razume širšo sliko na 
področju energetike in ki realno postaja pomemben 
regijski igralec. Del tega je tudi razumevanje nujnosti 
partnerstev na področju razvoja in implementacije 
novih tehnologij in energentov.

15. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj 
in poznavanja slovenske energetike z bralci 
revije Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev 
za prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo 
pri uvajanju raziskav in inovacij na področju 
vodikovih tehnologij ter procesih tranzicije in 
prehoda v nizkoogljično družbo? 

Menim, da je pri razvoju in implementaciji 
novih tehnologij pomembna realna ocena cene / 
stroška takega procesa. V tem delu v slovenskem 
prostoru pogosto vlada prevelika samozavest, 
egocentričen pogled in posledično precenjevanje 
lastnih sposobnosti. Sami sebe prepogosto vidimo 
večje, kot v resnici smo. Potencial slovenskega 
gospodarstva je v primerjavi s pomembnimi igralci 
na evropskem energetskem prostoru relativno 
majhen oziroma omejen. Zaradi tega moramo biti 
ambiciozni, vendar pa realni.

Sodelovanje z različnimi partnerji je danes 
nujno. Pri tem je pomembno, da so naloge, 
odgovornosti in vloge jasno določene. Da je 
sivin, ki jim imamo tradicionalno preveč radi, 
čim manj. Partnerstva morajo biti čim bolj jasno 
določena in jasna, predvsem pa transparentna. 
Glede na trende in politiko EU pričakujem, da se 
bo ta pozitiven vpliv še hitreje in v večjem obsegu 
nadaljeval tudi v zasebnem sektorju.

Odgovornost za osnovno poslovno idejo 
ter implementacijo končnih rešitev v uspešne 
poslovne modele je na naši strani, torej na strani 
gospodarskih družb. Raziskovalne inštitucije pa 
so v tem procesu naš partner.

Želimo si bolj predvidljiv politični in zakonodajni 
okvir tako na evropski ravni kot na nacionalnih ravneh 
JV Evrope, kjer poslujemo. Strateške usmeritve na 
energetskem, okoljskem, infrastrukturnem in drugih 
področjih, ki so za našo dejavnost ključnega pomena, 
se prepogosto spreminjajo, zato se težje odločamo 
za večje investicije, ki bi bile za pogumnejše korake 
tudi z vidika trajnostnega razvoja zelo pomembne. Za 
nadaljnji razvoj trajnostnih storitev in produktov bi bila 
zelo dobrodošla višja stopnja okoljske ozaveščenosti 
potrošnikov, saj sta za razvit trajnostni trg potrebna 
tako zelena ponudba kot zeleno povpraševanje.

12. Kako se po vaši oceni slovenska podjetja 
odločajo za partnerstva na večjih razvojno 
raziskovalnih projektih? Ali ocenjujete, da je interesa 
za delo in povezovanje dovolj, ali imamo tukaj še 
veliko rezerve? Kako ocenjujete sodelovanja s 
slovenskimi razvojno raziskovalnimi inštitucijami in 
nosilci znanja? Ali znajo pristopati oziroma ali na tem 
področju obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti 
in potenciala?  

Sodelovanja in različnih partnerskih odnosov 
je premalo. Pogosto velja prepričanje, da bo vsak 
sposoben sam narediti preskok, pri tem pa se pozablja 
na strošek ali ceno preboja. Posledično to lahko 
pomeni, da ostane pri dobri ideji brez izvedbe. 

Slovenske razvojno-raziskovalne inštitucije so 
odprte za sodelovanje, je pa odgovornost za pripravo 
in implementacijo poslovnih modelov na strani 
gospodarstva, podjetij. Potencial je na tem področju 
velik. Zanimivo je videti predvsem to, koliko uspešnih 
projektov so slovenske razvojno-raziskovalne inštitucije 
izpeljale s tujimi gospodarskimi subjekti. Predvsem z 
velikimi podjetji. 

13. Kako gledate na področje P2G in kakšno 
prihodnost napovedujete takšnim sistemom? 
Ali iz svojega zornega kota menite, da se bo 
uvajanje zelenega vodika, trajnostnih tehnologij 

ter povezovanje različnih energetskih sektorjev 
izvajalo tudi v Sloveniji? Kje vidite ključne prednosti 
tovrstnega povezovanja in vodika kot veznega 
elementa med njimi? 

Razumevanje izzivov s področja rabe energije je na 
strani javnega sektorja na vse višjem in predvsem na 
vse bolj kakovostnem nivoju. Mislim, da je pomemben 
korak na tem področju prinesla EU s svojimi različnimi 
namenskimi skladi oziroma viri financiranja lokalnih 
projektov. EU regulativa, v povezavi s slovensko 
zakonodajo, jasno postavlja pravila javno-zasebnega 
partnerstva in ne dopušča veliko vmesnih interpretacij. 
Te metode in principi imajo seveda svojo zgodovino, 
predvsem v zahodnem delu Evrope in so v praksi 
preizkušeni. Mislim, da bo na tem področju potencial 
našega sodelovanja z javnim sektorjem samo še večji. 
Seveda je glavni razlog v velikem potencialu energetske 
prenove javnega sektorja.

Zeleni vodik je del EU strategije in njena jasna 
usmeritev na področju energentov. Zaradi tega 
sem mnenja, da danes in ob upoštevanju finančnih 
sredstev, ki so že angažirana v razvoju tega energenta, 
nima prav velikega smisla posvečati energije osnovnim 
filozofskim razpravam o smeri razvoja.

Za Petrol vidimo v prihodnje na področju uvajanja 
novih tehnologij in rešitev, ki bodo vključevale tudi 
zeleni vodik, veliko priložnost. Slovenska usmeritev 
na področju energetike po mojem mnenju preveč 
temelji na tradicionalnih konceptih. Se pa po drugi 
strani s tem Petrolu ponuja priložnost zapolniti vrzel, 
ki tako nastaja. Je pa hkrati res, da gre sploh na 
področju novih tehnologij pričakovati bistveno večjo 
konkurenco na trgu, kot pa jo poznamo na področju 
energetike danes ali pa smo jo poznali pred 50 leti. Ta 
večja konkurenčnost je za nas hkrati izziv in priložnost 
narediti korak naprej.

Predvsem javni sektor bo zaradi strateških 
usmeritev evropskega prostora aktivno sodeloval pri 
uvajanju zelenega vodika in Petrol je za to najboljši 
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Kratek življenjepis
Mag. Mark Kogoj je dodiplomski študij 

obiskoval na Fakulteti za družbene vede, 
Univerze v Ljubljani ter leta 2014 diplomiral 
iz Politologije – obramboslovja, na temo Vpliv 
strategije pametne moči (angl. smart power) na 
mednarodni mir in varnost – kritika koncepta. Na 
podiplomskem študiju Obramboslovja se je pričel 
zanimati za proučevanje strateške kulture ter leta 
2016 magistriral na temo Nekohezivna strateška 
kultura kot grožnja evropski varnosti: primer 
vojne v Siriji. Vzporedno se je začel zanimati za 
varnostne posledice podnebnih sprememb in 
se istega leta pridružil družbi ECUBES, kjer so 
ustanavljali oddelek za proučevanje družbenih in 
varnostnih implikacij podnebnih sprememb. Od 
leta 2017 je vpisan na doktorski študij Humanistike 
in družboslovja – področje obramboslovje, kjer v 
okviru doktorske disertacije proučuje sodobne 
strateške kulture velikih sil – ZDA, RF in LRK. 

1. Družba ECUBES je ena izmed prvih v slovenskem 
prostoru, ki je pred leti pričela s pobudo za uvajanje 
vodika in vodikovih tehnologij kot ključnega 
elementa vašega projekta Koridor brezemisijske 
mobilnosti Slovenije. Kakšen je bil osnovni izziv?

Izziv so bile klimatske spremembe ter potencialne 
varnostne grožnje, ki so posledica globalnega 
segrevanja ter splošno spoznanje, da z gospodarsko 
rastjo, ki temelji na fosilnih gorivih, ne gre več. Rešitev 
pa zeleni vodik, z vzpostavitvijo celotne vrednostne 
verige nove infrastrukture - od proizvodnje zelenega 
vodika in distribucije, do njegove porabe. Ob vse 
bolj očitnih in neizpodbitnih dejstvih, da je globalno 
segrevanje v veliki meri posledica človekovega 
delovanja, so se vlade držav sveta zavezale k 

zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter odprle 
vrata vizijam o podnebno nevtralnih, brezeemisijskih 
družbah, ki bodo temeljile na obnovljivih virih energije. 

S projektnim konceptom medsektorsko povezanega 
projekta na osnovi vodikovih tehnologij je ECUBES 
v Sloveniji začel leta 2015. Junija 2016 je ECUBES 
sklenil dogovor o sodelovanju na področju t. i. čistih 
energij z deset milijonsko Indonezijsko provinco 
Južno Sumatro, novembra pa se je z razvito napravo 
za soproizvodnjo elektrike in toplote iz zemeljskega 
plina (SPTE)  na gorivne celice predstavil na konferenci 
EUW (European Utility Week) v Barceloni. Nekaj 
mesecev kasneje, januarja 2017, je bil ustanovljen 
veliki vodikov konzilij vodilnih svetovnih družb, ki 
naj bi pozvročil preboj vodikovih tehnologij. V tem 
pogledu smo bili med prvimi v svetu. Potrebna je bil 
dobršna mera zaupanja v tovrstne tehnološke rešitve, 
saj je dolgo trajalo, preden so ključne države – največje 
proizvajalke toplogrednih emisij prepoznale nevarnost, 
se odločile ukrepati ter usklajevati svoja delovanja na 
področju podnebnih sprememb. Sedaj so okoliščine 
bistveno ugodnejše. Nizkoogljična ali brezogljična 
družba ni več abstrakten pojem, temveč resničnost 
in hkrati prihodnost. EU se je za ta korak odločila že 
pred 5 leti v Parizu, medtem ko sta ostala dva »ogljična 
giganta« - LRK in ZDA za to potrebovala nekoliko dlje. 
Leto 2021 je prineslo konsolidacijo svetovne podnebne 
politične agende. Prvo s ponovno pridružitvijo ZDA k 
Pariškemu podnebnemu sporazumu. To je bil prvi akt 
novega ameriškega predsednika Bidena, kar ima še 
toliko večjo simbolično vrednost. Konec januarja pa 
je kitajski predsednik Ši Džinping v okviru Svetovnega 
gospodarskega foruma uradno konkretiziral delovanje 
LRK na področju podnebnih sprememb. LRK se namreč 
zavezuje k cilju, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste 
CO2 za 65 % (glede na izpuste leta 2005), do leta 2060 
pa želi doseči podnebno nevtralnost. Podobno kot 
EU, le z desetletnim zamikom. Mogoče je bil ECUBES 
leta 2015 predčasen, a takrat je bil pravi čas za prve 
znanilce globalnih sprememb.
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2. Z vašim projektom promovirate zanimiv pristop 
s sočasno povezavo več sektorjev in zakaj vodik. 

Potrebno je poiskati rešitve, ki bodo omogočile 
hranjenje energije iz prekinjajočih se obnovljivih 
virov, za kar so potrebni  novi energetski koncepti in 
tehnologije.

Da bi uresničili tovrstne vizije, ki se nekaterim 
(vedno bolj redkim) še vedno zdijo precej abstraktne, 
je potrebno uvesti nove energetske koncepte, ki 
bodo temeljili na sinergiji med obnovljivo energijo in 
gospodarsko rastjo – dvema ključnima dejavnikoma 
bodoče, napredne in zelene družbe. Za uvedbo novih 
ter okolju neškodljivih energetskih konceptov pa je 
ključno usklajevanje interesov vseh udeležencev v 
vrednostni verigi, pri čemer je potrebno delovanje 
tako od zgoraj navzdol - od vizije, kakor tudi od spodaj 
navzgor - od specifičnosti vsake lokacije, tehnologije 
in uporabniške zahteve. Pomembna je uporaba 
čistih, visoko učinkovitih tehnologij, ki so bistvenega 
pomena za uspeh sedanjih in prihodnjih medsektorsko 
povezanih projektov. Tako vstopajo v ospredje vodikove 
tehnologije z vodikom, kot eno glavnih možnosti za 

sharnjevanje energije iz prekinjajočih se obnovljivih 
virov. Zeleni vodik je čist energijski vektor, ki odpravlja 
nekatere pomanjkljivosti ostalih tehnologij, ki so po 
nekaterih kriterijih prepoznane kot čiste tehnologije 
ter jih lahko dopolnjuje. Zeleni vodik je torej ena 
ključnih rešitev največjega globalnega izziva človeške 
civilizacije – podnebnih sprememb, čigar neposredna 
posledica so resne varnostne grožnje. Naš začetni 
pristop je bil klasičen, evolucijski, najprej od spodaj 
navzgor – prek promocije vodikovih tehnologij in 
infrastrukturnega projekta prispevati k zmanjševanju 
negativnih posledic podnebnih in okoljskih sprememb 
ter na ta način posredno prispevati tudi k zmanjševanju 
varnostnih groženj, ki jih te povzročajo. Prebojna točka 
za pomoč odločevalcem pa se je zgodila, ko je evropski 
obrambni sektor prepoznal prednosti tovrstnega 
pristopa. To je pomenilo, da je naš pristop pripomogel 
k delovanju od zgoraj navzdol, s promocijo projekta na 
nivoju evropskih odločevalcev.

3. Splošno stališče javnosti je, da so vodikove 
tehnologije drage ter da so v zelo zgodnji fazi. Ali gre 
iskati rešitev za implementacijo vodikovih tehnologije 
predvsem v razmisleku varnostnih groženj?

Najprej glede zrelosti tehnologij – podjetja, ki so 
vodikove tehnologije načrtno razvijala, imajo danes 
že razvite produkte. Prednjačijo Japonci, ki so se za 
»družbo vodika« odločili že pred več kot 40 leti. S tega 
vidika so te tehnologije danes že v zreli fazi, npr. prvi 
elektrolizerji so bili postavljeni že pred stoletjem.

Glede cene - vse več odločevalcev na mednarodni 
ravni spoznava, da so vodikove tehnologije edina pot 
proti ogljično nevtralni, trajnostni družbi. Ker je to 
edini, je to tudi najcenejši način.

Kot ugotavlja stroka, v zadnjih letih ali desetletju pa 
to postaja tudi splošno znano, so globalne podnebne 
spremembe generator resnih varnostnih groženj, z 
multiplikativnimi učinki na različnih področjih človeške 
družbe. Varnostne implikacije podnebnih sprememb 

sistemi bodo torej imeli izjemno pomembno vlogo pri 
zagotavljanju varnosti tudi v prihodnosti, ko bomo 
beležili porast groženj, povezanih s podnebnimi 
spremembami tako na nacionalni kot tudi mednarodni 
ravni. Aktualne varnostne okoliščine narekujejo namreč 
tudi potrebo po mirovnih operacijah, ki jih z namenom 
zagotavljanja regionalne in mednarodne varnosti 
izvajajo oborožene sile držav, vključenih v mednarodne 
varnostne strukture. Podnebne spremembe pa že 
spreminjajo sam tip, obseg in distribucijo vojaških 
operacij po svetu – trend, pa se utegne v prihodnosti 
še dodatno stopnjevati. Poleg tega je obrambni sektor 
velik ali v nekaterih primerih (kot so ZDA) celo zelo 
velik porabnik energije v državi, kar pomeni, da je 
lahko tudi velik onesnaževalec. Drugo plat iste medalje 
predstavlja vprašanje, kako zagotoviti neprekinjeno 
energetsko preskrbljenost obrambnega sektorja ali 
energetsko varnost. Z odvisnostjo od fosilnih goriv 
se namreč povečuje odvisnost obrambnega sektorja 
od razmer na energetskih trgih, kjer vlade ta goriva 
nabavljajo, s čimer pa je posredno pogojena tudi 
sama ranljivost ali prožnost obrambnega sistema. Tako 
pridemo do točke, ko lahko opredelimo, kaj je ključna 
uporabniška zahteva obrambnega sektorja.

4. To pa je?

Zagotavljanje zmogljivosti. Ključno je, da se 
obrambni sistemi prilagodijo novim okoliščinam ter 
ostanejo prožni, vzdržljivi. V tem smo tudi videli 
priložnost oblikovanja čistega poslovnega modela za 
vodikove tehnologije, kot ga dotlej gledano globalno 
še ni bilo. 

13. avgusta 2018 sta 
v Indonezijo z letalom 

prispela prva dva iz 
flote avtomobil na 

vodik. Projekt ECUBES 
ARCOLE v Indoneziji 
je izdatno podpirala 

vlada Velike Britanije. 
Na sliki veleposlanik 

Združenega kraljestva 
v Indoneziji Moazzam 
Mailk, ki je 13. avgusta 

2018 simbolično kot 
prvi odprl 1600 km 
dolgo križarjenje, 

Izobraževalno 
promocijski program 

po Indoneziji, ki je 
potekala kot del 

programa azijskih iger 
2018. Vir: The official Twitter account of British Embassy in Indonesia and Timor-Leste. Ker vodikove tehnologije omogočajo 

široko uporabo obnovljivih virov 
so posledično ključna tehnologija, 
ki bo pospešila zagon projektov 
krožnega gospodarstva, kjer je 
uporaba obnovljivih virov ključna.  
Vodikove tehnologije pomenijo 
veliko dodano vrednost tudi pri 
soočanju z varnostnimi grožnjami. 
Obstaja možnost, da kot civilizacija 
ne bomo uspešni pri doseganju 
zastavljenih okoljsko-podnebnih 
ciljev. 

Tak inovativen pristop prinaša 
dodano vrednost za povečano 
zmogljivost obrambnega sektorja 
ter razvoj infrastrukture za dvojno 
uporabo, v kombinaciji z javno 
zasebnim partnerstvom.

se manifestirajo v štirih glavnih, med sabo povezanih 
oblikah varnostnih groženj: naravne nesreče, prisilne 
migracije, oboroženi konflikti in epidemične bolezni. V 
podjetju ECUBES je bil že pred leti vzpostavljen oddelek 
za proučevanje in analiziranje družbenih in varnostnih 
implikaciji podnebnih sprememb. V kolektivu se dobro 
zavedamo, da je obrambni sektor ključni sistem države 
za zagotavljanje varnosti ter soočanje z varnostnimi 
grožnjami, pri čemer podnebne spremembe ter iz 
njih izhajajoče grožnje niso nobena izjema. Obrambni 
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5. Evropski obrambni sektor se izdatno pripravlja 
na prihajajoče čase podnebnih sprememb. Evropska 
komisija je podprla iniciativo Posvetovalnega Foruma 
za trajnostno energijo v obrambnem sektorju, 
ki ga vodi evropska obrambna agencija. Kakšne 
priložnosti za civilni sektor vidite v tem forumu? Na 
trgu je prisotno prepričanje, da je vodik nevaren in 
drag energent?

Posvetovalni forum evropske obrambne agencije 
nudi izjemne priložnosti tako za industrijo kot za finančni 
sektor. Skozi delo posvetovalnega foruma se omogoča 
vrednotenje t. i. čistih energetskih infrastruktur na 
osnovi vseh dodanih vrednosti, ki jih le te omogočajo, 
vključno s čistim zrakom, večjo prožnostjo obrambnega 
sistema, povečanimi zmogljivostmi oboroženih sil, 
gospodarsko ter obrambno neodvisnostjo od fosilnih 
virov energije, ki jih EU kupuje na 
zunanjem trgu – od regionalnih 
in globalnih energetskih akterjev, 
katerih politično in varnostno 
delovanje je lahko v neskladju 
(nasprotju) z Evropskim. Takšno 
vrednotenje podpira razvoj novih 
poslovnih modelov, ki omogočajo 
trg povsem novim produktom, 
ki doslej niso imeli poslovnega 
modela. Gre za izdelke, ki so razviti 
na povsem drugačen način, kar je 
izjemna priložnost za industrijo. 
Hkrati je to tudi povsem nova 
dimenzija za finančni sektor. S 
tem ko se čista energija opredeli 
kot standard, se lahko povsem 
drugače presoja ekonomski 
učinek investicije. Na ta način 
se zeleno financiranje dejansko 
lahko začne. In ravno to omogoča 
projekt Koridor brezemisijske 
mobilnosti Slovenije, ki se razvija 
v kombinaciji z obrambnim 
vseevropskim projektom 
RESHUB. Ta je opredeljen z jasno 
uporabniško zahtevo, medtem ko 

je tehnološki izbor na strani investitorja, kar mu odpira 
pot za razvoj novih izdelkov in nadaljnje optimizacije 
sistema, tako uporabnik dobi storitev za najnižjo ceno.

6. Kot ste omenili, oblikovanje novih rešitev 
infrastrukture za prihajajoče čase podnebnih 
sprememb prinaša nove priložnosti za industrijski 
razvoj. O tem je veliko govora, ali vidite konkretne 
priložnosti?

Sedaj so cene ogljičnih kuponov prek 40 eur/tono 
CO2, s trendom strme rasti. Tudi v Sloveniji imamo 
takojšnjo priložnost postavitve infrastrukturnega 
projekta, ki bi na osnovi vodikovih tehnologij omogočil 
znižanje emisij za 130.000 ton CO2 letno ter sprožil 
proizvodnjo produktov za potrebe tega projekta. To 
je danes konkretna priložnost, s čistim poslovnim 

modelom - projektom Koridor brezemisijske mobilnosti 
Slovenije, ki ga razvija družba ECUBES v sodelovanju 
z družbo MITSUBISHI POWER ter pomembno 
regionalno energetsko družbo iz Slovenije. Vključeni 
smo v  razvojni projekt pridobivanja termičnega 
vodika iz odvečne toplote. Tudi obrambni sektor bo 
imel tako na voljo nove tehnologije, ki bodo povečale 
njegove zmogljivosti, predvsem v smislu zagotavljanja 
energetske avtonomije.

Strategija o integriranih energetskih sistemih 

na prihajajoče čase. Vsi se pripravljajo na to. Najbrž. To 
ponuja priložnost regijskega povezovanja, kot ga doslej 
nismo poznali, saj so podnebne spremembe varnostni 
izziv na globalni ravni, ki pa zahteva koordinacijo in 
delovanje tudi na meddržavni in medregijski ravni.

7. In tukaj smo ponovno pri varnostnih izzivih.

Tako je. Pričakuje se pogostost podnebnih 
ekstremov, nesreče kot suše, požari, orkani, poplave. 
Zaradi globalnega segrevanja se tali led na Zemljinih 
polih in širom po svetu, kar povzroča dvig gladine 
morja ter presihanje virov pitnih voda, ki se napajajo 
iz ledenikov. Če k naravnim nesrečam, dvigu gladine 
morja, presihanju virov pitne vode in krčenju 
obdelovalnih površin dodamo še okoljevarstvene 
probleme, kot so dezertifikacija, deforestacija, erozija 
prsti in onesnaževanje okolja, ki povzročajo degradacijo 
okolja, dobimo nevarno zmes dejavnikov – generatorjev 
varnostnih groženj. Podnebne spremembe, ki vplivajo in 
se prepletajo z okoljevarstvenimi problemi, v nekaterih 
predelih sveta že povzročajo pomanjkanje temeljnih 
življenjskih virov, kot sta voda in hrana. Ta nevaren 
trend pa se bo po napovedih v prihodnjih letih in 
desetletjih še stopnjeval. Naravne nesreče povzročajo 
okoljsko in gospodarsko škodo ter pogosto tudi smrtne 
žrtve. Lahko uničijo celotna gospodarstva, povzročijo 
lakoto in posledično tudi nasilje. Pomanjkanje vodnih 
virov povzroča tekmovanje posameznikov in različnih 
interesnih skupin za preostale vodne vire, kar povzroča 
napetosti v družbi, ki v skrajni obliki sprožajo oborožene 
konflikte – to so t. i. vojne za vodo. Oboroženi konflikti 
so lahko tudi posledica različnih ekonomskih stisk 
prebivalstva ali lakote, ki jo povzročijo suše ali širša 
degradacija okolja, še posebej degradacija kmetijsko-
obdelovalnih površin. Isti razlogi povzročajo tudi pojav 
t. i. podobnih beguncev – ljudi, ki morajo svoje domove 
zapustiti zaradi lakote, vojn, neznosnih ekonomskih 
okoliščin ali ker je njihova prebivališča preprosto zalila 
voda – kot posledica dviga gladine morja ali ekscesnih 
padavin. Podnebne spremembe povzročajo tudi pojav 
nalezljivih, epidemičnih bolezni. Tako se je na primer 
v nekaterih predelih Afrike ponovno razširila že 
izkoreninjena malarija. Poleg tega pa se s podnebnimi 

SPTE naprava uporablja zemeljski plin ali vodik ter s pomočjo gorivnih celic 
proizvaja toploto in električno energijo. IMS ECUBES 5kW el., PRVA tovrstna 

naprava se bo implementirala v Sloveniji v letu 2021. 

Okoljsko in posledično varnostno 
ogroženost lahko izkoristimo kot 
priložnost za redefinicijo industrijske 
strategije tudi na ravni Slovenije. 
Evropska komisija je ponudila 
industriji lepo priložnost z obnovljeno 
industrijsko politiko, kjer se izdatno 
podpira vodikove tehnologije. 

EU, objavljena julija lani, namreč poziva članice za 
pilotne projekte na tem področju. Vse se začne na 
nivoju odločevalcev, ki z odločitvijo o prehodu na 
novo infrastrukturo sprožijo novo povpraševanje, 
kateremu industrija sledi – tako nastane nov poslovni 
model. S tem bi lahko v Sloveniji pozvročili pravi 
vihar novih razvojnih priložnosti. Odločitev o tem je 
v rokah odločevalcev in kot kaže, se bo po večletnem 
stagniranju to kmalu zgodilo tudi v Sloveniji.

Prve države EU, ki so to prepoznale, so bile VB, 
Danska, Nizozemska, Nemčija, Francija in Norveška. 
Danes imajo v Evropi praktično vse države strategije 
glede vodika ali so tik pred tem, da jih sprejmejo. 
Slovenija je bila na tem področju med prvimi, bila je prva 
država v Evropi, ki je imela pripravljen predlog projekta 
nastavljenega kot IPCEI (important project of common 
european interest). Prepričan sem, da se danes v Evropi 
vsa strateška energetska podjetja ustrezno pripravljajo 
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migracijami povečuje možnost za širjenje nalezljivih 
bolezni. Če splošna javnost postopoma prepoznava 
podnebne spremembe ter ozavešča njihove fizikalne 
posledice, pa je po našem opažanju zavedanje o 
varnostnih vidikih, ki jih le-te prinašajo, v širši javnosti 
še vedno precej omejeno. Varnostne izzive smo na 
podjetju ECUBES identificirali že v letu 2016, ko je 
bil ustanovljen Oddelek za proučevanje družbenih in 
varnostnih implikacij podnebnih sprememb. 

8. Glede na napovedi so pred nami razburljivi časi. 
Potrebovali bomo zelo vzdržen energetski sistem. 
Katere vplive podnebnih sprememb na obrambni 
sektor zaznavate? Kakšen je ključen energetski izziv 
in kako ga reševati? 

temelji na povečevanju mobilnosti enot – kot ključne 
determinante sodobnega vojskovanja, povečuje 
porabo energije OS ter njihovo odvisnost od slednje. 
To pa povečuje tudi ranljivost. Premosorazmerno z 
večanjem energetske odvisnosti obrambnega sistema 
se namreč (iz strateškega vidika) povečuje tudi 
ranljivost slednjega. Ta se najbolj kaže pri energetskem 
oskrbovanju enot v prvih bojnih linijah ter oddaljenih, 
odročnih lokacijah, kjer oskrbovanje ogroža delovanje 
nasprotnika. Na tej točki pridemo do vprašanja virov, iz 
katerih se energija pridobiva. Delovanje OS držav širom 
sveta je namreč še vedno močno odvisno od fosilnih 
goriv (predvsem nafte). Oskrbovanje enot z naftnimi 
derivati je izjemno logistično zahtevno in finančno 
potratno, še posebej v primeru obsežnih operacij 
dolgega dosega. Poleg tega tovrstno oskrbovanje terja 
tudi »velik davek v smislu žive sile« - mrtvih in ranjenih 
pri varovanju raztegnjenih oskrbovalnih linij, kar 
nazorno kažejo statistike smrtnih žrtev med ameriškimi 
vojaki v Afganistanu in Iraku. Hkrati je za nemoteno 
delovanje »fosilno odvisnega« obrambnega sistema 
strateškega pomena posedovanje ali nadzorovanje 
naftnih virov ter vzdrževanje stabilnosti svetovnega 
trga nafte. Če povzamem, je torej ključni energetski 
izzivi obrambnega sektorja prevelika odvisnost od 
fosilnih goriv, ki se odraža v problemih, kot so: izjemno 
zahtevna, preobremenjena in raztegnjena logistična 
oskrba, izpostavljenost logističnih linij delovanju 
nasprotnika, finančna potratnost logistike, ranljivost 
logističnih enot ter posledično tudi ranljivost samih 
bojnih enot.

Odvisnost ali neodvisnost od fosilnih goriv 
pomeni »strateško ranljivost« ali »strateško prednost« 
na obrambno-varnostnem področju. Pridobivanje 
električne energije iz obnovljivih virov je na dolgi 
rok bistveno cenejše. Obnovljiva energija predstavlja 
energetsko samozadostnost ter neodvisnost od trendov 
in delovanja sil na naftnih tržiščih – kar je strateška 
prednost. Poleg tega obnovljiva energija omogoča 
razbremenitev obrambne logistike, kar pomeni manjšo 
porabo finančnih sredstev za logistiko ter možnost 
usmeritve slednjih v razvoj in obrambne investicije. 
Hkrati se s tem zmanjšuje izpostavljenost oskrbovalnih 
linij in vojaškega osebja nasprotnikovemu delovanju, saj 
logistika postane bistveno enostavnejša, kar posredno 
doprinaša tudi k večji varnosti najbolj izpostavljenih 
bojnih enot (v prvih linijah). Z razvojem mobilnih 
platform s tehnologijami za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov (npr. sončne energije), bi bilo mogoče 
doseči popolno ali delno energetsko avtonomijo 
bojnih enot, saj bi »te energetske platforme« sledile 
premikom bojnih enot, pri čemer bi se breme logistike 
zmanjšalo na minimum. Ključna domena oskrbovanja 
obrambnega sektorja z obnovljivo energijo, ki bi 
pomembno pripomogla k razbremenitvi logističnega 
podsistema, so tehnologije za shranjevanje obnovljive 
energije. Skratka, uporaba obnovljivih virov, tehnologij 
za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov 
ter tehnologij za shranjevanje električne energije 
omogoča vzpostavitev prožne obrambne infrastrukture 
– kot jo narekuje sodobno varnostno okolje, katerega 
vse bolj zaznamujejo učinki podnebnih sprememb. 

9. Tudi slovenski MORS je prepoznal potencial 
vodikovih tehnologij. Tudi z njimi dobro sodelujete?

Sodelovanje s strokovnjaki iz ministrstva je bilo 
vedno konstruktivno. Polkovnik Robert Šipec je že na 
prvem srečanju prepoznal potencial našega projekta 
medsektorsko povezane infratsukture. Tako se je na 
MORS oblikoval projekt RESHUB, ki je bil kasneje 
potrjen s strani Evropske obrambne agencije (EDA). 
Gre za projekt, ki opredeljuje uporabniške zahteve 
obrambnega sektorja, sočasno pa daje odločevalcem 
smernice za oblikovanje novih energetsko-
infrastrukturnih projektov, z namenom dvojne - 
vojaške in civilne uporabe. Skupaj z MORS smo 
sodelovali na več evropskih obrambnih konferencah, 
promovirali vodik in potrebe obrambnega sektorja ter 
medsektorsko povezavo plina, elektrike in transporta. 
Poleg tega smo promovirali povsem nove produkte, 
na osnovi vodikovih tehnologij, katerim se z novimi 
infrastrukturami odpirajo vrata na evropska kot tudi 
svetovna tržišča. Predvsem pa smo promovirali tudi 
Slovenijo, ki je kasneje prevzela vodenje vseevropskega 
obrambnega projekta. Nekaj teh nakazanih produktov 
se danes že razvija v kontekstu R&D razvojnega 
sektorja. Nekatere produkte pa že razvijajo slovenska 
podjetja in bodo kmalu na trgu, tudi to kot rezultat 
dobrega sodelovanja z MORS.

10. Družba ECUBES je aktivna predvsem v 
sektorjih mobilnosti in energetike. Kakšna je 
vloga družbe in na katera področja se prednostno 
usmerjate? 

Misija družbe ECUBES je vzpostaviti kritično maso 
za »vodikov ekosistem Slovenije«. Cilj je zgraditi pilotni 
projekt - Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije, 
kjer nas zanima celotna veriga vrednosti, od vira 
obnovljive energije do končne storitve za uporabnika. 
Razvojne zgodbe z vodikom se večkrat primerjajo z 
dilemo o kokoši in jajcu. V izogib tovrstni dilemi smo se 
odločili, da bomo najprej naredili ”kmetijo”, kjer bodo 
v simbiozi jajca in kokoši ter da se bomo omejili na 
en pilotni projekt, na katerem bomo postavili kritično 
maso infrastrukture, ki bo dosegala želene učinke 
in bo replikabilna. Tako je prišlo do projekta Koridor 
brezemisijske mobilnosti Slovenije. Ob izhodiščih, 
da se globalno dogaja zgodovinska elektrifikacija 

Na obrambnem področju je energija 
ključni dejavnik trde moči (vojaške 
sile), hkrati pa učinkovito »posredno 
orožje«, saj je s preprečitvijo dobave 
energije nasprotniku, slednjega 
mogoče onemogočiti.

Uporaba obnovljivih virov ter 
tehnologij za pridobivanje in shran-
jevanje električne energije iz ob-
novljivih virov omogoča rešitve 
energetskih problemov in izzivov 
obrambnega sektorja ter predstavlja 
prihodnost tehnološkega razvoja na 
obrambno-varnostnem področju. 

Na MORS deluje skupina 
strokovnjakov, ki se z vodikom 
ukvarja že vsaj 15 let. Ta zelo 
dobro razume potencial, ki ga 
nudijo vodikove tehnologije skozi 
uporabniško zahtevo njihovega 
sektorja.

Zagotavljanje dostopnosti ter varnosti dobave 
energije ali energetska varnost je na obrambnem 
področju usmerjena v doseganje strateško-obrambnih 
ciljev, izvajanje vojaških misij ter prevzemanje in 
ohranjanje pobude na bojiščih. Dobava energije 
je ključnega pomena za vsesplošno delovanje 
oboroženih sil (OS)ter izvajanje vojaških misij in 
drugih nalog v različnih prostorskih dimenzijah - na 
kopnem, v zraku, morju, pod morsko gladino ter tudi 
za delovanje v kibernetskem prostoru. Uspešnost in 
učinkovitost delovanja OS je že vsaj od 1. svetovne 
vojne odvisna od sposobnosti preskrbe z energijo, 
saj ta poganja oborožitvene in podporne sisteme ter 
omogoča informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo. 
Poleg tega mehanizacija in motorizacija OS, ki 
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12. Glede na vaše bogate izkušnje nas zanima, 
katerim panogam pripisujete največ možnosti za 
uvajanje vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija na 
tem področju razvije svojo zgodbo o uspehu in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo?

Praktično nemogoče je napovedati nadaljnji 
tehnološki razvoj ter do kod vse bosta segla razvoj in 
uporaba vodikovih tehnologij, vsekakor pa je potencial 
zelo velik. Na globalnem trgu se dogajajo veliki premiki, 
največji akterji so že v igri, tehnološki razvoj bo 
vsekakor znaten. Kot primer panoge lahko navedem 
uporabo vodikovih tehnologij za shranjevanje energije, 
ki je ključnega pomena za prehod elektroenergetskega 
sektorja v nizko ali brezogljično dobo. Dogajajo se 
že projekti s proizvodno kapaciteto elektrolizerjev 
100 MW, družba MITSUBISHI pa sodeluje pri prvem 
razvojnem projektu uporabe vodika s kapaciteto 1 GW. 
Dnevno prihajajo sveže novice – npr. Institucionalna 
delniška služba (ISS), ki svetuje nekaterim največjim 
upravljavcem skladov na svetu, je posodobila 
svojo politiko glasovanja prek pooblaščenca s 
spremembami, ki ji omogočajo, da priporoča odvzeti 
podporo upravam družb zaradi "pomembnih napak”, 
vključno s slabim nadzorom nad tveganji kot posledico 
okoljskih in socialnih vprašanj, vključno s podnebnimi 
spremembami. Odločitev je začela veljati 1. februarja 
2021, in bo vplivala na priporočila za glasovanje v 
44.000 podjetjih, ki jih vsako leto pripravi ISS. To je 
tektonski premik. Najbrž bo  učinek te odločitve viden 
kmalu tudi v Sloveniji.

Odločevalci se fokusirajo na uporabniško zahtevo, 
tehnološko rešitev pa prepustijo zainteresiranim 
tehnološkim družbam, ki jim lahko ponudijo celovito 
konkurenčno storitev. Vsaj eden tak ponudnik v 
Sloveniji je že. 

Ko bomo s tem medsektorsko povezanim 
projektom uspeli, bo to  pomenilo priložnost Slovenije 
za povečanje njenega regionalnega in mednarodnega 
ugleda v okviru globalne podnebne politične agende 
– kot proaktivne in tehnološko napredne države na 
tem področju.  Enako velja tudi za obrambni sektor 
– promocijo Slovenije na področju obrambe ter v 
kontekstu razvoja skupnih vojaških sil in struktur EU, 
saj gre za prvi evropski meddržavni projekt na najvišjem 
nivoju, ki ga vodi in koordinira MORS. Slovenija se 
s tem kaže kot aktivna država na področju SZVP, 
ki se zavzema ter aktivno prispeva k učinkovitosti 
obrambnega sodelovanja med državami članicami EU, 
še posebej izrazito pa med njenimi mlajšimi članicami 
iz srednje in južne Evrope. 

13. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
vodikovih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z uporabo vodika? Kdo menite, bi morali biti (ali pa so 
že) ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo v 
podjetjih in/ali inštitucijah znanja za uspešen preboj 
tovrstne inovativnosti?

Kot nam je znano, se v Sloveniji sedaj pripravlja 
kopica projektov na temo vodika, kar je zelo dobro. 
Dobro bi bilo, da bi se z vodikom ukvarjalo čim 
več podjetij, ki bi imela od tega koristi. Predvsem 
proizvajalci električne energije, mesta (saj se bo tako 
ustvarilo povpraševanje, trg) ter vsi, ki  imajo ambicije 
za zmanjševanje emisij. Plinovodno omrežje bo imelo v 
prihajajočih časih izjemno pomembno vlogo. 

Za preboj vodikovih tehnologij je ključna iskrena 
zaveza odločevalcev za zmanjšanje emisij, tako na 
nivoju države kot na nivoju mest ter odločnost pri 
ukrepanju. V zadnjih mesecih je opaziti zelo velike 
pozitivne premike s strani odločevalcev v podporo 

prometa ter da se je s projektom RESHUB »zgodil« 
največji bodoči kupec vodika v Evropi, zagovarjamo 
paradigmo, da je prava rešitev povezava proizvodnje 
obnovljivih virov s transportom na osnovi zelenega 
vodika. S tem se vzpostavlja celotna veriga vrednosti. 
Od tukaj dalje so področja, ki nas najbolj zanimajo - 
novi produkti in tehnologijee, s čimer smo leta 2014 
tudi začeli. Podjetje je od ustanovitve do začetka leta 
2021 razvijalo specifičen poslovni model in delovalo 
kot Start-Up, ki so ga financirali ustanovitelji.

11. Kakšna je glavna značilnost projekta Koridor 
brezemisijske mobilnosti Slovenije?

Osnovna značilnost projekta je, da na enostaven 
način sočasno vzpostavi ponudbo zelenega vodika 
in povpraševanje po njem.  Ponuja celovit poslovni 
model, ki istočasno, s hkratnim uvajanjem ponudbe 
in povpraševanja premošča začetne ovire uvajanja 
vodikovih tehnologij in skladiščenja viškov obnovljive 
energije. Tako se vzpodbudi sodelujoča podjetja in 

druge deležnike (vključno z MORS), da premislijo vse 
- od načrtovanja infrastrukture, razvoja in koriščenja 
storitev, razvoja tehnologij, razvoja izdelkov, do odnosov 
s strankami. To narekuje nove, različne zahteve za širšo 
skupnost pri izgradnji dolgoročnih odnosov v poslovnih 
modelih. Prednost je v tem, da podjetja koristijo drug 
drugemu v kaskadi različnih ciklov. Z zagotovitvijo 
participacije evropskega obrambnega sektorja v krožnih 
ciklih našega projekta ter z opredelitvijo participacije 
javnega sektorja za potrebe nacionalne varnosti v 
obliki JZP (in ne subvencije energetskemu sektorju), pa 
smo v zgodovinskem trenutku elektrifikacije prometa 
zagotovili precejšnjo konkurenčnost našega projekta. 

Program H2STUDENT je bil dne 23. Novembra 2020, po izboru strokovne komisije Eko Sklad in časnika 
FINANCE nagrajen kot najboljši promocijski projekt leta 2020 na področju obnovljivih virov in URE  v Sloveniji. 

Na fotografiji - najboljši projekti po izboru komisije za leto 2020 (iz leve) : Ljubo Germič, ENERGETIKA 
MARIBOR – energetsko najučinkovitejše podjetje, Aleš Zupančič, PETROL, energetsko najučinkovitejši 

projekt – vzpostavitev samooskrbne skupnosti LUČE in Dr. Matjaž Knez za ECUBES TEHNOLOGIJE – najboljši 
promocijski projekt za OVE – Izobraževalno tekmovalni program H2STUDENT

Slovenija se je s projektom Koridor 
brezemisijske mobilnosti in 
projektom RESHUB že postavila 
zelo visoko na lestvico uporabe 
vodikovih tehnologij. To je priložnost 
za povsem originalno zgodbo na 
temo vodika, ki bo zelo uspešna.

Ta fenomen je navdušil tudi 
multinacionalko MITSUBISHI 

POWER, ki je k projektu pristopila 
kot prva. To je danes za Slovenijo 

izjemna razvojna priložnost. 
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vodikovim tehnologijam, kar je bila po naši izkušnji v 
preteklosti ključna hiba Slovenije. 

Naše podjetje je uvodoma sodelovalo s Kemijskim 
Inštitutom, zelo dobro sodelujemo z  Univerzo v 
Mariboru  ter Univerzo v Novi Gorici. Moje skromno 
mnenje je, da bomo z novimi izkušnjami vsi bolje 
razumeli priložnosti, ki nam jih ponuja vodik. Takšna je 
vsaj moja izkušnja, saj ob pridružitvi ECUBES, o vodiku 
nisem vedel praktično nič, danes pa razumem, da je 
to najvarnejša pot za uresničevanje ciljev boja proti 
podnebnim spremembam.  

14. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje 
na skupnih projektih? Katera področja so za vas 
najbolj zanimiva s spektra sodelovanja s podjetji 
in mednarodnimi inštitucijami? Kakšne so vaše 
izkušnje in kako ocenjujete delo z domačimi in tujimi 
partnerji? 

Družba ECUBES je nastala kot sinergijski učinek 
mednarodnih partnerjev iz Slovenije, Norveške, 

Velike Britanije in drugod. V Sloveniji je nastal 
ECUBES d.o.o., po tem ko se je ocenilo, da bi se 
lahko tovrsten razvoj infrastruktur zgodil na nivoju 
celotne države. Ker ima Slovenija izjemno napredne 
energetske družbe, je bilo pričakovati, da se bo to 
lahko zgodilo sorazmerno hitro. Ta pričakovanja se 
sicer niso pokazala za realna. V določenem obdobju 
je namreč v projektni skupini prevladalo prepričanje, 
da je prodor  vodikovih tehnologij možen le v okolju 
z drugačno družbeno ureditvijo, zato so partnerji 
izbrali trge JV Azije in Indonezijo. ECUBES je skupaj 
z angleškimi in norveškimi partnerji Arcola Energy in 
IMS Group za azijske športne igre leta 2018, v okviru 
Olimpijskega komiteja Azije, realiziral prebojni projekt 
na osnovi vodikovih tehnologij, avtomobilov na vodik 
ter avtobusa na vodik. Na športnih igrah v Indoneziji, 
kjer je sodelovalo 45 azijskih držav, smo s podporo 
Univerze Imperial College realizirali projekt ”Zero 
emission mobility and education program for Asian 
games 2018”. Projekt je bil podprt s strani britanske 
vlade in je imel tudi izjemen medijski odmev. »Media 
clipping« britanske ambasade je namreč pokazal, da 
je informacija o našem projektu  prek TV, tiskanih 

in digitalnih medijev dosegla prek 250 mio ljudi. O 
projektu je obsežno poročala tudi britanska BBC. Ta 
projekt, eksperiment je ponudil družbi ECUBES osnovo 
za prepoznavnost v evropskem prostoru, vključno z 
evropskim obrambnim sektorjem.  

15. Kakšno prihodnost napovedujete energetiki 
in transportu v obdobju njune tranzicije in 
napovedanemu intenzivnejšemu uvajanju inovacij 
ter raziskav in razvoja v aplikativne projekte? 
Kakšno priložnost predstavljajo po vašem mnenju 
predvidena višja sredstva za ta namen ter sredstva 
različnih skladov, ki bodo na razpolago slovenskim 
podjetjem in raziskovalnim inštitucijam? Ali so 
slovenska podjetja na ta izziv pripravljena in kaj bi 
morala biti njihova prednostna skrb za učinkovit 
prehod ter uvajanje inovacij?

Vedno nas je zanimalo, kako bo izgledalo končno 
stanje tranzicije v energetiki in transportu, ko se bo 
obdobje disruptivnih poslovnih modelov ter energetske 
revolucije končalo. Odgovor na vaše vprašanje je 
najbolj razviden v projekcijah velikih tehnoloških 
družb. Če postavimo na skupni imenovalec - vodikov 
ekosistem v digitalni družbi, kjer bodo ljudje živeli v 
t.i. eko skupnostih brez tovarniških dimnikov in emisij. 
A v nobeni od teh projekcij ne zaznavamo opozoril 
o potencialnih varnostnih grožnjah zaradi klimatskih 
sprememb, kar je zaskrbljujoče. 

V kolikor bodo zagotovljena znatna razvojna 
sredstva, se bo to zagotovo odražalo na tehnološkem 
razvoju. 

Izkazuje se, da so najbolje pripravljena podjetja v 
državah, kjer so se odločevalci odločili za infrastrukturne 
projekte. Na ta način so ponudili priložnost svojim 
inovativnim podjetjem, da postanejo »tehnološki 
vodje«. V Sloveniji tega še ni zaznati. Tukaj gre v prvi 
vrsti za odgovornost družbe in njenih odločevalcev, 
da sprožijo nastanek tovrstnih podjetij – z naročili za 
izgradnjo energetskih infrastruktur na osnovi vodika. 
Šele tako se bodo podjetja lahko tudi »zgodila«.

16. ECUBES je zagotovo eden izmed promotorjev 
uvajanja vodikovih tehnologij. Katera so ključna 
področja vašega prihodnjega dela in usmeritve, ki bi 
jih želeli realizirati v povezavi s prehodom na OVE in 
brezogljične energente? Kako ocenjujete dolgoročne 
potrebe trga in širši interes uporabnikov za takšen 
prehod? Ali v tej povezavi predvidevate, da se bodo 
vzpostavljala tudi kakšna nova partnerstva?

Usmerjeni smo predvsem v promocijo vodikovih 
tehnologij in tehnološki razvoj. Promocija vodikovih 
tehnologij za distribuirano proizvodnjo električne 
energije, kot so npr. tehnologije SOFC (Solid okside 
fuel cell), alternativni načini pridobivanja termičnega 
zelenega vodika – tj. vodik pridobljen iz odvečne/
odpadne industrijske toplote, rešitve za poceni 
hranjenje vodika, ki so primerne tudi za sezonske 
premike energije ter vzpostavitev storitev mobilnosti 
na osnovi vodika. 

Z novimi rešitvami in produkti si prizadevamo podati 
naš prispevek k zmanjševanju vplivov podnebnih 
sprememb, ki bodo najbrž postale glavno gonilo za 
razvoj novih medsektorsko povezanih energetskih 
infrastruktur na osnovi vodika.

ECUBES je skupaj z angleškimi in norveškimi partnerji Arcola Energy in IMS Group za azijske športne igre leta 2018, v 
organizaciji Olimpijskega komiteja Azije, realiziral prebojni projekt na osnovi vodikovih tehnologij. Na fotografiji avtobus 

AED in ECUBES ARCOLA, prvi dvonadstropni avtobus, ki je bil razvit za potrebe projekta. Danes ti avtobusi vozijo 
v Londonu, Liverpoolu ter tudi v vedno več drugih angleških mestih. Več informacij na spletni strani Imperial College  

London

Aktualne okoliščine predstavljajo 
zgodovinsko priložnost za 
redefinicijo slovenske industrije, ki 
bi na ta način postala prebojna. Čas 
je pravi, saj bodo, kot ste omenili, 
sedaj na voljo znatna razvojna 
sredstva. Slovenska podjetja se bodo 
na to takoj prilagodila, v kolikor bi 
odločevalci pokazali iskren interes in 
odločnost za tovrstno infrastrukturo. 
In vsaj osebno menim, da je od junija 
2020 dalje temu tudi tako, da je 
odločnost iskrena.
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primernim izobraževalnim programom možno doseči 
želen promocijski učinek v širši družbi. Na eni strani 
povečati povpraševanje po brezemisijski energiji, 
vzpodbuditi širši interes skupnosti za proaktivno 
sodelovanje, predvsem pri mladih, hkrati pa tudi 
vzpodbuditi odločevalce za podporo vodikovim 
tehnologijam. 

S Fakulteto za logistiko v Celju, Univerze v Mariboru 
smo sklenili partnersko sodelovanje in skupaj realizirali 
promocijsko-izobraževalni program H2STUDENT, 
v okviru katerega se je v šolskem letu 2019/20 
nad vodikovimi tehnologijami navduševalo 1100 
srednješolcev iz Slovenije in Hrvaške. Med drugim 
je namen programa H2STUDENT tudi vzpodbuditi 

Trg potrebuje brezemisijsko in poceni energijo. Za 
dosego te uporabniške zahteve pa se bodo oblikovala 
številna nova partnerstva, v to igro so že in še bodo 
vstopila številna nova podjetja.

17. Kaj iz naslova vaših dosedanjih izkušenj 
ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi po 
pomembnosti za učinkovit prehod v nizko in 
brezogljično družbo z uvajanjem vodika umestili na 
prvo mesto?  Kje prepoznavate največje težave in 
kakšnih spodbud in podpor bi si želeli?

Pogrešamo odločnost in ambicioznost odločevalcev. 
Iz dosedanjega dela lahko sklepamo, da so največji izzivi 
za implementacijo vodikovih tehnologij odločevalski. 
Na projektih v JV Aziji smo se naučili, da je za učinkovit 
prehod v nizkoogljično družbo ključna odločnost 
odločevalcev – v kolikor je zaveza odločevalcev iskrena, 
potem se projekt tudi realizira po načelu ”kjer je volja, 
je tudi pot”. 

Za prodor obnovljivih virov v energetsko mešanico 
je ključno povezovanje le-teh s transportom.

Za prehod v nizkoogljično družbo bi po našem 
mnenju odločevalci morali postaviti v ospredje 
varnostne grožnje okoljskih in podnebnih sprememb z 
jasno definicijo uporabniške zahteve – kaj mora nova 
infrastruktura zagotavljati. Na ta način postane vodik 
najcenejša in najhitrejša pot, tehnološka podjetja pa 

dobijo poslovni model in rešitev je na dlani.
Želeli bi si, da se odločevalci pri izgradnji novih 

infrastruktur fokusirajo predvsem na uporabniške 
zahteve, medtem ko izbor tehnologij postane domena 
tehnoloških podjetij, ki opredelijo projekt glede na 
specifične geografske razmere. To bi se lahko odražalo 
tudi v novem podnebnem načrtu.

18. In nenazadnje vzpostavili ste tudi izobraževalni 
program H2Student, ki ga izvajate s Fakulteto za 
logistiko, Univerze v Mariboru. 

Iz izkušnje v Indoneziji smo se naučili, da je s 

Kreativnost, Zavzetost, skupinsko sodelovanje, 
vključevanje, inoviranje, dobra volja in ozaveščanje o 

obnovljivih virih in vodikovih tehnologijah so značilnosti 
pri izvajanju izobraževalno-tekmovalnega programa 

H2STUDENT v Sloveniji in na Hrvaškem.

Iz naše izkušnje prepoznavamo, da 
gre pri implementaciji vodikovih 
tehnologij za umetnost uskladitve 
interesov vseh deležnikov v vred-
nostni verigi.

zanimanje dijakov za vpis na študijske programe iz 
področja prihajajočih, bodočih tehnologij, ki jih ponuja 
tudi Univerza v Mariboru. Z navdušujočim pristopom 
je bila skupina pod vodstvom prof. Matjaža Kneza pri 
tem delu izjemno uspešna. H2STUDENT je odprt, 
brezplačen izobraževalni program. 

H2STUDENT je bil na osnovi odločitve strokovne 
žirije Eko sklada Slovenije in časopisa Finance 
izbran kot najboljši promocijski projekt na področju 
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Sloveniji 
v letu 2020. Program H2STUDENT je pomemben 
promocijski dejavnik v sklopu naših prizadevanj za 
zmanjšanje klimatskih sprememb in posledičnih 
varnostnih groženj.

19. Kakšne so vaše napovedi glede 
prihodnosti vezane na vodik v letošnjem letu?

Nasvetov iz naše steklene krogle žal ne 
moremo prodajati, ker jih skrbno varujemo zase. 
Delamo pa na nekaj zanimivih projektih, zato 
lahko napovem  slednje. 25. novembra 2021 
bo  v  Sloveniji  organizirana konferenca Vodikov 
Ekosistem Slovenije, ki ga skupaj organizirata 
ECUBES in FCHJU. V Sloveniji se bo v letu 2021 
»zgodilo« več inovativnih podjetij na področju 
vodikovih tehnologij. Med temi je podjetje s 
prebojno tehnologijo za proizvodnjo zelenega 
vodika iz odvečne toplote, podjetje s tehnologijo 
za shranjevanje zelenega vodika za sezonske 
premike energije ter vsaj še tri podjetja,  ki bodo 
proizvajala lastne izdelke na osnovi vodikovih 
tehnologij. V letu 2021 bomo v Sloveniji dobili 

tudi prvo vozilo na vodik, izobraževalni program 
H2STUDENT pa bo postal regionalna uspešnica. 
Ob tej priložnosti bi se dotaknil še sporočila 
Billa Gatesa, ki je pred dnevi izdal knjigo - Kako 
se izogniti podnebnim katastrofam: rešitve, ki 
jih imamo in preboji, ki jih potrebujemo, v kateri 
pravi: ”O podnebnih spremembah morate 
vedeti dve številki. Prva je 51 milijard. Druga je 
nič. Enainpetdeset milijard pomeni, koliko ton 
toplogrednih plinov svet v povprečju vsako leto 
doda v ozračje. Nič pa je vrednost, za kar si moramo 
prizadevati. Da bi ustavili segrevanje in se izognili 
najhujšim posledicam podnebnih sprememb, 
mora človek nehati dodajati toplogredne pline v 
ozračje. Podnebje je kot kopalna kad, ki se počasi 
polni z vodo. Tudi če upočasnimo kapljanje vode, 
se bo čez čas prelilo. V kolikor si zastavimo cilj za 
zmanjšanje emisij, to ni dovolj. Edini smiselni cilj 
je nič”.  
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DR. FRANC CIMERMAN 
POMOČNIK  GL AVNEGA DIREKTORJA ZA  TEHNIČNO 
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1. Družba Plinovodi je operater slovenskega 
prenosnega omrežja zemeljskega plina in v 
slovenskem prostoru prepoznana kot družba, ki v 
svojih razvojnih dokumentih že opozarja na nujnost 
prehoda na obnovljive pline in vodik. Prav tako je 
zelo aktivna v okvirih mednarodnega  sodelovanja 
na razvojnih in raziskovalnih projektih. Kakšno je 
vaše stališče glede vodika in prihodnosti vodika ter s 
tem povezanih vodikovih tehnologij iz zornega kota 
operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina?

Za operaterja prenosnega sistema zemeljskega 
plina prihodnja vloga zelenega vodika in obnovljivih 
plinov ni novost, na to namreč že nekaj časa opozarja, 
nenazadnje tudi prek svojega vsakoletnega razvojnega 
načrta za naslednje desetletno obdobje. Prihodnjo 
vlogo zelenega vodika je bilo mogoče prepoznati tudi v 
okviru priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta Slovenije, še bolj 
pa v letu 2020, ko je Evropska komisija v novi sestavi 
sprejela nekaj strateških dokumentov in usmeritev, 
nenazadnje tudi strategijo za vodik, ki daje zelenemu 
vodiku in vodikovim tehnologijam pomembno 
prihodnje vlogo pri prehodu v nizko in brezogljično 
družbo ter v podnebno nevtralnost.

Operater prenosnega sistema za uvajanje vodika 
kot najbolj pomembno prepoznava svojo pravočasno 
pripravljenost prenosnega sistema na najverjetnejše 
postopno uvajanje vodika. Pričakovati je sprva injiciranje 
manjših količin v obstoječi prenosni plinovodni sistem 
in potem postopno povečevanje tega deleža iz domače 
proizvodnje ali čezmejnega prenosa, do povsem 
namenskih vodikovodov za oskrbo s čistim vodikom. 

Uvajanje vodika in vodikovih tehnologij torej 
pomeni njihovo uvajanje tudi na plinovodnih omrežjih. 
S  prihodnjim vedno večjim vlaganjem v raziskave 
in inovacije to zagotovo prinaša priložnosti tudi 
na področju plina. Še posebej, če upoštevamo, da 
se priprava prihodnjih evropskih spodbud usmerja 
prednostno na nizko in brezogljične tehnologije. Torej 
je pričakovati, da se bodo tudi mednarodni projekti 
spodbujali in se bodo izvajali v tej smeri z uvajanjem 
pametnih plinovodnih omrežij in trajnostnih tehnologij 
z zelenim vodikom in obnovljivimi plini, ki bodo vse 
bolj nadomeščali zemeljski plin.

2. Kakšne možnosti prepoznavajo Plinovodi in 
s tem slovenski operaterji plinovodnih omrežij za  
vključevanje v projekte ter sodelovanje z drugimi 
podjetji in inštitucijami znanja na trajnostnih 
projektih? Na katera področja se prednostno 
usmerjate? Katere primere in projekte v povezavi z 
vodikom lahko posebej izpostavite?

Z uvajanjem trajnostnih tehnologij in obnovljivih 
plinov ter s povezovanjem sektorjev na področju 
energetike, digitalizacijo in večjim uvajanjem inovacij, 
učinkovito rabo energije ter vedno večjim deležem 
obnovljivih virov energije je prihodnost energetike 
v povezovanju. To velja tudi za plinovodne sisteme. 
Njihova prihodnost je v večjem povezovanju z drugimi 
infrastrukturnimi sistemi v doseganju sinergij in s tem 
tudi v povezovanju in sodelovanju na skupnih projektih.

Primeroma lahko že sedaj opišemo načelno 
povezovanje v verigi injiciranja zelenega vodika v 

Kratek življenjepis
Dr. Franc Cimerman, ki je zaposlen v družbi 

Plinovodi d.o.o., je na področju zemeljskega plina 
aktivno  prisoten že več kot 25 let. Prvo, krajše 
obdobje je deloval na distribuciji zemeljskega 
plina in večino svojega dela zadnji slabi dve 
dekadi na prenosu in prenosnem plinovodnem 
omrežju. V tem obdobju je bil najbolj aktiven na 
področju razvoja plinovodnega omrežja in vseh 
tehničnih vidikih plinovodnih sistemov. Ima vrsto 
domačih in mednarodnih strokovnih referenc in je 
aktiven v slovenskem in mednarodnem plinskem 
prostoru.
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plinovodna omrežja, kjer imamo na začetku proizvajalca 
zelene elektrike z razpoložljivimi viški, ti se pretvorijo v 
zelen vodik in ta se z injiciranjem vtisne v plinovodno 
omrežje ali pa v nadgradnji proizvede obnovljiv 
sintetični metan, ki je prek transporta po plinovodnih 
sistemih na razpolago širokemu krogu uporabnikov, 
nenazadnje pa tudi za skladiščenje. 

Ocenjujemo, da se bomo prednostno usmerjali na 
skupne projekte s področja priprave plinovodnega 
sistema na zelen vodik in različne obnovljive pline. 
Slednje vključuje več faz in nivojev obdelave. 
Pričakujemo, da bomo v okviru mednarodnih povezav 
za tovrstne projekte kandidirali tudi za evropska 
sredstva, kot sistemski operater za del sistema, ki je 

vezan na prenosni sistem, in še naprej aktivno delovali 
v okviru razpisov za inovacijske projekte, projekte 
skupnega pomena in projekte za zeleni prehod ter 
digitalizacijo.

3. Glede na vaše izkušnje nas zanima, katerim 
panogam pripisujete največ možnosti za uvajanje 
vodikovih tehnologij? Ali lahko Slovenija na tem 
področju razvije svojo zgodbo o uspehu in kakšni 
predpogoji morajo po vašem mnenju biti izpolnjeni 
za njeno realizacijo?

Uvajanje vodika bo zagotovo potekalo postopno. 
Za hitrost uvajanja bos ključno povpraševanje in 

možnosti njegove uporabe ter seveda možnosti za 
proizvodnjo. Koncept, ki se je uveljavil v SZ Evropi, 
se je zgodil zaradi tolikšnih viškov OVE elektrike in 
hkrati nadomeščanja opuščajoče domače proizvodnje 
praviloma nizkoenergijskega zemeljskega plina. 
Pričakujemo lahko, da bodo vse večje proizvodne 
kapacitete iz OVE z viški narekovale konkurenčno 
proizvodnjo in ponudbo zelenega vodika, na drugi 
strani pa bo razvoj tehnologij omogočal njegovo varno 
in učinkovito uporabo. Predvsem je ta pričakovana v 
dejavnostih z visokotemperaturnimi procesi.

Največ možnosti za prednostno uvajanje vodikovih 
tehnologij pripisujemo injiciranju v manjših deležih 
v zemeljski plin ter tehnološkim in industrijskim 
uporabnikom. Praviloma takšnim, ki že uporabljajo 
plinaste energente in tudi to bi potekalo postopno, 

s stopenjskim injiciranjem v plinovodna omrežja in s 
tem uporabo. S prehodom industrijskih uporabnikom 
na možnost uporabe vodika se v prihodnje odprejo 
možnosti za namenske oskrbne vodikovode od 
proizvodnje do uporabnikov.

Slovenija zagotovo lahko razvije svojo zgodbo 
o uspehu, ki bi jo sestavljali vsi elementi verige od 
proizvodnje zelenega vodika iz viškov OVE, njegovega 
transporta do uporabe pri končnih uporabnikih. Pri tem 
bi bile lahko prednostne prav posebnosti Slovenije, 
in sicer sprva najverjetnejše manjše proizvedene 
količine vodika in nepopolno nadomeščanje obstoječih 
virov z zelenim vodikom ter bolj pomembna vloga  
povezovanja z uvajanjem različnih optimizacijskih 
modulov ter spremljajoče digitalizacije.

Evropski projekt Store & Go, Falkenhagen (UNIPER)

Metanacijski del postrojenja
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4. Kakšna je vaša splošna ocena uvajanja 
trajnostnih tehnologij in sistemov v Sloveniji, vključno 
z vodikom? Kdo menite, bi morali biti (ali pa so že) 
ključni promotorji in nosilci tovrstnih projektov? 
Kaj je po vašem mnenju dobro in kaj pomanjkljivo v 
podjetjih za uspešen preboj tovrstne inovativnosti?

Menimo, da Slovenija dobro sledi trendom uvajanja 
trajnostnih tehnologij in pričakujemo lahko, da bo temu 
sledilo tudi uvajanje vodika. Poznano je, da je kar nekaj 
projektov v fazi načrtovanja, povezujejo se podjetja iz 
različnih sektorjev in energetskih dejavnosti. Uvajanje 
zelenega vodika je v Sloveniji, podobno kot drugje v 
Evropi, v fazi razvoja in uvajanja demonstracijskih 
projektov ter vzpostavljanja sodelovanj. Ocenjujemo, 
da so promotorji in nosilci projektov že identificirani, 
manjkajo dodatne spodbude pri uvajanju inovacij, ki 

pa se že napovedujejo v bistveno večjem obsegu od 
dosedanjega. Prav to nas lahko, za razliko od našega 
preteklega zaostajanja za evropskim povprečjem, ob 
intenzivnejšem uvajanju in povečanju deleža temu 
namenjenega denarja,  dvigne zopet nazaj na primerljiv 
nivo z ostalimi evropskimi državami.

Uvajanje vodikovih tehnologij je lahko eden od 
pomembnih in večstransko učinkovitih načinov 
uvajanja inovacij ter raziskav in pospešenega razvoja 
na področju slovenske energetike.

 

5. Kakšno je vaše mednarodno sodelovanje na 
skupnih projektih in prijavah? Katera področja so 
za vas najbolj zanimiva s spektra sodelovanja z 

mednarodnimi inštitucijami? Kakšne so vaše izkušnje 
in kako ocenjujete delo s tujimi partnerji?

Kot operater prenosnega sistema zemeljskega 
plina družba aktivno mednarodno sodeluje na skupnih 
PCI projektih s sosednjimi sistemskimi operaterji. 
To sodelovanje vključuje različne oblike povezovanj 
v okviru skupnih projektov, iniciativ in delovanja v 
mednarodnih organih ter delovnih skupinah. Praviloma 
med evropskimi operaterji prenosnih sistemov. 
Dosedanje izkušnje in mednarodno sodelovanja 
ocenjujemo kot uspešno. Sosednji operaterji nas zelo 
cenijo in uvrščajo na sebi primerljiv nivo, kljub temu da 
so sicer po velikosti bistveno večji od nas. Menimo, da 
je to zelo dobra osnova tudi za prihodnja sodelovanja 
in skupne pobude ter projekte.

Merilno regulacijski in kontrolni del projekta

Uspešen test prve turbine na vodik proizvajalca Baker Hughes NovaLT12 na prenosnem plinovodnem sistemu 
družbe Snam Rete Gas v Firencah (2020)

6. Evropa ima zelo ambiciozne cilje in prednostni 
pomen namenja povečevanju sredstev, ki bodo 
namenjena raziskavam, enako velja za finančno 
pomoč, ki jo bo Slovenija deležna v perspektivi 
2021–2027 in je v vsej zgodovini največja. Ali 
menite, da bodo s tem vzpostavljene priložnosti za 
intenzivnejše raziskovanje ter uvajanje raziskovalnih 
projektov v življenje?

Napovedane finančne vzpodbude bodo zanesljivo 
veliko pripomogle k intenzivnejšemu uvajanju 
raziskovalnih projektov in inovacij v življenje. 
Ambiciozni cilji, ki so si jih članice EU postavile do leta 
2050, to izrecno narekujejo in v naših rokah je, kako 
in v kakšnem obsegu nam bo to uvajanje dejansko 
uspelo. Večkrat v zgodovini smo uspešno stavili na 
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lastno znanje in izkušnje, te so sedaj dobra popotnica 
za naslednji korak in nadgradnjo. Ocenjujemo, da 
imamo ustrezne raziskovalne inštitucije, da podjetja 
razpolagamo s strokovnim in razvojnim kadrom, da so 
mednarodna sodelovanja na izredno visokem nivoju 
in da so napovedane spodbude še edini manjkajoči 
element na poti k še hitrejšemu preboju in uvajanju 
raziskovalnih projektov v realno življenje.

7. Katera so po vašem mnenju ključna področja 
razvojno-raziskovalnega dela družbe Plinovodi, 
kjer je v prihodnje pričakovati še več aktivnosti ter 
nenazadnje tudi največji potencial vašega dela?

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina vse 
svoje aktivnosti prednostno namenja izvajanju varnega, 
zanesljivega in neprekinjenega prenosa zemeljskega 
plina ter upravljanja prenosnega omrežja in oskrbe 
uporabnikov iz prenosnega sistema. Ti poudarki 
definirajo tudi ključna področja prihodnjega dela, 

nenazadnje tudi realizacijo projektov po razvojnem 
načrtu, po katerem se v letu 2021 zaključuje gradnja 
prenosne plinovodne povezave med Vodicami in TE 
TOL. Pri tem pa uvajanje raziskovalnega dela in inovacij 
poteka vzporedno. Pomembno je, da se uvajajo rešitve, 
ki so ustrezno preizkušene in verificirane. Operater 
bo tudi v prihodnje uvajal praviloma in večinoma 
lastne rešitve in nadgradnje na sistemu, poudarek bo 
namenjal dobri čezmejni povezljivosti, nadgradnjam 
sistema za še večjo obratovalno zanesljivost, razvoju 
ter nadgradnjam s pripravo na uvajanje novih plinov 
ter trajnostnih tehnologij.

8. Kaj iz naslova vaših bogatih dosedanjih izkušenj 
ter doseženih uspehov pogrešate? Kaj bi dali pri 
vzpostavljanju razvojnega in raziskovalnega dela 
na prvo mesto po pomembnosti, da se to dejansko 
lahko razvije in zakaj?

Pri uvajanju razvojno-raziskovalnega dela v 

Gradnja prenosnega plinovoda za priključitev TE TOL (2020)

življenje bi posebej poudarili potrebo po še večjem 
sodelovanju med razvojno-raziskovalnimi inštitucijami 
in industrijo. Slednje je tudi dober temelj za dejavnejše 
vključevanje podpornih nosilcev znanja v reševanje 
konkretnih potreb industrije in stroke. Pričakujemo, da 
bo v prihodnje temu namenjen še večji poudarek in 
potreba, saj bo nenazadnje to deležno tudi večjemu 
obsegu razpoložljivih sredstev. Torej priložnosti in 
neizkoriščen potencial zanesljivo obstaja, s tem pa tudi 
prihodnost polna izzivov.

9. Kako gledate na področje P2G in kakšno 
prihodnost napovedujete takšnim sistemom? Ali iz 
svojega zornega kota menite, da se bo povezovanje 
različnih energetskih sektorjev izvajalo tudi v 
Sloveniji? Kje vidite ključne prednosti tovrstnega 

povezovanja in vodika kot veznega elementa med 
njimi?

Prepričani smo, da se bo povezovanje različnih 
sektorjev znotraj energetike izvajalo tudi v Sloveniji, 
pravzaprav se takšna povezovanja že dogajajo, naj 
omenimo le dve izmed njih, in sicer skupno iniciativo 
družb Plinovodi, HSE, HESS in ELES, ki je prijavila 
skupni projekt na Evropski sklad za inovacije konec leta 
2020 ter na primer Konzorcija za pospešitev zelene 
transformacije, kjer sta nosilni družbi ELES in GEN-I.

Koristi takšnega povezovanja so bile že prepoznane 
in povsem jasno je, zakaj transformacija na področju 
energetike narekuje predvsem povezovanje v iskanju 
poti in prihodnjega razvoja. Vodik je zanesljivo eden 

Koncept delovanja sistema "Elektrika v plin"
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od pomembnih veznih elementov in zopet je od 
specifik vsake posamezne države članice odvisno, v 
kolikšni meri bo ta zeleni vodik pripomogel k zeleni 

Vloga sistemov " Elektrika v plin" kot hranilnikov viškov OVE

transformaciji. Za plinovodna omrežja je iz današnjega 
zornega kota zeleni vodik pomemben v procesih 
postopne ozelenitve oskrbe iz plinovodnih omrežij.

10. Ali bi na podlagi vaših izkušenj in 
poznavanja slovenske energetike z bralci revije 
Plin delili kakšno vašo misel ali usmeritev za 
prihodnje uspešnejše in bolj aktivno delo pri 
uvajanju raziskav in inovacij na področju vodikovih 
tehnologij ter procesih tranzicije in prehoda v 
nizkoogljično družbo? 

Manj kot usmeritev, bi podal kratko razmišljanje 
o procesih uvajanja raziskav in inovacij v strokovna, 

industrijska in realna tehnološka okolja. Tako kot je za 
področje energetike nujno prihodnje povezovanje, 
bi morali brez pomislekov tesnejše povezovanje 
vzpostaviti tudi med razvojno-raziskovalnimi 
inštitucijami in energetiko. Potrebna je proaktivnost 
iz obeh strani in bojim se, da nimamo več časa za 
razmišljanje na klasičen način, ko se definira izziv, 
RRI pa takšen izziv rešuje. V prihodnje bo življenje 
teklo z veliko hitrostjo in preboj bodo lahko dosegli 
samo tisti, ki bodo znali razviti večjo hitrost.

INCIATIVA EVROPSKE 
VODIKOVODNE 
HRBTENICE DO LETA 2040

V letu 2021 je v pripravi posodobitev  
zemljevida potencialne evropske 
vodikovodne hrbtenice s širitvijo na 
sosednja območja.
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pri udeležbi na 
konferencah
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pri objavi oglasov v 

publikacijah

BREZPLAČNA
promocija v okviru 

E-MESEČNIKA

promocija članov na 
spletnem portalu SIPLIN

BREZPLAČNA
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