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Pred nedavnim si nihče ni mogel niti predstavljati, da 
bi lahko v 21. stoletju cel svet obstal zaradi virusa, pa 
se nam je zgodilo ravno to in pred kratkim si zopet 
nihče ni mogel predstavljati, da bi lahko v 21. stoletju v 
Evropi divjala vojna, ki bi postavila cel svet nad prepad 
vojaških spopadov in potencialno nove svetovne vojne, 
pa se je tudi to zgodilo. In zagotovo nas jutri čaka novo 
presenečenje, pa četudi bi si tako zelo želeli živeti 
enostavno, srečno in na sploh, po starem. Spremembe 
so postale naš prihodnji vsakdan.

UVODNIK
NA POTI SPREMEMB
»Nič več ne bo, kot je bilo« je misel mag. Aleksandra Mervarja, direktorja družbe ELES 
d.o.o., ki nam jo je podal v intervjuju za to posebno izdajo revije PLIN. Zagotovo je to misel, 
ob kateri nas vedno znova pretrese in strezni njena resničnost ter hkrati nepredvidljiva 
prihodnost. Prav nič ne bo več tako, kot je bilo.

UVODNIK

Slika 1: Evropske cene zemeljskega plina v EUR/MWh

Slika 2: Alternativne rešitve postajajo prednostne in prednostne rešitve postajajo alternativne

Pretresi se praviloma vedno preslikajo tudi na področje 
energetike. Vsaka sprememba rezultira v takojšnjem 
odzivu trga in praviloma dvigu cen. Težko je ugotoviti, 
kakšni so pravi razlogi. Včasih je dovolj že majhen strah 
in negotovost pred prihodnostjo. In če je v preteklosti 
veljalo, da so ročnosti visokih skokov kratke, se sedaj na 
novo postavlja vprašanje, kakšna bodo cenovna razmerja 
in tveganja pri dolgotrajnejših krizah.

Četudi to vedno težko sprejmemo, moramo vedno znova 
v novih okoliščinah iskati tudi dobre in pozitivne strani. 
Razmere po krizi Covid-19 in sedaj ob napetostih in krizi 
v Ukrajini, ko so razgaljene težave velike odvisnosti od 
posameznih virov, se moramo znova vprašati, kaj lahko 
storimo za našo prihodnjo manjšo odvisnost in večjo 
avtonomijo našega dela in življenja.

Področje uporabe plina ni izjema. Nasprotno, področju 
plina daje prihodnost vrsto priložnosti. S proizvodnjo 
in uvajanjem novih plinov bomo vsi postajali manj 
odvisni od drugih energetskih virov, sami bomo 
razpolagali z možnostjo odločitve, kam bomo namenili 
proizvedeno energijo in v vsakem trenutku bomo lahko 
brez dolgoročnih tveganj in odvisnosti načrtovali naše 
procese in proizvodnjo.
 
A pred tem nas čaka takojšnja odprava povečanih tveganj 
in skrbi za zanesljivo in neprekinjeno oskrbo z energijo. 
Zaradi cenovnih nesorazmerij in težav v zagotavljanju 
zadostne energije, so postale že odpisane tehnologije 
zopet aktualne. Naenkrat alternativne rešitve postajajo 
prednostne in prednostne postajajo alternativne. In ker 
stanja ni mogoče spremeniti preko noči, kajti gre le za 
velike infrastrukturne premike, smo se zopet znašli v 

prehodnem obdobju. V obdobju, ko moramo vzpostaviti 
razpršenost zanesljivih virov za delovanje energetskih 
sistemov, in v drugi fazi, ko moramo za čim večji del teh 
virov zagotoviti svojo lastno proizvodnjo.

Naj zaključimo z uvodno mislijo, da nič več ne bo, 
kot je bilo. In dodamo, da nas prihodnosti ne sme biti 
strah, prav nasprotno. V naših rokah so odločitve, ki jih 
bomo s pridobljenim znanjem in nabranimi izkušnjami 
znali sprejemati in se še naprej razvijati v tehnološko 
napredno in osveščeno družbo.

Odločitev za plin je pravilna odločitev. Dokazana 
učinkovitost njegove uporabe je njegova popotnica  in 
možnost zelenega prehoda z uvajanjem novih plinov 
- to je njegov nov obraz. Obraz, ki ga bo izklesala pot 
sprememb, ki smo jo že začeli.

Ekipa SiPlin vam želi veliko dobrih idej ob prebiranju 
najaktualnejših vsebin iz sveta plina v posebni izdaji 
revije Plin – novi plini za industrijo.

Uredništvo SiPlin
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PRIHODNOST INDUSTRIJE IN 
EVROPSKI ZAKONODAJNI SVEŽENJ 
'PRIPRAVLJENI NA 55'

Slika 1: Industrija prihodnosti z novimi plini in vodikom

Slika 2: Paket »Pripravljeni na 55« 

Slika 3: Najsodobnejša energijska stavba na Norveškem

2. SPLOŠNI VPLIV IN VPLIV NA INDUSTRIJO

Izpolnitev ciljev zelenega dogovora je za Evropsko unijo 
obveznost, ne poljubna izbira, kot v pravnem smislu 
jasno določa evropska podnebna zakonodaja. Za njihovo 
izpolnitev bodo morale cene energije vsaj za nekaj časa 
narasti, da bodo odražale obsežna vlaganja, ki so potrebna 
za preobrazbo energetskega sistema v eni sami generaciji, 
denimo z vzpostavitvijo novega vodikovega omrežja in 
oblikovanjem elektroenergetskega sistema, ki bo ustrezal 
svojemu namenu. Dodatne vire financiranja bodo zahtevali 
tudi ostali ukrepi, ki se bodo izvajali za doseganje sprejetih 
podnebnih zahtev.

Večji stroški, rast cen, regulativne obveznosti za državljane 
in podjetja (s predpisovanjem prenov in prepovedovanjem 
prodaje okolju škodljivih avtomobilov ipd.) ter nove 
davčne obremenitve so neizbežne posledice uresničevanja 
zelenega dogovora, naj je to dejstvo še tako nepriljubljeno.
A pomembno je, da se politični okvir sprejme kar najbolj 
pregledno ter na podlagi kar najbolj objektivnih dejstev in 
modeliranja stroškov različnih alternativ, ki jih imamo na 
voljo za izpolnitev ciljev zelenega dogovora, ter njihovih 
vplivov na cene. Nedavni dvigi cen plina in električne 
energije so pokazali cenovno občutljivost državljanov in 
podjetij za naraščajoče stroške energije, zato se mora EU 
pri sprejemanju konkretnih zakonodajnih rešitev dobro 
zavedati morebitnih posledic, ki bi jih imele različne 
možnosti.

Pri zakonodajnem pristopu, ki za izpolnitev zelenega 
dogovora kombinira več različnih pravnih instrumentov in 
instrumentov politike, je tako preglednost težko zagotoviti. 
V nadaljevanju zato želimo analizirati kumulativni učinek 
predlogov na štiri področja, na katera bodo najverjetneje 
najbolj vplivali: industrijo, stavbe, promet in vodik.

1. UVOD

S člankom želimo povzeti ključne vsebine predloga zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 s posebnim poudarkom na 
INDUSTRIJI. Poleg kratkega povzetka predloga Evropske komisije želimo v nadaljevanju analizirati, kakšen vpliv bi utegnil 
imeti sveženj kot celota na posamezne sektorje gospodarstva, kot so industrija in z njo povezane panoge.

2.1 Stavbe
Različni ukrepi, predlagani v svežnju Pripravljeni na 55, 
bodo zelo verjetno imeli občuten kumulativni učinek 
v smislu stroškov ter javnofinančnih sredstev, ki bodo 
potrebna za izpolnitev obveznosti.

08 09

Posebna izdaja 2022
revijaplin

Posebna izdaja 2022
revijaplin



• Razširitev evropskega sistema trgovanja z emisijskimi 
kuponi (ETS) na stavbe bo zelo verjetno občutno obremenila 
ceno plina in nafte, ki se uporabljata za njihovo ogrevanje. 
Komisija predlaga, da se število razpoložljivih kuponov do 
leta 2030 zmanjša sorazmerno s potrebnim zmanjšanjem 
izpustov toplogrednih plinov (TGP) v sektorjih, vključenih 
v ETS, za 43 odstotkov do istega leta glede na leto 2005. 
To pomeni, da bodo morali imeti dobavitelji do leta 2030 v 
svoji strukturi goriv velik delež nizko in brezogljičnih goriv.
Ob tem se zastavlja vprašanja, ali bo do tega leta na voljo 
dovolj nizko in brezogljičnih goriv in kako visoka bo cena 
te obveznosti. Glede na to, da celotni sveženj predlogov 
občutno omejuje rabo vodika, pridobljenega iz neobnovljive 
električne energije, in biogoriv, je to vprašanje še posebej 
pomembno.

Dejansko tehnološko nevtralnost predloga postavlja pod 
vprašaj predvsem zahteva, da bi bilo treba »učinkovitost 
fosilnih goriv ocenjevati le z uporabo privzetih emisijskih 
faktorjev, kot je določeno v tej uredbi«, v povezavi s tam 
določenimi privzetimi vrednostmi za vodik ali metanol, 
proizvedena iz zemeljskega plina, ki se nanašajo zgolj 
na sivi vodik oz. metanol (torej brez upoštevanja rabe 
tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika).

Ob tem bi se lahko upravičeno vprašali, ali bo v prihodnjih 
letih dovolj električne energije, pridobljene iz obnovljivih 
virov (OVE), za vse potrebe na področju elektrifikacije, 
industrije in prometa, 
obenem pa še proizvodnje 
vodika (kjer je poraba 
električne energije velika).

V presoji vplivov ni 
podrobnejše analize pri-
čakovanih stroškov teh 
ukrepov za državljane in 
podjetja, vsebuje pa pre-
dlog, da se 25 odstotkov 
prihodkov novega sistema 
ETS nameni za »socialni 
podnebni sklad« za pomoč 
ranljivim gospodinjstvom 
in mikropodjetjem.

• Prenova direktive o obdavčitvi energentov in električne 
energije bo prinesla dodatne stroške za gospodinjstva in 
podjetja, ki se ogrevajo s fosilnimi gorivi, predvsem po letu 
2033, saj bo zemeljski plin tedaj obdavčen po enaki stopnji 
kot nafta, ta raven obdavčitve pa bo približno šestkrat višja 
kot pri električni energiji.

• Občuten vpliv bo imela tudi direktiva o energetski 
učinkovitosti. Pravno zavezujoča obveznost, da države 
članice prenovijo najmanj 3 odstotke vseh stavb v 
lasti javnih organov na leto po standardu za stavbe, 
ki dosegajo skoraj ničelno porabo energije, ter v vseh 
stavbah zmanjšajo porabo energije za 1,7 odstotka na 
leto, bo od držav članic terjala visoke finančne vložke. Z 
uporabo prihodkov evropskega sklada za okrevanje to 
zelo kratkoročno ne bi smelo predstavljati težav, zatem 
pa utegne državne proračune močno obremeniti. Enako 
velja za zavezujočo splošno obveznost, da države članice 
dosežejo 1,1-odstotni prihranek energije na leto. Za 
to bodo potrebne ogromne subvencije (za spodbujanje 
ljudi k obnovi, nameščanju toplotnih črpalk ipd.) ali novi 
regulativni okviri, ki bodo omejili izbiro državljanov oz. 
podjetij (denimo z obveznostjo bodisi prenove bodisi 
prodaje nepremičnine ipd.).  

Ker prihranki energije, ki bodo izhajali iz naložb v fosilna 
goriva (denimo prehod s premoga na plin v soproizvodnji), 
ne bodo upoštevani pri izpolnjevanju ciljev energetske 
učinkovitosti, se bo ta strošek najverjetneje še povečal, 
predvsem v regijah, ki so še odvisne od premoga. Pri 
opuščanju premoga bo treba preiti neposredno na 
obnovljive vire, ki so relativno zelo dragi (a obenem nudijo 
trajno rešitev). 

Kumulativno gledano je jasno, da bodo imeli ti ukrepi zelo 
verjetno občuten stroškovni vpliv na industrijo, predvsem 
pa na državljane. Glede na to, da višji stroški ogrevanja 
nesorazmerno bolj obremenijo revnejše državljane – ki 
po možnosti živijo v slabo izoliranih stavbah in nimajo 
denarja za obnovo ali vlaganje v nove ogrevalne naprave 
(na obnovljive vire) –, to zahteva izjemno pazljivost. 
Seveda imajo taki ukrepi nesorazmerno večji vpliv tudi na 
hladnejše dele EU, zato bodo precejšen izziv za srednjo 
in vzhodno Evropo ter baltske države. Pri izračunavanju 
verjetnih kumulativnih stroškov teh predlogov za državljane 
potrebujemo preglednost in EU mora v to vstopiti ob 
polnem zavedanju vseh morebitnih posledic. Pri tem bo 
pomembno tudi vprašanje, ali bo predlagani socialni sklad, 
ki se bo financiral z delom prihodkov iz sistema ETS, 
zadoščal za pomoč vsem ranljivim odjemalcem. 

2.2. Industrija 
Če ponovno vzamemo kumulativni učinek, bodo predlagani 
ukrepi zelo verjeto občutno povečali stroške za industrijo, 
kar bo vzbudilo skrbi glede konkurenčnosti in delovnih 
mest in zahtevalo znatne subvencije, s tem pa posledice 
na strani davčnih prihodkov.

• Najpomembnejši predlog je seveda sprememba sistema 
ETS – cena emisijskih kuponov je že samo v pričakovanju 
te spremembe narasla na približno 60 evrov. Če in ko 
bodo predlogi Komisije potrjeni, se bo najverjetneje še 
dvignila. Dodatno naraščanje cene v ETS, in to precejšnje, 
je pričakovati zaradi povečanja deleža kuponov, ki se jih 
vsako leto odvzame iz sistema, z 2,2 na 4,2 odstotka ter 
retroaktivne veljavnosti te ureditve od leta 2021, zaradi 

Slika 4: Energetska učinkovitost in prenova stavb 
za ničelno porabo energije

Slika 5: Opuščanje premoga in prehod na čistejša goriva

Slika 7: Cene emisijskih kuponovSl
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• In nenazadnje bo tudi direktiva o spodbujanju rabe 
energije iz obnovljivih virov s predlaganim zavezujočim 
(namesto okvirnim) ciljem 1,1-odstotnega letnega 
povečanja deleža OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja 
zahtevala obsežne subvencije za nameščanje toplotnih 
črpalk in/ali rabo obnovljivega vodika (kar je na kratki do 
srednji rok malo verjetno). Cilja o 49-odstotnem deležu 
OVE v stavbnem sektorju do leta 2030 in o 2,1-odstotnem 
letnem povečanju deleža OVE v daljinskem ogrevanju sta 
sicer okvirna, a za njuno izpolnitev bi ponovno potrebovali 
obsežne subvencije in zvišati bi morali stroške za državljane 
oz. podjetja.
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česar bo po uveljavitvi sledila ustrezna prilagoditev 
(negotovost glede potrditve tega predloga v sedanji 
ambiciozni obliki se bo odražala v nižji trenutni ceni).

• Odprava zaščite za številne panoge (jeklo, cement, 
gnojila) v kombinaciji z mehanizmom za ogljično 
prilagoditev na mejah (CBAM) bo po prehodnem obdobju, 
po letu 2026 (gre za energijsko intenzivne panoge), zelo 
verjetno povečala stroške v teh panogah, s tem pa tudi 
evropske cene teh produktov. CBAM naj bi jih zaščitil pred 
nepošteno konkurenco iz uvoza znotraj EU, ne ponuja 
pa podpore pri izvozu, ki bi izravnala te dodatne stroške. 
To pomeni, da te panoge na kratki do srednji rok (dokler 
konkurenti EU ne uvedejo svojih domačih in primerljivih 
shem zaračunavanja ogljika ali dokler se evropska 
industrija ne razogljiči) na globalnih trgih najverjetneje ne 
bodo konkurenčne.

• Za podjetja in sektorje, ki ostajajo na seznamu tistih, 
pri katerih je tveganje za selitev virov ogljika v tretje 
države veliko, bi utegnila močnejša spodbuda za rabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij in ukrepanje v skladu 
z ugotovitvami pregleda energetske učinkovitosti – ker bi 

v nasprotnem primeru izgubili 25 odstotkov brezplačnih 
kuponov – pomeniti potrebo po občutnih dodatnih 
vlaganjih, ki jih njihovi mednarodni konkurenci ne bi bilo 
treba opraviti. Ni pa še jasno, kakšna bosta raven potrebnih 
vlaganj in strošek za panogo ter ali bo to preprosto 
pomenilo, da se bodo morali nekateri obstoječi industrijski 
obrati v EU zapreti. 

• Sprememba direktive o spodbujanju energije iz 
obnovljivih virov, ki vsebuje okvirni cilj o 1,1-odstotnem 
povečanju deleža OVE v velikem delu energijsko intenzivne 
industrije, bi utegnila terjati občutno vlaganje podjetij in 
ogromne subvencije, odvisno od tega, kako bi bila direktiva 
uveljavljena v praksi. Če bo sprejeta, bodo morali kemijska 
industrija, jeklarstvo, cementna industrija ipd. po desetih 
letih uporabljati vsaj 11 odstotkov OVE, kar je izziv glede 
na proizvodne procese v energijsko intenzivnih panogah 
– v številnih takih podjetjih namreč ni mogoče preprosto 
začeti uporabljati električne energije iz obnovljivih virov, 
temveč je treba povsem spremeniti proizvodni proces.

• Predlagana pravno zavezujoča določba, da morajo države 
članice do leta 2030 polovico vsega vodika, ki se porabi 
v industriji, pridobiti iz obnovljivih virov, bo zelo verjetno 
povzročila občutne stroške.

• Krovni cilji na področju obnovljive energije, predvsem 
tisti, ki se zaostrujejo, bodo zahtevali zelo hitro povečevanje 
obsega proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. 
Nemogoče je napovedati vpliv tega na cene električne 
energije, a za izpolnitev ciljev bodo potrebna občutna 
vlaganja.

2.3 Električna energija 
Komisija v predlogu za delež OVE zvišuje krovni cilj 
(minimalni delež OVE v skupni strukturi virov energije v 
EU do leta 2030) z 32 na 40 odstotkov. Da bi ga izpolnili, 

Komisija na podlagi modela ocenjuje, da se bo moral delež 
OVE v skupni strukturi virov električne energije med letoma 
2009 in 2030 povečati s 34 na približno 68 odstotkov. To 
je logično, saj je električno energijo iz OVE kratkoročno 
zelo težko uvesti v stavbe, promet in industrijske procese. 
Električna energija bo tako morala prispevati levji delež.

Način izpolnjevanja tega cilja ostaja nespremenjen od 
svežnja Čista energija za vse Evropejce, ki ga je Komisija 
pripravila leta 2018. Države članice določijo svoje cilje 
in ukrepe v osnutkih nacionalnih energetsko-podnebnih 
načrtov (NEPN), Komisija na osnutke poda mnenje, a 
države nato lahko sprejmejo svoje sklepe in cilje. Vloga 
Komisije je torej, da pregleduje, spremlja in izvaja pritisk, 
ne more pa države prisiliti, da bi potrdila cilje in ukrepe, s 
katerimi se ne strinja. Če so nacionalni načrti ali napredek 
v splošnem nezadostni, lahko Komisija zgolj predlaga 
spremembo zakonodaje (denimo s pravno zavezujočimi 
cilji za vsako državo članico).Sl
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Slika 10: Izziv dviga deleža OVE elektrike iz 
34 % na 68 %

Slika 9: Sprememba industrijske tehnologije s prehodom na 
zelene vire energije

Ob tem se zastavljata dve vprašanji: je cilj dejansko 
realen in koliko bo njegova uresničitev stala?
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Prejšnji cilj o zmanjšanju izpustov TGP v EU za leto 2030 
se je prelil v zahtevo, da je do istega leta 55 odstotkov 
elektroenergetskega sistema Unije obnovljivega. Obstoječi 
nacionalni energetsko-podnebni načrti, ki so jih za ta namen 
sprejele države članice, naj bi ravno zadoščali za izpolnitev. 
Pravzaprav gredo zasluge za to nekaterim večjim državam, 

datum za spremembo nacionalnih energetsko-podnebnih 
načrtov je 2023.

Politični dogovor o direktivi bo najbrž (v najboljšem 
primeru) sprejet do konca leta 2023, tako bi v veljavo 
stopila v začetku leta 2024, nato pa bo trajalo še najmanj 

eno leto, najbrž do sredine leta 
2025, da jo države prenesejo 
v nacionalno zakonodajo. Če 
države članice leta 2023 ne 
bodo »prostovoljno« zaostrile 
obstoječih ciljev in ukrepov o 
električni energiji iz obnovljivih 
virov in nemudoma začele 
razpisnih postopkov za pove-
čanje obsega zmogljivosti za 
izkoriščanje OVE, teh ciljev ne 
bo mogoče izpolniti. A tudi če 
cilje leta 2023 zaostrijo, jim za 
to veliko spremembo ostane 
samo sedem let. Po drugi strani 
bi lahko proces zagnale naložbe, 
pripravljene v sklopu evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva.

Razmislek zahteva tudi vprašanje pripravljenosti omrežja. 
Nemčija je leta 2018, ko so OVE imeli približno 38-odstotni 
delež v strukturi virov električne energije, odštela več kot 
milijardo evrov za nadomestila proizvajalcem elektrike iz 
OVE, ki so jim proizvodnjo omejili, ker električna energija 
ni mogla doseči odjemalcev na jugu države. Težave s 
prezasedenostjo ostajajo. Aktualni nemški cilj za delež 
OVE v strukturi virov električne energije leta 2030 je 65 
odstotkov, za njegovo izpolnitev pa bodo potrebne obsežne 
investicije v omrežje, znatne investicije v drago shranjevanje 

2050. Če bi bil za OVE (in s tem električno energijo iz OVE) 
sprejet manj ambiciozen cilj, bodo večji prihranki potrebni 
drugje, kar bo v najboljšem primeru težko doseči. Toda 
če želi imeti EU možnosti, da cilj izpolni – in to s cenami 
električne energije, ki so jih državljani pripravljeni plačati, 
da se ohrani podpora za zeleni dogovor –, potrebujemo 
veliko bolj usklajen načrt na ravni EU in nacionalni ravni, 
kot ga imamo danes.

2.4. Vodik  

ki so sprejele zelo ambiciozne cilje o deležu OVE: Danska 
100 %, Finska 53 %, Francija 40 % (kar je ambiciozno 
glede na trenutni delež jedrske energije), Nemčija 65 %, 
Grčija 61–64 %, Irska 70 %, Italija 55 %, Nizozemska 70–
73 %, Portugalska 80 % in Španija 74 %. Glede na kratek 
rok za dosego cilja so ti tedaj veljali za zelo 
ambiciozne.

Za dosego novega cilja bo treba te cilje 
zelo občutno povečati, predvsem jih 
morajo povečati države članice, ki do zdaj 
niso bile tako ambiciozne (Bolgarija 30 %, 
Češka 17 %, Madžarska 21 %, Luksemburg 
33 %, Poljska 32 %) (to bi utegnilo biti 
družbeno in politično zahtevno predvsem 
v državah srednje in vzhodne Evrope z 
velikim deležem premoga, ki so pripravile 
programe opuščanja premoga, a bi jih 
morale uresničiti bistveno hitreje). Naslednji 

Jasno je, da je potencial za izpolnitev cilja 
v smislu razpoložljivih naravnih virov, tako 
sončne fotonapetostne kot vetrne energije, 
predvsem na morju, na voljo. A če želimo 
imeti vsaj najmanjšo možnost uspeha, je 
treba odločno ukrepati že zdaj, ne leta 2025.

Predlogi bodo v kumulativnem učinku zelo 
verjetno povzročili izjemno povpraševanje 
po obnovljivem vodiku. Komisija med 
tehnologijami namerno in sistematično daje 
prednost izključno obnovljivemu vodiku.
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Slika 13: Ključna evropska težava je prezasedenost omrežja

Slika 14: Obnovljivi vodik, proizvodnja iz OVE virov

vodika in še večji obseg sredstev za nadomestila ob 
omejevanju proizvodnje. To nakazuje verjetne sistemske 
stroške in težave, predvsem pri pravočasnem odpravljanju 
prezasedenosti, ki jih utegne po-
vzročiti tako hitra sprememba.  
Presoja vplivov se ne ukvarja 
podrobno s tem, kakšna bo cena tega 
novega cilja, kakšen bo njegov vpliv 
na cene električne energije in kakšne 
naložbe v omrežje bi bile potrebne. 
Nedavna rast cen električne energije 
in odziv odjemalcev oz. vlad pa 
dokazujeta cenovno občutljivost za 
to vprašanje.

To ne pomeni, da je cilj napačen – 
skladen je z zmanjšanjem izpustov 
TGP za 55 odstotkov in je potreben, 
če se želi EU usmeriti na pot 
popolnega razogljičenja do leta 

Z razvojem modrega vodika – najbrž pa tudi »turkiznega« 
(pridobljenega s postopkom pirolize), a to je odvisno od 
definicije obnovljivega vodika – bo zato najverjetneje težko 
prodreti, kar pomeni, da se bodo te panoge in tehnologije 
razvijale zunaj EU, predvsem v Veliki Britaniji, ZDA in na 
Kitajskem (ki zdaj v te tehnologije veliko vlagajo).
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• Direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih virov 
vsebuje predlog o obveznem 50-odstotnem deležu 
obnovljivega ogljika, ki bi ga morale države članice doseči 
v skupni prodaji vodika do leta 2030. To je de facto pravno 
zavezujoč evropski cilj za obnovljivi vodik. Različne študije 
kažejo, da je obnovljivi vodik trenutno občutno dražji 
od nizkoogljičnega vodika, ki se proizvaja iz zemeljskega 
plina z zajemanjem in shranjevanjem ogljika, tako pa bo 
najverjetneje ostalo še najmanj do leta 2030 (najbrž pa 
še dlje).

subvencije nameniti 8 milijard evrov na leto, obveznost pa 
naložiti panogi, za katero v splošnem velja tveganje selitve 
virov ogljika v tretje države.

• Pri izpolnjevanju cilja za prometni sektor, ki ga določa 
direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih virov 
(zmanjšanje intenzivnosti TGP za 13 odstotkov do leta 
2030), veljajo samo obnovljiva goriva (tj. biogoriva 
in goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, ki 
izpolnjujejo določena merila) ali električna energija. Druga 
nizkoogljična goriva, kot so modri vodik ali sintetična goriva 
na osnovi modrega vodika, se ne bi upoštevala. Poleg tega 
je v direktivo vključen nov podcilj za goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora (dejansko obnovljivi vodik), ki bi 
morala leta 2030 imeti 2,6-odstotni delež.

• Države članice morajo po direktivi o spodbujanju 
energije iz obnovljivih virov za proizvodnjo obnovljivega 
vodika izdajati potrdila o izvoru. Za nizkoogljični vodik, ki 
pa tako ali tako ni definiran, je to neobvezno.

• Direktiva o obdavčitvi energentov in električne energije 
obdavčuje nizkoogljični vodik po nesorazmerno višji davčni 
stopnji kot obnovljivega, če upoštevamo izpuste TGP na 
enoto energije. Električna energija je obdavčena 6- do 70-
krat manj, kot je standardna raven obdavčitve fosilnih goriv, 

električna energija iz obnovljivih 
virov pa je lahko obdavčitve 
oproščena. Nizkoogljični vodik, ki 
je usklajen s taksonomijo, je 10 
let obdavčen enako kot električna 
energija, nato pa po stopnji, ki 
predstavlja 50 odstotkov stopnje 
»konvencionalnih fosilnih goriv«, 
čeprav z nizkoogljičnim vodikom v 
primerjavi s slednjimi prihranimo 
veliko več kot 50 odstotkov 
izpustov TGP (po pričakovanjih 
industrije med 80 in 90 odstotki).

Ob tem se zastavljata dve 
vprašanji. Prvič, ali bo obnovljivega 
vodika po razumni ceni dovolj 
za tak obseg povpraševanja?  

Drugič, ali je tak pristop, usmerjen v eno tehnologijo, 
smiseln?

Kar zadeva prvo vprašanje, nedavne analize vzbujajo dvom 
o tem, ali bo do leta 2030 in pozneje dovolj električne 
energije iz obnovljivih virov za vse potrebe, ki izhajajo iz 
evropskega zelenega dogovora na področjih elektrifikacije, 
prometa, stavb in industrije, kot tudi vodika. Zdi se zelo 
verjetno, da vsaj prekomerne ponudbe zagotovo ne bo. Kot 
so pokazali nedavni dogodki, se cene električne energije 
določajo glede na mejno elektrarno; za proizvodnjo 
obnovljivega vodika bo treba plačati tržno ceno električne 
energije (ali skleniti pogodbo o nakupu električne energije, 
kjer bodo ceno pretežno določala pričakovanja glede 
prihodnje cene), ne pa vrednost, ki izhaja iz najnižjih 
možnih stroškov proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
(zakaj bi namreč proizvajalec prodajal električno energijo iz 
obnovljivih virov ceneje za proizvodnjo vodika, če jo lahko 
donosneje proda na elektroenergetskem trgu?).

Vprašanje je, ali bo mogoče dovolj hitro povečati obseg 
trga z obnovljivim vodikom za izpolnitev teh pravno 
zavezujočih predpisov za 
podjetja. Če obnovljivih virov 
ne bo v izobilju in se bo ta 
energija prodajala po mejni 
ceni proizvodnje električne 
energije, ki bo ostala na sedanji 
ravni (ali narasla), bo obnovljivi 
vodik še vedno draga opcija, 
to pa bo povečevalo stroške v 
prometu in industriji.

Kar zadeva tehnološko nev-
tralnost, je treba povedati, 
da modri vodik v literaturi 
trenutno velja za občutno cenejšega od obnovljivega, 
saj je konkurenčnost »zelenega« vodika odvisna od obilja 
nizkocenovne električne energije iz obnovljivih virov.

Dodatno se zastavlja tudi vprašanje vodika, pridobljenega 
s postopkom pirolize. Kot pri obnovljivem vodiku je tudi 
v tem postopku mogoče za reakcijo, v kateri nastaja 
vodik, uporabljati energijo iz obnovljivih virov. Razlika je v 

surovini, ki jo uporabimo, ne viru energije: za zeleni vodik 
uporabimo vodo (ki se razcepi v vodik in kisik), pri pirolizi 
pa zemeljski plin (iz katerega dobimo trdni ogljik, ki ga je 
mogoče uporabiti v industriji ali za izboljšanje tal, obenem 
pa zmanjšamo izpuste TGP v kmetijstvu). Če za surovino 
pri pirolizi v celoti ali delno uporabljamo biometan, je to 
lahko proizvodnja vodika z »negativnimi« izpusti TGP. Poleg 
tega pri pirolizi porabimo manj kot 25 odstotkov količine 
električne energije iz obnovljivih virov, ki jo potrebujemo 
za proizvodnjo enake količine vodika z elektrolizo, kar je 
pomemben dejavnik, če bo energija iz obnovljivih virov 
v EU res na voljo v omejeni količini. Ta tehnologija je 
trenutno na ravni demonstracijskih projektov, v ZDA je 
denimo v gradnji velika demonstracijska naprava. Definicijo 
obnovljivega vodika v predlagani direktivi je mogoče 
interpretirati tudi tako, da vključuje pirolizo z uporabo 
električne energije iz obnovljivih virov. To bi bilo treba 
potrditi. Definicija bi v resnici morala biti dovolj odprta, 
da bi vključevala vse tehnologije, ki uporabljajo energijo 
iz obnovljivih virov in za katere je mogoče dokazati, da so 
enako podnebju prijazne kot elektroliza, saj se tehnologija 
na tem področju hitro razvija.

Po predlogu Komisije bi morali najmanj 50 
odstotkov obstoječe količine vodika kot 
surovine, ki je trenutno pri 8 megatonah, 
do leta 2030 nadomestiti z obnovljivim.

Slika 15: Promet in paket Pripravljeni na 55

Slika 16: Industrijski objekt za proizvodnja vodika s pirolizo 

Če vzamemo, da bo leta 2030 cena obnovljivega vodika za 
2 EUR/kg višja kot cena vodika, proizvedenega iz fosilnih 
goriv, in za 1 EUR/kg višja kot cena vodika, pridobljenega 
iz zemeljskega plina z zajemanjem in shranjevanjem ogljika 
(to so ponazoritvene ocene, vendar se v grobem ujemajo 
z ugotovitvami iz literature), bi morali za izpolnitev cilja za 

Zaradi omenjenih dejavnikov – stroškov, razpoložljivosti 
energije iz obnovljivih virov, razvoja tehnologije – so 
predlogi, usmerjeni izključno v tehnologijo obnovljivega 
vodika, vprašljivi, saj zapirajo vrata razvoju trga z vodikom, 
na katerem uspeva najboljša tehnologija. Treba bi bilo 
razjasniti vsaj to, da vodik, pridobljen na osnovi pirolize, 
glede na potencialne koristi – celo v primerjavi z vodikom, 
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Sveženj 'Pripravljeni na 55' bo spremenil 
pravila igre. Če bo sprejet v sedanji obliki, 
bo to najambicioznejši in najbolj konsist-
enten sveženj o razogljičenju doslej. Gre 
za zakonodajo, ki vse sektorje obravnava 
tako, da jih usmerja na pot izpolnitve cilja 
o 55-odstotnem zmanjšanju izpustov TGP.

Ponovno je treba poudariti, da to ne 
pomeni, da so predlogi napačni – nasprotno, 
so povsem v skladu s ciljem 55-odstotnega 
zmanjšanja izpustov, boljših ali cenejših 
alternativ pa je malo, če sploh so.

Predlogi v tem svežnju so povsem drugačne 
narave, in to upravičeno, a če se ne pos-
vetimo temeljito stroškom že v samem 
začetku, po možnosti zato, ker gre za »ne-
prijetno resnico«, bi se to utegnilo v prihod-
nje maščevati s šibko podporo javnosti. To 
je pomembno vprašanje, o katerem se je 
treba v procesu natančnega preučevanja 
predlogov celovito in odkrito pogovoriti.

Za industrijo predlog prinaša velike izzive. 
Cena emisijskih kuponov v sistemu ETS 
bo še naprej naraščala (to je njegov te-
melj in pomeni, da sistem deluje), kar pa 
povečuje stroške za industrijo v primerjavi 
s konkurenco, ki takih stroškov večinoma 
nima (ZDA denimo še vedno zavračajo 
uvedbo zveznega davka na ogljik oz. sis-
tema ETS). 

Slika 17: Število ekstremnih cen elektrike EU-28 do leta 
2050, vir Energy Brainpool

pridobljenim na osnovi elektrolize – na podlagi objektivnih 
meril izpolnjuje pogoje, da se ga upošteva pri izpolnjevanju 
kvot in obveznosti. Seveda je pomembno, da se izognemo 
nasedlim naložbam in zagotovimo pravočasno zrelost 
tehnologij za proizvodnjo brezogljičnega vodika. Toda 
glede na številne neznanke je vprašanje, koliko je smiselno, 
da EU na tako zgodnji stopnji razvoja trga »stavi vse na 
enega konja«.

Ena od možnih poti bi lahko bila, da bi preprosto že 
danes sprejeli zakonodajo, po kateri bi bile leta 2050 v 
EU dovoljene samo take oblike proizvodnje vodika, ki ne 
proizvajajo izpustov TGP. Nato pa se lahko trg odloči, ali 
in kdaj bo vlagal v nizkoogljični vodik, namesto da je to 
odvisno od regulativnih odločitev. Utegnilo bi se zgoditi, 
da podjetja v to tehnologijo ne bi vlagala, saj bi morala 
vsako naložbo v modri vodik amortizirati do leta 2050. A 
treba je temeljito premisliti, ali z regulativno odločitvijo tej 
tehnologiji zapreti vrata že danes.

3. ZAKLJUČEK 

uveljavitev marsikaj žrtvovati, tako v smislu osebnih 
stroškov kot konkurenčnosti industrije.

vprašanj, a začetni ukrepi za razogljičenje, sprejeti doslej, 
so bili »najlažje dostopni sadeži«, za katere ni bilo verjetno, 
da bodo povzročili veliko rast cen.

Sveženj je ambiciozen med drugim zato, ker veliko 
predlogov zahteva bistveno intenzivnejše ukrepanje in 
bistveno večjo odločnost držav članic v primerjavi s tem, 
kar smo videli doslej, in to nemudoma. Predvsem izpolnitev 
ciljev o OVE bo zahtevala hitro in odločno ukrepanje po 
vsej EU. Unija najverjetneje ni dosegla svojega cilja o 
20-odstotnem povečanju energetske učinkovitosti do 
leta 2020 in trenutni cilj bo terjal veliko ambicioznejše 
ukrepanje, če želijo države imeti vsaj minimalne možnosti 
za uspeh.

Sveženj je ambiciozen tudi zato, ker preliminarne analize 
jasno kažejo, da bodo morali evropski državljani za njegovo 

Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah bo v pomoč, 
a problem konkurenčnosti v izvozu ostaja, kot tudi učinek 
višjih cen jekla, cementa, gnojil ipd. na panoge, ki so nižje 
v proizvodnih verigi. Uradni seznam panog, pri katerih je 
tveganje za selitev virov ogljika v tretje države veliko, je 
kratek – na njem je samo energijsko intenzivna industrija, 
ki je podvržena hudi mednarodni konkurenci. A sistem 
ETS vpliva na stroške in konkurenčnost veliko širšega 
kroga podjetij, ne zgolj tistih s seznama. Težko je priti do 
drugačnega sklepa od tega, da bo izpolnitev ciljev o OVE 
zvišalo cene električne energije in da se bodo za industrijo 
zvišali stroški ogrevanja (ETS) in stroški transporta (ETS, 
davek ...).

Toda EU in države članice morajo transparentno 
spregovoriti o verjetnih posledicah predlogov. Trenutno 
ni mogoče razumno odgovoriti na vprašanje, kakšen bo 
skupni strošek vseh teh ukrepov za industrijo in širše. 
Evropska podnebno-energetska politika se je doslej 
pri predlogih zakonodaje izogibala resni obravnavi teh 
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1. Priča smo povišanim cenam energije, tudi električne. Je 
to po vašem mnenju samo kratkotrajni trend ali je njihova 
višina naša nova stvarnost? So višje cene realne ali gre po 
vašem mnenju tudi za špekulacije in druge vplive?

Odgovor na to vprašanje je večplasten. Te cene dejansko 
nimajo podlage v stroških proizvodnih enot, razen pri 
plinskih elektrarnah, ki so bile soočene z veliko rastjo 
zemeljskega plina, za kar je bilo po mojem mnenju več 
razlogov. Prvi je gospodarska rast. Drugi je, da Nemčija 
opušča proizvodnjo premogovnih elektrarn in  povečuje 
proizvodnjo elektrike iz vetrnih elektrarn. V primeru, 
ko ni vetra in ni elektrike iz premogovnih elektrarn, ko 
je osončenje slabo, s tem nizka proizvodnja iz sončnih 
elektrarn, je pritisk za nabavo plina za plinske elektrarne 
večji. In seveda se ob povečanem povpraševanju po plinu 
ob enaki ponudbi – Evropa je zelo odvisna od ruskega 
plina – cene plina dvignejo. To je glavni generator teh 
borznih cen.

uro. Na dvig cen glede na te, na katere smo bili navajeni, 
je torej treba računati.

3. Pogosto se pojavlja vprašanje, ali so višje cene energije 
že posledice zelenega prehoda. Ali menite, da se v teh 
cenah že kažejo stroški zelenega prehoda?

Ne. Za zelene vire oziroma za razpršene proizvodne enote 
obnovljivih virov električne energije je treba zagotoviti tudi 
ustrezne hranilnike in ustrezen sistem pretvorbe viškov 
električne energije. Zlasti pri sončni, ki proizvaja viške 
od maja do septembra. Če seštejemo stroške v sončno 
in vetrno postrojenje in hranilnik, pridemo na 140 evrov 
na megavatno uro. Ocenjujem, da se bo ta cena sčasoma 
zniževala, vendar tej ceni bodo sledile tudi borzne cene. 
Kakšne bodo cene za končne uporabnike, pa je odvisno 
tudi od tega, ali bo EU dopustila  možnost subvencioniranja  
hranilnikov in pretvorbe električne energije, kot je v 
preteklosti dopustila izdatno financiranje prodora vetrne 
in sončne energije.

4. Kaj čaka Slovenijo po letošnji zimi? Se bodo cenovne 
razmere umirile ali moramo računati na novo, še dražjo 
zimo?

Po podatkih Eurostata so bile v Sloveniji cene v prvem 
polletju leta 2021 za negospodinjski odjem med najnižjimi 
v EU. Gospodinjstva s porabo od dveh do 15 megavatov, 
kamor se uvrščajo tista, ki imajo toplotno črpalko ali druge 
večje porabnike, so bila v prvem polletju po končni ceni 
elektrike enajsta v EU, kar je tudi dokaj ugodno. V prihodnje 
pa po mojem mnenju veliki slovenski trgovci z električno 
energijo, ki so vertikalno integrirani (kot je Gen-i, Energija 
plus, ECE), pa tudi tisti, ki so kupovali elektriko pred julijem 
2021, ne bodo bistveno podražili končne cene. Problem 
so trgovci, ki so 'kratki', ki so elektriko za leto 2022 prodali 
po cenah do konca junija, niso pa se ustrezno zavarovali z 
zakupom bodoče proizvodnje. 

5. Koliko so po vašem mnenju višjim cenam izpostavljena 
gospodinjstva in koliko industrija? Kako bi lahko situacijo 
zaradi povišanja cen in s tem povezanih tveganj reševala 
slovenska industrija?

Vsa gospodinjstva, ki imajo sklenjene pogodbe z velikimi 
trgovci, se nimajo kaj bati pretiranih cen, vsaj tja do tretjega 
kvartala letošnjega leta ne.

Od letošnjega aprila dalje lahko 
pričakujemo umirjanje cen. Nekdanje cene 

60 in manj EUR na MWh so zgodovina.

Pogosto pa tudi nimamo realne predstave o 
tem, kaj so visoke cene.

Cene elektrike se nikoli več ne bodo 
vrnile na raven, ki so jo imele v prvih štirih 
mesecih leta 2021, ko so znašale od 55 do 

60 evrov na kilovatno uro. NIC VEC NE BO, KOT JE BILO

INTERVJU  Z  
MAG.  ALEKSANDROM 

MERVARJEM,  
D IREKTORJEM DRUZBE 

ELE S ,  D.O.O.

2. Vpliv višjih cen energije je zelo širok in želimo si, da bi 
se te čim prej vrnile na raven, ki smo je bili vajeni pred 
letom dni. Ali se bodo po vašem mnenju cene elektrike 
vrnile na raven iz sredine lanskega leta?

Zelo težko je napovedati borzne cene za prihodnja leta. 
Za našo državo je najbolj relevantna borza HUDEX v 
Budimpešti. Poglejmo si nekaj preteklih in trenutne cene za 
produkt MWh Hudex HUN Baseload Power-Year Futures. 
Na dan 30.11.2021 je bila cena za leto 2022 153,41 
EUR, za leto 2023 104,95 EUR in za leto 2024 87,14 
EUR. Cena na današnji dan, 16.02.2022 za leto 2023 
znaša 143,95 EUR in za leto 2024 109,78 EUR. Zanimivo. 
Bolj, ko se približujemo prihodnjim letom, bolj naraščajo 
Futures. Na današnji dan se je cena Futures l.2023 glede 
na 30.11.2021 povečala za kar 37%.

Verjetno se bodo gibale med 90 in 120 evri na megavatno 
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Po eni strani smo že v normalnih letih odvisni od uvoza 
električne energije od 10 do 15 odstotkov. Ne vemo, kaj 
se bo dogajalo s Tešem, kakšne bodo cene CO2 kuponov. 
Morda bo potrebno iti v zapiranje Teša že pred letom 
2033, kar bi pomenilo skok na 45 do 50-odstotno uvozno 
odvisnost Slovenije od tujih virov. Potem imamo obstoječi 
blok nuklearke. Njena življenjska doba bo podaljšana do 
leta 2043, glede na svetovno prakso lahko dokaj sigurno 
računamo še na eno 20 letno podaljšanje, to je do leta 
2064. Kolikor vem, je Gen energija v fazi pridobivanja 
okoljevarstvenega soglasja za podaljšano obratovanje.

Kljub temu, da Slovenija ni najbolj primerna za plinske 
elektrarne, predvsem zaradi visokih nabavnih cen plina, 
menim, da bodo CCGT (angl. »Combined Cycle Gas 
Turbine«) tiste, s katerimi bomo preprečevali rast slovenske 
uvozne odvisnosti. Lokacij imamo dovolj, vsaj dve sta 
z vidika vpetosti v prenosni elektroenergetski sistem 
»ready«. Mislim na lokacijo TEŠ in nekdanjega TET. Lokaciji 
TEB namenjam predvsem vlogo za potrebe sistemskih 
storitev in strateških (spečih) enot, tipa OCGT (Open Cycle 
Gas Turbine).

Problem, na katerega okoljevarstveniki radi pozabljajo, je 
dejstvo,  da oskrbe s sončnimi in vetrnimi elektrarnami  - 
glede na stopnjo razvoja hranilnikov in pretvorbe viškov 
energije -  ne moremo obvladovati niti z obstoječimi 
plinskimi elektrarnami. Razvoj bo seveda šel v to smer, 
a ne znamo oceniti, kdaj lahko pričakujemo tehnološko 
zrele in ekonomsko upravičene sisteme za pretvorbe in 
hrambe. Zaenkrat niso ne tehnološko zreli, ne ekonomsko 
upravičeni.

Zaradi tega menim: Slovenija mora zavestno zbirati 
sredstva - kar nekaj deset milijonov evrov – in pripraviti 
vso dokumentacijo za drugi blok jedrske elektrarne, in to 
najkasneje do leta 2026. V tem času bomo videli, kam bo 
šel razvoj hrambe in pretvorbe. Če bo šel v pravo smer, se 
bomo leta 2026 odločili, ali se podpre drugi blok JEK ali 
ne. 

8. V Evropi in Sloveniji so še vedno zelo aktualne razprave 
o zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55 z enim od 
ključnih ciljev razogljičenja in ukinitve fosilnih goriv. 
Kako menite, da bi morali postopati v Sloveniji? V čem 
so razmere v Sloveniji drugačne od tistih v ostali Evropi?

Pariški podnebni sporazum ne govori, da se bo razogljičenje 
v elektroenergetiki doseglo samo s proizvodnjo iz OVE 
sonca in vetra.

Razvoj bo nedvomno zelo hitro šel v smeri razogljičenja. 
Zaradi tega je treba pri odločanju upoštevati ne samo 
emisije CO2 med obratovanjem, temveč tudi, koliko 
ogljikovega dioksida emitira neka naprava v celotni 
življenjski dobi – od njene proizvodnje do razgradnje.

Jedrska elektrarna emitira manj CO2 kot vetrne in sončne 
elektrarne. So pa pri jedrski energiji seveda druga tveganja. 
Zato bomo nedvomno priča povečevanju moči obnovljivih 
virov, predvsem sonca, pa tudi vetra. Ob čemer pa moramo 
vedeti, da so ekonomsko najbolj opravičljiva sončna in 
vetrna polja, ne sončne elektrarne na strehah stavb. A pri 
sončnih in vetrnih poljih trčimo v problem priključitve na 
elektroomrežje, preko priključnih daljnovodov/kablovodov, 
kar, glede na dosedanjo prakso, pri nas traja vsaj deset let. 
Zato bo potrebno to obdobje skrajšati.

9. Umeščanje energetskih objektov v prostor je v 
Sloveniji poseben izziv. Kako menite, da bomo lahko 
dosegli zastavljene cilje zelenega prehoda ob dosedanjih 
praviloma slabih izkušnjah pri umeščanju in gradnji novih 
elektro energetskih objektov?

Umeščanje infrastrukturnih objektov v prostor je zelo 
kompleksen in širok proces, ki zahteva konsenz velikega 
števila deležnikov, ki si pogosto medsebojno nasprotujejo. 
Vsebina pravil, pogojev, število zainteresiranih deležnikov, 
mnenjedajalcev, stranskih udeležencev in širše javnosti 
je določen z velikim številom ustavnih in zakonodajnih 
prvin, kot so mednarodne konvencije, ustavna določila, 
uredbe EU ali zakonodajni okviri sprejeti v državi. Mimo 
teh okvirov seveda ni mogoče iti. Drugo vprašanje pa 
so seveda načini in procedure, kako proces iskanja 
sprejemljivih rešitev izvesti. Tu morajo država in državni 
organi igrati veliko bolj aktivno vlogo, kot je to praksa v 
sedanjem času. Pri nasprotujočih si interesih in mnenjih 
različnih državnih organov in javnih služb bi državni organ, 
ki proces vodi, moral igrati bolj aktivno vlogo in prevzeti 
tudi odgovornost presojanja v korist take ali drugačne 
odločitve. V sedanjem času je to prepuščeno investitorjem, 
ki morajo iskati kompromise z vsakim deležnikom posebej. 
Pomemben dejavnik pri tem je tudi časovni okvir 

Če primerjamo mesečni strošek gospodinjstva za elektriko, 
s katero kuhamo, peremo, svetimo, se ogrevamo … 
in mesečni strošek gospodinjstva za pakete mobilne 
telefonije, ki včasih celo presegajo stroške za vso to 
elektriko, dobimo precej drugačno predstavo.  A ne glede 
na to: dejstvo je, da tako poceni elektrike, kot smo jo 
imeli, ne bomo imeli nikoli več. Šok skokovitega naraščanja 
borznih cen, ki se je pričel nekje maja lanskega leta, je prvi 
signal. Tisti, ki poznamo ustroj elektroenergetike, vemo, da 
s proizvodnimi napravami, ki so skoraj v celoti amortizirane 
in z novimi tehnologijami, ki so stroškovno od 80 evrov za 
megavatno uro naprej, tržna cena ne more biti med 55 in 
60 evrov. Da se niti ne dotikava vseh potrebnih naložb v 
elektroenergetsko omrežje, ki jih moramo opraviti zaradi 
zelenega prehoda.

Za industrijo velja, da je marsikdo računal, da bodo cene 
padle. A to je čisto poslovno tveganje.

Videli bomo tudi, kako se bo razpletel proces sprejetja 
interventnega zakona, ki predvideva tri mesečno 
oprostitev plačevanja omrežnine za prevzeto električno 
energijo, uvaja t.i. električne bone, neposredno pomoč 
gospodarstvu. Vendar, gre za enkratne ukrepe, ki na dolgi 
rok ne bodo omilili vpliva višjih cen električne energije, 
da ne omenjam, po moji oceni, precej višjih zneskov na 
položnicah za omrežnino za uporabo elektroenergetskih 
omrežij.

6. Kako zmogljiv je slovenski elektroenergetski sistem 
in ali v povezavi s tem vidite morebitne in potencialne 
prihodnje težave s prenosom proizvedene električne 
energije na različnih lokacijah in povezavah? Mogoče 
tudi v povezavi z vedno večjim deležem elektrike iz 
obnovljivih virov? 

Prenosno omrežje v lasti in upravljanju Elesa nima nobenih 
realnih zamaškov in je brez problema sposobno prenesti 
tudi vso proizvodnjo iz drugega bloka nuklearke, še 
posebej, če vemo, da bomo v tem letu zagnali daljnovod 
Cirkovce-Pince, torej povezavo z madžarskim energetskim 
sistemom. Ta daljnovod bo sistemski, ima termično 
zmogljivost 2.600 megavatov. Nova nuklearka naj bi bila 
1100-megavatna, torej bi daljnovod prenesel več kot dve 
nuklearki. Mi smo že pred desetimi leti zastavili razvoj 
tako, da smo pripravljeni na vse spremembe na področju 
proizvodnje, predvsem na postopno rast deleža razpršene 
proizvodnje.

Velik problem pričakujem na distribucijskem nivoju, kjer 
se bodo v prihodnosti dogajale velike spremembe. Katere? 
Razpršeni proizvodni viri, hranilniki, elektrifikacija prometa, 
večja poraba zaradi rasti instaliranih toplotnih črpalk. 

Kje vidim probleme? Najprej kadrovski – 
kako zagotoviti ustrezen, kompetenten 

kader za izvedbo vseh načrtovanih 
investicij.

Nihče noče višje omrežnine – kateri so potem dodatni 
finančni viri za financiranje teh investicij? Elektrodistribucije 
se lahko dodatno zadolžijo, vendar obseg zadolžitve ni 
neomejen in še zdaleč ne bo zadoščal za financiranje teh 
investicij. Imam pa občutek, da bi radi te odprte teme 
porinili v kot. Vendar, slej ko prej to ne bo več mogoče.

7. Dozdeva se, da je dozorela ideja za nov blok jedrske 
elektrarne v Krškem. Izdano je energetsko dovoljenje 
in napovedujejo se postopki umeščanja v prostor. 
Poleg podpore Slovenije nuklearnim energetskim 
virom, so poznana tudi nasprotovanja nekaterih članic 
EU na vključitev jedrske energije in plina v evropsko 
taksonomijo. Kakšno je vaše mnenje o NEK 2?

Izhajati moramo iz obstoječega stanja. 

Na elektroenergetskem  področju v 
Sloveniji smo pred zelo težkimi časi. Bistveno je pojmovanje razogljičenja.
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zaradi elektrifikacije prometa, zaradi večje instalirane 
moči toplotnih črpalk, ne nazadnje zaradi številnih 
modernih naprav. V strukturi proizvodnje elektrike bo 
v prihodnje naraščal delež obnovljivih virov, vprašanje 
je samo, s kakšnim tempom in katere tehnologije. 

Izjemno pomembno, za našo državo strateško vprašanje, 
je do katerega nivoja si upamo prevzemati uvozno 
odvisnost, s tem v povezavi pa, do katerih moči moramo 
imeti strateške rezerve za primere, ko ni vetra in sonca, 
ko so izredno nizke ali izredno visoke temperature, ko je 
hidrologija slaba. Takrat tudi po Evropi gleda vsak zase, 
takrat je hitro konec skupnega evropskega trga. Mi vsa 
ta nihanja uravnavamo s sistemskimi storitvami. Če je 
proizvodnja manjša od napovedane, poraba pa višja 
in obratno, vklapljamo tako imenovano avtomatsko in 
ročno regulacijo povrnitve frekvence -  t.i. zakupljene 
moči za sistemske storitve. Vendar gre tu le za sekundno, 
minutno in urno izravnavo, za daljša obdobja pa je treba 
imeti strateške rezerve. V Sloveniji imamo v ta namen 
plinske elektrarne v Brestanici, dve tudi na lokaciji TEŠ. 
A bolj kot bodo naraščali obnovljivi viri, bolj bomo rabili 
te strateške rezerve. Seveda, ostaja odprto vprašanje, kdo 
bo to plačal. ELES v okviru sistemskih storitev ne. Bo to 
lahko eden izmed instrumentov t.i. CRM mehanizmov 
(angl. »Capacity remuneration mechanism«). Težko! Zakaj? 
Njihovo uvedbo potrdi EU Komisija. Zaradi dveh razlogov. 
EU nas obravnava kot neto izvoznike električne energije, 
saj šteje celotno proizvodnjo NEK kot slovensko, kar je na 
nek način tudi prav. Kot drugo pa so »problem« ELESove 
čezmejne prenosne kapacitete, katere so v razmerju do 
koničnih porab v naši državi relativno ene največjih.

11. V vašem podjetju veliko pozornost namenjate 
inovacijskim projektom in pametnim rešitvam. Z uspehi 
ste presegli slovenske meje in ste v samem svetovnem 
vrhu. Zelo jasno se zavedate pomembne prihodnje vloge 
energetskega sistema in uvajanje pametnih omrežij. Kje 
vidite največje izzive?

Mislim na razpršeno proizvodnjo elektrike, pametne 
platforme, integratorje, hranilnike električne energije in 
drugo. S SINCRO.GRID bomo do leta 2030 brez težav 
obvladali vse, kar bo priklopljeno na prenosno omrežje. 
Spraševal pa sem se, kdo poleg distribucij najbolj obvlada 
novosti in inovacije na distribucijskem omrežju. Upam si 
trditi, da je to GEN-I. Februarja 2019 sva se z dr. Golobom 
dogovorila o ustanovitvi Zelenega konzorcija. Ustanovila 
sva ga septembra 2019 in dopustila, da so se pridružili 
še Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Gorenjska. 
Konzorcija nismo hoteli obešati na velik zvon. Pomemben 
dosežek konzorcija je projekt GreenSwitch. ELES in 
GEN-I sta koordinatorja, koncipirali smo ga v konzorciju 
in prijavili marca 2021. Evropska komisija nam je 30. 
junija sporočila, da je bil tudi ta projekt najbolje ocenjen 
od vseh prijavljenih. Projekt je vreden okoli 210 milijonov 
evrov, temelji predvsem na distribucijskem omrežju, a 
tudi na prenosnem. V projektu sodelujejo tudi avstrijski 
Kelag in hrvaška HEP in HOPS. ELES in HOPS bosta s tem 
projektom nadaljevala zgodbo projekta SINCRO.GRID.

12. In nenazadnje, kakšna je vloga vaše družbe pri 
razogljičenju prometa? Kako daleč razmišljate? Ali gre 
tudi za načrte elektrifikacije tovornega in ladijskega 
prometa?
Kot primer vam predstavljam nov Tehnološki center ELES 
v Beričevem. Gre za objekt, katerega delovanje temelji 

pridobivanja mnenj in vprašanj, ki poteka pri nas izredno 
počasi, saj si posamezni deležniki vzamejo ogromno 
časa za presojo oz izdajo nekega mnenja, pogosto daleč 
preko sprejemljivih zakonskih priporočil. Tu bi postopki 
morali biti bolj restriktivni. Odločitve na državnih organih 
se sprejemajo izredno počasi, kar podaljšuje postopke 
daleč v nesprejemljive okvire. Nenazadnje pa je vsekakor 
pomembna tudi proaktivna, pravočasna in senzibilna 
aktivnost vseh investitorjev, ki se morajo zavedati, da 
se infrastruktura umešča in deli prostor z vsemi drugimi 
aktivnostmi v prostoru, zato so nujne prostorske, tehnične, 
arhitekturne in ekonomske prilagoditve ter kompromisi. 
Vse zgoraj povedano so izzivi in rešitve, ki pripomorejo 
k hitrejšemu umeščanju v prostor in lažjemu iskanju 
optimalnih rešitev, pri čemer se je potrebno zavedati, da 
popolnega konsenza in soglasja vseh pač ni mogoče nikoli 
doseči. Je pa javna infrastruktura tisti segment družbe, ki 
koristi širšemu družbenemu prostoru, zato je velikokrat 
potrebno sprejemati tudi nekatere negativne vplive le-te.

Avstrija, denimo, ima okoli Dunaja polja vetrnih elektrarn, 
tudi po svetu so marsikje namenjene velike površine 
sončnim in vetrnim »poljskim« elektrarnam. Slovenija ima 
problem, da je majhna in lepa, da nima puščave in velikih 
degradiranih območij …. Zato eni ne bi imeli hidroelektrarn 
zaradi rib, drugi vetrnih zaradi ptičev, tretji jedrske zaradi 
odpadkov, četrti bi takoj zaprli Teš, sončne elektrarne bi 
imeli samo na strehah … 

Da bomo dosegli cilje zelenega prehoda samo 
s postavitvijo sončnih elektrarn na obstoječih 

objektih, ne bo šlo, ker niso vsi objekti 
primerno osončeni, ker so kapacitete tam 

premajhne, poleg tega je treba v te namene 
ojačati distribucijsko omrežje.

Toliko časa se bomo igrali, da bo  
prišlo do mrka.

ali smo pripravljeni plačati višjo ceno 
elektrike.

Kot ob žledolomu, ko nihče ni vprašal, ali ni prišla tista 
elektrika morda iz premoga. Kljub vsem tem dilemam se 
bomo morali kar hitro odločiti. Ne samo o tem, katerim 
virom bomo dali prednost, ampak tudi o tem, o čemer sva 
začela pogovor: 

Najbolj moderno je govoriti, da bomo šli na to, kar nam je 
dala narava, na sonce in veter. To zagotovo je prihodnost, 
pričakujem tudi, da bomo prišli do medcelinskih kablovodov, 
da bomo lahko dobivali elektriko iz sonca ponoči in pozimi 
in jo oddajali podnevi in poleti. A zaenkrat še nismo tako 
daleč. Za zdaj so to ideje, ki bodo morda zaživele po letu 
2030 ali 2040.

10. V splošnem prevladuje prepričanje, da bo 
elektrifikacija tista, ki bo preplavila naš vsakdan in bo 
praktično na vsakem koraku našega življenja. Kako bo to 
po vašem mnenju sploh mogoče obvladovati in kakšne 
ukrepe bo treba aktivirati ob velikih nihanjih?

Poraba električne energije se bo povečevala, tako 

Velikih inovacijskih projektov se lotevamo 
z namenom, da znižamo bodoče stroške 

delovanja prenosnega omrežja.

ELES pri svojem delovanju z vidika 
neposrednih emisij praktično ne 

obremenjuje okolja.

Že na začetku projektov razmišljamo o razpršeni proizvodnji 
električne energije, in ne o centraliziranih enotah. Za vse 
velike projekte skušamo pridobiti čim več nepovratnih 
sredstev, da ne bo breme energetskega prehoda samo na 
Slovencih. Težišče razvoja bo na distribucijskem omrežju. 

na uporabi trajnostnih tehnologij. Potrebno toploto in 
hlad stavba pridobiva s pomočjo toplotnih črpalk, ki so 
s podtalnico povezane s 40 m globoko črpalno vrtino. 
Za energetsko učinkovitost objekta skrbijo tudi sistem 
aktivacije stavbne mase armiranobetonske konstrukcije, 
stalno prezračevanje in rekuperacija, terciarni sistem 
prezračevanja in ohlajevanja »free cooling«, retenzija 
in zbiranje deževnice ter rastlinska čistilna naprava, 
ki spada že pod napredne biotehnologije. Na lokaciji 
Hajdrihova 2 Ljubljana smo priključeni na ljubljanski 
vročevod, na dislociranih enotah se za ogrevanje uporablja 
zemeljski plin. Dve leti nazaj smo na lokaciji Podlog 
pričeli uporabljati naš inovativni sistem ogrevanja in 
hlajenja, ki zajema odvečno toploto, katero oddajo veliki 
energetski transformatorji pri svojem delovanju. Razširili 
ga bomo tudi na nekatere druge lokacije, tudi v Divačo. 
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Vsaki dve leti pripravljamo desetletni razvojni načrt in smo 
v stikih z Luko Koper, Slovenskimi železnicami, usklajujemo 
roke in potrebne investicije, da bo imela Luka Koper 
zadostno priključno moč za ladje, slovensko železniško 
omrežje pa ustrezno napajanje na več mestih. Pri 
zagotavljanju električne moči za železnico so mogoče še 
bolj kot ELES, vpeti elektrodistributerji. Z Darsom imamo 
sporazum, da ob slovenskem avtocestnem križu poiščemo 
lokacije za mega polnilnice velikih moči, saj vlačilec, ki 
potuje npr. s Slovaške v Koper, ne mora čakati osem ur, 
da napolni baterijo. Pogoj za ta velika, ultra hitra polnilna 
mesta je bližina naših regulacijsko-transformatorskih 
postaj.

13. Za zaključek nam dovolite še vprašanje o kibernetski 
varnosti. Kriza Covid-19 še kar traja in nikakor ji še 
ni videti konca. Zagotovo je vplivala tudi na delo in 
aktivnosti v vašem podjetju kot eni od ključnih kritičnih 
infrastruktur. Kakšna so vaša spoznanja in izkušnje 
na področju kibernetske varnosti? Je to tveganje v 
času Covid 19 kaj višje na seznamu tveganj in kako ga 
obvladujete? 

Bili smo med prvimi, ki smo lanskega februarja sprejeli 
vrsto ukrepov za zaščito zdravja zaposlenih in s ciljem 
nemotenega izvajanja vseh ključnih procesov. Od »dela 

na domu«, dela v mehurčkih, uvedba posebnega režima 
za vstop v naše objekte, 14 dnevni cikli za zaposlene 
v Republiškem centru vodenja elektroenergetskega 
omrežja, ko so bili »izolirani« od ostalih zaposlenih, družin. 

Tu bo šlo veliko denarja za opremo in za kadre. Problem v 
Sloveniji je, da tega kadra ni veliko. Da vzpostaviš center, 
mora delati 24 oseb, teh pa ni veliko. Zato že nekaj časa 
predlagam, da bi imele velike infrastrukturne družbe, kot 
so Eles, Dars, Slovenske železnice, Pošta … Cyber Security 
Center, da si delimo stroške in da dobimo za ta center 
dovolj kadra.

Bolj, ko bodo omrežja pametna, bolj bodo 
ranljiva na kibernetske napade. Zato bo 

treba z razvojem pametnih omrežij enako 
mero pozornosti vlagati v kibernetsko 

varnost.
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Pomemben del slovenske indu-
strije predstavlja energetsko 
intenzivna industrija, kot je to 
kovinska, nekovinska, kemična 
in papirna. Ta letno porabi slabo 
šestino vse končne porabljene 
energije v Sloveniji. Te dejavnosti 
zaposlujejo okoli 27.500 oseb in 
ustvarijo 2,5 % BDP. 

lada Republike Slovenije je junija 2021 sprejela industrijsko 
strategijo do leta 2030. Gre za dokument, ki v skladu z 
evropsko industrijsko strategijo pripravlja slovensko industrijo 
na prihodnost in odgovarja na ključna vprašanja v obdobju po 
pandemiji koronavirusa in poudarja globalizacijo, tehnološki 
napredek in inovacije, kot gonilo razvoja.

Strategija temelji na skupni viziji razvoja Evropske unije, ki je bila začrtana z 
Evropskim zelenim dogovorom in ki usmerja države v korenito preobrazbo 
gospodarstva in družbe za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Gre za novo dolgoročno strategijo za industrijo, ki poudarja sodobno, 
konkurenčno in z viri gospodarno gospodarstvo.

SLOVENSKE ENERGETSKO 
INTENZIVNE INDUSTRIJE

RAZOGLIČENJE

V
1. UVOD

2. RAZOGLJIČENJE  
ENERGETSKO INTENZIVNE INDUSTRIJE

3. ČISTA ENERGIJA ZA 
INDUSTRIJO

Pomembno je poudariti, da je 
energetsko intenzivna industrija v 
Sloveniji v primerjavi z napravami v EU 
energetsko zelo učinkovita in večinoma 
uporablja najboljše tehnologije, ki 
so na voljo (BAT). S tega vidika je za 
večji preskok v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo zelo odvisen od razvoja 
novih prebojnih tehnologij, ki jih na 
trgu še ni ali so šele na začetku razvoja 
na področju elektrifikacije toplote in 
proizvodnih postopkov. Določene že 
razvite tehnologije, od proizvodnje in 
uporabe vodika do zajema in uporabe 
ter zajema in skladiščenja ogljika, pa še 
čakajo na cenovno sprejemljivo, ustrezno 
integracijo v proizvodne procese 
energetsko intenzivne industrije.

Potrebno se je izogniti zapiranju 
najučinkovitejših podjetij, saj bi se s tem 
emisije na globalni ravni povečale, ker bi 
uvažali izdelke iz manj učinkovitih naprav 

iz drugih delov sveta (angl. carbon leakage – odliv ogljika). Industrijo je 
potrebno še bolj spodbuditi tako k nadaljnjemu zmanjševanju energetske 
intenzivnosti in upravljanju z energijo kot tudi zmanjševanju procesnih 
emisij z optimizacijo, digitalizacijo in uporabo umetne inteligence. Ta 
industrija potrebuje zanesljivo dobavo čiste energije in oskrbo s surovinami, 
kar pogojujeta ustrezna infrastruktura tako za oskrbo z energijo in za 
ravnanje z odpadki. Po oceni Evropske komisije bo ne glede na že izvedene 
in pričakovane ukrepe v zmanjšanje porabe elektrike v porabi elektrike v 
energetsko intenzivni industriji v EU narasla z 2,98 na 4,43 TWh. V tem 
oziru je potrebno nasloviti tudi vprašanje ranljivosti energetesko intenzivne 
industrije z vidika cenovne dostopnosti energije. V prihodnosti bo namreč 
industrija soočena z bolj zahtevnimi razmerami na trgu z energijo kot 
posledico pričakovanih gibanj na mednarodnih trgih in hkrati potrebnih 
vlaganj v obnovo proizvodnih in prenosnih oziroma distribucijskih 
zmogljivosti v Sloveniji.

Pomen energetsko intenzivne industrije prepoznava tudi Evropski 
zeleni dogovor, kjer je zapisano, da je energetsko intenzivna industrija 
nepogrešljivi del gospodarstva, saj zagotavlja surovine za druge vrednostne 
verige, ki so pomembne za gospodarstvo EU. Pomemben vidik v tem oziru 
je tudi dostop do surovin (predvsem kritičnih surovin, ki jih bo treba bolje 
izločevati iz obstoječih odpadnih tokov). Za tehnološki preboj in posodobitve 
energetsko intenzivne industrije je treba izkoristiti vse možnosti, ki so na 
voljo na ravni EU (npr. Inovacijski sklad, Obzorje) ter na domači ravni prek 
mehanizma za okrevanje in odpornost ter za pravični prehod. 

Pomembne so tudi z izvoznega vidika, 
saj pretežni del svojih izdelkov izvozijo. 
Veliko večino energije v industriji po-
rabi sorazmerno malo število podjetij. 
V letu 2016 je zgolj 20 podjetij pora-
bilo polovico vse energije v industriji. 
Industrija je v letih 2005‒2016 znižala 
neposredne emisije toplogrednih plinov 
za več kot 35 %, procesne emisije pa za 
več kot 20 %. Ne glede na to pa visok 
delež energetsko intenzivne industrije 
v strukturi slovenskega gospodarstva 
zaradi večje izpostavljenosti spremem-
bam, ki bodo izhajale iz podnebno-ener-
getskih politik, pomeni tudi primerjalno 
večjo ranljivost Slovenije. Zato je nujno 
pravočasno in učinkovito posodabljanje 
in prestrukturiranje slovenskega gosp-
odarstva in podjetij.

Slika 1: Evropa na poti nove industrijske strategije

Slika 2: Evropa na poti  
nove industrijske strategije
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Preko ukrepov se bodo spodbujale raziskave, razvoj 
in inovacije ter prenos naprednih tehnologij, naložbe 
v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, energetsko učinkovitost in 
zamenjavo energentov, povečanje snovne učinkovitosti in 
spodbujanje uvedbe krožnih rešitev v industriji osnovnih 
materialov (uporaba sekundarnih surovin, nadomeščanje 
ogljično oziroma energetsko intenzivnih surovin in 
materialov s snovmi z nižjim odtisom). Prav tako bomo 
okrepili mednarodno sodelovanje za razvoj prebojnih 
tehnologij in uvajali možnosti optimizacije proizvodnje z 
avtomatizacijo, digitalizacijo, kvantnimi tehnologijami in 
umetno inteligenco.

4. NOVE NIZKOOGLJIČNE 
TEHNOLOGIJE

5. ZAKLJUČEK IN DELO VNAPREJ

• nadaljnja elektrifikacija procesov  
(elektroliza, elektrokemija),

• zajemanje in uporaba ogljika  
(CCU – Carbon Capture and Utilisation),

• zajemanje in shranjevanje ogljika  
(CCS – Carbon Capture and Storage).

Treba bo pospeševati tako razvojno-inovacijske aktivnosti 
kot tudi pilotno-demonstracijske aktivnosti (npr. 
proizvodnja sintetičnega metana in vodika) in investicijske 
spodbude za ta namen. Prav tako je ključno povezovanje 
industrije v lokalne energetske skupnosti s pomočjo 
digitalizacije in implementacije pametnih platform, 
izkoriščanja odpadne toplote ter večanja samooskrbe 
iz obnovljivih virov energije. Izboljšanje energetske 
učinkovitosti je nujno, tudi s spodbujanjem uvajanja 
energetskega managementa v podjetjih, npr. preko 
uvedbe sistemov, skladnih z ISO 50001 (oz. ustreznih 
alternativ) tako v energetsko intenzivnih podjetjih kot 
tudi v energetsko manj intenzivnih podjetjih (v tistih, ki 
imajo strošek energentov na tretjem ali nižjem mestu na 
stroškovni lestvici). Hkrati je potrebno podjetja spodbuditi 
k izvedbi naložb, ki so identificirane v okviru energetskih 
pregledov.

Slika 3: Uvajanje novih trajnostnih tehnologij v industrijo

Obstoječa proizvodnja se je že občutno racionalizirala 
predvsem z vidika zmanjšanja porabe energije na enoto 
in povečanja snovne produktivnosti. V skladu s širšimi 
evropskimi napovedmi se v prihodnjih letih pričakuje 
preboj in večjo cenovno dostopnost novih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bodo temeljito preoblikovale proizvodnjo 
v energetsko intenzivni industriji. Te tehnologije so 
predvsem:

• uporaba podnebno nevtralnega vodika  
(toplota in procesi),

• uporaba biomase in biotehnologij,
• nadaljnja elektrifikacija toplote,

ejstvo je, da se mora industrija nenehno 
prilagajati, da ostaja konkurenčna, in da 
uporablja vse razpoložljive mehanizme 
za ohranjanje visokih tehnoloških 

kompetenc, za uspešno obvladovanje in 
oblikovanje novih globalnih izzivov in razvoja. 

Vse to je še posebej pomembno za prihodnost 
slovenske energetsko intenzivne industrije. 
Ugotovimo lahko, da je slovenska industrija že 
dosegla visoko stopnjo energetske učinkovitosti 
in že uporablja najsodobnejše tehnologije, 
kljub temu ne sme zaostati v procesih prehoda 
na trajnostne tehnologije in uporabo nizko 
in brezogljičnih goriv, za kar se spodbude 
pričakujejo tudi s strani države. Ta razvoj bo 
namreč uvajal tudi nov inovacijski in ustvarjalni 
ciklus za še večjo konkurenčnost slovenske 
industrije ter ustvarjanje podpornega okolja za 
razvoj gospodarstva.

Vir:  Slovenska industrijska strategija 2021‒2030

D

IMP PROMONT d.o.o.
Pot k sejmišču 30 a
1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA
T: 059 07 39 60, F: 01 53 73 726
E: info@imp-pro-mont.si 
www.imp-pro-mont.si

Vodilno slovensko podjetje za 
projektiranje in izvedbo 
najzahtevnejših strojnih instalacij, 
kot tudi za vodenje izvajalskega 
inženiringa.

Pravi partner za zahtevne 
tehnologije! 

Gradimo ideje.

Zagotavljamo rešitve.

Uresničujemo cilje.

Mi povezujemo!

Zanesljiv partner pri realizaciji vaših idej!
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A vodik bi lahko prinesel rešitev. Po 
ambicioznem scenariju obsežnega uvajanja 
bi lahko vodik leta 2050 po nekaterih ocenah 
zagotavljal približno polovico vse energije, 
ki se potrebuje v industriji, ogrevanju in 
prometu.

Kar zadeva industrijsko toploto, pa bi morali 
proces začeti skoraj povsem na začetku. 
Trenutno namreč namenske proizvodnje 
vodika za surovino v toplotno intenzivnih 
panogah (brez upoštevanja kemične 
industrije, železa in jekla) skorajda ni.

3. Priložnosti in ovire za rabo vodika 
v industrijskih Procesih
Pri načrtovanju proizvodnje vodika, ki bi ga 
potrebovali za industrijo, se zaradi velikega 
obsega daje prednost modremu vodiku – to je 
postopek, pri katerem se za ogljikov dioksid, 
ki pri tem nastane, poskrbi s tehnologijami 
zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika 
(CCUS). V to možnost za obsežno uvajanje 
vodikovih projektov vse več pozornosti 
usmerjajo najbolj razvite države. V državah, 
kjer zajemanje ogljika ni realna možnost, pa 
bi bilo mogoče za proizvodnjo industrijske 
toplote uporabljati nizkoogljični vodik, ki bi 
ga denimo pridobivali v manjših lokaliziranih 
projektih na osnovi elektrolize. V vsakem 

primeru je usmerjenost v geografske grozde ali industrijska žarišča 
priložnost za spodbujanje obsežnega povpraševanja na posameznih 
območjih, ki bi nato spodbudilo vlaganje v ta območja.

Toda proces ne bi bil povsem preprost in bi zahteval več kot zgolj 
nadomestitev fosilnih goriv z vodikom, saj so tehnologije proizvodnje 
toplote po industrijskih panogah različne in prilagojene konkretni panogi, 
zato bi bilo treba premagati številne praktične izzive. V industriji cementa 
je denimo rabo vodika težko nadzorovati zaradi velike hitrosti zgorevanja 
vodika v primerjavi z gorivi na osnovi ogljika ter zaradi njegovega 
nežarečega plamena.

Skoraj ves vodik, ki se uporablja v teh industrijskih 
procesih, se pridobi iz fosilnih goriv. Zato ni 
presenetljivo, da se industrija pogosto omenja kot 
sektor, ki ga je najtežje razogljičiti in v katerem 
bi uvajanje nizkoogljičnega vodika pomagal 
spodbuditi dovolj velik obseg povpraševanja.

Potencial za rabo nizkoogljičnih vodikovih tehnologij v 
procesu proizvodnje toplote je velik v mnogo širšem naboru 
panog, uresničitev pa je odvisna od premagovanja trenutnih 
ovir, predvsem občutnih stroškov uvedbe ter nezadostnega 
obsega zmogljivosti za proizvodnjo nizkoogljičnega vodika. 
Zato potrebujemo pravne in regulativne okvire, ki bodo 
podpirali rast rabe nizkoogljičnega vodika v industriji. Oblik in 
načinov rabe vodika v industriji je veliko, tukaj pa namenjamo 
pozornost predvsem rabi vodika kot surovine v proizvodnji 
industrijske toplote, pri čemer s primeri iz mednarodnega 
okolja ponazorimo, kateri so ključni pravni vidiki za vlagatelje, 
nosilce projektov ter financerje, ki vstopajo v ta sektor.

2. vodikova tehnologija v industrijskih Procesih
Visokointenzivna proizvodnja toplote je potrebna za različne 
namene: taljenje, sušenje, uplinjanje, spodbujanje kemičnih 
reakcij in podobno. Toploto lahko uporabljamo neposredno v 
pečeh ali posredno, denimo za proizvodnjo pare, ki se potem 
uporablja za ogrevanje. Trenutno so primarni vir energije v 
proizvodni visokotemperaturne toplote v industriji fosilna 

1. Uvod 
Najbolj razširjena in najpomembnejša raba vodika danes 
je tista v industriji: 33 odstotkov vsega vodika (v čisti 
obliki in mešanicah) se porabi pri predelavi nafte, 27 
odstotkov pri proizvodnji amonijaka, 11 odstotkov pri 
proizvodnji metanola in 3 odstotke pri proizvodnji jekla.

Raba vodika v industriji

goriva (premog z 32 %, zemeljski plin z 31 % in nafta 
s 15 %). Ker povpraševanje po industrijski toploti 
še naprej narašča, bo njen delež v globalni strukturi 
izpustov CO2, povezanih z energijo, najverjetneje prav 
tako narasel in do leta 2040 dosegel 25 odstotkov.

Slika 1: Uporaba vodika v industriji jekla

In čeprav nekaj infrastrukture, ki je potrebna za take 
procese, že obstaja, bi bilo treba razvili še dodatno, vključno 
z novimi plinovodi in zmogljivostmi za shranjevanje. Ker to 
zahteva občutna sredstva, je pomanjkanje zagotovljenega 
povpraševanja dilema, ki jo morajo oblikovalci politik in 
zasebni sektor še razrešiti.

Ena možnost za oblikovalce politik na tem področju je, da vzpostavijo 
novo regulativno okolje, ki bo spodbujalo razvoj in sprejemanje tehnologij 
nizkoogljičnega vodika. Raba nizkoogljičnega vodika v industriji jekla ima 
denimo očitne prednosti, a je zaradi predpisov o kakovosti proizvodnje 
potrebna skrbna in temeljita analiza ter preizkušanje, preden je mogoče 
to tehnologijo začeti uporabljati. 

In nenazadnje je za obsežno uvajanje vodikove tehnologije v toplotno 
intenzivnih industrijskih panogah potrebna močna podpora s strani 
politik. Čeprav naj bi povpraševanje po industrijski toploti na srednji rok 
naraslo – pričakuje se 9-odstotna rast do leta 2030 –, je brez dodatne 
podpore politik težko pričakovati opazno povečanje rabe nizkoogljičnega 
vodika.

Ob globalizaciji vodikovega gospodarstva je pričakovati, da bodo lokalno 
proizvedeni vodik v čedalje večji meri dopolnjevale čezmejne pošiljke 
vodika, proizvedenega v regijah, kjer je električna energija iz obnovljivih 
virov lažje dostopna in so možnosti za shranjevanje CO2 boljše. Ekonomika 
takih projektov je še vedno negotova, a če bodo cenovno konkurenčni 
vodiku iz lokalnih virov, bo to odprlo trg za industrijske odjemalce. 

Pogodbeni okviri za te projekte se še razvijajo. Vsaj za nekatere subjekte 
so ti projekti po strukturi podobni tistim za UZP in obsežen čezmejni 
transport plina ter projektom za transport petrokemičnih proizvodov (kjer 
se ekonomika izide). V drugih primerih bodo morali projekti slediti modelu 
odjema, ki je sicer značilen za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov – 
tak primer so pogodbe o nakupu električne energije (PPA). Ali pa bo z 
razvojem trga prišlo do prilagoditve obeh pristopov. 

Izzivi pri čezmejni dobavi vodika so bolj povezani s tehničnimi vprašanji. 
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Za transport v tekočem stanju je treba vodik ohladiti na –253 
°C, kar je 20 stopinj nad absolutno ničlo (najnižjo vrednostjo 
termodinamične temperaturne skale) in 100 stopinj pod 
temperaturo UZP. Poleg tega tekoči vodik povzroča težave s 
hlapnostjo, vendar pa so v razvoju in testiranju nosilci tekočega 
vodika in stabilizacijski katalizatorji, ki naj bi se v prihodnje 
uporabljali v največjih projektih. Do takrat pa za manj tehnološko 
zahtevno in trenutno komercialno izvedljivo možnost transporta 
vodika velja zeleni amonijak (ki ga sestavljata dušik in vodik), 
ki torej pomeni še eno pot do vodikovega trga za industrijske 
odjemalce, o kateri velja premisliti.

4. na Poti k učinkovitemu okviru za vodik v industriji
Nosilci projektov in investitorji v energetiki se zavedajo, da se 
morajo energetski projekti spopasti s kompleksno regulativno 
ureditvijo. V tem polju delujejo številna različna regulativna 
telesa in ključni deležniki – med deležniki, ki jih morajo projekti 
na področju nizkoogljičnega vodika upoštevati, so lahko denimo 
lastniki zadevnih območij na morskem dnu, pomorske uprave, 
naftni in plinski organi, vladna ministrstva, organi na področju 
transporta, okoljska telesa ter izvršilni organi za zdravje in varnost.
Zato vključevanje tehnologij modrega in zelenega vodika v 
obstoječi energetski sistem, da ju bo mogoče uporabljati za 
surovino v industriji, zahteva bolj povezan pristop vseh teh 
deležnikov. Posebej pomembno bo zagotoviti, da bodo regulativni 
okviri resnično spodbujali gradnjo in olajšali upravljanje ključne 
infrastrukture za modri in zeleni vodik – zmogljivosti za transport 
in shranjevanje.

Z nadaljnjim usklajevanjem s politikami širše agende razogljičenja 

rabo vodika na voljo manj namenskih 
mehanizmov financiranja.

Kljub vsemu pa nekaj primerov takih 
mehanizmov obstaja. Ti za razvoj 
vodikovih tehnologij, s katerimi se 
proizvajajo surovino za uporabo v 
industriji, pogosto združujejo javne in 
zasebne vire financiranja:
• Italija: Družba SNAM S.p.A je leta 
2019 zagnala projekt SNAMTEC, 
namenjen povečevanju energetske 
učinkovitosti, zmanjšanju izpustov 
onesnaževal ter spodbujanju inovacij v 
energetiki. Med različnimi pobudami v 
sklopu projekta SNAMTEC je družba v 
deželi Kampaniji za en mesec poskusno 
uvedla 5-odstotni delež vodika v 
strukturo virov energije ter dokazala, 
da že uvedba majhnega deleža vodika 
omogoča občutno zmanjšanje izpustov 
ogljikovega dioksida. 
• Nemčija: Ta država pozna dobro 
uveljavljeni precedenčni primer javnega 
financiranja vodikovih tehnologij. Na 
področju industrijske rabe vodika je 
namreč nemško zvezno ministrstvo 
za izobraževanje in raziskave z več 
kot 60 milijoni evrov podprlo projekt 
Carbon2Chem, v katerem preučujejo 

možnosti pretvorbe industrijskih plinov, ki nastajajo pri 
proizvodnji jekla, v koristne primarne proizvode za goriva, 
plastiko ali gnojila. Pričakuje se, da bo tako mogoče del 
izpustov CO2 iz nemške industrije jekla – natančneje 20 
milijonov ton na leto – v prihodnje gospodarsko izkoriščati. 
To pomeni 10 odstotkov vseh izpustov CO2, ki v Nemčiji 
vsako leto nastanejo v industriji in proizvodnji. Drugi 
partnerji projekta nameravajo do leta 2025 v projekt vložiti 
več kot 100 milijonov evrov. 
• Češka: Čeprav ta država ne pozna posebnega 
mehanizma financiranja za vodikove tehnologije, beleži 
primere skupnega pristopa k podpori takim shemam. 
Regija Ústí nad Labem je denimo leta 2019 v sodelovanju 
z družbo UNIPETROL, a.s. (ki je del skupine PKN Orlen) 
pritegnila konzorcij 17 javnih in zasebnih subjektov k 
podpisu memoranduma o partnerstvu in sodelovanju pri 
razvoju in rabi vodika kot čistega vira energije. Cilj pobude 
je podpirati rabo vodika v lokalni industriji.
• Velika Britanija: Britansko finančno ministrstvo je 
oktobra 2021 v pregledu britanskega proračuna in porabe 
za leto 2021 potrdilo, da namerava vlada nameniti 240 
milijonov funtov za neto ničelni sklad za vodik (NZHF), 

Slika 3: Pilotni in demonstracijski projekti 
(Falkenhagen, projekt STORE&GO)

Slika 2: Rezervoar za utekočinjen vodik

lahko pilotni projekti in industrija kot celota napredujejo v 
zadovoljivem tempu, ter tako tlakujejo pot za obsežnejšo 
rabo vodikovih tehnologij v industrijskem okolju v 
prihajajočem desetletju. 

Evropske države jasno izražajo pričakovanja, da bo 
ureditev za vodikova omrežja podobna kot tista za 
obstoječa plinska in elektroenergetska omrežja. Oblasti 
postopno prepoznavajo tudi izzive v veljavni zakonodaji 
za shranjevanje vodika. Čeprav se sicer zavzemajo za 
razvoj evropskih ali mednarodnih varnostnih smernic in 
standardov, so začele same pripravljati splošna navodila 
in usmeritve, povezana z varnostnimi tveganji pri 
shranjevanju vodika, pri čemer je končni cilj razvoj okvira, 
posebej prilagojenega za vodik.

5. Financiranje industrijskega trga z vodikom
Na mnogih območjih pristojnosti je razpoložljivost javnih in 
zasebnih virov financiranja za razvoj vodikovih tehnologij 
za rabo v industriji še zelo skromna, vendar se povečuje. 
Toda v primerjavi z rabo vodika v prometu je za industrijsko 
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sprva napovedan že v 
premierjevem načrtu Deset 
točk za zeleno industrijsko 
revolucijo, ki bo izveden 
med letoma 2022 in 2025. 
Namen sklada je podpirati 
komercialno uvajanje novih 
zmogljivosti za proizvodnjo 
nizkoogljičnega vodika v 
20 letih z ambicioznim 
ciljem doseči proizvodnjo v 
obsegu 5 GW do leta 2030. 

6. vodikovi industrijski grozdi 
Evropska komisija je v prizadevanjih za uskladitev možnosti, 
da čisti vodik postane izvedljiva rešitev za razogljičenje 
evropskega gospodarstva, leta 2020 pripravila Evropsko 
strategijo za vodik. V njej je opredelila strateški okvir, ki 
ga lahko Evropska zveza za čisti vodik uporabi za pripravo 
naložbenega načrta in nabora projektov. Glede na strategijo 
bo moral vodik med letoma 2025 in 2030 postati neločljiv 
del evropskih energetskih sistemov. V tem obdobju bo treba 
predvidoma pripraviti politike na strani povpraševanja, da 
se zagotovi uvajanje vodikovih tehnologij v industrijskih 
okoljih. Razvoj vodikovih industrijskih grozdov – kjer se bo 
energija iz obnovljivih virov decentralizirano proizvajala na 
lokacijah energijsko intenzivnih industrijskih obratov – je 
eden temeljnih elementov te vizije.

Komisija si predvideva, da se bo sčasoma pojavila potreba 
po vseevropski prenosni infrastrukturi za vodik, da bo 
mogoče vodik transportirati iz centrov proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov do območij z veliko koncentracijo 
industrije. Za razmah pri uvajanju vodikovih tehnologij 

bodo potrebni evropski svežnji podpor in spodbud, katerih 
cilj bo v Uniji do leta 2030 vzpostaviti delujoč konkurenčen 
trg z vodikom. Tako bo lahko vodik v obdobju do leta 2050 
prodrl v vse sektorje gospodarstva, tudi v panoge, v katerih 
je razogljičenje trenutno še drago.

7. zaključek
Industrijski in proizvodni procesi bodo v energetskem 
prehodu nedvomno ključnega pomena za izpolnitev 
nacionalnih in mednarodnih podnebnih ciljev. Pri tem 
bosta pomembna tako modri kot zeleni vodik, glede na 
obseg in kapitalske potrebe industrijskega sektorja pa je 
to zanimiva možnost za tiste vlagatelje, ki so pripravljeni 
stopiti korak naprej od projektov na področju raziskav 
in razvoja. Današnje procese bo treba v prihodnjih letih 
bržkone prilagoditi ali spreminjati, toda vodik bo prispeval 
k sproščanju potenciala komplementarnih tehnologij, kot 
je zajemanje in shranjevanje ogljika, obenem pa se bo širil 
na nova področja rabe. Ker se spreminjata tudi pomorstvo 
in avtomobilska industrija, bo od industrijskih panog 

odvisno, kako globoko in kako daleč bo 
dejansko segla revolucija na področju 
nizkoogljičnega vodika.

Viri:
1. Clean and efficient heat for industry, 
IEA
2. Plugging in: What electrification can 
do for industry, McKinsey Company
3. In-depth: Hydrogen ‘required’ to 
meet UK net-zero goal, says National 
Grid
4. Study on using hydrogen and ammonia 
as fuels: Combustion characteristics 
and NOx formation”, International 
Journal of Energy Research
5. The Netherlands as a green hydrogen 
hub

Slika 4: Projekt SNAMTEC podjetja Snam 
in Microsoft (simbolična slika)

Slika 5: Pobude za prve industrijske 
vodikove grozde (H2Sines projekt)
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zmogljivosti za domači energetski trg in prek prenosnih zmogljivosti na pove-
zovalnih točkah s sosednjimi prenosnimi sistemi za tranzitne prenosne poti. Z 
nenehnim razvojem in nadgradnjo prenosnega sistema uporabnikom sistema 
omogočamo dostop do virov in skladišč zemeljskega plina po različnih prenos-
nih poteh, s čimer spodbujamo konkurenčni trg ter večjo kakovost in zanesljivost 
oskrbe s plinom. Aktivno spremljamo razvoj na področju obnovljivih plinov kot 
sta npr. vodik in sintetični metan ter spodbujamo inovacije vezano na dejavnost 
družbe. Eden izmed ciljev je podpreti izvedbo pilotnih projektov za proizvodnjo 
sintetičnega metana in vodika ter njuno injiciranje v plinovodna omrežja.

Gradnja prenosnega plinovoda 
Vodice - TE-TOL, ki v letu 2021 
priključuje novo plinsko parno 
enoto TE-TOL na lokaciji v Lju-
bljani. Nova prenosna povezava 
bo Ljubljani zagotovila čistejši 
zrak, še višjo zanesljivost oskrbe 
s plinom ter možnost dodatnih 
priključitev na območju mestne 
občine Ljubljana in širše.
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G. IGOR VUGA  
DIREKTOR PODJETJA PROINZENIRING D. O. O.

INTERVJU

NACRTUJEMO 
ŠIRITEV 

SPECIALIZACIJE 
NA PODROCJU 

UVAJANJA 
ZELENEGA VODIKA.

1. Družba Proinženirng d.o.o. je formalno mlada 
družba, pa vseeno s precejšnjo predhodno tradicijo svoje 
dejavnosti, izkušnjami in znanjem. Ali lahko opišete vašo 
dejavnost in kje se srečujete s plinsko infrastrukturo in 
industrijo?

Družba je bila ustanovljena že leta 1990 z namenom 
izvajanja objektov visokih in nizkih gradenj. Čez leta se je 
razvijala in dopolnjevala svojo dejavnost s projektiranjem, 
vodenjem investicij ter se začela specializirati tudi na 
področju upravljanja plinovodnih omrežij.  Sodelovali 
smo pri načrtovanju in izgradnji plinovodnega omrežja v 
občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina in 

Kratek življenjepis
g. Igor Vuga, direktor podjetja PROINŽENIRING 

d.o.o. (kratek življenjepis)
Igor Vuga je študij strojništva zaključil leta 1988 

na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, na 
visokošolskem študiju. Svojo profesionalno pot je začel 
v družbi SGP Projektiva in kasneje v družbi Projekt 
d.d. Nova Gorica.  Vseskozi je svoja strokovna in 
vodstvena znanja nadgrajeval v takrat enem največjih 
projektantskih podjetij v Sloveniji ter kot direktor 
različnih hčerinskih podjetij družbe Projekt d.d. Po 27 
letih pa se je odločil za samostojno pot in kot lastnik ter 
direktor prevzel vodenje družbe Proinženiring d.o.o, ki 
je bila  ustanovljena leta 1990. Glavna odločitev za ta 
karierni preskok je bilo dejstvo, da korporativni svet ni 
omogočal tako hitrega strokovnega razvoja podjetja, 
kot ga sedaj gradi v podjetju Proinženiring, kjer sta 
strokovnost in kakovost na prvem mestu. Od takrat 
uspešno vodi svoj 10-članski kolektiv. Igor Vuga ima 
vrsto pomembnih strokovnih referenc na področju 
projektiranja, vodenja projektov in strokovno tehničnih 
nadzorov. V slovenskem prostoru je prisoten že več kot 
tri desetletja in pomembno dopolnjuje vrzel, nastalo 
pri strokovnem upravljanju plinovodnih omrežij ter 
pregledov in kontrol notranjih in zunanjih plinovodnih 
instalacij na zemeljski plin in UNP. V zadnjem času 
družba in zaposleni opravljajo pomembno delo kontrol 
plinskih instalacij tudi pri večjih končnih uporabnikih in 
njihovih sistemih. Proinženiring pod vodenjem Igorja 
Vuge vsako leto napreduje in se dodatno ekipira, cilj 
je postati pomemben partner podjetjem in industriji 
pri zagotavljanju varnega in zanesljivega delovanja 
energetske infrastrukture, vse to na podlagi visoko 
strokovnih in akreditiranih ter certificiranih storitev.

Vipava, kakor tudi pri projektiranju plinovodnih omrežij v 
drugih delih Slovenije in tako nabirali dragocene izkušnje 
in znanja na področju plina. Sam sem kot vodja projekta 
vodil projektiranje več prenosnih plinovodov, MRP-jev ter 
mestnih mrež. Skozi ta dela sem spoznal, kako obsežno je 
področje načrtovanja, izvedbe in uporabe plinovodov. 

Po letu 2015 se je začela družba intenzivno ukvarjati 
s področjem kontrole in pregledov plinskih instalacij, zato 
smo morali narediti tudi preskok v poznavanju in uporabi 
obstoječe zakonodaje. To smo naredili s pridobitvijo 
standarda ISO 9001:2015 in leto dni kasneje še s 
pridobitvijo Akreditacijske listine za pregled in preizkus 
notranje in zunanje plinske instalacije.

Pridobljena znanja, izkušnje in usposobljenost 
uporabljamo pri vseh naših delih. Posebno pa pridejo do 
izraza pri zahtevnih delih in kontrolah. 

Zaradi velikega teritorija našega delovanja ima družba 
poleg sedeža v Vrtojbi pri Novi Gorici še enoti v Ljubljani 
in Kamniku. Dela v Občini Bled-Gorje pa izvajamo s 
sodelavcem na Bledu.

Poleg plinovodnega omrežja v mestih – mestna mreža, 
priključkov do posameznih stanovanjskih ali poslovnih 
objektov ter stanovanjskih blokov, so zelo zahtevna 
plinovodna omrežja v industriji. To so zunanja plinovodna 
omrežja v industrijskih kompleksih kot tudi notranja 
plinovodna omrežja po posameznih halah industrije. 
Instalacije so tu še posebej zahtevne zaradi velikosti 
objektov, razvejanosti plinovodov po objektu ter same 
tehnologije dela v posameznem podjetju. To so lahko 
prehrambena podjetja, kjer je potrebna poleg ostalega 
posebna skrb za čistočo pri delu, ali pa livarna, kjer je poleg 
visoke temperature, večje nevarnosti pri delu tudi veliko 
prahu, zaradi česar je kontrola instalacij še posebej zahtevna.

2. Evropa vse bolj spodbuja večji delež inovacij in 
aplikativnih raziskav. Slovenija namreč v teh dimenzijah 
vse bolj zaostaja in bo morala v prihodnjem desetletju 
nadoknaditi izgubljeno. Pomembna sta tudi stalni 
razvoj in vse večja vlaganja v znanje in napredek, ob vse 
večjih poudarkih za prestrukturiranje energetskega in 
industrijskega sektorja. Kako pri vas skrbite za stalni 
razvoj in v katero smer se razvijate?

Zavedamo se, da brez vlaganja v znanje in razvoj ni 
napredka. Ker smo manjše podjetje, vlaganje v razvoj rešitev 
ali aplikativnih raziskav za nas ne pride v poštev. Lahko pa 
izkoristimo odlično poznavanje zakonodaje, standardov in 
tehničnih predpisov ter izkušnje v praksi in tako izboljšujemo 
postopke preverjanj ustreznosti plinskih instalacij. Kot malo 
podjetje smo precej bolj prilagodljivi ter se lahko zato 
hitreje odzivamo na zahteve naših naročnikov. Nenehno 
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dela peči, kontrola gorenja pa je nezanesljiva. Opremo smo 
zasnovali skupaj z italijanskimi partnerji, ki imajo ogromno 
izkušenj pri razvoju opreme za plin.

Na ta način vidimo veliko možnosti za energetsko in 
varnostno izboljšanje različnih industrijskih procesov, 
slovenska podjetja pa so zagotovo sposobna razviti še boljšo 
opremo za izboljšavo in optimizacijo delovanja plinskih prog.

Dodatno pa bi želel opozoriti tudi na to, da ima trajnost 
precej širši vidik od le ekološkega, ki se največ poudarja. 
Zaposleni v Proinženiringu skupaj s svojimi zunanjimi 
sodelavci z veseljem sodelujemo tudi na projektih, ki 
pozitivno vplivajo na kakovost bivanja in dela posameznikov 
ter tudi tako pripomoremo k izboljšanju življenskega 
standarda in učinkovitosti okolja.

4. Veliko ste aktivni pri certificiranju za pregledovanje 
opreme pod tlakom. To področje gre z roko v roki z 
upravljanjem objektov. Kje menite, da je danes na 
tem področju industrija in kakšne usmeritve bi ji dali? 
Kaj konkretno vi lahko ponudite in kje ste še posebej 
specializirani?

Proinženiring je po naravni razvojni poti nadgradnjo svoje 
dejavnosti za industrijo pričel s pridobitvijo Standarda ISO 
9001:2015 leta 2017 in  Akreditacijske listine leta 2018.  
To je proces, ki našemu podjetju ves čas narekuje strokovna 
izpopolnjevanja in učenje ter nadgradnjo v strokovnem 
pristopu ter delovnih procesih družbe. Poleg tega si vsako 
leto še prizadevamo, da obseg naše akreditacije še dodatno 
razširimo. Tako smo razširili obseg akreditacije za pregled in 
kontrolo notranje in zunanje plinske instalacije, elementov 
na tej instalaciji (varnostni ventili ...) in to za zemeljski plin 
in za UNP.

In kot omenjeno, ker smo potrebo po tem začutili 
iz izvajanja lastne dejavnosti, gre dejansko to povsem z 
roko v roki z upravljanjem in pregledovanjem opreme in 
infrastrukture.  Glede industrije so izkušnje zelo različne. 
Cilj našega podjetja v vseh primerih je, da se naročniku 
pomaga vzpostaviti stanje, ki ga varuje pred nepredvidenimi 
in praviloma zelo dragimi ter tudi nevarnimi tehnološkimi 
dogodki. Pogledi na to dejavnost, ki je periodična in s 
stroškovnega vidika zanemarljiva v primerjavi s stroški 
izpadov, ki se lahko pojavijo, v kolikor podjetja tega ne 
opravijo, so zelo različni; od takšnih, ki to brezpogojno 
zahtevajo in spoštujejo, do primerov, kjer to vidijo kot nekaj 
nepotrebnega. Nekateri so na žalost mnenja, da ni potrebno 
posegati v nekaj, kar na videz in na srečo brez težav deluje 
že 30 let in na srečo in vsaj za sedaj še ni šlo nič narobe. 
Posledice, ki lahko nastanejo zaradi odlašanja pregleda in 
preverjanja ustreznosti instalacije, so lahko tako za podjetje 
kot tudi za njegove zaposlene in stranke ogromne.

Naša družba lahko tako industrijskim sistemom in kot 
tudi manjšim uporabnikom ponudi zelo veliko pomoč 
pri upravljanju in kontroli plinovodnih napeljav. Plinsko 
napeljavo najprej natančno pregledamo, ugotovimo 
eventualne nepravilnosti, izrišemo izometrijo celotne plinske 
instalacije po objektih z vsemi merami. Ta izris omogoča pri 
vzdrževanju objekta takojšnjo določitev kritičnega mesta ter 
izvedbo varnostnih ukrepov, kot je zaprtje dovoda plina na 
tem delu in čimprejšnje popravilo. Veliko naročnikov za svoje 
objekte in instalacije v njem nima potrebne dokumentacije, 
čeprav jo je po zakonu dolžan imeti ves čas trajanja 
uporabe plinske instalacije. Ko za naročnika pripravimo to 
dokumentacijo (samo prvo leto, kasneje ni več potrebno), 
izvedemo v skladu z zakonodajo, tehničnimi predpisi in 
zahtevami Slovenske akreditacije preizkus tesnosti. V kolikor 
med preizkusom ugotovimo netesnost, identificiramo kraj 
in količino puščanja. Na podlagi tega v skladu z zahtevami 
iz tehničnih predpisov določimo, ali je instalacija varna za 
uporabo, ali je pogojno varna ali pa jo je potrebno zapreti 
in odpraviti puščanje takoj. V kolikor je instalacija pogojno 
uporabna, določimo tudi rok, v katerem naj naročnik odpravi 
nepravilnosti.

Odpravo pomankljivosti lahko naročnik izvede v svoji 
režiji ali pa za to poskrbimo mi. Po odpravi pomankljivosti 
instalacijo še enkrat preizkusimo in izdamo potrdilo o 
pregledu in preizkusu.

V praksi vidimo, da je v mnogo industrijskih objektih 
instalacija netesna. Naročnik bodisi ni naročil pregleda 
in preizkusa tesnosti že dlje časa ( lahko sploh nikoli od 
zaplinjanja dalje ) ali pa je pregled in kontrolo zaupal 
nestrokovnemu »strokovnjaku«, ki je naročniku izdal 
potrdilo, da naj bi bila instalacija tesna. Posledice takšnega 

izboljšujemo postopke preverjanj tako, da s samo kontrolo, 
ki včasih lahko traja tudi več dni, čim manj oviramo redno 
delo naročnika, hkrati pa je kontrola vedno bolj natančna. 
Te izboljšave skušamo čimbolj prenesti do vseh naročnikov 
naših storitev in jim tako zmanjšati motnje obratovanja 
zaradi pregledov in preizkusov tesnosti instalacij.

Za izvajanje vsega naštetega je bilo potrebno pridobiti 
Akreditacijsko listino pri Slovenski akreditaciji za pregled in 
kontrolo notranjih in zunanjih plinskih instalacij na zemeljski 
plin in UNP. Na ta način smo nekako prisiljeni znanje stalno 
nadgrajevati, saj se zavedamo, da je za zahtevne procese in 
industrijske sisteme pomembno, da ima izvajalec kvalifikacije 
in usposobljenost, ki jih lahko izkaže nenazadnje tudi s 
certifikatom, ki dokazuje njegovo stalno nadgrajevanje in 
izključno strokovni ter profesionalni pristop.

Za tak pristop smo se odločili sami, tudi če nam 
zakonodaja tega ne nalaga, saj se zavedamo pomena 
nenehnega izobraževanja in izpopolnjevanja. To po moje 
velja prav na vseh področjih dela. Na žalost pa še vedno 
velikokrat opažamo, da določeni naročniki razlike v kakovosti 
del še vedno ne prepoznajo oz. se odločajo za kontrole 
samo na osnovi cene. Zato si želimo, da bi se še več pojetij 
odločalo za pregled po akreditiranem postopku, saj je bolj 
strokoven, bolj natančen ter v skladu z veljavno zakonodajo. 
Kot akreditirani kontrolorji moramo poleg strokovnih 
usposabljanj, izpitov ter natančnega poznavanja zakonodaje 

in tehničnih predpisov uporabljati kakovostnejšo opremo, 
ki mora biti vsako leto kalibrirana pri certificiranem organu. 
S tem lahko jamčimo za precej bolj verodostojne meritve. 
Vse preveč naročnikov se zadovolji samo s »papirjem», 
da je instalacija pregledana in sposobna za obratovanje. 
Še bolj zaskrbljujoči pa so investitorji, ki se periodičnega 
pregledovanja in upravljanja internih instalacij in naprav 
sploh ne zavedajo ter njihovih posledic, do katerih lahko 
privede napaka pri delovanju plinovodnega omrežja.  

3. Vse več je govora o trajnostnih projektih. Kako vi 
prepoznavate trajnost v vaši dejavnosti in ali se s tem 
dejansko tudi že srečujete? Kje vidite največ možnosti in 
največji potencial za trajnostne in zelene projekte?

Naša družba je s svojo dejavnostjo iz zornega kota 
značaja infrastrukture osredotočena na dve glavni vrsti 
infrastrukture. V prvi vrsti gre za obstoječe infrastrukturne 
in plinske objekte. Tukaj gre za zatečeno stanje in naloga 
družbe je, da naročniku pomaga na stroškovno najbolj 
optimalen način upravljati in vzdrževati to infrastrukturo, 
da deluje zanesljivo in varno. V tej dejavnosti se trajnost 
kaže v stalni skrbi za zanesljivo obratovanje, brez izpustov 
in delovanja, ki je energetsko neučinkovito. Prav tako s 
trajnostnim vzdrževanjem in uporabo zelenih tehnologij, ko 
gre za menjave.

V drugi vrsti so to novi projekti in infrastrukturni objekti 
ter njihovo načrtovanje in gradnja. Družba lahko na podlagi 
svojih bogatih izkušenj s sodelovanjem pomaga naročniku 
ali pa tudi prevzame načrtovanje trajnostnih in zelenih 
projektov. Tak primer je recimo Restavracija v Kampu 
Šobec. V letih 2017 in 2018 je bila sprojektirana in izvedena 
Restavracija v Kampu Šobec, takrat največji turistični 
objekt, ki je bil zgrajen v Sloveniji. Kamp Šobec je v celoti 
opremljen s plinovodnim omrežjem za zemeljski plin.  Kljub 
temu pa smo za novo restavracijo poleg plina sprojektirali 
tudi rabo obnovljivih virov energije, ki delajo kombinirano 
in tako prispevajo k minimalnemu onesnaževanju okolja in 
v maksimalni možni meri uporabljajo zeleno energijo. Drug 
primer je stanovanjsko naselje Brinje v Kozini, kjer se za 
ogrevanje uporablja izključno obnovljiv vir energije. Naselje 
smo projektirali v letih od 2018 do 2021, gradnja pa še 
poteka. 

V industrijskem objektu Hidrie na Jesenicah smo 
naročniku ponudili dodatno opremo za obstoječe peči, ki 
poleg večje varnosti omogoča manjšo porabo energenta 
– plina. Regulacijska oprema omogoča uporabo plina le 
takrat, ko tekoči trak potisne izdelke v peč, sicer se gorilci 
zaprejo. Oprema - senzorji natančno zaznajo, kdaj je izdelek 
pri gorilcu in takrat sprožijo gorenje. Seveda istočasno 
kontrolirajo tudi pravilno gorenje. Ko izdelka ni, gorilci ne 
gorijo. Z obstoječo opremo gorilci gorijo neprestano ves čas 
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Slovenij in EU ter najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). 
Mislimo, da je za kontrolo in pregled zahtevnejših instalacij 
potrebno več znanja in izkušenj ter boljše instrumente kot 
za preglede manjših, nezahtevnih instalacij, kar bi moralo 
biti tudi izrecno določeno v zakonodaji. Takšne preglede pa 
bi morali opravljati samo najbolj specializirani izvajalci. 

Pri delu opažamo, da je zakonodajalec odgovornost 
stalnega izvajanja rednih pregledov opreme in sistemov, 
ustreznega upravljanja in usposobljenost osebja in inštitucij, 
ki to izvajajo, prepustil podjetjem samim. Ta pa se tega ne 
zavedajo ali pa se v marsikaterem primeru ne zavedajo 
povsem, seveda pa njihova odgovornost za varne plinske 
instalacije ostaja. 

Menim, da bi morala vsa podjetja vzpostaviti sistem redne 
kontrole plinovodnih instalacij ter upravljanje plinovodnih 
instalacij s strani za to kvalificiranega strokovnjaka. 
Nekatera podjetja za upravljanje in kontrole sicer usposobijo 
tudi lastne kadre. Moram priznati, da je takšna rešitev 
še vedno boljša, kot da se kontrole ne izvajajo. Po naših 
dolgoletnih izkušnjah pa to za podjetje ni samo dražje, 
kot če to delo poverijo specializiranemu izvajalcu, ampak 
tudi manj zanesljivo. Lastni kadri navadno nimajo toliko 
možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih 
upravljanja ter pregledov in preizkusov plinskih instalacij, 
kot to delamo v podjetjih, specializiranih za upravljanje in 
kontrolo plinovodnih instalacij. Običajno se z naročnikom 
dogovorimo, da ga tudi obveščamo o periodičnem terminu 
pregleda. V kolikor nas naročnik zadolži   za ta segment dela, 
naročnika obveščamo o periodičnem terminu pregleda. V 
kolikor je potrebno v imenu naročnika, stopimo v stik in tudi 
sodelujemo z inšpekcijskimi službami pri rednih ali izrednih 
pregledih ter eventualnih odpravah pomankljivosti.

6. Kje prepoznavate svoje bistvene prednosti pred 
ostalimi podjetji in kakšen je vaš pogled na prihodnji razvoj 
svoje dejavnosti? Kam se boste prednostno usmerjali? Ali 
se pri izvajanju svoje dejavnosti tudi povezujete z ostalimi 
izvajalci in kako nastopate v industriji? Ali imate kakšne 
plane za prihodnje nove pristope in uvajanje kakšnih 
posebnih novosti?

Smo majhni, prilagodljivi, dinamični, imamo veliko 
znanja, ki ga ves čas nadgrajujemo in lahko prevzamemo 
skrbi naših naročnikov in jih tudi rešujemo. Poglobimo 
se v delovni proces vsakega naročnika posebej in temu 
prilagodimo način kontrole, odpravimo pomankljivosti ter 
svetujemo pri izboljšanju obstoječih tehnoloških procesov 
v smislu bolj energetsko varčnega delovanja ter hkrati 
zagotovimo večjo varnost pri uporabi plinskih instalacij. 
Dobro poznamo energetski sektor in lahko ponudimo 
rešitve tudi s povezovanjem z ostalimi podjetji v Sloveniji, v 
posebnih primerih, ko v Sloveniji ni na razpolago ustreznega 

nestrokovnega pregleda so lahko, kot rečeno, za naročnika 
zelo draga izkušnja.

plinskih instalacij se uporablja Pravilnik o utekočinjenem 
naftnem plinu, ki je iz leta 1991, ter tehnični predpis 
DVGW TRGI G600:2008 in SIST EN 1775:2008. Določena 
podjetja za pregled uporabljajo predpis Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, nekateri pa 
tudi Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod 
tlakom. Mislimo, da je nujno treba poenotiti zakonodajo in 
predpise ter določiti enotne zahteve za pregled in kontrolo 
instalacij, še posebno pa določiti potrebne kvalifikacije 
oseb, ki pregled opravljajo, ter opredeliti zahtevnost 
različnih instalacij, kar bo omogočalo, da bodo zahtevnejše 
instalacije večkrat in natančneje pregledane. S tem bi 
preprečili zmedo pri določevanju določbe, kateri pravilnik 
uporabiti za vsak posamezen pregled. S tem bi  olajšali tudi 
odločitve naročnikov, ki mnogokrat ne vedo, katero podjetje 
je najprimernejše za izvedbo posameznega naročila. 
Zakonodaja bi morala predvideti tudi natančno periodo 
pregleda tako, kot to določa Pravilnik o UNP. Na ta način bi 
ne samo odpravili dvome, če je pregled potreben, ampak bi 
zagotovili varnejše pogoje za delo in bivanje. Predvsem ko 
pride do napak, nedelovanja ali pa celo do česa hujšega, se 
pokaže ogromna razlika med izkušeno in visokokvalificirano 
ekipo ter neizkušeno.

Zakonodaja bi morala seveda upoštevati dobre prakse v 

Smo zelo prilagodljivi in zato pregled in 
kontrolo izvajamo takrat, ko delovni proces 

naročnika to omogoča.

V prihodnje načrtujemo širitev 
specializacije na področju uvajanja 

zelenega vodika v uporabo. Zato se želimo 
na tem področju povezati s podjetji, ki 
se z uvajanjem vodika že ukvarjajo in s 

svojimi izkušnjami ter pridobljenim znanjem 
sodelovati pri uvajanju vodika v širšo 

uporabo.

INTERVJU G. IGOR VUGA

znanja ali tehnologije, pa se povežemo s tujimi podjetji, s 
katerimi sodelujemo že več let. 

Tudi v prihodnje želimo delovati in širiti svojo dejavnost 
v energetskem sektorju, predvsem na plinskem področju. 
Zaradi specializacije na tem področju vidimo prednost 
povezovanja s podobnimi podjetji, kot je naše, če je to 
potrebno za izvedbo večjih projektov, kjer lahko združimo 
še več raznovrstnih izkušenj in  znanj. S tem lahko na 
trgu skupaj ponudimo širši spekter storitev na visoko 
profesionalnem nivoju. Naša naloga bo tudi v bodoče 
nenehno se izobraževati, spoznavati nove tehnologije in 
pristope k delu ter naše delo in znanje  čimbolj približati 
naročnikom tako, da bo njihovo obratovanje čim bolj 
ekonomično, varčno in predvsem varno. 

Poleg pregleda sproti odpravimo tudi eventualne 
netesnosti, če je z naročnikom tako dogovorjeno. Kontrola 
in odpravljanje netesnosti je proces, ki lahko za naročnika 
pomeni motnjo v delovnem procesu, saj je potrebno dovod 
plina zaustaviti. To lahko povzroči zastoje v delovnem 
procesu naročnika, kar mu povzroči dodatno škodo zaradi 
nenačrtovane zaustavitve delovnega procesa. Zato si 
prizadevamo, da se z izvajanjem storitev prilagodimo do 
takšne mere, ki je čim manj moteča za naročnika.

5.  Ali pri svojem delu opažate tudi kakšne pomanj-
kljivosti in vrzeli, ki bi jih morali zapolniti ali z zakonodajo ali 
pa z upoštevanjem dobre prakse in najboljše razpoložljive 
tehnologije?

Pri svojem delu opažamo, da je področje pregledov 
in kontrol plinovodnih instalacij pomankljivo podprto z 
zakonodajo in tehničnimi predpisi. Za pregled in kontrolo 

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

Moj največji dosežek v svoji dosedanji 
profesionalni karieri je ravno to, da skozi vse 
odločitve ostajam zvest svojim vrednotam in 
se ob tem ne ustrašim izziva. Do sedaj so se 
težke odločitve, kot je na primer preskok iz 
korporativnega podjetja na lastno podjetniško 
pot, vedno obrestovale, saj se z dobro uigrano 
in usposobljeno ekipo lahko lotevamo zanimivih 
in kompleksnih nalog. Potek nalog vedno 
spremljam, zadovoljstvo pa mi prinaša to, da 
smo delo dobro opravili.

Posebej se želimo izobraževati na področju kontrole 
plinovodnih instalacij, ki bodo morale biti z uvajanjem 
vodika kontrolirane strokovno, prav tako tudi vsi elementi 
teh instalacij. Še naprej bomo sledili uvajanju novih 
tehnologij v industriji. Tu ne želimo zaostajati, pač pa biti 
nosilec sprememb. V uspeh smo prepričani, saj se nam je 
investiranje v znanje in razvoj dosedaj še vedno obrestovalo.
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vodika predvideva potrdila o izvoru ter možnost pretvorbe 
v emisijske kupone; oba modela sta še v razvoju ter 
predmet žgočih razprav.

3. TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA ZELENI VODIK
Digitalna tehnologija je ob večjem vlaganju, vladni podpori, 
tehničnem razvoju in usposobljeni delovni sili eden od 
ključnih vzvodov za pospeševanje prehoda na zeleni vodik 
– predvsem umetna inteligenca stvari (AIoT), kombinacija 
umetne inteligence in interneta stvari, ki z izboljšanim 
upravljanjem podatkov in analitiko omogoča optimizacijo 
in avtomatizacijo sistema.

Digitalna tehnologija bi lahko pomagala pospešiti prehod 
na zeleni vodik na štirih področjih:

1. Digitalni Dvojčki. Preden vlagatelji zagotovijo kapital, 
hočejo vedeti, katera nastavitev sistema bo optimizirala 
njihov donos. Premisliti je treba o različnih spremenljivkah, 
od sončnih elektrarn do elektrolizerjev ali rezerv (denimo 
v obliki shranjevanja energije ali vodika). Z digitalnimi 
dvojčki je mogoče modelirati različne zasnove in scenarije, 
tudi spremenljivke, kot so vreme, nihanje povpraševanja 
odjemalcev ter lokalno infrastrukturo (obstoječo in 
bodočo), in tako vsako zasnovo optimizirati ter čim bolj 
povečati donosnost naložbe in čim bolj zmanjšati tveganje. 
Po ocenah sodeč je mogoče z analizo digitalnega dvojčka za 
10–15 odstotkov optimizirati naložbe v osnovna sredstva 
(CAPEX) in hkrati zmanjšati tveganje za 30–50 odstotkov 
ob malenkostni spremembi operativnih stroškov (OPEX).

2. Spremljanje in nadzor. Poraba energije, učinkovitost 
naprav, stopnja proizvodnje, čistost vodika in shranjevanje 
so med ključnimi kazalniki uspešnosti v proizvodnji vodika, 

Slika 1: Proizvodnja, pretvorba in  
uporaba zelenega vodika (Vir: IRENA)

1. UVOD
Zeleni vodik je s svojim potencialom, da izravnava 
spremenljivost sončne in vetrne energije, obenem pa se 
lahko uporablja kot nadomestno gorivo za ostale pline in 
se uporablja kot surovina v kemičnih procesih v industriji, 
vzbudil veliko zanimanje podjetij, vlad in vlagateljev.  
Zeleni vodik se proizvaja v procesu elektrolize, v katerem 
se voda z uporabo električne energije iz obnovljivih virov 
loči na vodik in kisik. Danes ta vodik predstavlja samo 
0,1 odstotka globalne proizvodnje vodika. Toda čedalje 
nižji stroški električne energije iz obnovljivih virov, ki 
predstavljajo približno 70 % stroškov proizvodnje zelenega 
vodika in tehnologije elektrolize nakazujejo, da utegne 
zeleni vodik postati najprivlačnejša naložba v polju čiste 
energije. 
Številni – tudi naftni in plinski akterji, velika podjetja, 
panoge od jekla do gnojil ter drugi – stavijo na zeleni 
vodik kot najboljšo rešitev za uravnavanje spremenljivosti 
obnovljivih virov ter obenem razogljičenje energijsko 
potratnih industrijskega, kemičnega in prometnega 
sektorja. 

2. AKTUALNI IZZIVI ZA ZELENI VODIK
Čeprav se zeleni vodik uveljavlja v številnih panogah, pa se 
še vedno sooča tudi s številnimi izzivi:

1. Pomanjkljivo znanje o oPtimalni zasnovi in Donosnosti 
naložb, kar zmanjšuje Privlačnost za investitorje. Da bi 
zadostili povpraševanju na trgu, bodo morali akterji začeti 
razvijati večje naprave za proizvodnjo zelenega vodika in 
izboljšati njihovo zasnovo. Toda glede na omejene tržne 
podatke in nizko stopnjo zrelosti te panoge je lahko 
optimizacija teh zasnov in celovitih sistemov za zeleni 
vodik drag in izjemno kompleksen proces. Poleg tega se 
številne velike naprave za proizvodnjo zelenega vodika 
gradijo znotraj obstoječih industrijskih grozdov, kar pomeni 
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še dodatno razsežnost pri projektiranju, saj je treba med 
prehodom na zeleni vodik poskrbeti za kar najmanjši vpliv 
na tekoče procese.

2. omejeno število sPecializiranih Delavcev in visoki oPerativni 
stroški. Čeprav bo razmah zelenega vodika ustvaril mnogo 
novih delovnih mest, številni posamezniki še vedno niso 
ustrezno usposobljeni za delo v vodikovem gospodarstvu. 
Ko se bo panoga razvijala, bo pomanjkanje specializiranih 
delavcev oviralo njen napredek. Izjemen in drag izziv 
sta tudi shranjevanje in transport zelenega vodika. Gre 
namreč za močno vnetljiv plin z majhno gostoto, zaradi 
česar zahteva vlaganje v namenske plinovode in nosilce.

3. velike energijske izgube. V vsakem koraku dobavne verige 
zelenega vodika se izgubi precejšnja količina energije. 
Približno 30–35 odstotkov energije, ki je potrebna za 
proizvodnjo vodika, se izgubi v procesu elektrolize; pri 
utekočinjanju ali pretvorbi vodika v druge nosilce, kot 
je amonijak, se je izgubi 13–25 odstotkov, za transport 
vodika pa je potreben dodaten vnos energije, ki običajno 
ustreza 10–12 odstotkov lastne energije vodika. Raba 
vodika v gorivnih celicah pomeni še dodatno izgubo 
energije v višini 40–50 odstotkov. Če v tem neučinkovitem 
procesu ne bo prišlo do optimizacije, bodo potrebne velike 
količine energije iz obnovljivih virov, da bodo elektrolizerji, 
v katerih se bo iz nje proizvajal zeleni vodik, konkurenčni 
elektrifikaciji končne rabe.

4. oDjemalci in vreDnost zelenega voDika. Glavni izziv 
je monetizacija zelenega vodika. Zeleni vodik je sicer 
mogoče ekonomično proizvajati v državah z veliko sonca 
(kot so Avstralija, Portugalska, Španija ali Tunizija), vendar 
industrijski odjemalci običajno niso v bližini. To pomeni 
gradnjo namenskih plinovodov, kar zahteva svoj čas in 
denar. Poleg tega pa se za določanje vrednosti zelenega 

ŠTIRI TEHNOLOGIJE, KI 
POSPEŠUJEJO REVOLUCIJO 

NA PODROCJU  
ZELENEGA VODIKA
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ki za zagotavljanje učinkovite proizvodnje zahtevajo 
preglednost. AIoT omogoča hitro odkrivanje anomalij z 
uporabo inteligentnih alarmnih sistemov, senzorjev na 
napravah, ki spremljajo ključne kazalnike uspešnosti, in 
daljinskim spremljanjem stanja naprav zunaj kontrolnih 
sob. S spremljanjem delovanja obratov in stanja naprav v 
realnem času v kombinaciji z daljinskim krmiljenjem naprav 
je mogoče zmanjšati stroške za 10–20 odstotkov na račun 
manjše porabe energije ter racionalizacije delovnih mest. 
Izboljšanje modelov spremljanja v skladu z digitalnimi 
dvojčki omogoča vlagateljem, da analizirajo svoj položaj 
glede na poslovni načrt ter sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
morebitnih izgub.

3. naPreDna analitika. Z analitiko je mogoče pretvoriti 
podatke v poslovne informacije s koristnimi ugotovitvami. 
Pri zelenem vodiku lahko z razčlenjevanjem in učenjem iz 
podatkov o obratih, rezervoarjih, ceveh, odjemalcih energije 
in celo vremenu ter z uporabo analitike na ravni obrata 
ali skupine obratov podajamo priporočila za popravljalne 
ukrepe, s katerimi čim bolj povečamo izkoristek. Energijske 
izgube je mogoče preprečiti z napovedovanjem napak ter 
optimizacijo dejanskega časa obratovanja elektrolizerja, s 
čimer povečamo prihodke in zmanjšamo OPEX. Izboljšanje 
analitskih modelov v skladu z digitalnimi dvojčki omogoča 
vlagateljem in bankirjem, da izpopolnijo zasnovo glede na 
povratne informacije ter sprejmejo strateške in taktične 
odločitve za optimizacijo donosa.

4. PotrDila o izvoru. Potrdilo o izvoru je predpogoj 
za monetizacijo zelenega vodika, saj jamči, da je vsa 
porabljena električna energija obnovljiva. V napravah, ki 
se spremljajo z AIoT, je mogoče zagotoviti podatke skoraj v 
realnem času in tako avtomatizirati njihovo posredovanje 
izdajateljem potrdil o izvoru. S tem se izognemo ročni 
obdelavi, povečamo zaupanje in zanesljivost, obenem pa 
je tak način pripravljen za prihodnost, ko se bodo postopki 
certifikacije čedalje bolj razvijali v smeri avtomatizacije 
in izvajanja v realnem času. Poleg tega je mogoče z AIoT 
zagotoviti sledljivost v vseh fazah celotnega življenjskega 
kroga zelenega vodika. 

4.  ZAKLJUČEK
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Zeleni vodik ponuja rešitev za razogljičenje industrijskega, 
kemičnega in prometnega sektorja. Rešitve s področja AIoT 
bodo ob večjem vlaganju, vladni podpori, tehničnem razvoju 
in usposobljeni delovni sili eden bistvenih dejavnikov, ki bodo 
omogočili prehod na zeleni vodik, in bodo igrale izjemno 
pomembno vlogo v globalnih prizadevanjih za razogljičenje. 
Ocenjujemo, da je mogoče z rešitvami, ki jih omogoča AIoT, 
zmanjšati CAPEX in OPEX za 15–25 odstotkov ter tako za 
štiri do sedem let pospešiti razmah komercialno izvedljive 
proizvodnje zelenega vodika. Morda bi lahko tedaj ključne 
panoge, letala in plovila že poganjal 100-odstotno zeleni vodik. 

Vir: World Economic Forum IRENA,  
International Renewable Energy Agency

Podjetje Proinženiring d.o.o. je strokovno usposobljeno 
za izdelavo projektne dokumentacije za majhne in velike 
potrošnike zemeljskega plina in UNP.

Proinženiring je posebej specializiran za:

Za kontrolo notranje plinske instalacije smo pridobili tudi akreditacijsko listino K-142.  

Inženiring gradbenih in instalacijskih del

Urejanje dokumentacije za priključitev in 
odjem zemeljskega plina

Pridobitev upravnih dovoljenj

Kontrolo notranje plinske instalacije

+386 (0)5 330 23 80

+386 (0)41 640 879

info@proinzeniring.si

proinzeniring.si

Proinženiring d.o.o.

Mednarodni prehod 2B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

-

PE Ljubljana, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

PE Kamnik, Usnjarska ulica 9, 1241 Kamnik
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Slika levo:  
Zemljevid predlogov vodikovih projektov

VODIK: EVROPSKA 
INDUSTRIJA MNOŽIČNO 

UVAJA VODIKOVE PROJEKTE

evroPska zveza za čisti voDik je 30. novembra 2021 
naPoveDala nabor Projektov, s katerimi želi evroPska 
inDustrija Povzročiti razmah evroPskega voDikovega 
gosPoDarstva. skloP več kot 750 Projektov Priča 
o velikosti in Dinamičnosti evroPske voDikove 
inDustrije.

Projekti segajo od proizvodnje čistega vodika do njegove 
rabe v industriji, mobilnosti, energetiki in stavbah. 

Prek Evropske zveze za čisti vodik smo razvili in danes 
predstavljamo sklop inovativnih, izvedljivih investicijskih 
projektov, ki se nanašajo na celotno vodikovo vrednostno 
verigo. Več kot 600 jih bo po načrtu začelo delovati do 
leta 2025. Prepričan sem, da bomo s temi prebojnimi 
inovacijami lažje izpolnili naše podnebne cilje, povečali 
odpornost industrije in tehnološko vodstvo ter ustvarili 
nova delovna mesta.«

»Čisti vodik igra ključno vlogo v zelenem 
prehodu evropske industrije. Naš recept za 
podporo obsežnemu uvajanju čistih vodikovih 
tehnologij do leta 2030 vključuje investicije, 
podporni regulativni okvir ter spodbujanje 
partnerstva med industrijo, vladami in civilno 
družbo.

Razporejeni so po vseh koncih Evrope. Cilj tega nabora je 
bil podati pregled vodikovih projektov, omogočiti mreženje 
in povezovanje ter tako spodbujati vzpostavitev evropske 
vodikove industrije, profilirati projekte ter jim zagotoviti 
večjo vidnost, tudi med potencialnimi vlagatelji. 

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je ob 
napovedi povedal: 
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1. Družba IMP Promont d. o. o. deluje že vse od leta 
1992, kako ocenjujete njeno zgodovino in kje so bili 
ključni mejniki v njenem razvoju.

Družba IMP Promont d. o. o. je nastala po razpadu 
velikega sistema IMP v 90-ih letih in je v osnovi nadaljevala 
aktivnosti na področju energetske infrastrukture, temu je 
sledil preboj v industrijske procese in s tem tudi intenzivna 
širitev prek meja. Že leta 1999 smo odprli v Ruski Federaciji 
predstavništvo matične družbe, kjer od takrat dalje 
delujemo na področju projektiranja in izvedbe energetskih 
in procesnih instalacij. Z našo dejavnostjo smo prisotni 
tudi na trgih Evropske unije (Poljska, Avstrija, Nemčija, 
Hrvaška). Pred leti pa smo odprli predstavništvo matične 
družbe tudi v Makedoniji. Mednarodne izkušnje so podjetju 
dala dodaten in bogatejši spekter znanja in možnosti 
sodelovanja. S širitvijo dejavnosti je tako postajalo celotno 
podjetje tudi mednarodno usmerjeno in s tem je prenašalo 
bogate izkušnje in znanje tudi v slovenski prostor. Slednje 
je bilo ključno za tista slovenska podjetja, naročnike družbe 
IMP Promont, ki so bila tudi sicer mednarodno aktivna s 
praviloma zahtevno proizvodnjo in so bila usmerjena v 
izvajanje tehnološko najzahtevnejših procesov. Lahko 
rečem, da ima družba IMP Promont dobre in zdrave temelje, 
da so naše vrednote izključno usmerjene v zanesljivo in 
stalno podporo slovenski industriji in da gradimo naše 
delo na zaupanju in visoki strokovnosti. Samo uspeh naših 
partnerjev je tudi naš uspeh.

Kratek življenjepis
g. Tomaž Porenta, direktor podjetja IMP PROMONT 

d. o. o.
Tomaž Porenta vodi družbo IMP Promont d. o. o. 

od leta 2004. Po diplomi na Fakulteti za strojništvo 
v Ljubljani je svojo profesionalno pot pričel v družbi 
Alpetour in jo od leta 1998 nadaljeval v družbi, ki 
jo vodi.  Na področju zahtevnih infrastrukturnih in 
industrijskih sistemov je aktivno prisoten že več kot 
20 let. V času njegovega vodenja družbe IMP Promont 
je ta postala ključni partner slovenski industriji, saj 
ima z izvajanjem najzahtevnejših tehnoloških in 
infrastrukturnih projektov svoje reference v več kot 30 
največjih in najvidnejših slovenskih podjetjih. Tomaž 
Porenta nosi vrsto pomembnih referenc, najbolj pa 
je ponosen na svoj kolektiv, ki ga ves čas pomlajuje 
in strokovno bogati, saj verjame, da je to prava pot v 
nadaljnji  tehnološki in zeleni preboj.

2. Pokrivate zelo širok spekter dejavnosti, zato se bomo 
v nadaljevanju bolj osredotočili na plinske tehnologije in 
vašo dejavnost, ki jo na tem področju izvajate za industrijo. 
Vseeno ne moremo mimo vaših širših referenc in uspehov 
za ključna slovenska podjetja. Kako pridobivate strokovni 
kader in na kakšen način ga usposobite za delo na danes 
strokovno izredno zahtevnih projektih? Praktično morate 
biti ves čas korak pred naročnikom. Kako vam to uspeva?

Usmerjenost v ljudi in stroko je bila od nekdaj naša 
najvišja prioriteta. Vedno smo bili prepričani v ohranjanje 
visokega znanja in izkušenj ter s tem vedno popolne 
strokovne ekipe. Za vse mlade sodelavce pa je bil vedno 
prednosten prenos znanja in učenje za doseganja visokega 
strokovnega znanja, kot nujne norme znotraj naše družbe. 
Za dosego teh ciljev smo že pred leti uvedli večnivojska 
izobraževanja, z namenom, da prenašamo dobre prakse 
iz tujine v slovensko okolje tako na področju projektiranja 
kot tudi izvedbe energetskih in procesnih sistemov. Naši 
sodelavci inženirji svoje znanje in izkušnje s področja 
projektiranja energetskih sistemov podajajo tudi študentom 
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Skupaj s fakulteto 
tako želimo študentom približati uporabno raven znanj, ki 
jo pridobivajo med študijem, hkrati pa študentom prikazati 
inženirske izzive, s katerimi se bodo soočali na svoji poklicni 
poti.

Dejansko so danes razmere na trgu zelo zahtevne. 
Pričakovanja naročnikov so izjemno visoka tako z vidika 
razpoložljivih časovnih okvirjev posameznih faz nekega 
projekta kot tudi zagotavljanja kakovosti in zanesljivosti 
izvedenih projektov ter najpomembnejše - zagotavljanje 
ustreznih varnostnih kriterijev pri izvajanju aktivnosti. Ker 
sodelujemo v slovenskem prostoru pri najzahtevnejših 
projektih strojne stroke,  moramo biti v določenih zadevah 
korak pred naročnikom, tako v širini znanja, izkušnjah in 
strokovnosti kot tudi v poznavanju razmer. Naročnik si danes 
ne želi imeti zgolj izvajalca po pogodbi, želi si zanesljivega 
partnerja, ki pozna njegov ritem, cilje, strategijo, želje in 
zahteve. In predvsem si želi partnerja, ki mu lahko zaupa.

Poleg vsega je pomemben tudi fokus našega delovanja 
v smislu vsebine projektov, ki jih prevzemamo v korelaciji 
z usposobljenostjo naših inženirjev za te vsebine. Menim, 
da je takšna presoja nujna v kolikor želimo vzdrževati in 
nadgrajevati vse do sedaj doseženo.

3. Če se bolj osredotočimo na energetiko in vaše 
delo v tej povezavi nas zanima, kolikšen del družbe je 
vključen in kako vi iz vašega zornega kota vidite procese 
prestrukturiranja in zelenega prehoda. Je to v podjetjih, 
s katerimi delate, že mogoče prepoznati ali pa je vse še 

G. TOMAZ PORENTA  
DIREKTOR PODJETJA IMP PROMONT D. O. O.

INTERVJU

PRIHODNOST 
PRINAŠA VELIKE 
SPREMEMBE V 

RAZMIŠLJANJU IN 
DELOVANJU
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od dobaviteljev in izvajalcev, ki so daleč proč, je povsem 
spremenilo logiko poslovanja. Če smo še pred časom zaradi 
obilice informacijske tehnologije menili, da imamo cel svet v 
naročju in s tem neomejene možnosti, je to Covid-19 zelo 
spremenil. Praktično je ponovno zaživela ideja o večjem 
deležu samooskrbe in čim manjši zunanji odvisnosti. Skratka, 
za slovensko industrijo se je to pokazalo v smeri, da domači 
izvajalci in domača podjetja v takšnih kriznih razmerah 
dejansko lahko naredimo največ za slovensko industrijo.

Premik na zelene tehnologije se v Sloveniji že dogaja. Kot 
sem uvodoma omenil, je slovenska industrija zelo napredna 
in izboljšave gredo v pravo smer. Nenazadnje v zeleno 
prestrukturiranje usmerjajo tudi zahteve mednarodnih 
trgov, kjer so naši naročniki aktivni in iskanje tehnoloških 
poti za dosego zelene ali trajnostne nalepke je že v polnem 
teku. Naša vloga je na področju trajnosti lahko zelo široka. 
Prilagodimo se našim naročnikom v njihovih željah in 
ciljih ter dodamo tisto dimenzijo, ki jo zelo širok pojem 
trajnosti prinaša. Lahko so to uporabljeni materiali, lahko 
je to posodobljena proizvodnja z uvajanjem elementov 
učinkovitejše rabe energije, lahko so to že sistemi, ki 
delujejo na nizkoogljične energente ali pa gre za tehnologije 
s povsem brezogljičnimi mediji. Še bi lahko našteval, drznil 
pa bi si reči, da je kriza Covid-19 z vsemi množicami 
obolelih in prizadetih, tragičnimi žrtvami, ostalimi težavami 
in strogimi omejitvami navkljub na področju partnerstev 
industriji pokazala, kdo in na kakšen način zna in zmore 
priskočiti na pomoč naši industriji v najtežjih trenutkih in 
se dejansko žrtvovati za to, da se ohrani njena pomembna 
vloga na evropskem trgu.

5. Evropa napoveduje spodbujanje naložb v inovativne 
in nove tehnologije. Trajnostni projekti z vse bolj 
poudarjeno noto učinkovite rabe energije in uporabe 
najboljše razpoložljive tehnologije ter vse večje koriščenje 
razpoložljivih obnovljivih virov. Dejavnost postaja zelo 
zahtevna in nas zanima, kaj vi lahko ponudite svojim 
partnerjem in podjetjem? Kako dosegate to višjo stopnjo 
storitev, ko niste več zgolj izvajalec, temveč tudi nosilec 
znanja za svoje naročnike in jim potemtakem stojite ob 
strani ves čas, od ideje, izdelave projektov, izvedbe do 
zagona in seveda še naprej v fazi obratovanja?

Te tematike sem se nekoliko že dotaknil. Na zelo 
konkretno vprašanje moram ponuditi zelo konkreten 
odgovor. Družba je danes tako organizirana in ekipirana, 
da lahko ponudi integralno in celostno rešitev, torej rešitev 
od ideje do načrtovanja in njene izvedbe. Kot sem že 
omenil, smo izjemno napredovali v delu projektiranja in 
načrtovanja, z novo dodano vrednostjo visoke strokovnosti 
in usposobljenosti. Celoten inženiring za vse tehnološke 
rešitve lahko ponudimo iz ene točke. To je bila vedno naša 

želja in danes lahko rečem, da smo tako daleč, da vse to 
lahko zagotovimo. Seveda na področjih, ki v sklopu različnih 
projektov niso naša primarna dejavnost, poskrbimo za 
povezovanje z zanesljivimi slovenskimi ali tujimi izvajalci. 
Torej delujemo tudi kot integrator.

Slednje je še posebej pomembno za nove projekte, 
ki so po kompleksnosti in dejavnosti izredno raznoliki in 
je povezovanje in sodelovanje na strani načrtovanja ter 
izvedbe še toliko bolj pomembno. Tako kot se panoge danes 
srečujejo z globalnim in medsektorskim povezovanjem, 
moramo tudi na strani izvajanja projektov poskrbeti za to 
multidisciplinarno in integralno delo. Vse s ciljem, da sistemi 
dosegajo pričakovanja in cilje industrije ter operaterjev 
sistemov.

6. Kakšne imate izkušnje in kako se na strani izvajanja 
projektov v Sloveniji in v tujini medsebojno povezujete? 
Na katera področja se prednostno usmerjate? Katere 
primere in projekte v povezavi z zelenim prehodom in 
trajnostnimi cilji prepoznavate in jim dajete v prihodnje 
največji pomen?

V podjetju IMP Promont verjamemo, da smo pravi 
partner za najzahtevnejše tehnologije in projekte. Našim 
naročnikom svetujemo in pomagamo že pri pripravi idejnih 
zasnov. Nadalje lahko svetujemo ter zagotovimo optimalne 
rešitve za doseganje zahtevanih ciljev, kakovosti gradnje in 
optimizacijo stroškov. Z lastnim projektivnim oddelkom z 
izkušnjami na področju načrtovanja infrastrukturnih instalacij 
projekte pripeljemo do zrelostne stopnje za izvedbo. Od tu 
dalje pa v lastni režiji ali pa s svojimi dolgoletnimi partnerji 
zagotovimo njihovo izvedbo do faze začetka obratovanja. V 
primeru zahtevnejših objektov lahko oblikujemo konzorcij 
izvajalcev in kot vodilni partner konzorcija zagotavljamo 

v fazi preliminarnega načrtovanja in idejnih zasnov in še 
niste vključeni? Ali vi tudi sami lahko iz tega zornega kota 
ponudite podjetjem kakšne rešitve?

Za zagotavljanje konkurenčnosti na globalnih trgih 
morajo tudi družbe, ki delujejo v Sloveniji, slediti visokim 
standardom, ki jih pričakujejo njihovi kupci. Zadnja leta je 
postal ključni del prilagajanja družb, ki v svojih procesih 
porabljajo precejšnje količine energije, učinkovita raba in 
uporaba alternativnih virov. Zagotovo lahko rečem, da prav 
v vseh podjetjih, s katerimi sodelujemo, potekajo procesi 
načrtovanja zelenega prestrukturiranja. Vse seveda še ne 
gre povsem tekoče in prav nič ni samo po sebi umevno. 
Kot imamo priložnost spremljati, se dokončne zakonodajne 
usmeritve še vedno vzpostavljajo, skrbijo pa nas vedno 
ostrejši pogoji in časovne zahteve. Mogoče se nam zdi leto 
2030 še zelo daleč, a dejansko je to že jutri.

Nas vsekakor skrbi, da bodo pričakovanja odločevalcev 
v Evropi z zelenim prehodom preveč ambiciozna in bodo 
zaradi prisiljene hitrosti, v katero se bo potiskalo industrijo, 
napravili več škode kot koristi. Ne smemo pozabiti, da 
so ključna slovenska podjetja s svojo proizvodnjo vpeta 
v evropski in svetovni trg. Kolikor preostri ukrepi ali 
spremembe povzročijo samo kratkoročno nestabilnost ali 
celo nekonkurenčnost, je to lahko za majhno Slovenijo zelo 
slabo. Torej moramo poleg intenzivnega zelenega prehoda 
ohraniti dobro mero previdnosti in dolgoročne vizije.

Če se osredotočim na slovensko industrijo, moram 
še enkrat poudariti, da je na visoki ravni in je že krenila 
na pot prestrukturiranja. Lahko bi celo dejal, da so zanjo 
spremembe in prilagoditve stalnica in ne novost. Pri tem 
jim z našim močnim načrtovalskim delom seveda z veseljem 
pomagamo. Naj samo omenim, da nam je z večletnim 
sistematičnim pristopom uspelo oblikovati ekipo 39-tih 
visoko usposobljenih inženirjev v naši projektivi in izvedbi, 
kar je za današnje razmere in prihodnjo zahtevnost projektov 
izreden potencial, tako v slovenskem kot tudi širšem, 
mednarodnem prostoru. Glede povsem zelenih projektov 
smo prav tako ves čas v toku dogajanj, konkretne projekte pa 
pričakujemo v prihodnjih nekaj letih. Iz našega zornega kota 
je še vedno največja težava financiranje projektov, ki so v 
tem trenutku zaradi svoje zelene in trajnostne naravnanosti 
nekonkurenčni, sofinanciranje iz evropskih sredstev za ta 
namen pa še ni povsem zaživelo.

4. Še vedno aktualna korona kriza je povzročila 
spremembo v pogledu na delovanje družb. Dodaten impulz 
je zagotovo povzročila tudi kriza visokih cen energentov, še 
posebej plina in elektrike. Poleg individualnih uporabnikov 
so imele te razmere konec lanskega leta velik vpliv tudi na 
poslovanje družb. V kolikšni meri je to vplivalo na vas? Kaj 
opažate, je to vplivalo na vaše partnerje? Ali menite, da 
bodo te razmere povzročile premik na zelene tehnologije 
in vse večji obseg energetske samooskrbe in prilagajanja 
tehnologij? Kje prepoznavate v vsem tem svojo ključno 
vlogo?

Imate prav, korona kriza in Covid-19 nas nista obšla. 
V delu naših aktivnosti, kjer smo se lahko prilagodili z 
drugačnim režimom dela, smo to storili. Tam pa, kjer smo bili 
vezani na delo pri naših naročnikih, smo se v dogovoru z njimi 
in z upoštevanjem maksimalnih zaščitnih ukrepov za lastno 
zaščito in zaščito drugih, angažirali in izvajali naše aktivnosti 
in dela. Seveda velja, da je zdravje vedno na prvem mestu in 
to smo tudi upoštevali. Dogovorjena dela smo želeli opraviti 
v roku, navkljub težjim razmeram zaradi epidemije. Režim 
dela smo torej prilagajali na način, da je bilo mogoče dela 
večinoma izvajati in s tem izpolnjevati naše pogodbene 
zaveze. Večje težave smo zaznali v dobaviteljskih verigah. 
Časi dobav so se izredno podaljšali in lahko rečem, da so 
nas v takih razmerah reševale tudi naše lastne rezerve in 
skladišče. 

Posledice korona krize pri naših partnerjih vidimo zelo 
različno. Zagotovo je res, da je kriza povzročila razmislek 
v smeri zanesljivosti in dosegljivosti partnerjev naših 
naročnikov. Naenkrat je bilo zelo pomembno, da smo blizu, 
da smo dosegljivi in seveda zanesljivi. Nekateri so se namreč 
srečevali tudi s tem, da se jim izvajalci sploh niso odzivali na 
njihove klice. Kakorkoli, to novo tveganje velike odvisnosti 

52 53

Posebna izdaja 2022
revijaplin

Posebna izdaja 2022
revijaplin



nadzor nad izvedbo vseh del ter tako poskrbimo za 
kakovostno in pravočasno izvedbo obsežnejših oziroma 
zahtevnejših projektov.

Prednostno smo usmerjeni na področje industrijskih 
objektov s poudarkom na visoko zahtevnih objektih, kot 
so objekti s področja kemije, farmacije, biofarmacije in 
različnih drugih industrijskih sektorjev, ki potrebujejo 
posebne pogoje v prostorih za zagotovitev proizvodnega 
procesa. Projektiramo in izvajamo instalacije iz različnih 
materialov v različnih industrijskih obratih v prej naštetih 
panogah. In nenazadnje, smo eno od vodilnih podjetij za 
izvedbo vseh vrst infrastrukturnih cevovodov, namenjenih 
različnim medijem iz vseh vrst materialov in vseh dimenzij 
pod visokim tlakom. 

Zeleni prehod bo v naši panogi prednostno in najprej 
vplival na infrastrukturo, ki se bo uporabljala za tako 
imenovane zelene medije. Mogoče je ta čas iz današnjega 
zornega kota še daleč, kolikor pa želimo biti pravočasni, 
moramo fazo načrtovanja in zasnov prilagoditve procesov 
ter nadgradnje znanja za načrtovanje pričeti takoj. Zavedamo 
se namreč, da obstoječa infrastruktura v večini primerov za 
te nove medije ne bo ustrezna. Le z znanjem bo mogoče 
ustrezno presojati izbrane rešitve in jih optimirati. In prav 
v tem vidimo našo prvo razvojno prioriteto, ki nezadržno 
prihaja in je že postala dejstvo. Novi projekti nam torej 
nalagajo tudi nove naloge in pomembno za nas je, da smo 
te izzive pravočasno prepoznali in se nanje pripravljamo.

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

Moram priznati, da je veliko stvari, na katere sem v 
povezavi z vodenjem in delom v podjetju IMP Promont res 
ponosen. 

Na prvem mestu so moji številni sodelavci, 
danes nas je namreč že več kot 120, njihova 
edinstvena raznolikost, znanje, učinkovitost 

in zanesljivost se na vsakem koraku 
prenašajo v rezultate našega dela.

Kdor zdrži naš tempo, je naš in vsi skupaj smo zavezani 
našim naročnikom. Ti so namreč takoj na drugem mestu 
stvari, na katere sem ponosen. Uspešno izvedeni projekti, s 
katerimi se lahko pohvalijo naši naročniki, nas vedno znova 
krepijo in nam vlivajo potrebno samozavest za intenzivno 
delo naprej. In samo tako je prav - samo naprej.

INTERVJU G. TOMAZ PORENTA

Napovedujemo!
Revija Plin 2022 - pomlad
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Naše rešitve: storitve:
•	 Integrirani	sistemi	procesne	avtomatizacije	za	krmiljenje,	
nadzor	in	varnost	objektov	plinovodnega	omrežja.

•	 Lokalni	sistemi	procesne	avtomatizacije	krmiljenja	pogonov.
•	 Sistemi	za	procesno	krmiljenje	kompresorskih	postaj	in	
drugih	objektov	plinovodnega	omrežja.

•	 Sistemi	za	detekcijo	in	nadzor	plamena	in	plina.
•	 Zaščitni	sistemi	za	objekte	plinovodnega	omrežja.
•	 Celoviti	telekomunikacijski	sistemi	prilagojeni	za	potrebe	
plinovodnih	omrežij.

•	 Centralizirani	sistemi	za	avtomatsko	zbiranje	kvalitete	
delovanja	energetskih	omrežij	in	porabe	energentov.

•	 Postroji	za	avtonomno	generacijo	elektrike	po	principu	
izrabe	lastnosti	plinovodnega	omrežja.

•	 Krmilni,	upravljavski	in	nadzorni	sistemi	za	potrebe	
energetskih	omrežij.

•	 V	svojih	rešitvah	uporabljamo	produkte	uglednih	svetovnih	
proizvajalcev	 in	produkte,	ki	 so	plod	 lastnega	znanja	 in	
razvoja.

•	 Izdelava	projektne	dokumentacije	na	področju	industrijske	
avtomatizacije	in	telekomunikacij.

•	 Proizvodnja	in	integracija	sklopov	za	industrijsko	
avtomatizacijo	in	telekomunikacije.

•	 Načrtovanje,	priprava	in	izvedba	tovarniških	testiranj.
•	 Programiranje	sistemov	za	procesno	avtomatizacijo.
•	 Integracija	sistemov	procesne	avtomatizacije	z	
informacijskimi	sistemi.

•	 Dobava,	montaža	in	spuščanje	opreme	v	zagon.
•	 Vzdrževanje	in	tehnična	podpora.
•	 Izvedba	projektov	na	ključ.

U g l e d • i z k U š n j e • i n ovac i j e

Comita	d.d.
Comita	Group	of	Companies
Ljubljanska	cesta	24a
4000	Kranj,	Slovenija

Tel.:	+386	(0)4	281-25-25
Fax:	+386	(0)4	281-25-26
comita@comitagroup.com
www.comitagroup.com

3000 km plinovodov
100 objektov
30 let

K sodelovanju vabimo strokovnjake s področja industrijske 
avtomatizacije in telekomunikacij, podjetja z inovativnimi 
produkti s področja plinskih tehnologij kot tudi mlade 
strokovnjake, ki želijo svoja znanja nadgraditi na 
mednarodnih projektih.

Podjetje Comita d.d. je sistemski integrator, proizvajalec in dobavitelj 
celovitih tehnoloških rešitev in storitev s področja telekomunikacij, 
informacijskih tehnologij in industrijske avtomatizacije. 

Delujemo	v	sklopu	Skupine	podjetij	Comita	in	se		osredotočamo	na	izvedbo	
najzahtevnejših	mednarodnih		infrastrukturnih	projektov.
Ponosni	smo,	da	že	več	kot	30	let	sodelujemo	na	mednarodnih	projektih	izgradnje	
plinovodnih	omrežij.	Slovensko	znanje	in	tehnologije	smo	vgradili	v	več	kot	3000km	
plinovodov,	naši	produkti	so	vgrajeni	v	več	100	objektov	plinovodnih	omrežij.
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KaKo vam lahKo 
pomagamo?
Smo zastopnik svetovno 

znanih, kakovostnih 

proizvajalcev komponent 

s področja notranjih in 
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Vaillant Slovenija
Dolenjska cesta 242b

1000 Ljubljana, Slovenija
www.vaillant.siwww.beretta.si

www.alwagi.si

TPJ, d.o.o., Jesenice
Cesta 1. maja 42
4270 Jesenice 

t: +386(0)4 5833 326
 
tpj@tpj.si
http://www.tpj.si

Revija PLIN - zemeljski plin
Že 6 leto z vami in za vas
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Stopite na plin.
Dobesedno.
Audi A5 Sportback g-tron

Podatki o porabi in emisijah za Audi A5 Sportback g-tron:

Poraba goriva (m3/100 km), kombiniran način vožnje: 6,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 120 (WLTP). 

Emisijska stopnja: EU6 DG. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10  in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si

Verovškova 78, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 530 35 00, porscheinterauto.net

Porsche VerovškovaVabljeni na ogled modela Audi A5 Sportback g-tron  

v prodajni salon Porsche Verovškova. Z veseljem vam bomo 

razkrili vse prednosti inovativnega pogona na zemeljski plin.
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