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TEHNOLOŠKI VELIKANI
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1. Koliko časa družba Siemens že dela s slovenskimi 
podjetji in od kdaj ste prisotni v Sloveniji?

Siemens je že več kot 145 let partner slovenskega 
gospodarstva. Prve oblike sodelovanja, za katere obstajajo 
dokazi, segajo v leto 1869, ko je ustanovitelj korporacije 
Siemens Werner von Siemens s takratno Kranjsko industrijsko 
družbo podpisal sporazum o sodelovanju na področju 
proizvodnje železa v Zoisovih fužinah na Radovni. Od leta 1992 
pa ima Siemens v Sloveniji tudi regionalno družbo, ki skrbi za 
prodajo in poprodajno podporo celotnega Siemensovega 
portfelja na slovenskem trgu. Siemens je sodeloval pri nekaterih 
ključnih infrastrukturnih projektih v Sloveniji in je prispeval k 
pomembnemu delu slovenske tehniške dediščine. 

2. Prosimo vas za kratko predstavitev vaše družbe v 
Sloveniji in ključnih dejavnosti ter storitev, ki jih nudite, in 
organizacijsko strukturo.

Siemens je globalna korporacija, ki se osredotoča na 
področja elektrifikacije, avtomatizacije in digitalizacije. Je 
eden največjih svetovnih proizvajalcev izdelkov in rešitev 
za industrijsko avtomatizacijo, celotno energetsko verigo, 
transport in tehnično opremo objektov. Pa tudi energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki so v poslovnem letu 2016 kupcem 
pomagale zmanjšati izpuste CO2 za 521 milijonov ton, kar je 
več kot 60 % letnih izpustov CO2 Nemčije. 

Družba Siemens d.o.o. je v 100-odstotni lasti korporacije 
Siemens AG, naša osnovna dejavnost pa je prodaja, vodenje 
projektov, poprodajna podpora in servis za celoten portfelj 
Siemensovih izdelkov in rešitev. Slovenskemu gospodarstvu 
in javnemu sektorju omogočamo takojšen dostop do 
najnaprednejših, inovativnih tehnologij z že omenjenih področij.

3. Kakšna je po vaši oceni vloga družbe Siemens v 
slovenskem energetskem prostoru?

Ker ponujamo kakovostne, energetsko učinkovite in seveda 
inovativne – pomislite samo na projekt 3D natisnjenega 
rezervnega dela za Nuklearno elektrarno Krško, s čimer smo 
globalno gledano postavili nov mejnik – tehnologije, se vidimo 
kot partnerja slovenskemu gospodarstvu na različnih področjih. 
V številkah ocenjujemo, da je 50–60 % energije v Sloveniji  letno 
proizvedene s Siemensovo opremo,  tehnološko pa smo močno 
prisotni tudi na področju prenosa in distribucije električne 
energije.  Vedno večji pa so izzivi učinkovite rabe energije tudi 
v industriji, transportu in seveda zgradbah, kjer že tradicionalno 
sodelujemo z različnimi lokalnimi partnerji pri uvajanju novih, 
vedno bolj inovativnih, tudi digitaliziranih rešitev.

4. Katere so glavne prednosti in ključni produkti, ki jih 
ponujate na področju zemeljskega plina?

Enota v Termoelektrarni Brestanica je opremljena 
tudi s t. i. »Black Start« kapaciteto, kar pomeni, da lahko 
začne z obratovanjem tudi v primeru popolnega razpada 
elektroenergetskega sistema.

Sicer pa ima Siemens v svojem portfelju tudi proizvode 
in rešitve  s področja črpanja, predelave  in prenosa plina in 
nafte, smo specialisti na področju procesne tehnologije in 
avtomatizacije.

Leta 2015 je Siemens ta del portfelja dopolnil še z nakupom 
ameriškega podjetja Dresser Rand ter  britanskega podjetja 
Rolls -Royce Energy ter se tako okrepil tudi na področju 
kompresorjev in aero derivatnih plinskih turbin.

5. Kakšen je razvoj plinskih tehnologij pri podjetju 
Siemens, oziroma kakšne so smernice tehnološkega razvoja 
na področjih: plin, elektrika, obnovljivi viri, energetsko 
upravljanje?  

Pri Siemensovih proizvodnih enotah, delujočih na plin, torej 
predvsem plinskih turbinah, ter po novem tudi plinskih batnih 
motorjih, ki jih je Siemens pred nedavnim dodal v svoj portfelj, 
je poudarek predvsem na: vse večji fleksibilnosti, ki omogoča 
hitre odzive na obnašanje današnjih mrež; čim višjem izkoristku 
zaradi visokih pritiskov na obratovalne stroške; zanesljivosti 
obratovanja, povezani tudi z digitalizacijo, ki vse bolj omogoča 
servisiranje glede na dejansko stanje naprav.

Na splošno velja, da so vsa ta področja soodvisna in da 
bodo kljub hitremu razvoju na področju obnovljivih virov 
energije, konvencionalni viri še vedno igrali pomembno vlogo, 
zato so temu ustrezna tudi vlaganja Siemensa na  področje 
plina v zadnjih letih. Zaradi diverzifikacije in vedno večje 

Sistemsko gledano so največji porabniki zemeljskega 
plina proizvodne enote za električno energijo, delujoče 
na plin. V Sloveniji imamo tri Siemensove plinske turbine 
tipa SGT-800, od teh je ena v gradnji v Termoelektrarni 
Brestanica, ki so v funkciji sistemske rezerve, torej se 
vključijo hitro in zanesljivo v primerih nujne potrebe po 
električni energiji, ki jo lahko povzroči izpad kakšne večje 
enote.
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decentralizacije proizvodnje, transformacije zgradb iz porabnika 
v proizvajalca energije, bo seveda nastala še močnejša potreba 
po razvoju pametnih omrežij in učinkovitejšem upravljanju z 
energijo. Vsemu temu pa bodo sledili tudi novi poslovni modeli, 
ki bodo izziv ne le za naše kupce, ampak tudi za proizvajalce 
opreme in ponudnike rešitev, kot je Siemens.

6. Kakšna je vaša napoved ključnih inovativnih rešitev, 
ki jih pričakujete v naslednjem kratkoročnem časovnem 
obdobju?

Postopen prehod na digitalizacijo procesov - tako v 
proizvodnem smislu, kot tudi v obratovanju in njegovem 
nadzoru ter napovedovanju. Prav tako pričakujemo nadaljevanje 
procesov 3D tiskanja v energetiki oziroma plinskih proizvodnih 
enotah ter istočasno procese optimizacije obratovanja. 
Zanimivo bo uvajanje novih, odprtih platform IOT, Siemens se 
s svojim Mindsphere-om  osredotoča predvsem na varnostne 
vidike v industriji in infrastrukturnih panogah.

Pomemben element v energetiki pa bo tudi shranjevanje 
energije, Siemens namerava v kratkem z ameriškim podjetjem 
AES ustanoviti joint venture podjetje Fluence, ki bo nov globalni 
tehnološki igralec na tem področju.

7. Na kaj se lahko vaši kupci v regiji najbolj zanesejo?

Ponosni smo, da se lahko naši kupci  zanesejo na našo lokalno 
prisotnost in bližino, vrhunsko usposobljen kader, sodelovanje 
z lokalnimi resursi in njihovo porabo. Ponujamo dolgoročni 
pristop namesto kratkovidnega. Naše podjetje obstaja več kot 
170 let, inovacije, sodelovanje in posluh za kupce pa so tisti 
razlogi, zaradi katerih smo danes še vedno prisotni na tržišču.  

8. Kakšen je vaš pogled na prihodnost plinskih tehnologij 
v Sloveniji, regiji in širše v Evropi?

Plin kot »prehodni« energent iz ogljične v brezogljično 
družbo bo v prihodnjih desetletjih igral pomembno vlogo. 
Nemčija se poslavlja od tradicionalnih virov energije,  kot 
je na primer jedrska;  večje renesanse od omenjene v 
Evropi pravzaprav ni pričakovati. Povečuje se tudi pritisk 
na proizvodnjo elektrike iz premoga, predvsem prek 
okoljevarstvenih zahtev, hkrati pa »zelene« tehnologije 
kljub relativni razširjenosti še vedno niso v stanju povsem 
zamenjati »tradicionalnih« virov.  Prihodnost bo ponudila 
rešitve obširnih kapacitet shranjevanja šele ob uveljavitvi 
pametnih omrežij. Do takrat  je edina alternativa plin s 
svojimi visokimi izkoristki, nizkimi emisijami ter izredno 
obratovalno fleksibilnostjo.
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