
 
 

 

 

 

 

V okviru strokovnega posveta Kompetenčnega centra Energija, »Prehod v 

brezogljično družbo«, je v drugem delu dogodka potekala okrogla miza. 
  

četrtek, 25 .2., od 11.30 do 13.00, spletna izvedba (Zoom)  

Organizator: KOC Energija 

 

Sodelujoči:  

 

 Gregor Rome, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energetiko 

 Primož Tručl, Enerson d.o.o., Združenja slovenske fotovoltaike 

 dr. Dalibor Kranjčič, DEM 

 mag. Andrej Zorec, E-prihodnost 

 Igor Voršič, HSE 

 dr. Boris Sučić, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost 
 

Moderator: mag. Peter Kaube, Akademija distribucije Elektro Maribor 

 

TRANSKRIPCIJA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV NA OKROGLI MIZI 

 

Kaube: Energetska zakonodaja nam daje okvir, da lahko delamo v smeri ciljev, ko smo si jih kot 

država zastavili. Imamo že določene sistemske dokumente kot je NEPN, predstavljena je bila tudi 

Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050. Kaj se v tem trenutku dogaja na področju 

energetske zakonodaje. Kaj je novega? 

Rome: V sklopu direktive s podnebnega področja se celotno področje podnebne zakonodaje 

prenavlja. Do zdaj smo imeli krovni energetski zakon EZ-1, ki se zdaj deli na različna področja. 

Posamezni členi iz energetskega zakona ugašajo in se selijo v bolj specializirane zakone. Zakon o 

učinkoviti rabi energije je že sprejet, v medresorskem usklajevanju je Zakon o spodbujanju rabe 

obnovljivih virov energije, sledijo pa še naslednji, kot je Zakon o oskrbi z električno energijo in po 

potrebi še drugi. Največja aktivnost, ki se zdaj dogaja, je prenašanje evropskih direktiv v nacionalno 

zakonodajo.  

Kaube: Precej se dogaja na področju OVE, tudi v evropskem prostoru in mislim, da bo v prihodnje tu 

tudi težišče zakonodajnega dela.  

Rome: Da, res je. 

Kaube: Dr. Boris Sučić, v zadnjem času smo lahko v medijih brali, da če Slovenija ne bo dosegla ciljev, 

bomo morali s proračunskim denarjem financirati gradnjo OVE v tujini. Ali ste mnenja, da že 

zaostajamo, da bi morali že imeti prve revizije že obstoječih strateških dokumentov? 

Sučić: Poudaril bi, da nas je Covid kriza vse skupaj presenetila, tako da so v podobni situaciji tudi 

druge evropske države. Že nekaj let zaostajamo za Evropo na področju izrabe OVE, na srečo pa smo 

na področju učinkovite rabe energije dokaj dobri.  

https://energijakoc.si/


 
 

 

 

 

Glede na trende, ki se nakazujejo in  nove zaostrene cilje, ki jih napoveduje EU parlament, sem 

mnenja, da bomo morali v kratkem revidirati naše strategije. Streznitev bo potrebna, vprašati se 

moramo, zakaj določene stvari pri nas ne delujejo. Že v prvem delu današnjega dogodka smo slišali, 

da je v Sloveniji prisotnih več sindromov, zakaj se določene stvari ne da izvesti. Menim, da živimo v 

času, ko dominira »banana sindrom« - »build absolutely nothing anywhere near anyone«, poleg tega 

pa sem prepričan, da je koncept energetskih skupnosti nekaj, kar smo tudi v NEPN-u predlagali kot 

izvedbeni model, pisan na kožo Sloveniji. To pomeni, da lahko naša intenzivno energetska podjetja 

integriramo v lokalno okolje, na strehah teh podjetij postavimo večje sončne elektrarne, odvečno 

toploto iz teh podjetij povežemo z lokalnimi sistemi za daljinsko ogrevanje in dosežemo zelo 

pomembne učinke. Prepričan sem, da ko bomo naredili prvega izmed takih projektov, da se bo 

sprožil plaz in da bomo šli naprej v tej smeri. Vedno rad poudarim, da nikakor ne smemo pozabiti na 

distribucijo električne energije. Imam občutek, da se nam prepogosto zdi preveč samoumevno, da 

električna energija prihaja iz vtičnice in ogromno stvari pri tem pozabimo. Omrežje za distribucijo 

električne energije je hrbtenica bodočega prehoda v nizkoogljično družbo in če se tega ne bomo 

zavedali, se bomo soočali  z ogromnimi težavami po letu 2030. Lahko smo fleksibilni, če imamo dobro 

in zdravo hrbtenico. Zelo težko smo fleksibilni, če hrbtenica ni v dobri kondiciji in potem vsi ukrepi na 

področju fleksibilnosti padejo v vodo.  

Kaube: Vprašanje za gospoda Tručla. Imamo dve uredbi o obnovljivih virih, pripravlja se zakon o OVE, 

ampak hkrati ugotavljamo, da pri sončni energiji zaostajamo. Potenciali so, ampak kaj manjka? Ali 

manjkajo poslovni modeli? Kaj manjka, da bi se vključenost OVE, predvsem sonca, povečala?  

Tručl: Mislim, da gre za to, da bi se morali vsi posvetiti svojemu področju, torej, distributerji 

distribuciji - kot je rekel g. Sučić, hrbtenici. Prevečkrat se vsi posvečamo vsemu in zato ni pravih 

rezultatov. Govorim konkretno o tem, da moramo izvajalci fotovoltaike skrbeti, da delamo dobre 

elektrarne z dobrimi elementi, s pravimi rešitvami. Distributerji bi morali skrbeti, da bo hrbtenica 

zdrava, da bodo trafo postaje zadostne itd. Upravitelj prenosnega omrežja dobro skrbi za prenosno 

omrežje, manjka pa nam pri distribuciji. V NEPN-u je napisano, da je treba zgraditi še ogromno 

(sončnih) elektrarn, če hočemo doseči cilje, še vedno pa se ukvarjamo samo z malimi elektrarnami. 

Postavljamo, 11, 12, 15 kW elektrarne, ampak s tem je nemogoče doseči cilje NEPN-a. Potrebno bi se 

bilo lotiti večjih projektov, tu pa se ustavimo pri razpisih. Ko se pogovarjam z večjimi tujimi 

investitorji, ki bi bili pri nas pripravljeni postaviti 10, 20, 30 MW elektrarne, vse najprej zanima, po 

kakšni ceni bodo lahko prodajali elektriko. In zgodi se, da jim rečemo, da razpis bo. Zanima jih, kakšno 

ceno bodo dobili. Jasnega odgovora ne dobijo, takoj pa so soočeni s številnimi zahtevami. Zato se vse 

ustavi. Da bi res naredili preboj pri postavljanju večjih sončnih elektrarn, se je treba zgledovati po 

dobrih praksah iz Evrope, kjer ni toliko vnaprej določenih detajlnih pogojev. Če hočemo imeti vse 

osnovano vnaprej, se zgodi, kar se je zgodilo v primeru vetrnih elektrarn in bojim se, da se bo to 

zgodilo tudi v primeru večjih sončnih elektrarn. Začeti moramo gledati z vidika investitorja. Investitor 

ima samo en cilj. Ko se odloči, da bo denar namenil za en cilj, ga hoče čim prej realizirat. Menim, da 

tega odločevalci ne upoštevajo dovolj.  

Kaube: Vprašanje za mag. Andreja Zorca. V Evropi bi naj bilo do leta 2030 do nekje 30 milijonov 

električnih avtomobilov. Predpostavimo lahko, da bo ta trend prišel tudi v Slovenijo in da se bo delež 

električne mobilnosti povečal.  Je Slovenija pripravljena na to? Imamo pogoje za znatno povečanje 

električnih vozil ali nas čaka še velik izziv na tem področju? 

Zorec: Napovedi za razvoj elektro mobilnosti v Evropi so, kot jih omenjate, vendar lahko izpostavimo 

tri točke, ki omejujejo razvoj tega področja oz. vzdržujejo nek status quo.  



 
 

 

 

 

Eno je, da so cene električnih avtomobilov relativno visoke. Drugo je strah uporabnikov pred 

omejenim številom km, ki jih električni avtomobili zmorejo, preden se sprazni baterija. Tretji vidik pa 

je infrastruktura. Infrastruktura mora biti zanesljiva in 100 % na razpolago. Ta dva dejavnika, vozila in 

infrastruktura,  sta povezana. V Sloveniji se to zelo pospešeno premika v zadnjem letu dni. Dobili smo 

nov Razvojni načrt operaterjev sistema, imamo NEPN, imamo nova Sistemska obratovalna navodila 

pa tudi Zakon o učinkoviti rabi energije in vsi so usmerjeni v razvoj električne mobilnosti. Leta 2030 

lahko v Sloveniji pričakujemo 20 % električnih vozil, kar pomeni 15.000 električnih vozil letno na cesti. 

Temu ustrezno bomo morali prilagoditi tudi infrastrukturo. V našem podjetju (E-prihodnost) se 

ukvarjamo tudi z gradnjo polnilnic in pri tem smo povezani z distribucijo in zaupamo sistemskemu 

operaterju, da bo omrežje uspelo te povečane kapacitete sprejeti.  

Polner: Vprašanje za Andreja Zorca. Nova sistemska navodila, ki začnejo veljati s 1. 3. 2021, 

predpisujejo tudi način priključitve polnilnic električnih vozil, kjer je polnilnica v uporabi tudi kot vir, 

kot hranilnik. Zato se morajo priključna mesta graditi kot možnost oddaje oz. sprejemanja te energije 

iz vira električnega vozila. Kar se pa tiče vozil, določena vozila na trgu že ponujajo tehnologijo V2G, 

kjer lahko oddajaš energijo v omrežje. V naslednjih letih, do 2025, se pričakuje, da bo to standardni 

element polnilne postaje električnega vozila. Veliko se dela tudi na dinamični obremenitvi, kar je 

vezano na omrežje, kjer se moč polnjenja regulira v tem smislu, da se ne presega priključne moči – v 

povezavi s sončno elektrarno in v povezavi s hranilniki.  

Rome: Kot zanimivost, že sprejeti Zakon o učinkoviti rabi energije v enem členu določa, da se v 

prihodnosti stavbe opremljajo z infrastrukturo za polnjenje električnih vozil. To posega v  gradbeno 

zakonodajo, vendar se je preneslo tudi v energetski zakon.  

Polner: Ljudje, ki so v mestih, v stanovanjih v blokih, so v tem smislu na slabšem, vsaj v začetku, kar 

se tiče uporabnosti električnih vozil . 

Zorec: Ta problematika je prisotna že ves čas. Zadnjih 5 let je ta manko na večstanovanjskih objektih 

prisoten, zato posledično ni takšnega razvoja električne mobilnosti v Sloveniji, kot je bil pričakovan. 

Ampak z Zakonom o učinkoviti rabi energije je zdaj zapisano, da mora biti vsaka novogradnja 

opremljena z določenim številom polnilnih postaj ali z inštalacijo za polnilne postaje. Tako, da imamo 

zdaj tehnične rešitve, ki jih moramo realizirati.  

Tručl: No, na področju sončnih elektrarn tega ni, pa bi tudi bilo lahko predpisano, da bi vsaka 

novogradnja mora biti opremljena, če ne že s sončno elektrarno, pa vsaj s pripravo za sončno 

elektrarno. Zakonodajo bi lahko v tej smeri dopolnili, sploh zakon, ki še ni sprejet, o obnovljivih virih 

energije. 

Rome: Pri vseh novogradnjah je cilj, da se gradi nič energijsko zgradbo. Z obvezno namestitvijo 

sončnih elektrarn na stavbo bi pa šli že v smeri plus energijskih stavb.  

Kaube: Vprašanje za dr Kranjčiča. Vse sisteme umetne inteligence je bilo treba vključiti v obstoječe 

baze podatkov. Ali ste imeli pri tem kakšne težave? 

Dalibor Kranjčič: V bistvu smo vključevali zgolj neke pilotske projekte in to so vse koraki, ki nas še 

čakajo. V prvi vrsti integracija globokega učenja, nato modeliranje vsega skupaj. Veliko sem delal na 

področju modeliranja in tu so izzivi. Morate vedeti, da scala sistemi, nadzorni sistemi vedno nekoliko 

zaostajajo. V preteklosti so recimo zaostajali v smislu informacijskih tehnologij, določene stvari 

pridejo vedno pozneje, ker hočemo ohraniti neko robustnost in podobno je tudi tukaj. Vedno so neke 

ovire. Recimo, ne glede na to, kako so napredni centri vodenja, še vedno se pri protokolih OPC, OBC 



 
 

 

 

 

nekaj zatakne. Ni nujno, da boste imeli podatke na sekundni ravni. Če obdelujete neke podatke v 

excelu, to pomeni, da se lahko hitro nekje zatakne. Želim povedati, da še vedno obstaja določena 

mera nefleksibilnosti v sedanjem stanju tehnike, po drugi strani pa je izjemen napredek umetne 

inteligence, globokega učenja ipd. in predvidevam, da bodo slej kot prej proizvajalci teh sistemov 

(Scada, Automatica) prišli do tega, da bodo že nekako vgradili umetno inteligenco v svoje sisteme, da 

bo možno na podlagi nekih trendov, prikaza nekih merilnih veličin že vnaprej pripraviti modele. 

Mislim, da bo šel napredek v to smer.  

Kaube: Če gre distribucijsko podjetje v nakup novega centra, je smiselno nastavke IA že upoštevati? 

Kranjčič: Seveda. Konkretno, v centru vodenja, ki ga imamo mi (mislim, da ga ima tudi ELES in GEN, in 

drugi, samo, da so druge različice), je že integrirano okolje MATLAB. Integrirano je zelo močno okolje 

MATLAB, predvidevam, da bi se bilo treba v sklopu tega projekta nadgradnje s proizvajalcem 

dogovoriti, da okolje še bolj prilagodi. Neki nastavki za uporabo najsodobnejših tehnologij, globokih 

umetnih nevronskih mrež, podatkovnih naprednih analiz itd., so že. Ko se danes zastavlja nov projekt, 

je treba s tem začeti in razmišljati v tej smeri. Tehnologija gre naprej, hitrosti računalnikov so vedno 

večje in že imamo pripravljene tehnologije za to, kar bo prišlo.  

Kaube: G. Igor Voršič, HSE vedno enačimo zgolj z nekimi velikimi proizvodnimi enotami, česar ne 

mislim v slabem smislu. Kako vi vidite prehod v nizkoogljično družbo? Je to zgolj v zamenjavi virov 

proizvodnje? S katerimi projekti se trenutno ukvarjate v HSE? 

Voršič: Med kratkoročnimi cilji so tudi sončne elektrarne z nekaj MW. Danes je že bil izpostavljen 

pomen vlaganja v večje sončne elektrarne. Letos imamo v načrtu en tak projekt v Dolu pri Trbovljah 

(3 MW). To sicer predstavlja majhen delež, so pa to koraki v tej smeri. Dudi DEM trenutno dela na 

podobnih projektih, kjer bomo govorili o nekaj 10 MW inštalirane moči. Na področju vetrnih 

elektrarn se trudimo za razvoj, vendar, kot je bilo danes že rečeno, se soočamo s težavami umeščanja 

v prostor, komuniciranjem z javnostjo, v kar pa vlagamo veliko energije.  

Kaube: G. Gregor Rome, veliko bo treba izobraževati na vseh nivoji. Ali boste tudi v zakonodajnem 

smislu izdali pravne dokumente, s katerimi bo usposabljanje dobilo pravo mesto v sodobni energetiki?  

Rome: Kar se tiče usposabljanja na področju OVE, je bil že sprejet Pravilnik o strokovnem 

usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije. To področje pokriva tudi Zakon o 

spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE). Trenutno v Sloveniji izobraževanje inštalaterjev 

naprav za OVE ni obvezno, kar EU direktiva dopušča, ga bomo pa spodbujali na vse mogoče načine. 

Pravilnik je sprejet in v naslednjem koraku bomo objavili javni natečaj, kjer bomo izbrali izvajalce teh 

usposabljanj. Predvidenih je pet področij, to so inštalaterji fotovoltaike, izvajalci geotermije (rudarsko 

področje; vrtanja), tretji segment pa je sestavljen iz treh vrst naprav, to so biomasni kotli, toplotne 

črpalke in sončni kolektorji. Izobraževanja pa se že izvajajo na področju pregledov, to so energetske 

izkaznice, pregledi klimatskih naprav, zdaj pa se bo uredilo tudi na področju ogrevalnih sistemov. Na 

teh področjih bo potrebno zgraditi bazo neodvisnih strokovnjakov, ki bodo to izvajali. Vsi ti pregledi 

ne smejo biti razumljeni kot neka ovira, temveč kot orodje za zniževanje rabe električne energije in 

povečanje rabe OVE. Menim, da je z vidika izvajalcev priložnost, da si posamezni res kakovostni 

zgradijo ime in prikažejo primere dobrih praks v industriji in širše.  

Kaube: Vprašanje dr. Sučiću. Koliko so investicije in razvoj pomembne pri prehodu v sodobno 

energetiko? V NEPN-u pišemo o nekaterih raziskavah na področju vodika, vendar smo mogoče 



 
 

 

 

 

nekoliko oddaljeni od aplikativnosti. Bo inovativnost odigrala pomembno vlogo za Slovenijo in ali je to 

tudi priložnost za gospodarstvo, za družbo, za izobraževanje itn.? 

Sučić: Vsekakor gre za velikansko priložnost. V NEPN-u so predvidene podpore za demonstracijske 

projekte, recimo, proizvodnja vodika je zelo smiselna na lokacijah, kjer je tudi poraba vodika, npr. 

jeklarna na Jesenicah; podjetje SIJ Acroni, v procesu rabi tudi vodik. Danes je ta vidik pridobljen na 

klasičen način in ga pogosto imenujejo tudi sivi (grey) vodik. V prihodnje bi lahko na tej lokaciji v 

sodelovanju npr. s podjetjem Geoplin pa tudi s podjetjem, ki trenutno dobavlja vodik za potrebe 

proizvodnje, lahko naredili pilotni projekt, viške tega vodika bi lahko stiskali v obstoječe omrežje za 

zemeljski plin. NEPN to predvideva in omogoča. Na ta način bi spodbudili lokalni razvoj, omogočili bi 

lahko pilotni projekt v javnem potniškem prometu na Jesenicah in seveda izboljšali okoljsko podobo 

podjetja SIJ Acroni. 

Kaube: Torej so nastavki novih tehnologij že dobro opredeljeni v teh sistemskih dokumentih? 

Sučić: Da tako je. Če se NEPN bere na ta način, je potrebno začeti pripravljati projekte in s temi 

projekti tudi kandidirati za sredstva.  

Kaube: G. Tručl, iz medijev smo slišali, da bo imel Dunaj do leta 2030 inštaliranih 60 MW solarnih 

sistemov, kar bo napajalo 250.000 domov oz gospodinjstev. V Sloveniji v velikih mestih tega ni. Ali 

lokalne skupnosti mest v svojih energetskih konceptih izražajo tudi željo po velikih proizvodnih enotah, 

kot so sončne elektrarne? 

Tručl: Zaenkrat je to na ravni razmišljanja, v zadnjem času vse bolj, ker se je začel nek premik v glavah 

občinarjev oz. tistih, ki morajo razmišljati o postavljanju sončnih elektrarn v urbanih okoljih. To je 

posledica tega, da se je to začelo postavljati na individualnih hišah. V zadnjem letu imamo izvajalci 

ogromno povpraševanj in instalacij samooskrbnih elektrarn. Veliko jih je, čeprav kilovatov pa ne 

toliko, ker so pač male elektrarne. Ampak ta mentalni premik se je začel in so ljudje v upravnih 

enotah, občinah rekli, zakaj ne bi tega, kar ljudje delajo sami zase, naredi tudi za občino. To govorim 

iz lasten izkušnje, tako da sem zelo optimističen, vendar je treba narediti še tisti drugi premik, o 

katerem sem govoril prej. Ko se bo občina odločila, da bo nekemu blokovskemu naselju pomagala, da 

se na strehah vseh blokov postavijo sončne elektrarne, da ne bodo naleteli na take ovire, s katerimi 

se srečujemo že desetletje pri vetru. Mislim, da bi morali to izkušnjo z vetrom uporabiti v pozitivnem 

smislu, da bo občina dejansko pomagala, ne samo na verbalni ravni, ampak da bo pomagala speljati 

postopke tako izvajalcem kot investitorjem, da bomo potem res lahko dosegli neke številke, ki nas 

bodo pripeljale do tistih 5 gigavatov, ki jih omenja NEPN.  

Kaube: G. Kranjčič, če umetno inteligenco prenesemo v distribucijo, kjer imamo množico podatkov; 

največji podatki so podatki odčitanja odjema. Ali se taki sistemi lahko tudi učijo in ali lahko s takim 

sistemom tudi napovedujemo. Kajti največja naloga ali pa v tem trenutku tudi skrivnost je, kako dobro 

napovedovati porabo za naprej z različnimi podatki, podatki iz sistema, podatki iz okolja. Ali lahko to 

uporabljamo tudi v distribuciji? 

Kranjčić: Seveda uporabljamo, ampak bom malo drugače podal odgovor na vaše vprašanje. V vaši 

predstavitvi mi je bilo zelo všeč, ko ste rekli, da je poudarek na inovacijah in na pomenu 

usposabljanja. Spraševali ste se, kakšno znanje je potrebno za to. Pojavljajo se novi poklici, kot je 

podatkovni znanstvenik. Množica mladih na svojem FB, LinkedIn profilu izmenjuje informacije 

nesebično, bodisi da gre za znanstvene vire ali pa recepte. Na vaše vprašanje bom odgovoril, da je 

najprej potrebno imeti ustrezno izobražene ljudi. Velika verjetnost je, da se bodo pojavili novi poklici. 



 
 

 

 

 

Da bo to morda podatkovni znanstvenik za elektroenergetiko npr. Kar zadeva samo tehniko, je na 

zelo visoki ravni. Prej smo govorili o globokih umetnih nevronskih mrežah, sposobnostjo mrež, da se 

same skonfigurirajo, da same nekaj počnejo. Seveda, potrebno je tudi znanje. Tudi tista klasična 

znanja so potrebna, kot je razumevanje procesov kot takšnih. Če govorimo o modeliranju 

hidroelektrarn ali česarkoli, je treba poznati osnove. Vendar mislim, da glede na to, kako se stvari 

hitro razvijajo, ta koncept »black box-a«, kjer bi nekje postavili nek super računalnik in množico 

podatkov pripeljali v te nevronske mreže, niti ni tako napačen. Lahko se zgodi, da bodo ti sistemi že 

sami prišli do nekih modelov oz. konkretnih rezultatov, ki bi se jih dalo konkretno praktično uporabiti 

in mislim, da bi se splačalo to preizkusiti. Ne bi bilo odveč, če bi se angažirali določeni podatkovni 

znanstveniki, določeni super procesorji. Skratka, da bi se nekatere procese poskušalo zmodelirati z 

nekim »black box« pristopom.  

Kaube: Da, to je res verjetno prihodnost, ki nas čaka in je prav, da o jej govorimo že zdaj. Vprašanje za 

g. Zorca: Če pričakujemo povečan val e-mobilnosti v Sloveniji, se pojavi več vprašanj. Ali imamo dovolj 

polnilnih postaj, ali imamo dobro urejeno pravno zakonodajo, ali imamo dober poslovni model 

plačevanja. So vsi ti elementi e-mobilnosti v Sloveniji dobro povezani na ustrezni ravni ali je kje 

potreben dodaten razvoj posameznih elementov e-mobilnosti? 

Zorec: Trenutno stanje v Sloveniji je tako, da je polnilnih postaj dovolj pa tudi število električnih 

avtomobilov ni tako veliko. Tudi in bila taka rast, kot se je predvidevalo. Problem je drugje. Če 

spremljamo strategije mest v Evropi in tudi v Sloveniji, vidimo, da prihaja močen val mestnih 

transportov, ki bodo prešli na elektrifikacijo. Zato se ne pogovarjamo več o manjši priključni moči, 

ampak se pogovarjamo o večjih močeh polnjenja. En avtobus ima baterijo cca 300 kW ur, polni pa se 

z 200 kW. Takih avtobusov imaš v mestu v prvi fazi 10, v drugi fazi 20 in tako naprej. Treba je 

zagotavljati infrastrukturo. Tako da ta val se bo zgodil v kratkem, v naslednjem letu do dveh. Vsi 

vemo, da to vpliva na omrežje. Te polnilne postaje moramo nekako priklopiti ali v sistem ali preko 

neke regulacije. Pri tem se iščejo rešitve tudi z dobavitelji, s sistemskim operaterjem v smislu 

zmožnosti omrežja. Tu vidim v prihodnje največ težav in pričakujem ustrezno sodelovanje na tem 

nivoju, da bo lažje najti točke, kje bodo ta vozlišča, ki bodo nastajala v prihodnje. Ta vozlišča bo treba 

nekako napajati. Smiselno je, po vzoru zahodnih držav, da se vozlišča, tudi polnilna, pojavijo tam, kjer 

so viri. To je ključno. Imamo neko sončno elektrarno, hidroelektrarno, tam je energija in vozlišče se 

naj zgradi tam kjer je energija, ne da se energija transportira v središče mesta. Iskati moramo neka 

obrobna mesta, recimo po vzoru P+R parkirišč, ki so se v preteklosti zelo pospešeno gradila, ampak je 

ta razvoj infrastrukture zastal, ker se ni zgradilo dovolj močnih postaj, ali pa se bodo morda v 

prihodnje še zgradila. Tu jaz vidim največjo težavo. S tehnološkega vidika ni težav, tehnologija je 

pripravljena, treba ja jo je ustrezno implementirati v sistem.  

Kaube: Ampak obstaja ena dilema, vprašanje hitrih polnilnic in zelo velike potrebne moči. Glede tega 

bo treba verjetno doseči nek dogovor z distributerjem? 

Zorec: Seveda. Mi smo se do zdaj ukvarjali z izgradnjo manjših polnilnic, ki ne potrebujejo 

gradbenega dovoljenja. Ko bomo prišli na transformatorsko postajo, večenergetski objekt, je 

potrebno gradbeno dovoljenje. Seveda je pri tem ključno sodelovanje distributerja. Tudi nov razvojni 

načrt sistemskega operaterja, govori o podpori s strani dobavitelja električne energije. To je ključno. 

Kar se pa tiče plačevanja storitev, se je to uredilo. Polnilne postaje so vse plačljive, funkcionira 

kartični sistem, tako da roming ni več težava.  

 



 
 

 

 

 

Kaube: G. Igor Voršič, prebrali smo, da HSE pozdravlja strategijo izstopa iz premoga. To pomeni, da 

boste morali imeti do 2040 oz. kasneje, ko se bo to zgodilo, pripravljene druge proizvodne vire, da bo 

proizvodnja ostala na tisti ravni, ki jo potrebujemo. Prosim za komentar.  

Voršič: Ja, res je, vse gre v tej smeri. Potrebno bo povezovanje med vsemi deležniki, tudi bližanje 

uporabnikov virom. Danes je bilo veliko govora o distribuciji in porabi, premalo je govora o 

proizvodnji. Tudi na strani proizvodnje se najbrž da marsikaj storiti z uporabo naprednih tehnologij in 

umetne inteligence. Navezal bi se tudi na to, da konec koncev vplivamo na samo proizvodnjo in bolj 

konstantno zagotavljamo proizvodnjo, da nimamo preveč špic in je zato z manj inštalirane moči 

mogoče doseči enak efekt. Napoved izhoda iz premoga je dejstvo. Nekaj starih blokov v Šoštanju je že 

bilo zaprtih zaradi iztrošenosti. Pred šestimi leti se je začelo obratovanje bloka 6 z novo tehnologijo, 

kjer so izkoristki precej večji, tako da imamo še nekaj časa za širši razmislek tudi v smeri inovacij in 

razvoja. V skupini HSE o tem ne moremo odločati sami, treba po razmišljati širše. Inovacije, novi 

pristopi, nove tehnologije so dobrodošle in jih bomo ustrezno upoštevali.    

Kaube: G. Gregor Rome, ali dobro oz. pravočasno vpeljujemo vso evropsko regulativo v slovenski 

prostor? Koliko dela vas v prihodnosti še čaka?  

Rome: Zdaj imamo res hud tempo, na enkrat imamo odprtih več front, hkrati pa močno delamo na 

načrtu za okrevanje in odpornost, o katerem je veliko govora. Nekaj ukrepov za doseganje teh ciljev 

poskušamo spraviti tudi skozi ta načrt, tako da si bomo vsaj nekaj sredstev še zagotovili. Za obnovljive 

vire jih je trenutno načrtovanih približno 10, ampak vse kaže, da bi se ta številka znala povečati. 

Predvsem je precej sredstev namenjenih za učinkovito rabo energije npr. v gospodarstvu in za 

obnovo stavb.  

Kaube: Torej je še kar precej dela in hkrati precej priložnosti?  

Rome: Tako je. Ravno prej je bilo nekaj govora o težavi prostorskega umeščanja. Tukaj smo dobili 

pomoč s strani Strukturnega sklada, ki pomaga pri financiranju študije, ki se ukvarja z načini 

umeščanja inštalacij OVE v prostor. Računamo, da bomo tudi na tem področju uspeli pospešiti 

zadeve. 

Kaube: Dr. Sučić, ko beremo te razvojne dokumente, včasih malo pozabimo na učinkovito rabo. Zdi se, 

da je malo premalo poudarjena, da so zahtevani cilji prenizki. Tudi industrija je zapostavljena, kar se 

tiče ukrepov, kar se tiče elementov, ki lahko prispevajo k podnebnim ciljem. Kako vidite učinkovito 

rabo, kako vidite vpletenost industrije kot dejavnika? 

Sučić: V vseh naših strateških dokumentih je učinkovita raba energije izpostavljena kot ključno 

izhodišče. Gre tako za energetsko in snovno učinkovitost. Na srečo je slovenska industrija precej 

trdoživa in prilagodljiva. Osebno sem zelo ponosen, da sodelujemo z ogromno podjetij in rešitve, ki 

so pri nas že implementirane, so primeri odličnih praks tudi v širšem evropskem okvirju. Seveda 

industrija rabi predvidljivost. Pri nas je velika težava, da se dejansko implementacijsko okolje vse 

prepogosto spreminja in ni predvidljivosti, ki jo industrija potrebuje za izvajanje še bolj naprednih 

projektov. Energetske skupnosti so nam dejansko pisane na kožo. Pričakujem, da se bodo okrog naših 

energetsko najbolj intenzivnih podjetij formirale energetske skupnosti, da se ne bomo več pogovarjali 

o inštalacijah 12, 13, 15 kW, ampak o inštalacijah 2, 3, 5 MW. Na ta način bomo dali dodatni zagon 

celotnemu področju.  

Kaube: G. Tručl, brali smo o dveh energetskih skupnostih, ena je v Ajdovščini, ena na Jesenicah. Ali so 

dani pogoji za zagonski potencial in razširitev na celotnem področju Slovenije? 



 
 

 

 

 

Tručl: Če si zelo vztrajen in če imaš veliko možnosti ter ljudi, ki se z vso to administracijo spopadajo, 

potem tako energetsko skupnost lahko spraviš skozi. Govorim o samooskrbni skupnosti ali skupnosti 

OVE, eni od teh dveh oblik, ki ju uredba predvideva. Je pa daleč od tega, da bi šlo to gladko in da bi se 

to hitro razširjalo. Danes se recimo manjši izvajalci tega ne morejo lotiti, ker je preveč administracije. 

Tu bo treba narediti še ogromno. Če smo že pri učinkovitosti, potem naj se učinkovitost začne ravno 

pri tem. Tako kot je rekel dr. Sučić, učinkovitost ni samo, da se elektrarna hitro zgradi, učinkovitost se 

mora začeti že veliko pred tem. Začne se pri tem, da so soglasja za male sončne elektrarne izdana 

pravočasno. Danes imamo problem, da bi lahko postavili še več elektrarn in ljudje bi hitreje prišli do 

elektrarne, za katero so investirali, pa je potrebno čakati pri določenih elektrodistribucijskih 

podjetjih, ki sicer na podlagi pooblastila… SODO izdaja ta soglasja več mesecev, kar je popolnoma 

nesprejemljivo. Ne bi jih izpostavljal, ampak mislim, da bo temu treba narediti konec in da se bodo 

soglasja izdajala v skladu z ZUP-om, sicer bodo ljudje rekli: »Kaj se pogovarjamo o megavatih, če pa še 

soglasja za 10 kilovatno elektrarno ne morete spraviti skupaj prej kot v treh, štirih mesecih.« Tu je 

treba biti kritičen.  

Kaube: Dr. Kranjčič, ali bo umetna inteligenca delovala samo na Dravskih elektrarnah Maribor ali jo 

mislite vključiti širše v holdingu HSE in pridobivati širše projekte? Kje vidite cilj vaših projektov?  

Kranjčić: Prikazal sem primer centra vodenja, ki je skupen za slovenske hidroelektrarne in za Dravske 

elektrarne. Že tu imamo skupen sistem, tako da zelo dobro sodelujemo. Seveda se lahko aplicira na 

vse sisteme ne samo na center vodenja. Imamo sisteme za zbirane podatkov. Ni receptov na tem 

področju. Ne morete kupiti umetne inteligence, če kupujete SCADA sistem centre vodenja. Tega ni. 

To so zgolj projekti, ki prihajajo. Naročnik mora prepoznati svoje potrebe in se dogovoriti, običajno v 

sklopu nekih projektov. Ni to nekaj samoumevnega. Vsekakor je dobro, da se uvajajo mladi ljudje, da 

se zaposluje ljudi, ki so nagnjenji k novim tehnologijam in imajo drugačen pogled. Treba je sprejeti 

umetno inteligenco, saj mislim, da bo obdobje, ki prihaja, drugačno. Veliko možnosti je, prihajajo 

precej drugačni časi.  

Kaube: G. Voršič, na kratko, bomo uspešno prišli v novo energetsko prihodnost in ali bomo prišli tako, 

da bomo dobro sodelovali z okoljem? 

Voršič: Glede na vse, kar je bilo danes povedano, in glede na vse zavedanje, ki ga imamo na tej 

okrogli mizi iz različnih sfer, mislim, da je danes zbran krog napredno razmišljujočih ljudi in verjamem, 

da bomo s skupnim znanjem in povezovanjem zmogli. 

 


