
 
 

 

 

 

STROKOVNI POSVET »PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO« 
 

četrtek, 25 .2., od 9.00 do 12.30, spletna izvedba 

Organizator: KOC Energija 

  

V okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v energetiki, KOC ENERGIJA, je v četrtek, 25 .2., 

potekal E-STROKOVNI POSVET na temo PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO.  

 

Konec leta 2019 je Evropska komisija predstavila »zeleni dogovor«, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 

postala podnebno nevtralna celina. Dogovor vključuje ambiciozne ukrepa za prehod v zeleno 

gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski 

in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije 

do leta 2030. 

 

Oskrba z električno energijo v prihodnosti bo ključna pri uresničevanju cilja podnebno nevtralne 

Evrope. Družba bo morala rešitev najti hitro. Govorimo o brezogljični družbi. V kolikšni meri je to 

dosegljiv ali pa zaenkrat še utopičen pojem?  

 

Strokovni posvet je osvetlil perspektivo prihodnosti oskrbe z električno energijo v luči prehoda v 

zeleno gospodarstvo.  

 

Strokovni posvet je organiziral ICES, nosilni partner Kompetenčnega centra Energija, ki združuje 30 

partnerskih podjetij s področja energetike. Osnovni namen projekta je vlaganje v razvoj kadrov za 

izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev 

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj. Projekt 

sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada.  

Spletna stran KOC Energija: https://energijakoc.si/ 

 

ICES, Izobraževalni center energetskega sistema že dve desetletji izvaja strokovna usposabljanja in 

izobraževanja na področju energetike in elektroenergetike in v tesnem sodelovanju z gospodarstvom 

stremi k povečanju kompetentnost energetskih strokovnjakov.  

 

Na posvetu so sodelovali strokovnjaki, zaposleni v partnerskih podjetjih KOC Energija: DEM, Elektro 

Celje, HSE Invest, HSE, Elektro Maribor, Borzen, in predstavili primere dobrih praks in inovativnih 

pristopov za doseganje ciljev okoljske politike prihodnosti. V prvem delu posveta smo slišali 6 

strokovnih prispevkov, v drugem delu pa je potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali 

predstavniki Elektra Maribor, DEM, HSE, E-prihodnosti, IJS, CEU, Združenja slovenske fotovolatike in 

Direktorata za energetiko. 

 

Dogodek so podprli Akademija distribucije Elektra Maribor, B&B visoka šola za trajnostni razvoj in 

CER, Center energetsko učinkovitih rešitev. 

  

https://energijakoc.si/
https://www.ices.si/
https://energijakoc.si/
https://energijakoc.si/
https://bb.si/program/bb-izobrazevanje/varstvo-okolja


 
 

 

 

 

POVZETKI STRKOVNIH PRISPEVKOV 

 

1. Vpliv umetne inteligence na doseganje ciljev brezogljične družbe 

Avtor: dr. Dalibor Kranjčič 

 

Povzetek: 

V zadnjih letih se dogaja izjemen razvoj na področju umetne inteligence, pri čemer je poudarjen razvoj 

t. i. globokega učenja oz. globokih umetnih nevronskih mrež (ang. Deep Neural Networks). Največ 

sredstev razvoju teh mrež namenjajo vodilna svetovna spletna in računalniška podjetja: Google, 

Facebook, Amazon in Microsoft. Globoke umetne nevronske mreže se največkrat uporabljajo na 

področju razumevanja besedil, analize govora, prepoznave slik in modeliranja časovnih vrst. Sodobna 

razvojna okolja navedenih podjetij niso namenjena le mobilnim napravam in spletnim brskalnikom, 

temveč se pospešeno uveljavljajo v vseh inženirskih panogah na področju energetike, vzdrževanja 

naprav, modeliranja, optimizacijskih algoritmov ipd. 

Prispevek se osredotoča na vplive globokega učenja na področju energetike, ki se pozitivno odražajo 

na doseganje ciljev brezogljične družbe. Poseben poudarek je na trenutnih tendencah napovedovanja 

kakšno bo povpraševanje po porabi električne energije in kolikšna bo proizvodnja le-te iz razpršenih 

obnovljivih virov energije. 

 

O avtorju: 

Dr. Dalibor Kranjčič je zaposlen v družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM) kot vodja Službe daljinsko 

vodenje, ki izvaja sistemsko upravljanje centra vodenja. Njegovo znanstveno-raziskovalno delo je 

usmerjeno v razvoj modelov hidroenergetskih objektov, ki so določeni z uporabo sodobnih metod iz 

področja umetne inteligence in evolucijskega računanja.  

 

2. PREDSTAVITEV REZULTATOV PILOTNEGA VKLJUČEVANJA ODJEMALCEV V PROGRAME 

PRILAGAJANJA ODJEMA Z UPORABO DINAMIČNEGA TARIFIRANJA V MEDNARODNEM PROJEKTU 

FLEX4GRID 

Avtor: Kristijan Koželj 
 

Povzetek: 

Med septembrom 2017 in januarjem 2019 je na distribucijskem področju Elektra Celje potekal pilotni 

projekt v okviru raziskovalnega projekta Flex4Grid, v katerem je sodelovalo 781 gospodinjskih 

odjemalcev električne energije. Projekt se je osredotočal na razvoj odprtega tehnološkega sistema za 

upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov 

distribucijskega omrežja, pri porabi električne energije. Za namen prilagajanja odjema je bil razvit 

pametni komplet z mobilno aplikacijo, s čimer so se uporabniki lažje odzivali na kritične dogodke, hkrati 

pa so imeli možnost predaje gospodinjskih aparatov v upravljanje distributerju električne energije. 

Odziv oz. prožnost sodelujočih odjemalcev se je ugotavljala po statističnem diagramu na podlagi 

zgodovinskih meritev in s primerjavo pomembne kontrolne skupine primerljivih odjemalcev. Analitično 

je bil ocenjen vsak dogodek dinamične tarife posebej. Za finančno-izvedbeno spodbudo je podjetje 

Elektro Celje, d.d med prvimi v Sloveniji izkoristilo zakonsko možnost implementacije pilotne kritične 

konične tarife (KKT), saj je bil projekt na podlagi metodologije s strani Agencije za energijo prepoznan 



 
 

 

 

 

kot pilotni projekt na področju pametnih omrežij in ga je s tem uvrstila v shemo izvedbenih spodbud. 

Poleg Elektro Celje, d.d. sta v projektu sodelovala še dva slovenska partnerja Institut »Jožef Stefan« in 

podjetje Smart Com. 

 

O avtorju: 

Kristijan Koželj je vodja službe za dostop do omrežja in števčne meritve pri Elektro Celje, d.d., katera 

se med drugim ukvarja s priključevanjem uporabnikov sistema, pametnimi števci ter podatkovnimi 

storitvami, ki izhajajo iz naprednega merilnega sistema. 

 

3. »BREZ OGLJIKA MI ŽIVETI NI«  

Avtor: mag. Rudi Polner, HSE Invest d.o.o. 

 

Povzetek: 

Glede na aktualnost prehoda v brezogljično družbo je del prispevka namenjen definiranju nekaterih 

splošnih pojmov povezanih s terminom brezogljična družba. Brezogljična družba ni družba brez ogljika, 

kar bi lahko bilo napačno razumljeno, ampak družba, ki bo spet vzpostavila ravnovesje med izvori 

ogljikovega dioksida in zajemi ogljikovega dioksida. Gre za ravnovesje, ki ga je narava vzpostavila in to 

ravnovesje je dejansko omogočilo razvoj planeta zemlje in življenja kot ga poznamo danes. Človeška 

dejavnost je z industrializacijo in njenimi posledicami povzročila porušitev ravnovesja in ustvarila viške 

ogljikovega dioksida v atmosferi. Posledica je globalno segrevanje, ki lahko vodi v nepredstavljive 

posledice na vreme in bo imelo velik vpliv na kakovost življenja na zemlji. V prispevku bo v uvodnem 

delu prikazan nastanek ogljika, nastanek ogljikovodikov kot osnove fosilnih goriv in prikazan proces 

nastanka CO2. Podrobneje bo predstavljen ogljikov cikel, ki prikazuje kroženje CO2. Temu 

teoretičnemu izvajanju bo v prispevku sledil konkreten primer kaj lahko, oziroma kaj moramo storiti v 

Sloveniji, da izpolnimo zaveze glede prehoda v brezogljično družbo  in  izpostavili problem kako to 

doseči. Ker avtor prihaja iz družbe za izgradnjo in razvoj elektroenergetskih objektov je v tem delu 

prispevka fokus zgolj na proizvodnji električne energije, ki je ključna pri prehodu na brezogljično 

družbo. Prikazana bo trenutna energetska bilanca in trenutni proizvodni viri električne energije ter 

prikazan vpogled v prihodnost, kako nadomestiti trenutne vire in zagotoviti nove vire, ki pa ne smejo 

povzročati CO2 emisij. 

 

O avtorju: 

Mag. Rudi Polner, univ. dipl. inž. elektrotehnike  je leta 1995 diplomiral na fakulteti za 

elektroenergetiko in računalništvo v Mariboru. Od leta 2004 je zaposlen na HSE Investu, družbi za 

izgradnjo  in inženiring energetskih objektov, kjer je trenutno vodja področja tehnike. Kot del ekipe 

HSE Investa je sodeloval pri izgradnji, obnovah in načrtovanjih vseh pomembnejših proizvodnih 

energetskih objektih v Sloveniji. Nastopal je v različnih vlogah in sicer kot vodja zagonskih preizkusov, 

odgovorni nadzornik, odgovorni projektant, odgovorni vodja projekta, svetovalec ali del projektnega 

tima. Znanje in izkušnje na projektih je leta 2017 nagradil z magisterijem na ekonomsko poslovni 

fakulteti smer projektni management. Od leta 1997 je član IZS in vpisan v zbornico kot pooblaščeni 

inženir. 

 

 



 
 

 

 

 

4. Skupina HSE z agilnostjo do zmanjšanja ogljičnega odtisa 

Avtor: Jernej Brglez, HSE, d.o.o. 

 

O avtorju:  

Je vodja službe načrtovanja in vodenja obratovanja HSE. V skupini HSE ima 20-letne izkušnje  na 

področju procesov vodenja proizvodnje električne energije. Vodi procese na področju centra vodenja 

HSE ter načrtovanja, vodenja proizvodnje električne energije in nudenja sistemskih storitev. 

 

5. Nove tehnologije in nova znanja v sodobni energetiki 

Avtor: mag. Peter Kaube 

Povzetek: 

Slovenska energetika in predvsem slovenska elektrodistribucija prihajata v novo obdobje, kjer 

dominirajo nove tehnologije, trendi in energetski ter poslovni modeli. Energetski razvoj poudarja 

digitalizacijo in aktivno vlogo uporabnika ter energetskih skupnosti, kjer sta  fleksibilnost in odpornost 

omrežja osnova za  prehod v brezogljično družbo in energetiko prihodnosti. Pri tem se pojavi vprašanje 

znanja, ki ga premoremo in predvsem ali smo pripravljeni na vse izzive, katere od nas zahteva sodobna 

energetika in trajnostni razvoj. Nove tehnologije zahtevajo inovacije in aplikativne rešitve v sistemu, 

kar lahko postane temelj gospodarskega razvoja. Zato je potrebno razviti kompetence in nova 

povezana znanja v energetiki.   

O avtorju:  

Mag. Peter Kaube, direktor projektov in vodja Akademije distribucije Elektro Maribor je strokovnjak s 

področja elektro stroke in elektro distribucijske dejavnosti.  Področje delovanja so nove tehnologije, 

modeli in koncepti pri prehodu v sodobno energetsko družbo. Sodeluje s slovenskimi strokovnimi 

inštitucijami elektro stroke za ureditev in prenovo tehničnih predpisov in standardov iz področja 

prenapetostne zaščite, novih tehnologij in nizkonapetostnih inštalacij. Izvedena ima mnoga 

predavanja na IZS,  predstavitve na seminarjih Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko 

in strelovode in je  aktivni udeleženec konference CIGRE – CIRED. Prav tako je bil spremljevalec in 

recenzent številnih študij na EIMV. Je član strokovnih organov in izdelovalec gradiv iz področja 

elektro stroke. 

 

6. PODPORNA SHEMA OVE/SPTE kot instrument državnih pomoči 

Avtor: Borut Žnidarič 

 

Povzetek: 

Podporna shema je ključni instrument za doseganje ciljev OVE na segmentu električne oskrbe. Kot 

instrument okoljske politike deluje že skoraj 20 let, medtem ko Borzen nalogo operativnega izvajalca 

sheme izvaja od leta 2009 naprej. V obdobju zadnjih 10 let se je v podporno shemo vključilo okrog 

4000 proizvodnih naprav, od tega kar ca. 3300 sončnih elektrarn (»boom« vstopov je podporna 

shema doživljala v letih 2011-2012, ko je v sistem vstopilo več kot 2200 sončnih elektrarn).  

V podporni shemi se trenutno nahaja ca. 3850 proizvodnih naprav, 405 MW skupne nazivne moči, ki 

na leto proizvedejo v povprečju 943 GWh. 2 najbolj zastopana tipa elektrarn v podporni shemi sta 

sončne elektrarne in SPTE na zemeljski plin – za primerjavo ca. 44 % vseh izplačil pade na sončne 



 
 

 

 

 

elektrarne, dodatnih 22 % pa na sončne elektrarne, medtem ko povprečna izplačana podpora za 

elektrarne v shemi dosega raven 140 EUR/MWh.  

Kakšna je prihodnost? Ob vseh ciljih, ki jih poskušamo doseči, definitivno zelena; svoj delež 

nenazadnje prispeva tudi podporna shema. Bo pa za dosego ultimativnega cilja nevtralne ogljičnosti 

potrebno doseči večji konsenz med naravo, zakonodajo, ter vsemi deležniki – kar se nenazadnje 

implicira tudi pri izvajanju podporne sheme v zadnjem obdobju. Na 7 zaključenih javnih razpisih 

Agencije za energijo je bilo izbranih 354 projektov – realizacija vstopov v podporno shemo po številu 

proizvodnih naprav se giblje na ravni 21 %. Ob tem potrebno omeniti, da je bilo preko javnih pozivov 

izbranih tudi 62 vetrnih projektov – v tem trenutku niti eden ni bil realiziran s vstopom v podporno 

shemo – še bolj zaskrbljujoče dejstvo pa je, da v RS delujeta le 2 vetrni elektrarni skupne nazivne 

moči 3,2 MW. 

O avtorju:  

Borut Žnidarič  je vodja Centra za podpore v BORZENU, ki je operativni izvajalec podporne sheme, 

deluje pa tudi za področju potrdil o izvoru. Naslov prispevka: PODPORNA SHEMA OVE/SPTE kot 

instrument državnih pomoči. 

 

OKROGLA MIZA 

 

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 je v priponki.  

 

 

Za več informacij se obrnite na projektno pisarno KOC Energija: 

  

Špela Bedene,  

Vodja projektne pisarne KOC Energija 

 

E: spela.bedene@ices.si 

T: 051 326 528 

mailto:spela.bedene@ices.si

