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Slovenija:

Internet Naslov Za podaljšanje delovanja Neka potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno 
dovoljenje (dopolnjeno)

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Slovensko gospodarstvo; 5. 10. 2020

Avtor STA

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...okolje ureja zakon o varstvu okolja. Ko investitor potrebuje tako okoljevarstveno soglasje kot tudi gradbeno 
dovoljenje pa se postopek vodi v skladu z  v okviru t.i. integralnega postopka," so za STA pojasnili gradbenim zakonom
na Arsu. Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba ob... 

Internet Naslov Tudi na Dravi javni potniški promet

Zaporedna št.
2

Medij Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 10. 2020

Avtor Tomaž Klipšteter

Teme Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...zaprtjem Koroške ceste se je namreč na Lent preusmerila več kot polovica cestnega prometa, izhaja iz študije, ki jo 
je izdelala mariborska fakulteta za , prometno  in arhitekturo. Skozi ta spomeniško zaščiteni del gradbeništvo inženirstvo
mesta se dnevno zapelje kar 10.000 vozil. Predvidena celovita prenova Lenta, ki naj bi se začela... 

Tisk Naslov Septembra za pet odstotkov manj brezposelnih

Zaporedna št.
3

Medij Delo, Slovenija Stran: 4 Površina: 276 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 6. 10. 2020

Avtor Miha Jenko

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...Celju in Kranju. Povpraševanje po delavcih v industriji, storitvah ... Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s 
področja predelovalnih dejavnosti, , zdravstva, socialnega varstva, drugih poslovnih dejavnosti in gradbeništva
izobraževanja, so septembra zavodu sporočili 13.181 prostih delovnih mest. To je osem odstotkov... 

Tisk Naslov Nuklearka potrebuje novo dovoljenje

Zaporedna št.
4

Medij Delo, Slovenija Stran: 5 Površina: 582 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 6. 10. 2020

Avtor Borut Tavčar

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...vplivov na okolje ureja zakon o varstvu okolja. Ko investitor potrebuje tako okoljevarstveno soglasje kot gradbeno 
dovoljenje, se postopek vodi skladno z  v okviru integralnega postopka. Upravno sodišče je pri gradbenim zakonom
odločitvi, ki je odpravila sklep Arsa in ga vrnila v vnovično odločanje, uporabilo odločitev sodišča... 

Radio Naslov Prvi odzivi socialnih partnerjev na demografski sklad zadržani

Zaporedna št.
5

Medij Radio Slovenija 1, Slovenija 15:34 Trajanje: 4 min

Rubrika, Datum Dogodki in odmevi; 5. 10. 2020

Avtor Simeona Rogelj

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...pokojnine čez leta, ko bo pritisk na pokojninsko blagajno največji, pač pa tudi za njihovo sprotno financiranje, pa tudi 
za ukrepe družinske politike in  domov za ostarele. Kot je bilo razumeti predstavnike sindikatov in graditev
gospodarstva je vprašanj, ki zadevajo vladni predlog veliko, vsi pa naj bi si prizadevali... 
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Tisk Naslov Največ tveganj predstavljajo revizijski zahtevki

Zaporedna št.
6

Medij Dnevnik, Slovenija Stran: 20
Površina: 1.002 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor Vlasta Tifenberger

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...gospodarstvo v sedanji vrednosti dodane vrednosti pridobilo 'samo' 72,5 milijona evrov,« so pojasnili v družbi 2TDK. 
Projekt pomembnejši za logistiko kot za  V 2TDK poudarjajo, da primerjava učinkov projekta drugega tira gradbeništvo
na gospodarstvo Slovenije pokaže, da je projekt, merjeno v dodani vrednosti, približno 25-krat... 

Tisk Naslov S spremembo okoljske zakonodaje do gradnje načrtovanih projektov

Zaporedna št.
7

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 32 Površina: 724 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 10. 2020

Avtor Nina Šprohar

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...bolje rečeno, varovalke varovanja narave,« meni Rozman. V predlaganih spremembah zakonodaje, ki sojih zajeli 
protikoronski paketi ukrepov (PKP) in novi , namreč po Rozmanovih besedah »z jasnim namenom gradbeni zakon
omogočanja gradenj prioritetnih objektov brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja odpirajo vrata za kapital... 

Tisk Naslov Za razogljičenje industrije bo najbolj uporaben vodik

Zaporedna št.
8

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 42 Površina: 805 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 5. 10. 2020

Avtor Nina Šprohar

Teme Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek
...vsekakor pa v zahodni in srednji Evropi ter v Severni Ameriki poteka hitreje kot v Sloveniji, opaža dr. Blaž Likozar, 
vodja Odseka za katalizo in reakcijsko  na Kemijskem inštitutu. Vodik najbolj primeren za energetsko inženirstvo
intenzivno industrijo Vodik po njegovem mnenju svojega mesta ne bo najhitreje našel v mobilnosti,... 
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Za podaljšanje delovanja Neka potrebna 
presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno 
dovoljenje (dopolnjeno)
Agencija  za okolje (Arso) je presodila, da je treba za podaljšanje delovanje Nuklearne elektrarna Krško (Nek) za 20 RS
let izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, je razvidno iz odločbe, objavljene na spletni 
strani agencije. Tako je sklenilo po tem, ko je upravno sodišče odpravilo odločitev Arsa iz leta 2017.

Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij -  Focus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa iz leta 2017, da za podaljšanje delovanja iz 40 na 60 PIC,
let, in sicer do leta 2043, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je moral o podaljšanju delovanja elektrarne, ki 
prispeva tretjino v Sloveniji proizvedene električne energije, presojati znova.

O sklepu Arsa je poročalo Delo, ki je dodalo, da so tak sklep v Focusu pričakovali, saj "sledi odločitvi sodišča  in EU
upravnega sodišča. Za to smo si ves čas tudi prizadevali. Zdaj upamo, da nam Arso čim prej omogoči tudi vpogled v spis, 
da se bomo lahko za sodelovanje v postopku presoje vplivov na okolje pravočasno in kakovostno pripravili," je dejala 
Barbara Kvac iz Focusa.

"Postopek presoje vplivov na okolje ureja zakon o varstvu okolja. Ko investitor potrebuje tako okoljevarstveno soglasje 
kot tudi gradbeno dovoljenje pa se postopek vodi v skladu z gradbenim zakonom v okviru t.i. integralnega postopka," so 
za  pojasnili na Arsu.STA

Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba ob presoji vplivov na okolje pripraviti 
okoljsko poročilo, dati javnosti možnost komentiranja, izvesti pa bo treba tudi čezmejno presojo. Zoper omenjeni sklep 
Arsa, izdan 2. oktobra, je sicer dovoljena pritožba na ministrstvo za okolje, in sicer v 15 dneh od dneva vročitve.

Upravno sodišče se je pri svoji odločitvi naslonilo odločitev Sodišča  ki je v podobni zadevi podaljšanja delovanja EU,
belgijske nuklearne elektrarne odločilo, da je potrebna presoja vplivov na okolje. V belgijskem primeru je Sodišče  EU
zavzelo stališče, da so tudi posodobitvena dela na elektrarnah, vključno s tistimi, ki izhajajo iz programov staranja in 
programov nadgradnje varnosti, če spreminjajo fizično stvarnost območja, predmet presoje vplivov na okolje.

Upravno sodišče je, kot v odločbi povzema Arso, izpostavilo, da ni pojasnjeno, ali je za nameravani poseg podaljšanja 
obratovanja Neka treba izvesti dela, s katerimi se spreminja fizična stvarnost območja. Pri tem so pomembna vsa dela, ki 
bi lahko imele pomembne škodljive vplive na okolje, čeprav morda pomenijo izboljšave za funkcioniranje in varnost.

Arso pa je ob tem še izpostavil, da je podaljšanje delovanja neločljivo povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za 
izrabljeno jedrsko gradivo. Nek je v postopku pojasnil, da je gradnja suhega skladišča nujna in neizogibna ter neodvisna 
od delovanja jedrskega objekta. "Pri podaljšanj življenjske dobe se bo količina izrabljenega jedrskega gradiva povečala 
za 50 odstotkov, za kar je treba zagotoviti primerno skladiščenje, ki ga nosilec nameravanega posega očitno že v 
obstoječem stanju ne more zagotoviti," pa so ob tem dodali na agenciji.

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je sicer že maja zagotovil, da lahko v primeru odločitve Arsa, da je 
potrebna presoja vplivov Neka na okolje, postopke izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost in predvsem 
koristnost Neka.

Nek je obratovalno dovoljenje pridobil januarja 1984, Uprava  za jedrsko varnost pa leta 2012 izdala dve odločbi, s RS
katerima je dovolila spremembo tehnične specifikacije, na podlagi katere je možno delovanje Neka ne 40 let, kot je bilo 
prvotno predvideno, temveč 60 let. Nadzorni svet Neka je nato leta 2014 soglašal, da se delovanje elektrarne podaljša do 
leta 2043.

Sočasno s postopki za podaljšanje življenjske dobe prvega bloka pa Gen energija, polovična lastnica Neka, že dalj časa 
pripravlja vse potrebno, da bi lahko zgradili tudi drugi blok nuklearke. Odločitev o morebitni gradnji naj bi sprejeli do leta 
2027, so v minulih mesecih večkrat zagotovili pristojni na ministrstvu za infrastrukturo.
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Tudi na Dravi javni potniški
promet
Tudi v Mariboru razmišljajo, da bi javni potniški promet razširili z redno
linijo po reki Dravi. Toda za to bo potrebna sprememba državne uredbe o
plovnosti reke.

PROMET

Tomaž Klipšteter
5. oktober 2020 07:00

 5. oktober 2020 7:00
Predviden čas branja: 3 min

3 min TRajBi se vrača v
poostreni obliki

5 min Butler obdržal
Miami v igri za
naslov prvaka

18 min Muzeji in galerije
zadovoljni s
skupno akcijo

33 min Tudi na Dravi
javni potniški
promet

53 min Ljubljanski vrtovi:
Zunanja soba, ki
spominja na
obrežje

Vse objave

NAJNOVEJŠE

V Mariboru izvaja turistične vožnje po reki Dravi zgolj zasebna
ladja Dravska vila. (Foto: Tomaž Klipšteter)

»Občina je že naročila izdelavo študije plovnosti,
ki naj bi med drugim odgovorila na vprašanja,
kakšna bi bila najprimernejša plovila, kje naj
bodo privezi, vključuje tudi preveritev uvedbe
javnega potniškega prometa na Dravi,« razloži
podžupan Samo Peter Medved. S študijo bi
obenem sprožili ustrezno spremembo državne
uredbe o plovnosti reke, ki naj bi med drugim
dopustila možnost uporabe širšega nabora plovil
in vožnje z večjo hitrostjo od trenutno veljavnih

Pozdravljeni, Matjaž
Dnevnik.si
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pet vozlov na uro, kar je nesporno premalo.
»Drava ni Ljubljanica ali Blejsko jezero,« je
kritičen podžupan.

Po zdajšnjih načrtih bi javni rečni potniški promet
že leta 2022 izvajalo občinsko podjetje Marprom,
ki ta čas skrbi za mestni avtobusni promet in
upravlja žičnice na Mariborskem Pohorju in
Arehu. Potniški promet po Dravi naj bi povezal
več točk na obeh rečnih bregovih, od Melja do
Kamnice, pristajališča pa bi uredili v sklopu
prenove Lenta in nove dravske promenade.

A »občinska« ladjica ne bo dovolj. Mariborčane
bi mestno vodstvo preusmerilo tudi na železniški
promet, zato že nagovarja pristojno direkcijo za
infrastrukturo, naj vzpostavi dodatna postajališča
ob večjih nakupovalnih središčih in izpelje
elektrifikacijo železniške proge Maribor–Prevalje.

Po Lentu se dnevno pelje
10.000 vozil
Vendar tudi to ne bo zadoščalo za razrešitev
prometnih težav na levem bregu Maribora. Z
zaprtjem Koroške ceste se je namreč na Lent
preusmerila več kot polovica cestnega prometa,
izhaja iz študije, ki jo je izdelala mariborska
fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo. Skozi ta spomeniško zaščiteni del
mesta se dnevno zapelje kar 10.000 vozil.
Predvidena celovita prenova Lenta, ki naj bi se
začela prihodnje leto, bo začasno zaprla tudi to
prometno povezavo.

V županstvu se zavedajo posledic, zato že
omahujejo pri napovedi, da bi po končani
prenovi za zmeraj prepovedali cestni promet čez
Lent. »Iščemo alternative,« pravi Medved,
»osebno sem namreč zadržan do zaprtja Lenta,
ker so prometne obremenitve na nekaterih
točkah že danes nad zakonsko dovoljenimi
mejami.«

Dolgoročno cestnoprometno zagato bi sicer
utegnila ublažiti drznejša strateška usmeritev v
trajnejše oblike prevoza, kot so pešačenje, kolo
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in javni promet. Že prihodnje leto naj bi se za
kolesarje in pešce zbližala levi in desni breg
Maribora. Mesto je namreč že pridobilo
gradbeno dovoljenje za postavitev nove brvi pri
Starem mostu. Razpis za izbiro izvajalca bo
objavljen v kratkem, gradnja naj bi sledila v letu
2021.

Nova plovila za turistično
prepoznavnost
Turističnega potenciala najbolj vodnate reke
na Slovenskem ne prepoznavajo zgolj v
Mariboru, temveč tudi čezmejno, vse do
sotočja z Muro na Hrvaškem. Z nekaj manj kot
milijon evrov vrednim projektom Naša Drava –
85 odstotkov bo primaknil evropski sklad za
razvoj podeželja – bo 45 partnerskih
organizacij kupilo rafte, kajake, kanuje in
drugo potrebno opremo za varen spust po
reki, vzpostavili bodo sistem izposoje
električnih koles, prenovo bo dočakala Čigra,
turistična ladjica na Ptujskem jezeru, Maribor
pa bo dobil dva nova splava. Do septembra
2022 bodo pridobili idejno zasnovo za
vzpostavitev vstopno-izstopnih mest na Dravi
in njenih pritokih, del denarja pa bo namenjen
še za izdelavo projektne dokumentacije za
postavitev vodne vlečnice med Staršami in
Duplekom.

Secure platform
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kvalitetna montažna gradnja
Naše storitve/izdelke povsem prilagodimo vašim
potrebam izvedbe gradbeno-obrtniških del.

DZI d.o.o. Odpri
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Septembra za pet odstotkov manj brezposelnih
Trg dela Konec septembra registriranih 83.766 brezposelnih ,
dobrih 4400 manj kot avgusta - Povpraševanje po delavcih vse večje

Ljubljana - V Sloveniji se je sep-
tembra število brezposelnih v
primerjavi z avgustom zmanjša-
lo. Ob koncu prejšnjega mese-
ca je bilo namreč registriranih

83.766 brezposelnih, kar je 4406

oziroma pet odstotkov manj, kot
jih je bilo avgusta letos, kaže-

jo najnovejši podatki zavoda za
zaposlovanje.

Miha Jenko

Presenetljivo ugodne septembr-
ske podatke s trga dela je treba

delno gotovo pripisati podaljša-

nemu delovanju ukrepov zaradi

koronavirusa ter državnemu sub-

vencioniranju skrajšanega delov-
nega časa in čakanja na delo. Tako

je bilo vsaj začasno ohranjenih
kar nekaj delovnih mest. Na drugi

strani pa povečano povpraševa-
nje po novih delavcih dokazuje,
da nekateri sektorji gospodarstva
dobivajo nova naročila ter zato
iščejo novo delovno silo in spet
zaposlujejo.

Na zavodu se je septembra na
novo prijavilo 6510 brezposelnih,
kar je 23,4 odstotka več kot avgusta
in 13,2 odstotka več kot pred letom

dni. Po drugi strani se je prejšnji
mesec zaposlilo kar 8125 brezpo-
selnih, to je za kar 66,9 odstotka
več kot avgusta in celo za polovico
več kot septembra lani. Tak trend

velja za celotno državo. Septembra
se je namreč brezposelnost v pri-

merjavi z mesecem prej zmanjšala

v vseh njihovih območnih služ-

bah, ugotavljajo na zavodu za za-
poslovanje, najbolj pa se je število
brezposelnih zmanjšalo v Velenju,

Celju in Kranju.

Povpraševanje po delavcih

v industriji, storitvah ...
Delodajalci, med katerimi jih je

bilo največ s področja predeloval-

nih dejavnosti, gradbeništva, zdra-

vstva, socialnega varstva, drugih

poslovnih dejavnosti in izobraže-

vanja, so septembra zavodu sporo-
čili 13.181 prostih delovnih mest.
To je osem odstotkov več kot av-
gusta in le štiri odstotke manj kot
septembra lani.

In po kakšnih profilih je največ
povpraševanja? Kar 915 prostih
delovnih mest je ta čas razpisa-
nih za delavce za preprosta dela

v predelovalnih dejavnostih, zelo

iskani pa so tudi čistilci, strežniki
in pomočniki v uradih, hotelih in

drugih ustanovah (659), delavci

pri visokih gradnjah (515), vozni-
ki težkih tovornjakov (434) ter vi-

sokošolski učitelji in sodelavci na
visokošolskih zavodih (373). De-

lodajalci še naprej zelo sprašujejo

tudi po sestavljavcih električne in

elektronske opreme, strokovnih

delavcih v zdravstveni negi in so-
cialni oskrbi ter po varilcih.

Sedanje število registriranih
ljudi brez zaposlitve je za do-

brih štiri tisoč nižje od jesenske
Umarjeve napovedi, ki za letos

predpostavlja povprečno 87.900
registriranih brezposelnih. Po
Umarjevih projekcijah naj bi se
ta številka prihodnje leto po-
večala na 92.900, leta 2022 pa

pričakujejo znižanje števila regi-
striranih brezposelnih na 83.600,
kar je približno toliko, kolikor jih
imamo zdaj.

13.181
prostih delovnih mest
so delodajalci septembra
sporočili zavodu

�HI ওmM hi
HH HHI h _
im ■■ ■
U- H IH nH 1 ■ IMt-B

■ l hi iin* "ji

Največje je povpraševanje po delavcih za preprosta dela v predelovalnih

dejavnostih, zelo iskani so tudi čistilci, strežniki in pomočniki v uradih,
hotelih in drugih ustanovah. Foto Blaž Samec
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Nuklearka potrebuje novo dovoljenje
Podaljšanje obratovanja

Po sklepu agencije za okolje mora Nek za obratovanje

do leta 2043 izvesti presojo vplivov na okolje
Ljubljana - Agencija za oko-
lje (Arso) je v drugo sklenila, da

je treba za podaljšanje delova-

nja Nuklearne elektrarne Krško

(Nek) od leta 2023 do 2043 iz-
peljati presojo vplivov na oko-

lje in pridobiti okoljevarstve-

no dovoljenje. To je posledica

sodbe upravnega sodišča, ki ni

dobilo zagotovil, da posegi ne
bodo spremenili fizične stvarno-
sti območja.

Borut Tavčar
Iz Neka so vlogo za predhodni po-
stopek v zvezi s podaljšanjem de-

lovanja elektrarne za 20 let poslali

pred natanko štirimi leti. V tem
času je Arso odločil, da za podalj-

šanje delovanja presoja vplivov na
okolje in okoljevarstveno dovolje-
nje nista nujna, po sodbi uprav-

nega sodišča pa se je ta odločitev
spremenila.

Na sklep, da za podaljšanje de-

lovanja presoja vplivov ni nujna,
se je pritožilo več nevladnih or-
ganizacij (Pravno-informacijski
center nevladnih organizacij -
Pic, Focus in Umanotera), mini-

strstvo za okolje in prostor pa je
njihovo pritožbo zavrnilo. Sledila

je tožba na upravnem sodišču, ki

je pritrdila nevladnim organizaci-
jam. Arso je dobil zadevo v novo
presojo. »Tak sklep smo v Focu-

su pričakovali, saj sledi odločitvi
sodišča EU in upravnega sodišča.
Za to smo si ves čas prizadevali.

Zdaj upamo, da nam bo Arso čim

prej omogočil vpogled v spis, da
se bomo lahko za sodelovanje v
postopku presoje vplivov pravo-

časno in kakovostno pripravili,«
je dejala Barbara Kvac iz Focusa,
kjer so dodali, da bo v okviru pre-

soje vplivov na okolje morala biti

izvedena čezmejna presoja. »Vpli-

vi jedrskih elektrarn so namreč

čezmejni. Zlasti pomembno bo

sodelovanje sosednjih držav, ver-
jetno pa je, da se bodo v presojo
vključile še nekatere druge drža-

ve,« so poudarili. Upravno sodišče

je opozorilo, da je treba presoditi
vpliv vseh del, ki imajo lahko ško-
dljive posledice za okolje, tudi če

pozitivno vplivajo na varnost in

učinkovitost naprave.
Iz Arsa so odgovorili, da sose-

dnje države vprašajo, ali želijo so-
delovati v postopku, če ima lahko
poseg pomembne čezmejne vpli-
ve. To za podaljšanje obratovanja

ni jasno, vendar bo zahteva za
čezmejno presojo prišla tako od
nevladnikov kot od Avstrije.

Pripravljalna naloga
za nov blok

V Neku so povedali, da bodo iz-
polnili vse zahteve zakonodajal-

cev, tako kot doslej. V Gen ener-
giji, ki je polovična lastnica Neka,

se že več let pripravljajo na gra-

dnjo drugega bloka v Krškem, ta
naj bi nadomestil sedanjega. Pre-

soja vplivov na okolje za podaljša-
nje obratovanja ni tako zahtevna
kot presoja gradnje nove elektrar-

ne, bo pa primerna pripravljalna
naloga.

Postopek presoje vplivov na
okolje ureja zakon o varstvu
okolja. Ko investitor potrebuje
tako okoljevarstveno soglasje
kot gradbeno dovoljenje, se po-

stopek vodi skladno z gradbenim

zakonom v okviru integralnega
postopka. Upravno sodišče je pri

odločitvi, ki je odpravila sklep
Arsa in ga vrnila v vnovično

odločanje, uporabilo odločitev

sodišča EU, ki je v podobnem
postopku za podaljšanje delova-
nja belgijske jedrske elektrarne

odločilo, da je nujna presoja vpli-

vov na okolje. Po mnenju sodišča

EU so tudi posodobitvena dela na
elektrarnah, vključno s tistimi, ki

izhajajo iz programov staranja in

programov nadgradnje varnosti,
če spreminjajo fizično stvarnost

območja, predmet presoje vpli-
vov na okolje.

Arso je v postopku opozoril, da

je podaljšanje delovanja poveza-

no tudi z gradnjo suhega skladišča

za izrabljeno jedrsko gorivo, ki ga
zdaj hranijo v elektrarni. V Neku

so pojasnili, da je gradnja skladi-
šča nujna in neodvisna od obdo-

bja delovanja reaktorja, poleg tega
pa predmet drugega postopka.

»Za skupino Gen ta odločitev

ničesar bistveno ne spremeni. Po-
čakali bomo ponovno odločitev
Arsa o tem in se ustrezno odzva-

li,« so maja povedali v Gen energi-

ji. Zdaj, glede na to, da sklepa Arsa

še niso preučili, zadeve še niso ho-
teli komentirati. Opozorili so si-

cer, da Nek vodi številne upravne
postopke in spoštuje vse odloči-

tve slovenskih upravnih organov,

ki temeljijo na veljavnih zakonih
in predpisih. Poleg tega ima Nek

veljavno obratovalno dovoljenje,

ki nima časovne omejitve. Iz tega
izhaja, da morajo vsakih deset let

izvesti celovit varnostni pregled.

4
leta je od vložitve vloge
za predhodni postopek
o tem, ali je presoja

vplivov nujna

Za 20-letno podaljšanje

obratovanja mora Nek
v novo presojo.

Okoljevarstveniki so

tak sklep pričakovali
zaradi odločitev sodišč.

Življenjska doba Neka
se brez novega dovolje-
nja konča leta 2023.

2027.
leta naj bi se najpozneje
odločili, ali bomo
v Krškem imeli še en blok
jedrske elektrarne
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Jedrska elektrarna Krško ima vsa strokovna potrdila, da lahko obratuje 60 in ne le 40 let. Foto Jože Suhadolnik
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Prvi odzivi socialnih partnerjev na demografski 
sklad zadržani

  1, 05.10.2020,    15:RADIO SLOVENIJA DOGODKI IN ODMEVI,

  (voditelj)GREGOR BUDAL

Predsednik vlade Janez Janša je danes socialnim partnerjem na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavil vladni 
predlog o demografskem skladu. Kot je znano ta predvideva koncentracijo celotnega državnega premoženja na enem 
mestu in porabo sredstev ne samo za pokojnine čez leta, ko bo pritisk na pokojninsko blagajno največji, pač pa tudi za 
njihovo sprotno financiranje, pa tudi za ukrepe družinske politike in graditev domov za ostarele. Kot je bilo razumeti 
predstavnike sindikatov in gospodarstva je vprašanj, ki zadevajo vladni predlog veliko, vsi pa naj bi si prizadevali najti 
skupne rešitve, da bi zakon lahko poslali naprej v državnozborsko obravnavo. Simeona Rogelj.

  (novinarka)SIMEONA ROGELJ

Na seji so prisluhnili pripombam socialnih partnerjev sprejeli pa bodo vse predloge s katerimi bi še izboljšali predlagani 
vladni zakon, je po seji dejal finančni minister Andrej Šircelj.

  (minister za finance)ANDREJ ŠIRCELJ

Da se zagotovi še večja sinergija, da se zagotovi neodvisnost upravljanja in seveda, da se zagotovijo viri za financiranje 
pokojninske blagajne in seveda tudi za ostale namene.

  (novinarka)SIMEONA ROGELJ

V sindikalnih organizacijah opozarjajo, da pričakujejo dovolj časa za razpravo o tako pomembnem vprašanju kot je 
demografski sklad. Sicer pa kot pravi predsednik Pergama Jakob Počivavšek, imajo več pomislekov. Prvič glede porabe 
sredstev sklada za tekočo porabo v odsotnosti akumulacije sredstev in drugih virov financiranja.

  (predsednik sindikata Pergam)JAKOB POČIVAVŠEK

Medtem, ko se na drugi strani predvidevajo nekateri izdatki za katere je po našem mnenju vprašljivo ali v njega sodijo, se 
prav tukaj mislimo zlasti na sredstva za družinsko politiko in dolgotrajno oskrbo.

  (novinarka)SIMEONA ROGELJ

Ladislav Rožič iz Zveze svobodnih sindikatov dodaja.

  (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)LADISLAV ROŽIČ

Odpira vprašanje kako je z Modro zavarovalnico, kako je s sredstvi javnih uslužbencev, odpira se vprašanje  SODPZ,
torej po starem beneficirancev, za katere plačujejo podjetja od plač in demografski sklad ne bi smel s temi sredstvi 
upravlja.

  (novinarka)SIMEONA ROGELJ

Na Gospodarski zbornici Slovenije pa se, po besedah Sonje Šmuc, med drugim sprašujejo kako bo zagotovljen razvoj 
podjetij, ki se bodo znašla v omenjenem skladu.

  (direktorica Gospodarske zbornice Slovenije)SONJA ŠMUC

Zato je tukaj zelo pomembno kako najti pravo ravnotežje med investicijsko politiko, med dividendno politiko, se pravi, da 
bo in razvoj podjetij, da ne bo ta okrnjen, da se ne bo mogoče v kakšnih slabših letih malo več vam vzelo, pa se s tem 
lahko še slabše naredi za prihodnost ne.

  (novinarka)SIMEONA ROGELJ

Vlada poleg obravnave predloga zakona na Ekonomsko-socialnem svetu načrtuje tudi njegovo javno obravnavo, zakon 
pa želi sprejeti do konca leta.
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GRADNJA DRUGEGA TIRA

Največ tveganj predstavljajo revizijski zahtevki
Potencialna izguba dodane
vrednosti za slovensko
gospodarstvo bi bila 25-krat
večja, kot bi bila neto korist,
če bi imeli pri izvedbi
največjega infrastrukturnega
projekta pri nas večjo vlogo
slovenski gradbinci,
ugotavlja analiza, ki sta jo za
družbo 2TDK izdelala Aleš

Groznik in Igor Masten.

/ Vlasta Tifengraber

Primorska gospodarska zbornica in

družba 2TDK sta pred dobrim tednom
v Kopru predstavili študijo Analiza
vpliva projekta izgradnje drugega tira
Divača-Koper na slovensko gospodar-

stvo. Avtorja dr. Aleš Groznik in dr.
Igor Masten iz Centra poslovne odlič-
nosti Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani poudarjata pomembnost iz-
gradnje drugega tira Divača-Koper za

Luko Koper in posledično za celotno
slovensko logistiko.

Izguba dodane vrednosti
do tri milijarde evrov

Pričakovana izguba pretovora v Luki
Koper, do katere bi prišlo zaradi neiz-

gradnje drugega tira, bi za slovensko
gospodarstvo v obdobju med letoma
2026 in 2055 v sedanji vrednosti pome-
nila izgubo dodane vrednosti v višini
od 1,96 do 3,07 milijarde evrov. To v
povprečju pomeni okrog 145 milijonov

evrov v tekoči vrednosti v vsakem od
navedenih let. »Neizgradnja drugega ti-
ra bi po oceni iz analize v sedanji vred-
nosti izračunani za pričakovane izgube
pretovora v tem obdobju, za vso sloven-
sko logistiko pomenila izgubo dodane
vrednosti med L4 in 2,2 milijarde evrov.

Favoriziranje domačih izvajalcev grad-
benih del ne bi imelo bistvenega pozi-
tivnega učinka, saj bi v primeru, če na

vseh razpisih za izvedbo gradbenih del
zmagajo slovenski izvajalci slovensko
gospodarstvo v sedanji vrednosti doda-
ne vrednosti pridobilo 'samo' 72,5 mili-
jona evrov,« so pojasnili v družbi 2TDK.

Projekt pomembnejši za
logistiko kot za gradbeništvo
V 2TDK poudarjajo, da primerjava učin-

kov projekta drugega tira na gospodar-

stvo Slovenije pokaže, da je projekt,
merjeno v dodani vrednosti, približno

25-krat pomembnejši za slovensko lo-
gistiko kot za slovensko gradbeništvo.

»Predstavljene argumente dodatno

poudari dejstvo, da slovenska logistika

vzpostavlja delovna mesta, ki so izrazi-
to bolje plačana kot tista v gradbeniš-

tvu, sočasno pa so merjeno v dodani
vrednosti na zaposlenega kar 1,7-krat
tako učinkovita,« dodajo v družbi. Slo-

venija ima z vidika logistike izreden
geostrateški položaj in leži na sečišču
dveh koridorjev TEN-T. Položaj ji omo-

goča razvoj konkurenčnih logističnih

storitev, ki so neposredno povezane s

konkurenčno infrastrukturo. V sosed-

njih državah gradijo železniško infras-
trukturo (Ravena-Benetke-Trst-Dunaj

in Reka-Budimpešta), ki predstavlja

neposredno konkurenco slovenski lo-
gistiki. Načrtovani začetek obratovanja
konkurenčne infrastrukture je le nekaj
let za načrtovanim začetkom obratova-
nja drugega tira Divača-Koper. »Ko bo
sedanja proga, ki je zastarela in pov-
sem neprimerna za današnje potrebe,
dosegla svojo maksimalno zmogljivo-

st, se bo tovor kopičil v pristanišču.
Posledično bodo velike stranke, ki za-
gotavljajo velike količine, predvsem so

tu izpostavljeni zabojniki, tovor preus-
merile drugam. Luka Koper bo tako iz-

gubljala svojo konkurenčno prednost

in pretovor bo dolgoročno stagniral.

Ko logisti danes izbirajo pristanišča, je

ključni dejavnik odločanja železniška
povezava z zaledjem, se pravi, kako
velike količine blaga čim hitreje in čim
ceneje pripeljati do končne destinaci-
je. Konkurenčni boj med pristanišči

danes poteka na železnici,« so zatrdili
v Luki Koper.

Nevarnosti ob morebitni prekinitvi

Analiza opozarja tudi na nevarnosti
ob morebitni prekinitvi javnih naročil
za glavna gradbena dela na drugem ti-
ru Divača-Koper. »Izgradnja drugega

tira je trenutno v kritični fazi, prekini-

tev postopka javnega naročanja in za-

četek novega odprtega postopka z na-

menom, da se omogoči večja udelež-
ba domačih ponudnikov, bi imela ne-

gativne finančne posledice za projekt,

neutemeljeno spreminjanje pri evrop-

skih partnerjih pozitivno sprejetih

odločitev pa bi okrnilo tudi verodos-

tojnost investitorja. S prekinitvijo pos-
topka javnega naročanja bi resno

ogrozili črpanje že dodeljenih evrop-
skih sredstev in hkrati tudi ogrozili
pridobivanje evropskih sredstev v
prihodnje. Evropska komisija je pri ta-

ko kompleksnih projektih, kot je ta,
izrazito občutljiva za vse spremembe,

ki nimajo dodane vrednosti za pro-
jekt. V primeru izgube že dodeljenih
sredstev bi morali izpad nadomestiti s

sredstvi komercialnih bank ali nepos-

redno iz proračuna, kar bi resno ogro-
zilo izvedljivost projekta,« so prepriča-

ni pri 2TDK.

Javni naročili dva
meseca pred rokom
Drugi tir bo glede na veljavni investicij-

ski program zgrajen do konca leta 2025,

začetek obratovanja drugega tira je
predviden v začetku leta 2026. Vmesni
časovni mejniki za izvedbo aktivnosti
se zaradi revizijskih zahtevkov pri jav-

nih naročilih za glavna gradbena dela
premikajo, vendar je postavljeni rok do-
končanja drugega tira še mogoče dose-
či. »Največ tveganj za dosego končne-
ga roka ne predstavljajo gradbena de-
la, ampak revizijski zahtevki in odloča-
nje o upravičenosti zahtevkov, ki po-
daljšujejo postopke javnega naročanja.
Ob. tem poudarjamo, da sta bili javni
naročili za glavna gradbena dela obja-
vljeni dva meseca pred rokom, posta-

vljenim v investicijskem programu,«
so nam glede časovnice gradnje razlo-
žili v družbi 2TDK.

7000 delovnih mest povezanih
s pristaniško dejavnostjo
»Multiplikator dodane vrednosti prista-
niške dejavnosti v Sloveniji je celo višji
kot v primeru belgijskih pristanišč ozi-

roma je primerljiv s pristaniščem Ant-

vverpen, ld je drugo največje pristanišče

v Evropi po Rotterdamu. Luka Koper z
nadaljnjim razvojem zmogljivosti ostaja
gonilo razvoja logistike in povezanih
dejavnosti,« je Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS) ugotovila v študiji vpli-

vov pristaniške dejavnosti na sloven-
sko gospodarstvo. Trenutno je v Slove-
niji več kot 7000 delovnih mest nepos-
redno in posredno povezanih s prista-
niško dejavnostjo, v središču katere je
Luka Koper, ki se tako uvršča med naj-
večje gospodarske sisteme. »En evro
prodaje v pristaniški dejavnosti ustvari
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še 3,3 evre v preostalem gospodarstvu.
Vpetost Slovenije v mednarodne pro-
metne tokove državi vsekakor prinaša

izjemen geostrateški potencial, bo pa
nadaljnji razvoj celotnega železniškega

omrežja ključnega pomena za razvoj lo-
gistične dejavnosti v Sloveniji. Luka Ko-

per se ustrezno razvija in prilagaja na

leto 2026, ko bo končana investicija v
drugi tir. Z načrtovanimi naložbami v
pristaniške zmogljivosti v vrednosti pri-
bližno 500 milijonov evrov do konca le-
ta 2025 se bo učinek pristaniške dejav-

nosti na gospodarstvo še povečal,« so

ugotovili pri GZS. x

Multiplikator dodane vrednosti

pristaniške dejavnosti

v Sloveniji je celo višji kot

v primera belgijskih pristanišč
oziroma je primerljiv

s pristaniščem Antvverpen,

ki je drugo največje pristanišče
v Evropi po Rotterdamu.

80 milijonov kohezijskih sredstev

Z dodelitvijo 80 milijonov evrov
kohezijskih sredstev za projekt dru-
gega tira je evropska komisija potrdi-
la, da je projekt dober, ekonomsko,

finančno, okoljsko primeren, pred-

vsem pa, kar je jasno tudi iz sporoči-
la evropske komisije, nujno potreben

za nadaljnji razvoj Luke Koper, slo-
venske logistike in gospodarstva ter

celotne regije, so zapisali pri 2TDK.

i

i 1

1

i i ■ ■ ■ — — • -
Transport v letu 2019 m la 88 isS Bav
podatki Ajpes, Kapos GZS cestni Logistika* Potniški Pošta Pretovarjanje Železniški Skladiščenje**

* brez družbe Dars, tovorni kopenski in kurirske tovorni Transport

** brez družbe Zavoda RS za blagovne rezerve promet promet dejavnosti promet skupaj

Število družb , 2634 514 332 61 32 11 72 3656

Število zaposlenih (po delovnih urah) 20.043 3864 4890 6015 2553 1387 409 39.160

Prihodki v mio. EUR (brez sprememb v vrednosti zalog) 2552,8 1131,3 436,6 354,5 326,4 260,1 88,4 5150,2

Čisti prihodki od prodaje (v mio. EUR) 2495,2 1114,6 277 348,4 316,6 241,2 87,1

Delež prodaje na tujih trgih (v %) 55,2 58,8 11,8 11,2 48,2 87,2 58,4 51,6

Dodana vrednost (v mio. EUR) 709,8 187,4 214,5 186,2 188,9 89,5 16 1592,4

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 35.416 48.503 43.859 30.966 74.006 64.510 39.163 40.663

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA, v mio. EUR) 312,3 69,4 81,2 27,5 92 35,2 7,1 6MJ

Neto čisti dobiček (v mio. EUR) 66,4 2fU 3W 73 46,5 7,1 _2,3 193

lW 11 -- V gL‘*T |T Mk [ Tl -.£a

Dejstvo je, da je železniška infrastruktura zastarela, drugi tir bi prinesel multiplikativne učinke na celotno slovensko gospodarstvo. O Luka Cjuha K 11'O
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S spremembo okoljske
zakonodaje do gradnje
načrtovanih projektov

Avtorica: Nina Šprohar

Država poskuša spremeniti zakonodajo na področju okoljevarstva, da bi

lahko zgradili načrtovane projekte. Poleg hidroelektrarne Mokrice, ki bo

zadnja v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn, bi zgradili še 10 hidroelek-

trarn na srednji Savi. Okoljevarstveniki gradnji nasprotujejo.

Izgradnja verige hidroelektrarn
(HE) na spodnji Savi je državni
strateški večnamenski projekt, ki

predvideva izgradnjo petih hidroelek-
trarn: HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE

Krško, HE Brežice in HE Mokrice. »Pro-

jekt spodnje Save je bil že v osnovi
zastavljen kot enovita celota, ki se

izvaja v več fazah, in tako so zastav-

ljene tudi projektne rešitve od same-

ga začetka. Za maksimalen izkoristek

potenciala večnamenske verige je to-

rej ključna še izgradnja HE Mokrice,«

pojasnjujejo v družbi Hidroelektrarne

na Spodnji Savi (HESS).O
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Po gradbenem dovoljenju bi takoj

začeli graditi

Kot investitorji so oddali vlogo za

pridobitev gradbenega dovoljenja, ker

pa gre za projekt, kjer so ocenjeni tako

imenovani bistveni vplivi na okolje in
hkrati za območje Nature, je treba po
zakonodaji pred tem izpeljati posto-

pek prevlade javne koristi nad koristjo

ohranjanja narave. »Gre za prvi takšen

primer v Sloveniji, postopek je v do-
meni Ministrstva za okolje in prostor

(MOP), končna odločitev pa v pristoj-

nosti vlade. Kot investitorji v tem po-

stopku čakamo na nadaljnje odločit-

ve. Izdelali smo vse potrebne študije,

oddali smo tudi predlog za izpeljavo

prevlade javne koristi, sedaj pa mora

MOP skupaj z vsemi dokumentacijami

zadevo predložiti v odločanje vladi,«

trenuten položaj povzamejo v HESS.

Čakajo torej na gradbeno dovoljenje,

če ga bodo dobili, bodo takoj začeli

graditi, obljubljajo.

Na srednji Savi so obudili projekt

gradnje desetih HE

Obudili pa naj bi tudi projekt hidro-
elektrarn na srednji Savi, tako imeno-

vani projekt SRESA, v okviru katerega

bi zgradili verigo 10 hidroelektrarn: HE

Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Po-

noviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Za-

log, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE

Tacen. Kot so ob predstavitvi projekta

navedli v skupini GEN, bi hidroelektrar-
ne na srednji Savi proizvodnjo pasov-

ne in deloma tudi trapezne električne
energije iz obnovljivih virov energije

(OVE) povečale za 1.044 gigavatnih ur

(GWh) in omogočile dolgoročno varno

in zanesljivo dobavo električne ener-

gije. »S sklenitvijo verige HE na Savi z

izgradnjo manjkajočih HE na srednji

Savi bo zagotovljeno optimalno izko-

riščanje hidroenergetskega potenciala

reke Save, s čimer bo povečana zane-

sljivost, stabilnost in konkurenčnost

slovenskega elektroenergetskega sis-

tema,« so dodali.
Po ocenah odgovornih naj bi prve

elektrarne na srednji Savi začeli gra-
diti najhitreje po dobrih treh letih od

podpisa koncesijske pogodbe.

Koncesijsko pogodbo naj bi

podpisali v začetku oktobra
Kot je septembra na Posavskem fo-

rumu Časnika Finance povedal minister

za okolje in prostor Andrej Vizjak, je 17.

septembra podpisal gradivo za skle-
nitev koncesijske pogodbe za gradnjo

hidroelektrarn na srednji Savi. Dejal je,

da upa, da bo podpis pogodbe s Hol-
dingom Slovenske elektrarne v petek, 2.

oktobra. In dodal, da imajo največ mož-

nosti za izvedbo spodnje tri hidroelek-

trarne, torej HE Renke, HE Trbovlje in HE

Suhadol, ki naj bi jih zgradili približno

v petnajstih letih, precej realna se mu

zdi tudi izvedba litijskega dela, medtem

ko je na ljubljanskem delu treba rešiti

še veliko vprašanj.

Vizjak je dejal, da naj bi prvo HE na

srednji Savi začeli graditi predvidoma

leta 2024, v dve- ali triletnih zamikih

pa naj bi se začela tudi gradnja dru-
gih dveh. Dokončnega števila H E na

srednji Savi še niso določili.

Okoljevarstveniki gradnji vseh
novih HE na Savi nasprotujejo

»Na spodnji Savi so vsi pritiski

energetike in predvsem aktualnega mi-
nistra za okolje usmerjeni v izgradnjo

kontroverzne HE Mokrice. Projekt je

umeščen dolvodno od sotočja Save in
Krke in bi potopil sotočje obeh rek ter

zadnje delčke Save, ki so primerni za

drst litofilnih vrst rib,« glavne razloge,

zakaj gradnji nasprotujejo, povzame

Rok Rozman, pobudnik gibanja Balkan

River Defence. Doda, da je območje

zaščiteno kot Natura 2000, reka Sava

pa je od izliva reke Krke do državne
meje povezovalni habitat populacij

ribe platnice iz Sotle in Krke. »Kljub

dolgoletnim neuspelim poskusom

umestitve objekta v prostor - prek-

licano dovoljenje Agencije Republike

Slovenije za okolje (ARSO), zapleti pri

pridobivanju predhodnega postopka

(PVO), napake v dokumentaciji - in
dejstvom iz raziskav, ki jasno kažejo

na popolno neprimernost objekta, se-

daj spreminjajo celotno zakonodajo na

področju naravo- in okoljevarstva v

Sloveniji z namenom, da onemogočijo

vse potencialne 'nasprotnike' projek-

ta, bolje rečeno, varovalke varovanja

narave,« meni Rozman.

V predlaganih spremembah zakono-
daje, ki sojih zajeli protikoronski paketi

ukrepov (PKP) in novi gradbeni zakon,

namreč po Rozmanovih besedah »z

jasnim namenom omogočanja gradenj

prioritetnih objektov brez pravnomoč-

nega gradbenega dovoljenja odpirajo

vrata za kapital in glomazne gradbene

projekte, ki bi bili izvedeni brez kakršne-

koli možnosti vključevanja naravo- in
okoljevarstvene stroke v proces ume-

ščanja v prostor«.

Rozman: Sporne so tudi druge

investicije na Savi

Ne le HE Mokrice, po Rozmanovem

mnenju so sporne tudi druge predla-

gane investicije na Savi. »Na mizi je

še vsaj devet velikih HE na srednji

Savi, ki bi našo največjo reko v celoti

spremenile v jezero ter poskrbele za

lokalno izumrtje sulca in preostalih

ogroženih in zavarovanih vrst,« pou-
dari Rozman, ki meni, da je varovanje

narave in lokalnih skupnosti v tem

primeru »jasno postavljeno na stran«.

»Dejstvo, da Slovenija že ima 21

velikih HE in več kot 400 malih HE, ki

so uničile veliko večino naših vodo-

tokov, pove, da smo hidroenergijo že

pripeljali do meje vzdržnega in je leta
2020 vendarle napočil čas za tehnolo-

gije, mlajše od sto let,« pravi Rozman.

In doda, da razpršeno pridobivanje

električne energije s solarnimi paneli

v tujini že postaja ustaljena praksa,

»medtem ko mi še vedno tiščimo v

centralizirano napol srednjeveško pri-

dobivanje električne energije«.

Leta 2024 naj bi po

napovedih okoljskega

ministra začeli graditi

prvo hidroelektrarno na

srednji Savi, v dve- ali

triletnih zamikih pa naj bi

se začela še gradnja dveh.
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Za razogljičenje
industrije bo najbolj
uporaben vodik

Avtorica: Nina Šorohar

Pri energetsko intenzivni industriji, kot je proizvodnja keramike ali jek-

la, bi lahko pomembno vlogo pri razogljičenju igral prav vodik, ki bo po

mnenju strokovnjakov najprej dopolnjeval zemeljski plin, sčasoma pa bi

ga lahko povsem zamenjal.

Globalni trendi kažejo pove-
čano rabo vodika, njegova

vloga v svetovni energetiki

narašča. Ta zamenjava oziroma do-
polnjevanje obstoječih energentov

je počasno, vsekakor pa v zahodni in

srednji Evropi ter v Severni Ameriki

poteka hitreje kot v Sloveniji, opa-
ža dr. Blaž Likozar, vodja Odseka za

katalizo in reakcijsko inženirstvo na

Kemijskem inštitutu.

Vodik najbolj primeren za

energetsko intenzivno industrijo

Vodik po njegovem mnenju svo-

jega mesta ne bo najhitreje našel v

mobilnosti, prav tako ne neposredno

v energetiki, če ciljamo na industrijo

kot proizvodnjo električne energije,

temveč bo najbolj uporaben za ra-

zogljičenje oziroma dekarbonizacijo

industrije. »Pri proizvodnji amonijaka

in v pečeh pri energetsko intenzivni

industriji, kot je proizvodnja keramike

ali jekla, se porablja veliko surovinske

osnove - prav takšne panoge pome-
nijo ogromen delež evropske indu-

strije,« pojasni Likozar. Po njegovem

mnenju bo možnosti razogljičenja na

tem področju več - delno se bo lahko

tudi neposredno uporabljala električ-

na energija za segrevanje, verjetno pa

bo vodik v prihodnje imel pomembno

vlogo v industrijskih pečeh, kjer bo si-

cer najprej dopolnjeval zemeljski plin,

potem pa ga bo sčasoma zamenjal.

Vodik po mnenju dr. Blaža Likozarja s

Kemijskega inštituta svojega mesta ne

bo našel v mobilnosti, prav tako ne neposredno v

energetiki, če ciljamo na industrijo kot proizvodnjo

električne energije, temveč bo najbolj uporaben za

razogljičenje oziroma dekarbonizacijo industrije.

Finančni vložek v elektrolizer ni majhen

Lep primer dobre prakse je pod-

jetje Steklarna Hrastnik, kjer so lani

odprli prvo B2B sončno elektrarno v

Sloveniji, s katero zmanjšujejo pora-

bo zemeljskega plina. Elektrarno je

postavila družba GEN-I v okviru par-

tnerstva z Razvojnim centrom Novi

materiali (RCeNeM), v steklarni pa
tako pridobljeno električno energi-

jo porabljajo za proizvodnjo vodika.

Kot pravi Likozar, takšno pridobivanje

energentov postaja vse bolj zanimivo

tudi za druge energetsko intenzivne

industrije v Sloveniji. A ima tudi sla-

bo stran - investicija v elektrolizer

ni majhna, prav tako ne v peči. Je po

začetnih vlaganjih potem projekt fi-
nančno bolj vzdržen? »Obratovalni

stroški ob trenutnih cenah energijskih

kuponov za ogljikov dioksid sicer niso

nevzdržni, a vsekakor niso ugodni,«

razloži Likozar.

Ne najbolj učinkovita,

a dolgoročno vzdržna možnost
shranjevanja energije

Sogovornik poudari, da so v osnovi

sicer vse energijske pretvorbe, tudi

elektroliza ali uporaba v gorivnih
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celicah, energijsko potratne. »To ni

najbolj učinkovito shranjevanje ener-
gije. A gre tu vseeno za kemijski način

shranjevanja energije, kar v primerjavi

z baterijami pomeni daljšo možnost

hrambe. Povsod, kjer imamo opravka

s časovno neenakomerno dostopnimi

energijskimi viri, kot so sončna, vetrna

in tudi hidroenergija, lahko vodik

oziroma elektroliza igra pomembno

vlogo shranjevanja presežne, neena-

komerno porazdeljene energije - ne
najbolj učinkovito, a vseeno bolj dol-

goročno vzdržno,« pojasnjuje Likozar.

|e pa res, da lahko vodik pridobivamo

različno - elektrokemično, termično,

lahko pa tudi biološko, s pomočjo

sončne energije. »Vsekakor pa se za
ta namen ne porabi veliko fosilnih

virov, le za material, ki ga potrebuje-

mo, a precej manj, kot če za energent
uporabljamo nafto ali zemeljski plin,«

dodaja Likozar.

Vodik bi proizvajali tudi pri

hidroelektrarni na spodnji Savi

Velik pilotni projekt Power to gas

(P2G), ki pomeni spajanje sektorjev

elektrike in plina, v katerem druž-

ba Hidroelektrarne na Spodnji Savi

(HESS) sodeluje z Inštitutom Jožefa
Stefana (IJS), je proizvodnja vodika

pri hidroelektrarnah. Hidroelektrarne

so namreč pri proizvodnji električne

energije močno odvisne od vremena

in posledično od pretokov rek, kar

pomeni, da se soočajo s presežki in

primanjkljaji energije. Cilj, da presež-

ke shranijo ter jih znova uporabijo ob

pomanjkanju na trgu, bodo dosegli z
njihovo pretvorbo v vodik.

»Obdobje izvajanja projekta je

omejeno na tri leta, pri čemer 25-od-

stotni delež financiranja zagotavlja

družba HESS, medtem ko je 75-odsto-

tni delež nepovratnih sredstev, ki jih

zagotavlja Javna agencija za razisko-

valno dejavnost Republike Slovenije

(ARRS). Najprej želimo razviti simu-

lacijski model optimalnega vodenja

sistema P2G in zasnovati procesni

sistem za proizvodnjo zelenega vo-
dika v povezavi s hidroelektrarno kot

proizvodnim virom električne energi-

je. Na podlagi rezultatov, pridoblje-

nih v simulacijskem okolju, bo nato

v drugi fazi sledila izvedba pilotnega

projekta na eni izmed hidroelektrarn

na spodnji Savi,« so nam ob zagonu

projekta povedali v družbi HESS, kjer

si želijo še več tovrstnega medsek-

torskega povezovanja.

V sklopu projekta so pri IJS že

izvedli preliminarne raziskave trga,

preučili zakonodajo na tem podro-

čju, tehnološke možnosti, izdelali

zasnove P2G tehnološkega sistema

za HE Brežice, vključno s hranilniki,

opredelili scenarije uporabe proi-

zvedenega vodika in izdelali ocene
stroškov. Prvi vmesni rezultati kaže-

jo, da je sistem obetajoč in izvedljiv.

Kljub temu glavno pomanjkljivost

predstavljajo relativno visoki inve-

sticijski stroški oz. doba vračanja

investicije. Tehnologija je namreč

še v razvoju in proizvodnja grad-

nikov sistema še ni na tržni ravni.

Zato bodo za upravičenost investi-

cije potrebne finančne vzpodbude

oziroma zunanji viri.
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