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Povzetek
Evropska energetska politika se zelo zavzema za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in
spodbuja obnovljive vire energije. Cilji, ki jih je zastavila do leta 2020 so zelo ambiciozni. V
diplomski nalogi so predstavljeni pristopi, s katerimi naj bi lažje dosegli zastavljene cilje. V
uvodnem poglavju smo poskušali analizirati sistem trgovanja z emisijami ter njihov vpliv na
energetski in industrijski sektor v Evropi in Sloveniji. Preučevali smo tudi Kjotski sporazum,
kot odgovor na boj proti podnebnim spremembam.
Naslednje poglavje opisuje metodologijo in orodja, ki omogočajo industrijskemu in
energetskemu sektorju optimizacijo porabe energije oziroma znižanje stroškov energije, kot
so energetski pregledi, planiranje, izvajanje in merjenje porabe energije. Za načrtovanje
učinkovite rabe energije in umestitev novih tehnologij so zgoraj našteta orodja ključnega
pomena. Predstavljene so nove tehnologije za boljšo energetsko učinkovitost, ki zmanjšujejo
izpuste toplogrednih plinov in porabo energije. Analizirali smo smisel uvajanja učinkovite
rabe energije, s katerimi ovirami se industrijski sektor sooča pri uporabi ukrepov, ki mu
pomagajo doseči zmanjšanje porabe energije, in kakšne koristi prinašajo.
Opisani so tudi možni ukrepi v energetskem sektorju, kjer bo izpostavljena soproizvodnja
toplote in električne energije. V diplomi sta navedena primera investicije energetike v
obnovljive, zanesljive vire energije preko projekta skupnega izvajanja in mehanizma čistega
razvoja. V zadnjem poglavju so omenjene tehnične omejitve in problemi, ki nastajajo v
elektroenergetskih omrežjih, zaradi vključevanja razpršenih virov energije.

Ključne besede: Kjotski sporazum, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije,
soproizvodnja toplote in električne energije, razpršeni viri energije
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Abstract
European energy policy is very committed to reduce greenhouse gas emissions and promotes
renewable energy sources. Goals which were set until 2020 are very ambitious. In my
diploma thesis are presented approaches to achieve these goals easier. In the first chapter we
tried to analyze the trading system of emission allowances as well as their influence on energy
and industrial sector in Europe and Slovenia. We studied the Kyoto protocol in response
against climate change.
Next chapter describes methodology and tools, which enable industrial and energy sector to
optimize or reduce the energy costs with reviews, planning, implementation and measurement
of energy consumption. New technologies are presented for better energy efficiency, which
reduce greenhouse gas emissions and consumption of energy. We analyzed the sense of
efficient energy use and barriers, which industrial sector tries to remove. These actions help to
reduce the energy use and bring benefits.
We also describe the possible actions in the energy sector, where is emphasized the
cogeneration. In my diploma thesis are also described two cases of energy investment in
renewable, reliable sources of energy through the Joint Implementation and Clean
Development Mechanism. In the last chapter is described the technical barriers and problems
appearing in electricity networks, due to the integration of distributed energy resources.

Key words: Kyoto agreement, renewable energy, energy efficiency, cogeneration, distributed
energy resources
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Uvod

1 Uvod
Okoljska problematika in z njo povezano globalno segrevanje oziroma podnebne spremembe
je predmet številnih razprav in političnih ukrepov, ki narekujejo strategije in politiko za
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter razvoj posameznih držav na področju energetike
in industrije. Gre za globalne razsežnosti problema, pri katerem se postavlja hipotetično
vprašanje o pomenu in vplivu zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida, kot o eni izmed
ključnih rešitev.
Da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov TGP, je leta 1997 nastal Kjotski protokol (KP),
ki je začel veljati šele 16. februarja 2005 z rusko ratifikacijo. Senat Združenih držav Amerike
(ZDA) je leta 1997 ocenil, da bi uresničevanje ciljev protokola povzročilo resno škodo
gospodarstvu ZDA. Kljub temu je podpredsednik Al Gore leta 1998 protokol podpisal.
Čeprav so ZDA podpisnice protokola, pa ga niso ratificirale in zato do njega nimajo
nikakršnih obveznosti [1].
Počasno napredovanje ratifikacij Kjotskega sporazuma je spodbudilo Evropsko unijo (EU), da
je samostojno začela s programom zniževanja emisij toplogrednih plinov, in sicer skladno s
smernicami Kjotskega sporazuma. Sporazum določa obveznosti posamezne članice EU do
znižanja emisij, skladno z njeno ekonomsko močjo in stopnjo razvoja, da bo dosežen skupni
cilj znižanja emisij. Ciljno znižanje emisij do leta 2020 je vsaj za 20% glede na izhodiščno
leto 1990 ter za 30% pod pogojem, da se druge razvite države tako zavežejo k podobnemu
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko naprednejše države v razvoju zagotovijo ustrezen
prispevek glede na svoje odgovornosti in zmožnosti [2, Direktiva 2009/29/ES].
Da bi dosegli zastavljene cilje, se je razvil sistem ''omeji in trguj'' (angl. cap and trade), pri
katerem se omeji zgornja dovoljena meja emitiranja [3, stran 5 – 8]. V drugi fazi trgovanja se
je na državni ravni letno razdelilo določene količine emisijskih pravic, skladno z državnim
razdelilnim načrtom. Ena večjih sprememb v tretji fazi trgovanja, s katero se je potrebno
seznaniti je, da so zgornje meje izpustov emisij določene na ravni EU ter ne več s strani
posameznih držav članic. Prednost tega sistema je v tem, da se lahko lastniki emisijskih
kuponov, če so že zdaj na zadovoljivi ravni emitiranja, odločijo za prodajo emisijskih pravic
na trgu. Vsako podjetje v registru dobi določeno količino brezplačnih emisijskih
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kuponov. Ostale si pridobi s trgovanjem tako, da jih kupi od drugega podjetja, ki je uvedlo
nove tehnologije s pomočjo katerih je zmanjšalo izpuste. Pri tem sta ključna tudi projekta
skupnega izvajanja (angl. Joint Implementation, JI) in mehanizem čistega razvoja
(angl.Clean Development Mechanism, CDM). Tukaj podjetje uvaja nove tehnologije v tuje
podjetje in s tem pridobi pravice do emitiranja (JI – na območju EU, CDM – med razvitimi
državami in državami v razvoju). Predvidevamo, da se bodo v obdobju 2013 – 2020 znatno
povečale investicije v nove tehnologije, saj so kazni za prekomerne izpuste veliko višje od
prejšnjega trgovalnega obdobja.
Namen diplomske naloge je predstaviti možnosti, kako zmanjšati ali pridobiti pravice za
izpuščanje toplogrednih plinov v ozračje najceneje in se s tem izogniti visokim kaznim.
V uvodnem poglavju bomo poskušali analizirati sistem trgovanja z emisijami ter njegov vpliv
na energetski in industrijski sektor v Evropi in Sloveniji. Preučevali bomo tudi Kjotski
sporazum, kot odgovor na boj proti podnebnim spremembam. Pomemben del tega poglavja
predstavljajo tri faze trgovanja z emisijami v EU ETS.
Naslednje poglavje predstavlja metodologijo in orodja, ki omogočajo industrijskem in
energetskemu sektorju optimizacijo oziroma znižanje stroškov energije, kot so energetski
pregledi, planiranje, izvajanje in merjenje porabe energije. Za načrtovanje učinkovite rabe
energije (URE) in umestitev novih tehnologij, so zgoraj našteta orodja ključnega pomena.
Seveda je zelo pomembno vedeti ali so nove investicije ekonomsko upravičene in kolikšna je
njihova povračilna doba.
Predstavili bomo nove tehnologije za boljšo energetsko učinkovitost, ki zmanjšujejo izpuste
toplogrednih plinov in porabo energije. Analizirali bomo smisel uvajanja URE, s kakšnimi
ovirami se industrijski sektor sooča pri uporabi ukrepov, ki mu pomagajo doseči zmanjšanje
porabe energije, in kakšne koristi prinašajo. Izpostavljeni bodo tudi možni ukrepi v
energetskem sektorju, kjer bo izpostavljena soproizvodnja toplote in električne energije. V
diplomi sta navedena tudi primera investicije energetike v obnovljive, zanesljive vire energije
preko projekta skupnega izvajanja in mehanizma čistega razvoja.
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2.1 Kjotski protokol in UNFCCC
Globalno segrevanje je eno izmed najbolj spornih znanstvenih vprašanj 21. stoletja in
predstavlja izziv sami organiziranosti naše globalne družbe. Problem je, da globalno
segrevanje ni le znanstveno vprašanje, temveč vključuje ekonomijo, sociologijo, geopolitiko,
lokalno politiko in posameznikovo izbiro življenjskega sloga.
Zaradi okoljske problematike so razne organizacije začele pritiskati na industrijo in
energetiko, da bi začeli omejevati izpuste emisij toplogrednih plinov. To je tudi ogrozilo
razvoj industrije. S časoma so strokovnjaki ugotovili, da ni potrebe za zastoj gospodarske
rasti, ker je znanost tako napredovala, da je mogoče uporabiti nove tehnologije, ki omejijo
izpuste škodljivih plinov. V tem času so se ljudje začeli zavedati pomembnosti čistega in
vzdržnega okolja in nastajale so nove organizacije z vse večjo veljavo. Sklicano je bilo vse
več posvetov in konferenc, kar je napovedovalo nove zavezujoče dogovore. Omeniti velja
nekaj srečanj, ki so bili prvi zametki sodelovanja na tem področju. Prva svetovna klimatska
konferenca je bila leta 1979 v Ženevi, kjer so bili strokovnjaki s področja klimatologije
enotni, da je potrebno omejiti izpuste emisij. Po tej konferenci se je vse več govorilo o tem
problemu, zato so tudi ustanovili organizacijo IPCC (ang. The Intergovernmental Panel on
Climate Change), ki naj bi skrbela za pridobivanje podatkov o različnih spremembah v
okolju. Naslednja svetovna klimatska konferenca, ki je tudi potekala v Ženevi (leta 1989), je
potekala s prisotnostjo ministrov in ostalih voditeljev razvitih držav [4].
Največji premik je povzročila Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja
(ang. The United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) , ki je bila
na voljo za podpis državam članicam v Riu de Janeiru leta 1992 in je začela veljati 21. marca
1994 v New Yorku. Konvencijo je do 19. junija 1993 podpisalo 154 držav. Evropska
skupnost jo je ratificirala s sklepom 94/69/ES 15. decembra 1993. Predstavlja splošen okvir
medvladnih ukrepov na področju reševanja problemov, povezanih s podnebnimi
spremembami. Konvencija priznava, da je podnebni sistem nekaj nedeljivega, kar je skupno
vsem nam, ter poudarja da lahko njegovo stabilnost omajajo industrijski in drugi izpusti
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ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov. Konvencija ima skoraj univerzalno
članstvo, saj jo je do avgusta 2009 ratificiralo 193 držav [4, 20. člen], [5].
Države v skladu s konvencijo:


spremljajo in poročajo o izpustih toplogrednih plinov, nacionalnih politikah in
najboljših praksah;



uvajajo nacionalne strategije za boj proti izpustom toplogrednih plinov in za
prilagajanje pričakovanim učinkom, kar vključuje zagotavljanje finančne in
tehnološke pomoči državam v razvoju pri njihovem boju s podnebnimi spremembami;



sodelujejo pri pripravi na prilagoditev učinkom podnebnih sprememb.

Konvencija od

industrializiranih držav zahteva natančne in redne popise izpustov

toplogrednih plinov. Največje breme boja proti podnebnim spremembam nosijo
industrializirane države, saj te predstavljajo vir večine preteklih in sedanjih izpustov
toplogrednih plinov (tako je navedeno v konvenciji, ki je izšla pred 20. leti, danes več kot
polovico emisij predstavljajo prav države v razvoju). Te države konvencija poziva k
najstrožjim ukrepom za zmanjšanje količin tega, kar prihaja iz njihovih dimnikov in izpušnih
cevi ter k zagotavljanju sredstev za podobne ukrepe drugod po svetu.
Države, ki so konvencijo ratificirale so se zavezale, da bodo problem podnebnih sprememb
upoštevale na področjih kot so kmetijstvo, industrija, energetika, naravni viri ter pri
dejavnosti, ki se tiče morskih obal. Države so privolile tudi v to, da bodo razvile nacionalne
programe za upočasnjevanje podnebnih sprememb.
V okviru konvencije so se industrializirane države zavezale k nudenju pomoči državam v
razvoju pri dejavnostih, ki so povezane s podnebnimi spremembami, in to v obliki finančne
podpore, ki je ločena od morebitnih drugih oblik finančne pomoči, ki jo tem državam že
nudijo. V okviru konvencije je bil vzpostavljen tudi sistem subvencij in posojil, ki ga vodi
Globalni okoljski urad. Industrijske države so se zavezale tudi k prenosu tehnologije v manj
razvite države.
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Ekonomski razvoj, ki ga je težko doseči tudi brez zapletov, ki jih prinašajo podnebne
spremembe, je za revne države sveta življenjskega pomena, zato konvencija dopušča, da se v
prihodnjih letih deleži izpustov toplogrednih plinov v državah v razvoju povečajo. Obenem
pa tem državam poskuša pomagati pri omejevanju izpustov na načine, ki ne ovirajo
njihovega ekonomskega razvoja (V naslednjih poglavjih bomo izpostavili problem Kitajske,
ki je ta pomanjkljiv zakon za države v razvoju izkoristila in enormno povečala izpuste
toplogrednih plinov).
Konvencija poudarja, da je le ''okvirni'' dokument – nekaj, kar bo sčasoma dopolnjeno in
izboljšano tako, da bodo ukrepi za boj proti globalnemu segrevanju in podnebnim
spremembam bolj osredotočeni in učinkoviti. Prvi dodatek h konvenciji je bil sprejet leta
1997 in je znan pod imenom Kjotski protokol [5].
Kjotski protokol je mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in
petih ostalih toplogrednih plinov. Določbe protokola so zavezujoče samo za pogodbenice
konvencije, ki so postale tudi pogodbenice protokola (z ratifikacijo, privolitvijo ali pristopom
k protokolu). Protokol je ratificiralo 171 držav. Kjotski sporazum je prvi korak do
zmanjšanja učinkov tople grede in segrevanja ozračja, pravijo njegovi zagovorniki. To so
predvsem Evropska unija in okoljevarstvene organizacije, podporo protokolu pa je izrazila
tudi Organizacija združenih narodov. Nekateri dvomijo v okoljevarstveni pomen tega
protokola in ga označujejo le kot način preselitve bogastva v države tretjega sveta. Eden
izmed zadržkov je tudi dejstvo, da so zastavljeni cilji brez sodelovanja Združenih držav
Amerike praktično nedosegljivi. Za korenitejša zmanjšanja emisij bi bil potreben nov
sporazum, ki bi ga uveljavljale tudi ZDA in druge hitro rastoče države, ki emitirajo bistveno
več toplogrednih plinov kot vsa Evropska unija skupaj [5], [6].
Pomembna odlika Kjotskega protokola je, da vodilna gospodarstva sveta, ki so ga sprejela,
zavezuje k obveznim ciljnim vrednostim izpustov toplogrednih plinov. Te zaveze se od
države do države razlikujejo in so v razponu od - 8 do + 10 odstotkov ravni izpustov
posamezne države v izhodiščnem letu 1990. Razvite države bi morale do leta 2050 skupaj
zmanjšati svoje emisije za 80 do 95 % v primerjavi z emisijami iz leta 1990. EU se je
srednjeročno zavezala k zmanjšanju svojih emisij toplogrednih plinov do leta 2020 za 20 %
v primerjavi z emisijami iz leta 1990, pod ustreznimi pogoji pa za 30 % [5].
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Tabela 1: Cilji zmanjšanja emisij držav do leta 2020

Države

Zmanjšanje emisij do leta 2020

Avstralija

Zmanjšala bo svoje emisije za 25 %, če bo veljal globalni
dogovor. V nasprotnem primeru od 5 % do 15 %.
Od 5% do 10%
Za 17%, vendar bodo še uskladili cilje z ZDA
Za 5%. Z vstopom v EU se bodo naknadno dogovorili.
Za 30% pod pogojem, da se druge države zavežejo k
primerljivim zmanjšanju emisij.
V nasprotnem primeru za 20%.
Za 30%.
Za 25%.
Za 15%.
Prav tako kot EU 20% ali 30%.
Za 30%
Med 10% in 20%, če obstaja celovit globalni sporazum.
Med 30% in 40%, če obstaja celovit globalni sporazum.
Med 15% in 25%.
Prav tako kot EU 20% ali 30%.
Za 20%.
V razponu do 17%.

Belorusija
Kanada
Hrvaška
EU
Islandija
Japonska
Kazahstan
Lihtenštajn
Monako
Nova Zelandija
Norveška
Ruska federacija
Švica
Ukrajina
ZDA

Bazno
leto
2000
1990
2005
1990
1990
1990
1990
1992
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
2005

Vir: United Nations, Framework Convention on Climate Change, Quantified economy-wide emissions targets for 2020,
2014

Protokol skuša omejiti emisije šestih plinov:
ogljikovega dioksida, metana, dušikovega oksida, fluoriranih ogljikovodikov, perfluoriranih
ogljikovodikov in žveplovega heksafluorida. Vsi izmed naštetih plinov spadajo med
toplogredne pline, ki vpijajo toplotno sevanje zemeljske površine.
Zaradi pospešenega razvoja industrije so se v zadnjih desetletjih emisije teh plinov izrazito
povečale. Nastajajo namreč z izgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju
z odpadki, kot izpušni plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih [6].
V zameno za stroge zavezujoče cilje pa sporazum ponuja fleksibilnost pri načinu doseganja
teh ciljev. Države lahko na primer delno odtehtajo svoje izpuste s širjenjem gozdov, ki nase
vežejo ogljikov dioksid in ga tako odstranijo iz ozračja. Države lahko za to poskrbijo na
lastnem ozemlju ali na ozemlju drugih držav. Lahko pa tudi zagotovijo sredstva za tuje
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projekte, ki zmanjšujejo količino toplogrednih plinov. V ta namen je bilo oblikovanih več
mehanizmov, kot je na primer mehanizem za čisti razvoj, s katerim lahko industrializirane
države delno dosežejo svoje zavezujoče ravni izpustov s pomočjo emisijskih dovolilnic, ki si
jih prislužijo s podpiranjem projektov za zmanjševanje količine toplogrednih plinov v
državah v razvoju [5].

2.2 Sistemi trgovanja z emisijami po svetu
Ideja o kontroli emisij s pomočjo trgovanja s pokrovom je sicer že stara, saj sta se s problemi
eksternalij, ki jih proizvajajo različni trgi, teoretično ukvarjala že Coase (1960) in Dales
(1968). Prvi trgi so bili dejansko vzpostavljeni v ZDA v sedemdesetih letih 20. stoletja,
vendar so pravi uspeh doživeli šele z vzpostavitvijo trgovanja z emisijami žveplovega
dioksida v ZDA leta 1995. Pomembna razlika med zmanjšanjem emisij SO2 in CO2 je ta, da
je bil namen omejevanja žveplovega dioksida zmanjšanje posledic kislega dežja na vzhodu
ZDA in v Kanadi [7, stran 83]. Trg žveplovega dioksida se je pokazal kot zelo učinkovit in
prav zato so ZDA na pogajanjih vztrajale, da Kjotski protokol državam da fleksibilnost, kako
doseči svoje zaveze [8].
V ZDA se politika o podnebnih spremembah odvija na državni ter na zvezni ravni. Ameriški
predsednik Barack Obama se je decembra 2009 v Kobenhavnu zavezal, da bodo Zvezne
države Amerike zmanjšale emisije ogljikovega dioksida za 17 % do leta 2020 in za 42 % do
leta 2030 ter 83 % do leta 2050 glede na izpuste za leto 2005. Energijska informacijska
administracija (ang. Energy Information Administration, EIA) je aprila 2013 pokazala 12%
zmanjšanje emisij v obdobju 2005 do 2012. Nekaj več kot polovico tega zmanjšanja je
potrebno pripisati recesiji, preostanek pa različnim dejavnikom. Spremenila se je
proizvodnja električne energije iz premoga z zemeljskim plinom in povečala se je
učinkovitost ameriških vozil.
Kljub vsemu je v marcu 2001 Busheva administracija napovedala, da ne bo izvajala
Kjotskega protokola in zavrnila ratifikacijo pogodbe zaradi zaviranja gospodarstva v ZDA in
predvsem premajhnega pritiska za zmanjšanje emisij v državah v razvoju. Februarja 2002 je
Bush napovedal svojo alternativo Kjotskemu sporazumu, s čimer bi zmanjšal emisije
toplogrednih plinov za 18% v desetih letih [9].
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Govorilo se je tudi, da bodo uvedli davek na izpuste ogljikovega dioksida. Bilo je precej
študij, kako bi to vplivalo na ameriško gospodarstvo. Veliko davčnih predlogov je bilo, da bi
tono ogljika obdavčili za 20$. Tu bi bilo potrebno omeniti, da nekatera podjetja in institucije
včasih navajajo eno tono ogljika, včasih pa eno tono ogljikovega dioksida. Ena tona ogljika
ustreza 3,67 ton ogljikovega dioksida.
Tabela 2: Finančna obremenitev karbonskega davka na ameriško gospodarstvo

2012

Izpusti fosilnih
goriv
Milijon ton/leto

20$/tono karbona
Cena skupnega
davka
Milijard$/leto

20$/tono karbona
Cena
gospodinjstva
$/leto

Sektor
Stanovanjski
Komercialni
Industrijski
Transport
Energetika

301
201
1 114
1 621
2 044

6,0
4,0
22,3
32,4
40,9

52
34
190
277
349

Skupno

5 282

105,6

903

Vir: EIA MER, stran 12.2 - 12.6

Slika 1: Primerjava emisij ZDA in Kitajske

Izpustij emisij v MtCO2
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Vir: WRI's climate data explorer, 2011
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Obama trdi, da podnebne spremembe niso oddaljeni problem prihodnosti, temveč je to
problem, ki vpliva na Američane zdaj v obliki večjih poplav, večje občutljivosti na sušo,
posledico za hujše požare itd. Nova energija za Ameriko (ang. New Energy of America,
NEA) je načrt za vlaganje v obnovljive vire energije, zmanjšanje odvisnosti od tuje nafte,
reševanje svetovne podnebne krize in narediti premog za manj konkurenčen vir energije.
NEA je bil objavljen med Obamovo predsedniško kampanjo. 26. junija je Bela hiša odobrila
Ameriški zakon o čisti in varni energiji (American Clean Energy and Security Act , ACES).
Zakon bi vzpostavil podobno trgovalno shemo, kot je v Evropski Uniji, vendar ga je senat
zavrnil z glasovanji 219 – 212. Prav tako Obamova administracija junija 2011 ni ratificirala
Kjotskega sporazuma [9].
Kljub vsemu se nekatere zvezne države in mesta ZDA zavzemajo za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov. Ukrepi, ki zmanjšujejo emisije so povečana uporaba obnovljivih virov
energije, spodbujanje učinkovite rabe energije, skladiščenje ogljika itd.
Slika 2: Države s svojim strateškim planom zmanjševanja emisij

Vir: Wikipedia, Climate change policy of United States, 2014

Kalifornija (šesto največje gospodarstvo na svetu), že dolgo velja za pionirja na državni
ravni pri okoljskih vprašanjih poveznih z globalnim segrevanjem. Julija 2002 je guverner
Gray Davis odobril predlog zakona Kalifornijska sredstva odbora za zrak (ang. California
Air Resources Board) za učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz motornih
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vozil. Zakon tudi določa, da morajo kalifornijska vozila zmanjšati emisije za 30% do leta
2016. Junija 2005 je guverner Arnold Schwarzenegger podpisal odredbo, ki poziva k
zmanjšanju toplogrednih plinov v Kaliforniji in sicer 11% do leta 2010, 25% do leta 2020 in
80% do leta 2050 [9].
V Avstraliji je vlada vzpostavila sistem za zmanjšanje izpustov ogljika (ang. Carbon
pollution reduction scheme), kot del svoje podnebne politike. Avstralski sistem za trgovanje
z emisijami je zasnovan tako, da deluje za enoletno obdobje. Pri določanju zgornje meje
izpustov emisij mora avstralska vlada upoštevati mednarodne obveznosti iz Okvirne
konvencije Združenih narodov in tudi obveznosti Kjotskega protokola [10]. S prvim julijem
2018 naj bi se dokončno povezala avstralski in evropski emisijski trgovalni sistem. Za nekaj
časa so celo uvedli davek na CO2, vendar se je izkazal za zelo drag način zniževanja izpustov
in so ga ukinili.
Kanadska shema za trgovanje z emisijami je izhodiščni in kreditni sistem (ang. baseline and
credit system). Vlada je predlagala cilje, ki so začeli veljati 2010 in bodo privedli do
zmanjšanja emisij industrije za 20% glede na leto 2006 do leta 2020. Nadaljnji cilj je
zmanjšanje emisij med 50% in 60% glede na leto 2006 do leta 2050. Med drugim je vlada
investirala več kot 10 milijard $ v zeleno infrastrukturo, energetsko učinkovitost, tehnologije
čiste energije, čistejša goriva in v pametna omrežja. Od tega so skoraj milijardo namenili za
razvoj čistih tehnoloških izdelkov, kot so električna vozila, električne polnilne postaje in
vetrne elektrarne. 580 milijonov $ so namenili za zajemanje ogljika in raziskave za
shranjevanje ogljika. Med leti 2010 – 2013 je kanadska vlada namenila 1,2 milijarde za
energetske in klimatske projekte v 60. razvijajočih državah [10].
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Slika 3: Primerjava emisij Avstralije in Kanade
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Vir: WRI's climate data explorer, 2011

Prvi ETS-sistem zunaj meja EU je vzpostavil novozelandski parlament, veljati je začel leta
2009. V začetku svojega delovanja je sistem deloval v gozdarskem sektorju, nato pa je
delovanje razširil še na druge sektorje, kot so energetski, industrijski in transport. V letu
2015 naj bi v sistem vstopil še kmetijski sektor.

2.3 Evropski sistem trgovanja z emisijami EU ETS
Od leta 1991, ko je evropska komisija izdala prvo strategijo o skupnem zmanjšanju
ogljikovega dioksida, emisij in večjo energetsko učinkovitost, je nato dobila številne pobude,
povezane s podnebjem. Strategija je vključevala direktivo o spodbujanju proizvodnje
električne energije iz obnovljivih virov, prostovoljne zaveze izdelovalcev avtomobilov za
zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in predloge o obdavčitvi energentov. Evropska
komisija je leta 2000 ustanovila Evropski program za podnebne spremembe (ang. European
Climate Change Programme, ECCP), da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov na ravni
EU. Cilj je bil 8% zmanjšanje emisij do leta 2012 glede na bazno leto 1990 (leto 1990 je bilo
vnaprej določeno za bazno leto in primerjavo izpustnih emisij, izjeme pa so države v
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tranziciji, ki so si lahko za bazno leto izbrale kakšno drugo leto). Vse ratifikacije Kjotskega
protokola takratnih članic EU so bile predane istočasno, 31. maja 2002 [3], [11].
ECCP deluje na področju energetike, industrije, transporta, kmetijstva, gozdarstva, raziskav
novih tehnologij in tudi na trgu z emisijami. Eden najpomembnejših dosežkov programa
ECCP je bil evropski sistem trgovanja z emisijami (ang. European Union Emission Trading
Scheme, EU ETS), ki zajema izpuste ogljikovega dioksida okoli 13 000 tovarn, proizvajalcev
električne energije in drugih naprav, ki povzročajo izpuste. Proti koncu leta 2005 je bil
ustanovljen European Climate Change Programme II. Naloga programa je, da še naprej išče
stroškovno učinkovite opcije za zmanjšanje emisij, povečuje ekonomsko rast in ustanavlja
nova delovna mesta. Deluje na področju zajemanja in geološkega shranjevanja CO2, emisij
vozil, letalskih emisij in prilagoditev na posledice klimatskih sprememb [12].
EU ETS je prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami CO2. Delovati je začel 1.
januarja 2005, vzpostavila pa ga je direktiva 2003/87/EC oziroma smernica za trgovanje z
emisijami. Cilj trgovanja z emisijami je pomagati državam članicam EU, da izpolnijo svoje
obveznosti v okviru Kjotskega protokola. Nacionalni načrti razdelitve dovolilnic določajo
skupno količino emisij CO2, ki jih države članice dodelijo podjetjem, ta jih pa lahko nato
sama prodajajo ali kupujejo. Evropska komisija je 23. januarja 2008 med drugim
sprejela predlog direktive o spremembi obstoječe Direktive 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta. S tem predlogom želi Evropska komisija izboljšati in razširiti sistem
EU za trgovanje z emisijami. Nova shema trgovanja s toplogrednimi plini, ki vključuje vse
večje industrijske onesnaževalce, predvideva skupno količino emisijskih kuponov na ravni
EU in ne več za vsako posamezno državo posebej, ter prodajo večine dovolilnic na dražbah v
državah članicah, ki morajo biti odprte za vse potencialne kupce.
Komisija je predlagala splošno zgornjo mejo dovoljenih izpustov v industriji oziroma
skupno količino emisijskih kuponov na ravni EU za vsako leto v obdobju 2013-2020.
Skupna količina dovolilnic je leta 2013 znašala 1,974 milijona ton CO2, nato pa se bo
linearno zniževala in bo leta 2020 znašala 1,72 milijona ton CO2. Distribucija državam bo
temeljila na njihovih izpustih v preteklem obdobju, del pa bo prenesen od bogatejših v
revnejše članice.
Po novem predlogu v sistem ne bodo vključeni obrati, ki v zrak spustijo manj kot 10.000 ton
CO2 letno. Prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbah naj bi po ocenah Evropske
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komisije do leta 2020 dosegli 50 milijard evrov letno in bodo pripadali državam članicam.
Namenjeni bodo prilagajanju na okolju prijazno gospodarstvo ter podpiranju inovacij na
področju obnovljive energije, zajemanja in skladiščenja ogljika ter raziskav in razvoja. Del
prihodkov bi moral biti namenjen tudi pomoči državam v razvoju pri njihovem prilagajanju
na podnebne spremembe [13].
2.3.1

Prožni mehanizmi v EU ETS

Kjotski sporazum opredeljuje tri prožne mehanizme, s katerimi lahko države, ki so podpisale
in ratificirale Kjotski protokol, izpolnijo obveznosti zmanjšanja izpustov toplogrednih
plinov. Namen prožnih mehanizmov je pomagati razvitim državam, da se same odločijo,
kako bodo zmanjšale emisije na naj učinkovitejši način. S temi ukrepi se spodbuja tudi
prenos novih tehnologij na območja, kjer so države v razvoju. Razvite države tako s
prenosom mehanizmov v svojo nacionalno zakonodajo gospodarskim družbam omogočajo
nižje stroške zmanjšanja obremenjevanja okolja z izpusti.

2.3.1.1 Trgovanje z emisijami

Sistem deluje na 'cap and trade' osnovi. V prvi in drugi fazi trgovanja je to pomenilo, da so
morale vse države v EU ETS sistemu določiti zgornje mejne vrednosti emisij za vse naprave,
ki jih je zajemal sistem. Vsaka naprava je imela dodeljene emisijske kupone za posamezno
obdobje. Število dodeljenih dovolilnic je bilo napravam določeno na podlagi državnega
načrta.
Od leta 2013 zgornjo mejo emisij določa Evropska komisija in ne posamezne države v
Evropski uniji. V energetskem sektorju ne dodeljujejo več brezplačnih emisijskih kuponov
(angl. Emission Allowance, EUA) za izpuste, temveč morajo vse emisijske kupone naprave
pridobiti na avkcijah. Sistem trgovanja z emisijami ustvarja ceno ogljikovega dioksida in s
tem ponuja stroškovno naj učinkovitejši način za doseganje zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov. Ena dovolilnica je enaka eni toni CO2. Omejitev skupnega števila pravic ustvarja
pomanjkanje dovolilnic, ki je potreben za trgovanje. Podjetja, ki ohranjajo svoje emisije pod
ravnjo svojih dodeljenih dovolilnic, lahko prodajo svoje presežne dovolilnice po ceni med
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ponudbo in povpraševanjem v tistem določenem času. Podjetja, ki pa imajo težave, ker imajo
premalo emisijskih kuponov in morajo znižati emisije, izbirajo med več možnostmi:


lahko sprejmejo ukrepe za zmanjšanje emisij (vlagajo v bolj učinkovitejše in varčnejše
tehnologije ali uporabljajo druge vire energije z manj ogljika);



lahko kupijo dodatne emisijske kupone na EU ETS trgu ali uporabijo CDM ali JI
projekt;



lahko uporabijo kombinacijo obojega.

Po koncu obdobja morajo onesnaževalci regulatorju oddati dodeljene oz. kupljene kupone
sorazmerno z njihovimi izpusti emisij. Če so emisije večje od dodeljenih kuponov, lahko te
dokupijo na trgu (če emisijskih kuponov nimajo, jih regulator kaznuje) [19].

2.3.1.2 Mehanizem čistega razvoja

Mehanizem čistega razvoja (angl. Clean Development Mechanizem, CDM) je bil ustanovljen
v skladu s Kjotskim protokolom in je internacionalni program, ki je pomagal pri razvoju
globalnega trga toplogrednih plinov. CDM je edini mehanizem, ki vključuje tudi države v
razvoju, ki po protokolu nimajo obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP).
Njegov namen je omogočiti razvitim državam izpolnitev dela njihovih obveznosti zmanjšanja
emisij tako, da zmanjšajo emisije v drugi državi, ki po Kjotskem sporazumu nima omejitev in
ob enem prispevati k trajnostnemu razvoju na tem območju. Konkretne projekte izvajajo in
financirajo nosilci projekta (tipično gospodarske družbe), ki na račun izvedenega projekta
zmanjšanja emisij oz. povečanja ponorov toplogrednih plinov prejmejo enote potrjenega
zmanjšanja emisij (angl. Certified Emission Reduction, CER ). V Evropski uniji (EU) lahko
nosilci projekta CER-e uporabijo kot dodatek emisijskim kuponom v okviru sheme trgovanja
z emisijami (EU ETS), lahko pa jih tudi prodajo državam, ki kupujejo CER-e, da tako
izpolnijo del svojih obveznosti zmanjšanja emisij po Kjotskem protokolu.
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Slika 4: Število podeljenih CER-ov. Skupno 1400 milijonov
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Vir: United Nations, Executive board annual report, 2013, str. 21

Med prožnimi mehanizmi je CDM najbolj učinkovit, saj poleg zmanjševanja emisij spodbuja
tudi okoljske naložbe v državah v razvoju. Izvršni odbor CDM je registriral več kot 7500
projektov v 49 državah v razvoju, v procesu registracije pa je še več sto projektov. Izvršni
odbor CDM pričakuje, da bo do leta 2015 zaradi več kot 8000 CDM projektov prišlo do
zmanjšanja emisij TGP za 3100 Mt CO2 [20].
Slika 5: Registrirani projekti CDM. Skupaj: 7366
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Indija
Brazilija
Vietnam
Mehika
Malezija
Tajska
Drugo

Vir: United Nations, Executive board annual report, 2013, str. 2
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Bistvena zahteva CDM projektov je, da zmanjšanje emisij nastane na podlagi izvedene
dejavnosti oz. investicije. Osnova za ugotavljanje zmanjšanja emisij zaradi projekta so
pričakovane emisije ob nespremenjenem opravljanju dejavnosti (angl. Business As Usual,
BAU). Ni namreč dovolj, da se emisije zmanjšajo, morajo se zmanjšati bolj, kot bi se sicer. Po
drugi strani pa se lahko emisije tudi povečajo, vendar manj, kot bi se brez izvedenega CDM
projekta. Na račun zmanjšanja emisij nosilec projekta iz razvitih držav pridobi enote
potrjenega zmanjšanja emisij (CER), ki jih lahko do določenega deleža (v Sloveniji 15,761
%) uporabi v okviru sheme trgovanja z emisijami kot pravice do emisije. CER-e pa lahko
proda tudi državam, ki jih kupujejo za izpolnitev državnih obveznosti zmanjšanja emisij [21,
stran 7]. Proti koncu drugega in v začetku prvega trgovalnega obdobja so cene CER-ov
drastično padle z 8 €/CER na kar 0,38 €. To je tudi ustavilo registracije CDM po svetu.
Razlog za padanje cen je verjetno v tem, da se je registracija števila CDM projektov drastično
dvigovala (več kot polovica vseh CDM projektov je na Kitajskem). Če primerjamo emisije
toplogrednih plinov Kitajske in Evrope, je padec cen povsem logičen, zato ker se emisije
Kitajske drastično dvigujejo in dajo možnost za registracije CDM projektov. Svetovni trg z
uporabo CER kuponov je bistveno premajhen. Rešitev bi bila, da bi Kitajsko izključili iz
trgovanja, še bolje pa bi bilo, da bi se tudi Kitajska zavezala za omejitev ali celo znižanje
toplogrednih plinov in bi jo vključili v razvite države, saj je najbogatejša država na svetu [49].
Po našem mnenju je zniževanje TPG razvitih držav brez pomena, če pri tem ne bodo
sodelovale tudi države v razvoju.

CDM
projekt

{

CER-i

Potrjeno
zmanjšanje
emisij (CER)

Emisije TPG

Predvidene emisije TPG

Slika 6: Prikaz vlog držav v CDM projektih in koristi od njih za vsako državo
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Potrjena zman
vedbe
(CER) zaradi iz
projekta CDM
CER-i, ki se dodajo
dodeljenim
količinam emisij
Država v razvoju ima
od projekta okoljske
koristi, kot tudi koristi
od potrjenih zmanjšanj
emisij

Raven emisij ob
izvedbi CDM projekta
Vir: IGES, 2009
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Slabost CDM projektov je dodatno delo z administracijo projekta ter formalnimi postopki
odobritve, spremljanja in preverjanja. Ti stroški so običajno višji pri prvem projektu, niso pa
močno odvisni od velikosti projekta. Mehanizem čistega razvoja je nastal zlasti na pobudo
držav v razvoju, kot mehanizem za lažje pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje
projektov zmanjševanja emisij TGP. Vsekakor pa je CDM lahko tudi finančno ugoden način
za zmanjševanje emisij v razvitih državah, ki na svojem ozemlju težje izpolnijo zahteve po
znižanju emisij. Tako je CDM namenjen zlasti naslednjim akterjem:


razvitim državam , ki lahko svoje obveznosti zmanjšanja emisij TGP izpolnijo tako,
da financirajo projekte CDM in pridobijo ustrezno količino CER;



državam v razvoju v katerih CDM projekti prispevajo k trajnostnemu razvoju;



podjetjem iz razvitih držav, vključenih v shemo trgovanja z emisijami EU ETS, ki
lahko namesto kuponov (EUA) kupijo CER-e, oziroma izvedejo projekte v drugih
državah;



upravljavcem naprav v državah v razvoju, kjer se investicije neposredno izvedejo in
tako tehnološko napredujejo.

Kjotski protokol eksplicitno ne omenja področij, primernih za izvajanje CDM projektov.
Marakeški dogovori za prvo obdobje izvajanja (2008–2012) izključujejo področja rabe tal,
spremembe rabe tal in gozdarske projekte, ki niso pogozdovanje in ponovno pogozdovanje.
Prav tako se v prvem obdobju izvajanja za CDM projekte ne štejejo kakršnikoli projekti,
vezani na pridobivanje energije z jedrsko tehnologijo. Primerna področja za CDM projekte so
prikazana v spodnji tabeli.
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Tabela 3: Primerna področja za CDM projekte

Energetika
Zamenjava goriv z visoko vsebnostjo ogljika (kot so premog in naftni derivati) z gorivi z
manjšo vsebnostjo ogljika (zemeljski plin ali obnovljivi viri energije). V zamenjavo goriva
se šteje tudi zamenjava opreme za pridobivanje energije in zajema izboljšave obstoječe
tehnologije ali pa postavitev novega obrata.
Kogeneracija električne energije in toplote, s čimer se dosegajo visoki izkoristki.
Zajem in izkoriščanje metana iz transporta ali bakel v rafinerijah.
Ravnanje z odpadki
Zajem odlagališčnega plina (z ali brez izkoriščanja za proizvodnjo energije).
Uporaba odpadne energije (presežna toplota).
Industrija
Vsaka sprememba v industrijskem procesu, ki povzroči zmanjšanje emisij TGP, npr.
zamenjava mokrega procesa za proizvodnjo cementa s suhim, uporaba pepela in žlindre v
klinkerju, raba energijsko učinkovitih peči za proizvodnjo stekla, zajemanje dušikovega
oksida pri proizvodnji umetnih gnojil itd.
Zajemanje in izraba metana, ki nastane pri čiščenju odpadnih voda.
Večja energijska učinkovitost industrijskih procesov.
Stanovanja in terciarni sektor
Izboljšana energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah in stavbah terciarnih dejavnosti
(pisarne, nakupovalna središča itd.).
Promet
Izboljšanje energijske učinkovitosti vozil.
Zamenjava pogonskih goriv (npr. zamenjava tekočih fosilnih goriv z zemeljskim ali
bioplinom, etanolom, biodizlom itd.).
Zamenjava energijsko visoko potratnih načinov transporta z energijsko učinkovitim
načinom prevoza, npr. zamenjava individualnega prevoza z javnim potniškim prometom.
Kmetijstvo
Izboljšanje energijske učinkovitosti ali uporaba goriv z nizkimi emisijami TGP za pogon
črpalk za namakanje.
Zmanjšanje emisij metana pri proizvodnji riža.
Zmanjšanje količine živalskih iztrebkov ali zajemanje in izraba metana, ki ga tvorijo
živalski iztrebki.
Gozdarstvo
Pogozdovanje.
Ponovno pogozdovanje
Spodbujanje uporabe gradbenega lesa namesto materialov, katerih proizvodnja povzroča
velike emisije TGP (npr. uporaba gradbenega lesa namesto aluminija, jekla in betona).
Raba biomase namesto fosilnih goriv.
Vir: Špendler R., Mehanizem čistega razvoja, 2010
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Vsak projekt se začne z idejo. Pri razvoju CDM projekta si lahko pomagamo s pripravo
kratkega opisa ideje projekta. V tem opisu navedemo zlasti naslednje ključne elemente
projekta:


vrsto projekta (npr. zmanjšanje emisij odlagališčnega plina, povečanje energijske
učinkovitosti stavb,…);



izvajalca in gostitelja projekta ter vse druge partnerje v projektu;



kraj izvajanja projekta;



okvirne investicijske stroške;



količino zmanjšanja emisij (število CER-ov) iz projekta;



trajanje projekta;



dobo financiranja projekta;



oceno cene CER-ov glede na stroške projekta (€/t 𝐶𝑂2);



strukturo virov financiranja;



vplive projekta na okolje;



vplive projekta na družbo in gospodarstvo.

Tako opisan projekt je podlaga za odločanje o nadaljevanju razvoja projekta. Za odločitev o
nadaljevanju je zlasti pomembna finančna upravičenost projekta (ustrezna cena CER-ov) ter
okoljska in družbeno-gospodarska sprejemljivost projekta. V primeru, da je projekt načelno
primeren za nadaljnjo obravnavo, nosilec projekta prične s pripravo PDD.
Projekt je primeren za CDM, če ima za posledico zmanjšanje emisij TGP, do česar brez tega
projekta ne bi prišlo. Projekt prav tako ne sme imeti nesprejemljivega vpliva na okolje in
nesprejemljivih družbeno-gospodarskih vplivov. Če so ti vplivi znatni, mora izvajalec
projekta preveriti zakonodajo države gostiteljice in opraviti ustrezno presojo vplivov na
okolje. Nekatere države v postopku načrtovanja projekta zahtevajo obvezno strokovno
presojo in tudi javno obravnavo projekta, kjer lahko javnost pomembno vpliva na izdajo
dovoljenj za izvedbo projekta [21]. V spodnji tabeli je naveden potek izvajanja CDM
projektov.
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Tabela 4: Potek izvajanja CDM projektov

1. Načrtovanje dejavnosti za CDM projekt
Za registracijo CDM projekta morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji, ki so navedeni zgoraj
nad tabelo.
2. Priprava projektne dokumentacije
Udeleženci CDM projekta morajo pripraviti projektno dokumentacijo (angl. Project Design
Document, PDD), ki ima predpisano vsebino in obliko.
3. Odobritev s strani vseh udeležencev
Vladi države gostiteljice in nosilca projekta se dogovorita o nameri za sodelovanje pri
izpolnjevanju obveznosti zmanjševanja emisije TGP.
Pristojni državni organ (angl. Designated National Authority, DNA) za odobritev projekta v
državi gostiteljici izda potrdilo, da projekt prispeva k trajnostnemu razvoju na njenem
območju.
DNA iz države gostiteljice v projektu poda izjavo, da je država ratificirala Kjotski protokol
in dokazilo o prostovoljni udeležbi v predlaganem CDM projektu.
Nosilec projekta vloži vlogo za odobritev projekta z izjavami udeležencev ter DNA iz
države gostiteljice na DNA države, v kateri ima nosilec projekta sedež.
4. Potrjevanje in registracija
Primernost CDM projekta se ugotavlja skozi formalizirano neodvisno oceno, ki jo izvede
izbrano operativno telo (angl. Designated Operational Entity, DOE ). V postopku se preveri
ali je država gostiteljica ustrezna, upoštevanje pripomb iz javne razprave, ustreznost presoje
vplivov na okolje, pričakovano zmanjšanje emisij, ustreznost metodologije določitve
izhodiščnih emisij in zmanjšanja emisij ter ustreznost predlaganega monitoringa,
preverjanja in poročanja.
Operativno telo je katerakoli izmed organizacij, akreditiranih pri izvršnem odboru CDM.
Potrjen projekt se posreduje Izvršnemu odboru CDM, ki projekt registrira.
5. Monitoring izvedbe CDM projekta
Udeleženci CDM projekta zbirajo in shranjujejo vse relevantne podatke, potrebne za
izračun zmanjšanja emisij TGP, v skladu z načrtom monitoringa, ki je bil opredeljen v
PDD.
6. Generiranje CER-ov
Izvajanje projekta povzroči preverljivo zmanjšanje emisij TGP, na račun katerega se
pridobijo CER-i, ti pa se lahko bodisi prodajo bodisi uporabijo za lastne potrebe.
Vir: Vlada RS, Mehanizem čistega razvoja (CDM), 2010, str. 15

Primer izvajanja CDM projekta: Projekt zajemanja in izkoriščanja odlagališčnega plina v
Braziliji
Podjetje želi investirati v projekt zajemanja in izkoriščanja odlagališčnega plina na
odlagališču v Braziliji. Sprejeto izhodišče je v skladu s trenutno zakonodajo, ki nalaga
pasivno zajemanje odlagališčnega plina z namenom zmanjšanja nevarnosti eksplozije, ne
predpisuje pa nadaljnje uporabe plina.

21

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Projekt ima dve fazi. V prvi fazi bi zgradili plinjake, plinski razvod in plinsko črpalko,
izčrpan odlagališčni plin pa se lahko uporabi za:


izparevanje izcedne vode;



proizvodnjo električne energije za oskrbo odlagališča.

Druga faza bi lahko zahtevala študijo izvedljivosti proizvodnje elektrike in priključitve v
omrežje.


Kakšen je odnos države gostiteljice do CDM projektov?
Brazilija je podpisala Kjotski protokol in ga leta 2002 tudi ratificirala. Poleg tega je
bila Brazilija leta 1992 država gostiteljica Svetovnega vrha o okolju, na katerem je
bila med drugim sprejeta UNFCCC, in je ena od pionirskih držav na področju CDM.



Ali je lahko projekt uvrščen v kategorijo CDM projektov?
Da, projekt zmanjšuje emisije metana (pri sežigu metana nastaja CO2, ki pa ima
manjši potencial segrevanja ozračja).



Ali se projekt sklada s politiko trajnostnega razvoja države gostiteljice?
Eden od ciljev brazilske Agende 21 je spodbujanje upoštevanja UNFCCC in KP ter
predvsem CDM za spodbudo in razvoj malih in srednjih podjetij.



Ali tehnologija izpolnjuje vse zahtevane kriterije?
Da, tehnologija zajemanja in izrabe odlagališčnega plina je preizkušena in jo lahko
reproduciramo ter učinkovito prenesemo v državo gostiteljico. Vključuje izvedbo
odplinjanja s pomočjo cevovoda in črpalk ter sežig plina na baklah. Prav tako se lahko
plin uporablja za izparevanje izcedne vode in/ali proizvodnjo elektrike in toplote.



Ali projekt ustvarja presežno vrednost? Ali zmanjšuje emisije TGP, ki jih lahko
preverimo in potrdimo, v primerjavi s situacijo, ko ne bi naredili ničesar?
Da. Brazilska zakonodaja ne predpisuje obveznega sežiganja odlagališčnega plina.
Tako je zmanjšanje emisij TGP rezultat pretvorbe metana v CO2. In tega zmanjšanja
ne bi bilo brez izvedbe projekta. V 10 letih naj bi tako zbrali 35.000 ton metana. Ker je
ekvivalent metana glede na CO2 21 enot, bo tako emisija zmanjšana za približno
700.000 ton CO2.
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Ali projekt nesprejemljivo negativno vpliva na okolje?
Izvajalci projekta ne pričakujejo večjih vplivov na okolje, prav tako presoja vplivov na
okolje, glede na brazilsko zakonodajo, ni obvezna za bioplinske naprave, ki so manjše
od 10 MW.



Ali se projekt financira iz javnih sredstev?
Izvajalci projekta ne bodo uporabili denarja iz javnih virov.

Če so odgovori na zgornja vprašanja ustrezni, je velika verjetnost, da je projekt primeren, tako
da izvajalci projekta lahko nadaljujejo s pripravo dokumentacije (PDD) in postopkom
odobritve projekta v okviru CDM. Vsekakor pa morajo izvajalci oceniti finančno konstrukcijo
projekta in upravičenosti izvedbe projekta, preden s projektom nadaljujejo [21, stran 19].
2.3.1.3 Projekt skupnega izvajanja

Projekt skupnega izvajanja (angl. Joint Implementation, JI) je opredeljen v 6. členu
Kjotskega sporazuma. Njegov namen je omogočiti državam, ki so v Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) ali državam v tranziciji izpolnitev dela svojih obveznosti zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov (TGP) tako, da zmanjšajo emisije v drugi državi (državi
gostiteljic). Konkretne projekte izvajajo in financirajo nosilci projekta (tipično gospodarske
družbe), ki na račun izvedenega projekta zmanjšanja emisij TGP oz. povečanja ponorov
prejmejo enote zmanjšanja emisij (angl. Emission Reduction Unit, ERU). V Evropski uniji
lahko nosilci projekta ERU-je uporabijo kot dodatek emisijskim kuponom v okviru EU ETS,
lahko pa jih tudi prodajo državam, ki kupujejo ERU-je, da na ta način izpolnijo del svojih
obveznosti zmanjšanja emisij po KP.
Izraba obnovljivih virov in zmanjševanje emisij metana so najpogostejše aktivnosti JI
projektov. Število JI projektov sicer počasi narašča, vendar JI projekti niso tako množični kot
projekti v okviru CDM. Daleč največ JI projektov gosti Ukrajina, sledi ji Rusija, manjše
število projektov pa poteka tudi v drugih tranzicijskih državah [24, stran 3].
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Slika 7: Število JI projektov
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Vir: UNEP DTU,Centre On Energy, Climate and Sustainable Development,2014

V nasprotju z mehanizmom čistega razvoja je JI postal operacionaliziran šele z letom 2008,
vendar to ni omejevalo držav, da ne bi že pred tem gostile projektov, le ERU-je so lahko
prenašale šele z letom 2008. Formalno povezavo med JI in EU ETS opredeljuje povezovalna
direktiva (angl. linking directive) – Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne
mehanizme iz Kjotskega protokola.
JI mora biti izveden v razvitih državah. Obe državi partnerici imata cilje zmanjšanja emisij,
kar je bistvena razlika med JI in CDM projekti. Zmanjšanje emisij se prenese iz države
gostiteljice v državo izvajalko. V praksi država gostiteljica spremeni del dodeljenih enot, ki
ustrezajo zmanjšanju emisij, doseženim s projektom JI, v enote zmanjšanja emisij (EMU-ji) v
svojem nacionalnem registru, nato pa so prenesene v register države izvajalke projekta.
Postopek za JI projekte je bil zasnovan kot hiter in preprost, z dogovorom med vpletenima
državama kot odločilnim faktorjem. Država gostiteljica je tako povsem svobodna pri
določanju ukrepov za odobritev projekta in prenos ERU-jev. Vendar je ta postopek mogoče
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uporabiti le, če država gostiteljica zadosti vsem kriterijem upravičenosti in če je sprejela
smernice za odobritev projekta.
Če želi razvita država sodelovati v JI projektu, mora:


ratificirati Kjotski protokol;



izračunati svoje dodeljene enote;



vzpostaviti nacionalni sistem za spremljanje emisij in voditi evidence TPG;



vzpostaviti nacionalni register;



sekretariatu poslati dodatne informacije o dodeljenih enotah.

Do izvajanja JI projektov so upravičene tako javne kot zasebne pravne osebe, vendar večino
projektov izvaja zasebni sektor. Sodelovanje v projektu JI je prostovoljno, investicije pa
morajo zadostiti tržnim pogojem, tako kot vsaka druga investicija.
JI je namenjen zlasti naslednjim akterjem [24, stran 8]:


razvitim državam , ki lahko svoje obveznosti zmanjšanja emisij TGP izpolnijo tako,
da financirajo projekte JI in pridobijo ustrezno količino ERU-jev;



podjetjem, vključenim v shemo trgovanja z emisijami EU ETS, ki lahko namesto
kuponov (EUA) kupijo ERU-je oz. izvedejo projekte v drugih državah;



upravljavcem naprav v državah gostiteljicah (drugim industrializiranim državam in
državam v tranziciji), kjer se investicije neposredno izvedejo in tako tehnološko
napredujejo.

Primer: Projekt izrabe biomase v tovarni iverke in celuloze
Skupina podjetij, ki so lastniki tovarne iverke in celuloze v Bolgariji, želi zmanjšati stroške
energije in s tem povečati svojo konkurenčnost. Skupina ima tri možnosti: 1. nadgraditi
gorilnike na olje z namenom povečati njihovo energetsko učinkovitost, 2. zamenjati gorilnike
za gorilnike na plin ali pa 3. investirati v novo kurilno napravo na biomaso, ki bi lahko
proizvajala električno energijo z rabo odpadnega lesa. Z odločitvijo za tretjo opcijo, ki ima
bistvene okoljske učinke, bi premog zamenjali z lesno biomaso, hkrati pa bi bil rešen problem
kopičenja odpadnega lesa, ki je vir onesnaženja. Poleg tega skupina lastnikov predvideva tudi
prodajo doseženih enot zmanjšanja emisij TGP.
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Odzvano izhodišče ustreza programu širitve z nižjimi stroški, ki ga je sprejelo podjetje, ki je
lastnik tovarne. Kljub svoji inovativni naravi projekt ne bi bil izveden na nacionalni ravni,
zaradi relativno visoke cene v primerjavi z nadgradnjo trenutne kurilne naprave na premog.
Tudi zamenjava goriva s plinom bi bila predraga.


Kakšen je odnos države gostiteljice do JI projektov?
Izvajalec projekta lahko preveri, da je Bolgarija podpisala KP in ga leta 2002 tudi
ratificirala. Vlada je izrazila željo po podpiranju JI projektov. Bolgarsko
okoljsko ministrstvo je informacijska točka za UNFCCC in gosti Pristojni državni organ
za odobritev projektov JI (angl. Designated Focal Point, DFP).



Ali je lahko projekt uvrščen v kategorijo JI projektov?
Da, ker projekt izrablja obnovljiv vir energije (biomaso).



Ali se projekt sklada s politiko trajnostnega razvoja države gostiteljice?
Predlagani projekt je skladen z bolgarskimi energetskimi in okoljskimi politikami.
Projekt bi izrabljal lokalen vir energije, odstranil lokalno okoljsko motnjo in zmanjšal
lokalno onesnaženost. Poleg tega bi ustvaril 15 novih delovnih mest.



Ali projekt ustvarja dodatno vrednost? Ali zmanjšuje emisije TGP, ki jih lahko preverimo
in potrdimo, v primerjavi s situacijo, ko ne bi naredili ničesar?
Projekt izrabe biomase bi lahko delno nadomestil kurilne naprave na premog. Zmanjšane
bi bile emisije dveh obravnavanih TGP:
o CO2, ki nastaja pri kurjenju premoga, zaradi menjave goriva;
o metana, ki nastaja pri fermentaciji odpadnega lesa, ki se skladišči na prostem, zaradi
energijske izrabe lesa.
Pripravljavci projekta ocenjujejo, da bi s projektom lahko generirali okoli 117,000 MWh
letno, prvotna ocena pa predvideva zmanjšanje emisij za okoli 900.000 t CO2 v devetih
letih. To je zmanjšanje emisij, ki ga brez JI projekta ne bi bilo.



Ali projekt nesprejemljivo negativno vpliva na okolje?
Izvajalci projekta ne pričakujejo večjih vplivov na okolje, vendar je glede na projektno
dejavnost presoja vplivov na okolje po bolgarskih predpisih obvezna.

Če so odgovori na zgornja vprašanja ustrezni, je zelo verjetno, da je projekt primeren, tako
da izvajalci projekta lahko nadaljujejo s pripravo dokumentacije in postopkom odobritve
projekta v okviru JI. Vsekakor pa morajo izvajalci oceniti finančno konstrukcijo
projekta in upravičenost izvedbe projekta, preden s projektom nadaljujejo [24, stran 18].
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Monitoring in poročanje o emisijah toplogrednih plinov

Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora zagotavljati izvajanje načrta monitoringa
emisij toplogrednih plinov, ki ga je odobrilo ministrstvo, in pripraviti poročilo o emisijah
toplogrednih plinov v skladu z Uredbo Komisije (EU) z dne 21. junija 2012 o spremljanju
emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih. Ministrstvu mora poslati poročilo o emisijah
toplogrednih plinov za preteklo leto skupaj s poročilom najpozneje do 31. marca tekočega
leta. Zagotoviti mora tudi, da je poročilo o emisijah toplogrednih plinov dostopno javnosti.
Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova ne pošlje poročila o emisijah toplogrednih
plinov za preteklo leto ali če preveritelj glede poročila o emisijah toplogrednih plinov
ugotovi, da ni zadovoljivo v skladu z Uredbo 601/2012/EU, izdela poročilo o emisijah
toplogrednih plinov na podlagi dostopnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za
posamezno napravo ali letalsko dejavnost. Stroške izdelave tega poročila nosi upravljavec
naprave ali operator zrakoplova. Ministrstvo na podlagi poročila o emisijah toplogrednih
plinov izda upravljavcu naprave ali operatorju zrakoplova odločbo, v kateri ugotovi količino
toplogrednih plinov, ki jo je naprava ali letalska dejavnost v preteklem letu izpustila v zrak
in za katero mora upravljavec naprave ali operator zrakoplova predati emisijske kupone [25].
Za zagotovitev načrtnega in preverljivega monitoringa in poročanja o emisijah toplogrednih
plinov je treba upoštevati naslednja načela [26]:


Monitoring in poročanje o napravi zajemata vse emisije iz proizvodnih procesov in iz
izgorevanja goriv iz vseh virov emisij in tokov vira, ki spadajo pod dejavnosti, ter vse
toplogredne pline, določene za navedene dejavnosti, brez dvojnega štetja;



Emisije, za katere se izvaja monitoring in o katerih se poroča v obravnavanem obdobju,
so ob uporabi enakih metodologij monitoringa in podatkov primerljive. Metodologije se
lahko spremenijo v skladu z določbami teh smernic, če se izboljša točnost sporočenih
podatkov, če spremembe odobri pristojni organ in če so v celoti dokumentirane v skladu
s temi smernicami;



Monitoring podatkov, vključno s predpostavkami, sklicevanji, podatki o dejavnosti,
emisijskimi, oksidacijskimi in pretvorbenimi faktorji, se pridobi, zapiše, zbere, analizira
in dokumentira tako, da je mogoča ponovitev določanja emisij preveritelja in pristojnega
organa;
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Zagotovi se, da določanje količine emisije ni sistematično nad ali pod resničnimi
emisijami. Viri negotovosti se določijo in zmanjšajo, kolikor je le mogoče. Treba si je
prizadevati, da emisijski izračuni in meritve kažejo največjo dosegljivo točnost.
Upravljavec poskrbi za zadostno zagotavljanje celovitosti sporočenih emisij, ki se
določijo. Določijo pa se z ustreznimi metodologijami monitoringa iz teh smernic;



Postopek preverjanja poročil o emisijah je učinkovito in zanesljivo orodje v podporo
postopkom zagotavljanja in nadzora kakovosti ter daje informacije, na podlagi katerih
lahko upravljavec ukrepa in izboljša svojo učinkovitost monitoringa in poročanja o
emisijah.

2.3.3

Trgovalna obdobja v EU ETS

EU ETS sistem je razdeljen na več trgovalnih obdobij ali faz trgovanja, saj se skozi čas
dopolnjuje in izpopolnjuje. Prvo obdobje je trajalo od januarja 2005 do decembra 2007.
Drugo ali Kjotsko obdobje je potekalo od januarja 2008 do decembra 2012. Tretje obdobje bo
trajalo vse do konca leta 2020. Zaradi veliko pomanjkljivosti, zlasti v začetku obdobja
trgovanja, se je EU ETS skozi obdobja dopolnjeval in tudi spreminjal. Zagotovo lahko trdimo,
da sistem še vedno ni popoln in se bo v prihodnosti še vedno spreminjal [14].
2.3.3.1 Prvo trgovalno obdobje

V prvo fazo trgovanja je bilo vključeno okoli 12 000 objektov, ki so predstavljali približno
40% CO2 emisij na območju EU. V sistem je bila vključena energetska dejavnost (kurilne
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 20 MW), proizvodnja in predelava železa,
mineralna industrija ter industrija papirja. V tem času so uspešno implementirali prosto
trgovanje z emisijskimi kuponi, vzpostavljena je bila potrebna infrastruktura za nadzor ter
poročanje in preverjanje dejanskih emisij onesnaževalcev vključenih v shemo. Zbrani so bili
tudi podatki o letnih emisijah posameznih držav in onesnaževalcev.
Pravni okvir in standard mehanizma ureja direktiva 2003/87/EC, ki je skladno z 9. členom
določala, da mora vsaka država članica za vsako trgovalno obdobje izdelati razdelilni načrt, ki
vsebuje objektivna merila za dodelitev emisijskih kuponov. V tem trgovalnem obdobju so
države članice razdelile vsaj 95% vseh brezplačnih kuponov. Če upravljavec do 30. aprila ni
predal svojih emisijskih kuponov, oziroma jih je predal premalo, je moral plačati kazen, ki je
znašala 40 € na tono CO2 oziroma 1 emisijski kupon [15].
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Cena emisijskih kuponov se je aprila 2006 gibala okoli 30 € na tono in se enakomerno
povečevala, dokler niso nekatere članice EU ob koncu aprila objavile, da so njihove emisije
dejansko manjše od dodeljenih pravic za izpust. Nato je cena kuponov v enem tednu padla za
kar 54% iz 29,2 € na tono na 13,35 €. Maja 2006 je Evropska komisija potrdila, da so bile
dejansko emisije za 4% nižje od dodeljenih pravic napravam, zato je cena kuponov še vedno
strmo padala in v septembru 2007 padla na 0,10 €. Padec cen v prvem trgovalnem obdobju je
nastal zaradi dveh razlogov. Prvič, države EU so dodeljevale preveč kuponov zaradi lobiranja
posameznih podjetij in drugič, podjetja so v prvih dveh letih trgovalnega obdobja dejansko
zmanjšala svoje emisije, tako da jih ni bilo treba zmanjševati še v letu 2007 [14].
Tabela 5: Emisije države EU v prvi fazi trgovanja

Preverjene emisije (milijon ton CO2 / leto)
Država

2005

2006

2007

Sprememba
2005 - 2007

Švedska

19,4

19,8

15,4

- 20,80 %

Portugalska

36,4

33,1

31,1

- 14,40 %

Litva

6,6

6,5

6

- 9,20 %

Irska

22,4

21,7

21,2

- 5,30 %

Avstrija

33,4

32,4

31,8

- 4,90 %

Belgija

55,4

54,8

52,8

- 4,60 %

Francija

131,2

127

126,6

- 3,50 %

Slovaška

25,2

25,5

24,5

- 2,80 %

Luksemburg

2,6

2,7

2,6

- 1,40 %

Nizozemska

80,4

76,7

79,9

- 0,60 %

Latvija

2,9

2,9

2,9

- 0,20 %

Italija

226

227,4

226,4

0,20 %

Španija

183,6

179,7

186,5

1,60 %

Grčija

71,3

70

72,7

2,00 %

Nemčija

475

478

487

2,50 %

Madžarska

26,2

25,8

26,8

2,60 %

Poljska

203,2

209,6

209,6

3,20 %

Slovenija

8,7

8,8

9

3,80 %

Velika Britanija

242,5

251,2

256,5

5,80 %

Ciper

5,1

5,3

5,4

6,20 %

(se nadaljuje)
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82,5

83,6

87,8

6,50 %

Danska

26,5

34,2

29,4

11,10 %

Estonija

12,6

12,1

15,3

21,50 %

Finska
Skupno

33,1
2012,0

44,6
2033,6

42,5
2049,9

28,5 0%
1,9 %

(nadaljevanje)

Češka

Vir: European Commission Press, 23. maj 2008

2.3.3.2 Drugo trgovalno obdobje

V drugi fazi trgovanja je morala EU in njene članice doseči emisijske cilje, določene v
Kjotskem protokolu. Evropska komisija je glede na podatke držav o emisijah iz prvega
obdobja zmanjšala količino dovolilnic za 6,5 %, če gledamo stopnjo emisij iz leta 2005. Poleg
tedanjih držav v EU so bile v EU ETS shemo vključene tudi Islandija, Lihtenštajn in
Norveška. Tudi v drugi fazi je bilo določeno, da morajo države pripraviti razdelitveni načrt za
obdobje 2008 – 2012 in ga predložiti Evropski komisiji do 30. junija 2006.
Pravila so se nekoliko spremenila in zaostrila, saj se je predpisana kazen za vsako tono izpusta
CO2, za katero niso bili predloženi emisijski kuponi, dvignila na 100 €. V trgovalno shemo so
se vključile tudi emisije iz letalstva.
V začetku druge faze (v prvi polovici leta 2008) se je cena za emisijski kupon gibala okoli 20
€ na tono CO2. V drugi polovici leta 2008 pa je cena strmo padna na okoli 13 €/t𝐶𝑂2 , zaradi
dveh razlogov:


zmanjšanja proizvodnje v energetskem in industrijskem sektorju zaradi posledic
recesije;



cene fosilnih goriv so se zmanjšale.

Zmanjšanje povpraševanja po električni energiji precej vpliva na znižanje emisij, saj se
proizvodnja najprej zmanjša pri obratih na tradicionalna goriva. Cene emisijskih dovolilnic se
niso dvignile, saj je bilo mogoče nerabljene dovolilnice prenesti v naslednje leto [14].
Konec drugega trgovalnega obdobja (leta 2012) so bile vključene tudi emisije iz letalstva, kar
je povečalo povpraševanje po emisijskih kuponih za okoli 10 – 12 milijonov ton 𝐶𝑂2 na leto v
drugi fazi. Na podlagi veljavne zakonodaje so letalske družbe v letu 2012 brezplačno prejele
85 % projiciranih potreb po letalskih emisijskih kuponih. Preostalih 15 % kuponov pa je bilo
prodanih na avkcijah.
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EU je sprejela Uredbo 2014/421/EU o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z letalstvom,
ki je začela veljati 30. aprila 2014. Glavna sprememba je, da se od 2013 - 2016 obveznosti
poročanja in predaje nanašajo le na emisije iz letov znotraj evropskega gospodarskega
prostora. Skladno s tem se število brezplačnih pravic, izdanih v letih 2013 - 2016, prilagodi
zmanjšani pokritosti letov.
Letalska industrija in druge države, vključno s Kitajsko, Indijo, Rusijo in ZDA, so se
negativno odzvale na vključitev letalskega sektorja v trgovalno shemo. Za sektor letalske
industrije veljajo enaka pravila kot za vse ostale sektorje. Izpostavljeni so enakemu načinu
preverjanja in izpopolnjevanja obveznosti, kot vsi ostali akterji. Tudi kazni so enako stroge,
najbolj zaskrbljujoče za letalske družbe pa je, da če ne bodo pravočasno predale emisijskih
kuponov, jih lahko celo doleti prepoved letenja [16].
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Tabela 6: Prošnje držav za izpuste in njihove omejitve

Milijon ton CO2 na leto
Država

Omejitev
emisij 1.
obdobja

Količina
preverjenih
emisij za 2005

Omejitev emisij 2008 - 2012
Prošnja države

Dovoljenje

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Skupno
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija

33
62,1
42,3
5,7
97,6
33,5
19
45,5
156,5
74,4
22,3
223,1
4,6
12,3
3,4
31,3
2,9
499
95,3
239,1
38,9
74,8
2298,5
30,5
8,8
174,4
22,9
245,3

33,4
55,6
40,6
5,1
82,5
26,5
12,6
33,1
131,3
71,3
22,4
222,5
2,9
6,6
2,6
26
2
474
80,4
203,1
36,4
70,8
2122,2
25,2
8,7
182,9
19,3
242,4

32,8
63,3
67,6
7,1
101,9
24,5
24,4
39,6
132,8
75,5
22,6
209
7,7
16,6
4
30,7
3
482
90,4
284,6
35,9
95,7
2325,3
41,3
8,3
152,7
25,2
246,2

30,7
58,5
42,3
5,5
86,8
24,5
12,7
37,6
132,8
69,1
21,2
195,8
3,3
8,8
2,7
26,9
2,1
453,1
85,8
208,5
34,8
75,9
2080,9
30,9
8,3
152,2
22,8
246,2

Skupaj

2298,5

2122,2

2325,3

2080,9

Vir: European Commission Press, 23. maj 2008
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2.3.3.3 Tretje trgovalno obdobje

Prvi ukrep, ki se je izvršil v tretji fazi, je bil za obravnavanje hitrega kopičenja presežnih
pravic do emisije. Komisija je podala uradni predlog za pregled časovnega profila dražb in
odložitev prodaje 900 milijonov pravic do emisije na dražbi. Sprejela je tudi poročilo o stanju
evropskega trga ogljika, ki določa vrsto možnih strukturnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo
kot rešitev vprašanja presežkov. Presežek pravic do emisije je prvotno nastal, ker je
gospodarska kriza zmanjšala industrijske emisije toplogrednih plinov za več, kot je bilo
pričakovati, kar je povzročilo manjše povpraševanje podjetij po pravicah do emisije. Po
začetnih razpravah z državami članicami v Odboru EU za podnebne spremembe in javnem
posvetovanju je Komisija predlagala, da se za 900 milijonov zmanjša število pravic, ki bodo
prodane na dražbi v letih 2013–2015, in za enako število poveča število pravic, ki bodo
prodane na dražbi pozno v tretji fazi [17].
V tretji fazi bo do leta 2020 treba zmanjšati emisije industrijskih obratov in obratov za
pridobivanje energije, in sicer za 21 % pod ravnjo iz leta 2005. Glavne spremembe v tretji fazi
so [18]:


uvede se enotna zgornja meja emisij na ravni EU namesto sedanjega sistema
27 nacionalno določenih zgornjih meja;



prodaja na dražbi je postala glavni način za dodelitev pravic, kar je nadomestilo
brezplačne dodelitve;



v letu 2013 je bila več kot polovica vseh pravic prodana na dražbi in ta delež se bo
vsako leto postopoma večal;



za pravice, ki se bodo še vedno dodelile brezplačno, se uvedejo usklajena pravila za
dodeljevanje, ki temeljijo na ambicioznih referenčnih vrednostih na ravni EU;



linearno zmanjšanje omejitev za 1,74% vsako leto do 2020, leta 2020 bo število
emisijskih kuponov 21% manjše glede na leto 2005;



delež kuponov, ki se bo prodajal na dražbi, bo vse večji in manjši bo delež kuponov,
ki se podelijo brezplačno;



modernizirana pravila nadzora, poročanja in preverjanja emisij;



EU ETS se bo povezal še z ostalimi trgovalnimi sistemi, s prvim julijem 2018 naj bi se
dokončno povezal z avstralskim trgovalnim sistemom;



uskladijo s se pravila za uporabo kreditov iz CDM in JI projektov v državah;



možnosti, da pod določenimi pogoji iz sheme izločijo manjše onesnaževalce.
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Tudi v tej fazi je Evropska komisija preučila, katere sektorje lahko izvzame iz tega programa
zaradi prevelike nevarnosti preselitve industrije, in jim podelila brezplačne emisijske
dovolilnice v celoti. Če bi avkcije zahtevali za vse udeležence, bi se ti lahko odločili za
prestavitev proizvodnje v države razvoja in s tem nebi pridobili ničesar.
Določeno je bilo tudi, kako je z novimi kandidati, ki so se pridružili sistemu leta 2013. Vsi
novi akterji v EU ETS so imeli pravico do koriščenja brezplačnih dovolilnic emisij iz skupne
rezerve, ki je bila določena na 5% skupne količine emisijskih kuponov. Novinci so bili:


naprave, ki so prejele emisijske kupone prvič po 30. juniju 2011;



naprave, ki so dodale nove aktivnosti in pline v svoje delovanje z dovoljenjem
Evropske komisije;



naprave, ki so po 30. juniju 2011 ekstremno povečale oziroma bodo ekstremno
povečale svoje delovanje (za ekstremno povečavo se kvalificira povečava njihovih
naprav za vsaj 10%) [18].

2.3.3.4 Četrto trgovalno obdobje

Četrta faza se bo začela s 1. januarjem 2021 in končala 31. decembra 2028. Januarja 2014 je
Evropska komisija predlagala dve strukturni reformi:


linearni faktor zmanjšanja (1,74% v letih 2013 – 2020) naj bi se zmanjšal na 2,2 %
vsako leto 2021 – 2030, s čimer se zmanjša 43 % emisij CO2 v EU glede na leto 2005;



vzpostavitev 12 % mehanizma rezerve preverjenih letnih emisij, s čimer se ustvari
kvazi davek na ogljikov dioksid ali ogljikov dioksid v cenovnem razponu, ki ga
generalni direktorat Evropske komisije za podnebne spremembe določi vsako leto.
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Ponori ogljikovega dioksida

Stopnja kopičenja CO2 v atmosferi se lahko zmanjša, če upoštevamo dejstvo, da se ogljik v
vegetaciji in v kopenskih ekosistemih predeluje v kisik. V Okviru konvencije Združenih
narodov o podnebnih spremembah je vsak proces, dejavnost ali mehanizem, ki odstranjuje
toplogredni plin iz atmosfere štet za ponor. Človeške dejavnosti vplivajo na ponore z rabo
zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstva (angl. Land Use, Land-Use Change and
Forestry, LULUCF). Vloga LULUCF pri blažitevi podnebnih sprememb je že dolgo priznana.
Ublažitev je mogoče doseči v sektorju LULUCF, ki zmanjšuje količino toplogrednih plinov v
ozračju.
Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo imajo pozitiven in bistven vpliv na
emisije toplogrednih plinov v EU. Ta sektor namreč odvzame za 9 % emisij toplogrednih
plinov iz drugih delov gospodarstva. Kljub temu, da se emisije in odvzemi iz LULUCF
poročajo v okviru UNFCCC, deloma pa tudi upoštevajo v okviru Kjotskega protokola, ta
sektor ni vključen v podnebne zaveze EU v okviru podnebno-energetskega svežnja, ker so
bile zaznane resne pomanjkljivosti v mednarodnih pravilih za obračunavanje emisij iz tega
sektorja. Ta sektor je vključen v državah v razvoju, ki lahko tudi trgujejo z emisijskimi
kuponi (angl. Removal Unit, RMU), pridobljenimi na račun pogozdovanja ali širjenja
vegetacije.
LULUCF naj bi se vključil v cilj EU zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Predlaga se, da
se ta ukrep sprejme, ko bodo države članice začele izvajati okvir za obračunavanje in ko se bo
ta izkazal za zanesljivega. Glede na to, da pozitivni učinek sektorja LULUCF na emisije EU s
časom upada, je nemudoma treba začeti izvajati usklajene ukrepe. Zato Komisija kot del
prvega koraka predlaga, naj države članice za LULUCF pripravijo akcijske načrte, ki bodo
določili dolgoročno strategijo za ta sektor v okviru različnih politik [27, stran 3].
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3 Učinkovita raba energije
Učinkovita raba energije (URE) pomeni uporabo tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj
energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti.
Zavedati se moramo, da energije ni v neomejenih količinah in da njena proizvodnja povzroča
tudi stranske učinke, ki so lahko škodljivi za okolje, v katerem živimo. Ukrepi energetske
učinkovitosti lahko ob ohranjanju enake ravni kakovosti življenja bistveno prispevajo k
zmanjšanju emisij, poleg tega pa tudi pomagajo zmanjšati našo odvisnost od tujih virov
energije. Cilj projektov energetske učinkovitosti je bistveno zmanjšati porabo energije, kar
pomeni tudi zmanjšanje stroškov za energijo, tako v gospodarstvu kot v gospodinjstvih.V
prihodnosti se bodo tako v EU namenjale milijarde sredstev za razvoj čistejših tehnologij,
povečanje raznovrstnosti virov in prilagajanje spreminjajočim se potrebam po energiji na
trgu [29].
Slika 8: Poraba energije po sektorjih v EU 2012

Kmetijstvo
2%
Storitve
13 %

Drugo
1%

Promet
32 %

Industrija
26 %
Gospodinjstvo
26 %

Vir: Eurostat, Consumption of energy, 2014

Strategija EU do 2020, za pametno, trajnostno in vključujočo rast poudarja pomen
učinkovite rabe virov in energije. Eden od petih ciljev strategije, ki med drugimi zajema
večjo gospodarnost z naravnimi viri in zagotavljanje visokih standardov varstva okolja, je
20% prihranek primarne energije, ki naj bi ga dosegli z ukrepi energetske učinkovitosti.
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Nedavne ocene o doseganju zadanih ciljev na področju energetske učinkovitosti, ki so bile
pripravljene na podlagi nacionalnih ciljev držav članic, kažejo, da bi z izpolnjevanjem
nacionalnih ciljev, dosegli le polovico zastavljenega cilja 20% prihranka primarne energije
do 2020.
Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 si Slovenija
skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) zastavlja nacionalni
cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu
2020 ne bo presegla 82,86 TWh. To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več
kot 2 % [64]. (Po našem mnenju ta direktiva zelo zavira razvoj gospodarstva. Pri dokaj
zdravi rasti gospodarstva je to nemogoče doseči kljub uporabi najnovejših tehnologij in
najprimernejših pristopov k učinkovitejši rabi energije.)

Slika 9: Proizvodnja električne energije po gorivih v EU 2012

19% zemljski plin
9% surova nafta
22% obnovljiva energija
3% drugo
29% jedrska energija
21% premog in lignit

Vir: Eurostat, Consumption of energy, 2014
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Leta 2007 je Evropski svet sprejel ambiciozne cilje na področju energetike in podnebnih
sprememb, ki naj bi se uresničili do leta 2020:


zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % glede na bazno leto 1990;



povečanje deleža obnovljivih virov energije za vsaj 20 %;



izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 %.

Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo zahteva dolgoročno vizijo skladno z
dolgoročnim izzivom prehoda na energetski sistem z nižjimi emisijami ogljika.


Da bi lahko do leta 2020 uresničili cilj 20 % izkoriščanja obnovljivih virov energije,
bodo morale tehnologije omogočiti strmo naraščanje deleža cenejših obnovljivih
virov energije (vključno z izkoriščanjem vetrne energije na morju in biogoriv druge
generacije).



Do leta 2030 bo potrebno elektriko in toploto v čedalje večji meri proizvajati iz virov
z nižjimi emisijami ogljika, z velikimi elektrarnami na fosilna goriva s skoraj nično
emisijo ter zajemom in shranjevanjem CO2.



Leta 2050 in pozneje bi se moral zaključiti prehod na nižje emisije ogljika v
evropskem energetskem sistemu, pri čemer bi evropski energetski viri v veliki meri
vključevali obnovljive vire energije, trajnostno rabo premoga in plina, trajnostno rabo
vodika, pridobivanje energije s fisijo četrte generacije in mogoče energijo fuzije.

Premog in plin zagotavljata 50 % oskrbe z električno energijo v EU in bosta tudi v prihodnje
zagotovo ostala pomemben del energetskega sistema. Zalog je tudi za daljše obdobje še
precej. Vendar pa pri zgorevanju premoga nastane dvakrat več emisij CO2 kakor pri plinu,
zato je potrebno čistejše izkoriščanje premoga in zmanjšanje količine CO2, ki pri tem
nastane. Proizvodnja električne energije iz premoga se bo do leta 2030 podvojila. To bi
sprostilo dodatnih pet milijard ton CO2, kar bi pomenilo 40 % pričakovanega povečanja z
energijo povezanih emisij CO2. Zato je potrebno dodatno ukrepanje za spodbujanje
mednarodnih raziskav in ukrepov za zajemanje in shranjevanje CO2 [29]. (Sprašujemo se o
smiselnosti shranjevanja CO2. Po našem mnenju je to nesmisel – glej poglavje 4.1. Po drugi
strani EU predstavlja manj kot 10 % globalnih emisij, Kitajska pa več kot tretjino in njene
emisije strmo naraščajo. Prav tako njen BDP.)
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Približno ena tretjina električne energije in 15 % vse porabljene energije danes predstavlja
jedrska energija, ki je eden največjih virov energije brez izpustov CO2 v Evropi. Tako
predstavlja jedrska energija enega od načinov omejevanja emisij CO2 in bo v tistih državah,
ki tako želijo, tudi v prihodnje imela pomembno vlogo v energetskem scenariju, v sklopu
katerega bo v naslednjih desetletjih nujno znatno zmanjšanje emisij. Poleg tega se pri
proizvodnji jedrske energije nihanja cen goriva občutijo v manjši meri kakor pri proizvodnji
v elektrarnah na premog in plin, saj pomenijo stroški za uran le omejen del skupnih stroškov
proizvodnje jedrske energije, poleg tega bodo viri urana v zadostni meri na voljo še v
prihodnjih stoletjih, njegova nahajališča pa so dokaj enakomerno razporejena po vsem svetu
[29].

3.1 Spremljanje emisij naprav in pretvorba TGP na enoto električne
energije
3.1.1

Pristopi k spremljanju naprave

Na voljo so naslednje metodologije:


pristopi na podlagi izračuna:
a. standardna metodologija (ločevanje med emisijami iz izgorevanja goriv in
emisijami iz proizvodnih procesov);
b. masna bilanca;



pristopi na podlagi meritev;



kombinacija pristopov.

Tudi pri pristopih na podlagi izračuna so potrebne meritve. Vendar se v tem primeru
običajno merijo parametri, kot je poraba goriva, ki jih je z emisijami mogoče povezati z
izračunom, medtem ko pristop na podlagi meritev vedno vključuje merjenje samega
toplogrednega plina. Ti pristopi so kratko predstavljeni v nadaljevanju [31, stran 23].

3.1.1.1 Standardna metodologija

Načelo te metode je izračun emisij na podlagi podatkov o dejavnosti (npr. količina
porabljenega goriva ali vhodnega materiala procesa), pomnoženih s faktorjem emisije in
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dodatnimi faktorji. To prikazuje spodnja slika. Ta dodatna faktorja sta faktor oksidacije za
emisije iz izgorevanja goriv in faktor pretvorbe za emisije iz proizvodnih procesov.
Oba faktorja se uporabljata za korigiranje vrednosti emisij v primeru nedokončanih kemijskih
reakcij.
Slika 10: Načelo standardne metodologije za izračun emisij

Emisije = vhodni material × faktor emisij

Goriva

Vhodni materiali procesa

Proizvodi in odpadki, ki se
obračunajo z dodatnimi
faktorji

Vir: Evropska komisija, Uredba o spremljanju in poročanju – Splošne smernice za naprave, 2012

V skladu s to metodologijo se za emisije CO2 uporabljajo naslednje formule:
1. Emisije iz izgorevanja goriv:
𝐸𝑚 = 𝐴𝐷 ∙ 𝐸𝐹 ∙ 𝑂𝐹

(3.1)

pri čemer je:
Em…….emisije [t CO2],
AD…….podatki o dejavnosti [TJ, t ali Nm3],
EF…….faktor emisije [t CO2/TJ, t CO2/t ali t CO2/Nm3],
OF…….faktor oksidacije [brez dimenzije].
Faktorji, izraženi v tonah, se običajno uporabljajo za trdne snovi in tekočine. Enota Nm3 se
običajno uporablja za plinasta goriva. Da bi se dosegla števila podobnega obsega, so v praksi
vrednosti običajno podane v [1000 Nm3].
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Podatki o dejavnosti za goriva (tudi če se goriva uporabljajo kot vhodni material procesa)
morajo biti izraženi kot neto kalorična vrednost [31]:
𝐴𝐷 = 𝐹𝑄 ∙ 𝑁𝐶𝑉

(3.2)

pri čemer je:
FQ…….količina goriva [t ali Nm3],
NCV….neto kalorična vrednost [TJ/t ali TJ/Nm3].
V primeru biomase je treba faktor emisije določiti na podlagi predhodnega faktorja emisije
in frakcije biomase za gorivo:
𝐸𝐹 = 𝐸𝐹𝑝𝑟𝑒 ∙ (1 − 𝐵𝐹)

(3.3)

pri čemer je:
EF…….faktor emisije,
EFpre….predhodni faktor emisije (predvideni skupni faktor emisije mešanice goriva ali
materiala na podlagi skupne vsebnosti ogljika, sestavljene iz frakcije biomase in fosilne
frakcije, preden se pomnoži s fosilno frakcijo, da se dobi faktor emisije),
BF…….frakcija biomase [brez dimenzije].
2. Emisije iz proizvodnih procesov:
𝐸𝑚 = 𝐴𝐷 ∙ 𝐸𝐹 ∙ 𝐶𝐹

(3.4)

pri čemer je:
Em…….emisije [t CO2],
AD…….podatki o dejavnosti [t ali Nm3],
EF…….faktor emisije [t CO2/t ali t CO2/Nm3],
CF…….faktor pretvorbe [brez dimenzije].
Opozoriti je treba, da se lahko podatki o dejavnosti nanašajo na vhodni material
(npr. apnenec ali natrijev karbonat) ali na posledični izhodni material procesa, npr. cementni
klinker ali žgano apno. V obeh primerih se podatki o dejavnosti uporabljajo s pozitivnimi
vrednostmi zaradi neposredne povezave z vrednostjo emisij. Obe metodi se štejeta za
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enakovredni. Upravljavec mora izbrati metodo, s katero bo pridobil zanesljivejše podatke, ki
je skladnejša z njegovo opremo in ne povzroča nerazumno visokih stroškov [31, stran 25].

3.1.1.2 Pristop z masno bilanco

Pristop z masno bilanco in standardni pristop sta metodi na podlagi izračuna za določanje
emisij naprave. Standardni pristop je enostaven za uporabo v primerih, v katerih je gorivo ali
material neposredno povezan z emisijami. Vendar je v primerih, kot so integrirane jeklarne ali
obrati kemične industrije, pogosto težko emisije neposredno povezati s posameznimi
vhodnimi materiali, zato ker izdelki in odpadki vsebujejo velike količine ogljika (npr.
osnovne organske kemikalije, industrijske saje ...). Zato ni dovolj, da se količina
nesproščenega ogljika obračuna s faktorjem oksidacije ali faktorjem pretvorbe. Namesto tega
se uporablja popolna bilanca ogljika, ki vstopa v napravo ali njen opredeljeni del in izstopa iz
naprave ali njenega opredeljenega dela naprave.
Slika 11: Načelo pristopov z masno bilanco

Emisije = f × (∑vhodni ogljik - ∑izhodni ogljik)

∑Ogljik vhodni

∑Ogljik izhodni

Vir: Evropska komisija, Uredba o spremljanju in poročanju – Splošne smernice za naprave, 2012
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Za masne bilance se uporablja naslednja formula:
𝐸𝑚𝑀𝐵 = ∑(𝑓 ∙ 𝐴𝐷𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑖 )

(3.5)

𝑖

pri čemer je:
EmMB....emisije iz vseh tokov vira, vključenih v masno bilanco [t CO2],
f……....faktor za pretvorbo molske mase ogljika v CO2, ena tona karbona znaša 3,664 ton
CO2 ;
i………indeks za obravnavani material ali gorivo;
ADi…...podatki o dejavnosti (masa v tonah) obravnavanega materiala ali goriva; vhodni
materiali ali goriva se upoštevajo kot pozitivni, izhodni materiali ali goriva pa imajo
negativne podatke o dejavnosti; masne tokove, ki potekajo v zaloge in iz njih, je treba
ustrezno upoštevati, da se dobijo pravilni rezultati;
CCi……vsebnost ogljika obravnavanega sestavnega dela, vedno brez dimenzije in pozitivna.
Če se vsebnost ogljika v gorivu izračuna iz faktorja emisije, izraženega v t CO2/TJ, se uporabi
naslednja enačba:
𝐶𝐶𝑖 = 𝐸𝐹𝑖 ∙ 𝑁𝐶𝑉𝑖 ∕ 𝑓

(3.6)

Kombinacija pristopa z masno bilanco in standardnega pristopa je lahko koristna, kot
prikazuje naslednji primer [31, stran 28]:
Naprava ima dva jasno ločena dela, in sicer plinski obrat za soproizvodnjo toplote in
električne energije ter proizvodnjo neintegriranega jekla (postopek električne obločne peči). V
takem primeru je koristno kombinirati pristope na podlagi izračuna:


obrat za soproizvodnjo toplote in električne energije – standardna metodologija;
o zemeljski plin, ki se uporablja za ogrevanje (najpreprostejši pristop je
standardna metodologija),



jeklarna – masna bilanca;
o vhodni materiali (odpadki, surovo železo, legirni sestavni deli);
o izhodni materiali (proizvodi, žlindra).
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3.1.1.3 Pristopi na podlagi meritev

V nasprotju s pristopi na podlagi izračuna so toplogredni plini v izhodnih plinih naprave
predmet meritev v pristopih na podlagi meritev. To je pri napravah s številnimi točkami
emisij (odvodniki) težko ali dejansko nemogoče, kadar je treba upoštevati ubežne emisije. Po
drugi strani je prednost metodologij na podlagi meritev v tem, da niso odvisne od števila
različnih uporabljenih goriv in materialov (npr. kadar izgoreva veliko različnih vrst
odpadkov) in od stehiometričnih razmerij (zato je treba emisije N2O spremljati na ta način).
Slika 12: Shematski prikaz sistema za neprekinjeno merjenje emisij

Emisije

Koncentracija
Merilnik pretoka

Vir: Evropska komisija, Uredba o spremljanju in poročanju – Splošne smernice za naprave, 2012

Za uporabo sistema za neprekinjeno merjenje emisij sta vedno potrebna dva elementa:


merjenje koncentracije toplogrednih plinov in



volumski pretok toka plina, kjer poteka meritev.

Emisije se določijo vsako uro merjenja iz urne povprečne koncentracije in urne povprečne
hitrosti pretoka. Nato se vse urne vrednosti poročevalnega leta seštejejo, da se ugotovijo
skupne emisije te točke emisije. Kadar se spremlja več točk emisij (npr. dva ločena
odvodnika elektrarne), se podatki najprej zberejo za vsak vir posebej, preden se emisije vseh
virov seštejejo, da se dobijo skupne emisije.
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Pretvorba TGP na enoto električne energije

Izpuste TGP na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je,
da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva
samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo. V slovenskih
strateških dokumentih se za izračun emisijskega faktorja za električno energijo uporablja prvi
način.
V evidencah izpustov TGP

Slovenije so na voljo samo skupni izpusti iz proizvodnje

električne energije in toplote, zato je za izračun emisijskega faktorja potrebno najprej
izračunati izpuste iz proizvodnje toplote v daljinskih sistemih, kar je narejeno na podlagi
statističnih podatkov o porabi energije v daljinskih sistemih ob uporabi pripadajočih
emisijskih faktorjev. Razlika skupnih izpustov in izpustov iz proizvodnje toplote je enaka
izpustom proizvodnje električne energije. Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji se
upošteva celotna proizvodnja na pragu (proizvodnja na generatorju minus lastna raba
elektrarn) z izjemo polovice proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško,
proizvodnje samoproizvajalcev v termoelektrarnah ter proizvodnje električne energije v
črpalnih elektrarnah. Poleg tega je zaradi uporabe emisijskega faktorja na nivoju rabe končne
energije (nivoju končnih porabnikov) proizvodnja električne energije zmanjšana še za izgube
v omrežju. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju
končnega uporabnika na izpuste TGP bolj primeren. Povprečni slovenski emisijski faktor pri
proizvodnji električne energije v elektrarnah je v letu 2013 0,53kg CO2ekv/kWh.
Evropska okoljska agencija na svojih spletnih straneh objavlja emisije CO2 na enoto
električne energije, ki za razliko upoštevajo proizvodnjo električne energije na generatorju
zmanjšano za proizvodnjo samoproizvajalcev v termoelektrarnah. Posledica tega je, da je
emisijski faktor nižji. Ta kazalec je bolj primeren za analizo emisijske intenzivnosti
proizvodnje električne energije v državi [32].
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Slika 13: Povprečni emisijski faktor za izpuste v evropskih državah

Vir: European Environment Agency, CO2 per kWh, 2014

Če uporabimo povprečni slovenski emisijski faktor za izpuste TGP, ki znaša 0,53kg CO2
ekv/kWh, lahko izračunamo za koliko se podraži električna energija iz elektrarn. Do konca
drugega trgovalnega obdobja so termoelektrarne in plinske elektrarne dobivale določeno
število podeljenih emisijskih kuponov. Od začetka tretjega trgovalnega obdobja pa si morata
TEB in TET (ni več v obratovanju) vse emisijske kupone kupiti sami, pri ostalih
termoelektrarnah pa se je število podeljenih emisijskih kuponov drastično zmanjšalo, tako da
si morajo večino pravic do izpustov kupiti.
Tabela 8 nam prikazuje, koliko emisijskih kuponov je moral v letu 2013 kupiti energetski
sektor. Povprečna cena emisijskega kupona v tem letu je bila 4,39 €/t ekv CO2 [34]. Če to
ceno pomnožimo s številom kupljenih emisijskih kuponov, je energetski sektor letno plačal
22,65 milijonov €. V Sloveniji je možno uporabiti 15,761% od preverjenih emisij CO2 ekv
emisijskih kuponov CER ali ERU. Ti pa so se v začetku tretjega trgovalnega obdobja zelo
pocenili. Če bi upoštevali, da so vsi proizvajalci trgovali tudi s temi kuponi, bi cena padla na
približno 20 milijonov €.
Cena električne energije zaradi emisijskih kuponov iz elektrarn se je v Sloveniji leta 2013
podražila za:
0,53 𝑡 𝑒𝑘𝑣 𝐶𝑂2 ⁄𝑀𝑊ℎ ∙ 4,39 €⁄𝑡 𝑒𝑘𝑣 𝐶𝑂2 = 2,33 €⁄𝑀𝑊ℎ

(3.7)

Učinkovita raba energije

46

pri čemer je:
0,53 𝑡 𝑒𝑘𝑣 𝐶𝑂2⁄𝑀𝑊ℎ……. povprečni slovenski emisijski faktor za izpuste TGP
4,39 €⁄𝑡 𝑒𝑘𝑣 𝐶𝑂2………….povprečna cena emisijskega kupona v letu 2013
To pomeni, da bi bila v tem letu povprečna cena na slovenski borzi 40,84 €/MWh in ne 43,17
€/MWh.

Tabela 7: Emisijski faktorji za določanje zmanjšanje emisij CO2

Emisijski
faktor
efgoriva gosp.
efgoriva terc.
efgoriva ind.
efZP
efEL

Opis

Vrednost

povprečen emisijski faktor za goriva v gospodinjstvih
povprečen emisijski faktor za goriva v terciarnem sektorju
povprečen emisijski faktor za goriva v industriji
emisijski faktor za zemeljski plin
emisijski faktor pri proizvodnji el. energije v elektrarnah

0,15 kgCO2/kWh
0,21 kgCO2/kWh
0,23 kgCO2/kWh
0,20 kgCO2/kWh
0,53 kgCO2/kWh

Slika 14: Izpusti toplogrednih plinov po sektorjih v Sloveniji (1000 t CO2 ekv.)

odpadki; 562

drugo; 417

kmetijstvo; 1901

goriva v
gospodinjstvih in
komercialni rabi;
1954

promet; 5699

goriva v industriji;
1704
energetika; 6259
industrijski procesi;
1014

Vir: Nacionalne evidence toplogrednih plinov, Agencija RS za okolje, 2013
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Tabela 8: Emisije proizvajalcev energije v letu 2013

Naziv naprave
TEB d.o.o.
Brestanica
TET d.o.o.
Energetika Ljubljana
d.o.o.
TOM d.o.o.
Termoelektrarna
Šoštanj d.o.o.
TE-TOL. d.o.o.
Domplan d.d.
Energetika Celje
d.o.o.
ENOS-Energetika
d.o.o.
M-Energetika d.o.o.
Petrol d.o.o.
Thermokon d.o.o.
Skupno

Podelitev emisijskih
kuponov (2013)
0

Preverjene emisije
(t CO2)
4 638

kupljeni emisijski
kuponi
4 638

0
27 776

553 014
36 849

553 014
9 073

13 655
132 157

19 349
4 362 082

5 694
4 229 925

296 268
9 924
9 855

649 890
4 393
2 843

353 622
-5 531
-7 012

11 226

15 917

4 691

3 238
10 319
8 279

1 471
19 447
11 746

-1 767
9 128
3 467

522 697

5 681 639

5 158 942

3.2 Izboljšanje energetske učinkovitosti

3.2.1

Merjenje energijske porabe

Učinkovita raba energije se začne z merjenjem. Nenadzorovana poraba energentov povečuje
stroške in prispeva k onesnaževanju okolja, zato učinkovitost porabe dosežemo le z
natančnim merjenjem.
Osnovni gradnik sistema naprednega merjenja je sodobni, tako imenovani ''pametni'' števec,
elektronska naprava, ki v enem ohišju združuje najsodobnejšo merilno in komunikacijskoinformacijsko tehnologijo. Takšen števec omogoča zanesljivo merjenje porabljene in
proizvedene električne energije v kratkih časovnih intervalih in daljinski, brezžični prenos
izmerjenih vrednosti do upravljavca omrežja. Poleg merjenja električne energije omogoča tudi
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zajem in daljinski prenos podatkov iz števcev drugih energentov in vode, oblikovanje
inovativnih tarif, daljinski priklop in odklop napajanja, spreminjanje priključne moči itd.
Daljinsko zbiranje in prenos podatkov omogoča rednejše informiranje odjemalcev o njihovi
dejanski porabi in z njo povezanimi stroški. S sprotnim plačevanjem glede na dejansko
porabo se izognemo visokim poračunom pri pavšalnem plačevanju stroškov elektrike in
drugih energentov. Odjemalci lahko s pomočjo posebnih hišnih prikazovalnikov ali prek
spletnih portalov bolje in natančneje spremljajo svojo porabo energije in z njo povezane
stroške ter tako prepoznajo možnosti za prihranke.
Sodobni števci omogočajo poleg omenjenega še razvoj popolnoma novih storitev na
energetskem trgu. Ob pojavu novih tržnih subjektov – izvajalcev energetskih storitev velja še
posebej omeniti krmiljenje pametnih hišnih naprav, ki bo temeljilo na osnovi informacij o
trenutnih tarifah in cenah za elektriko iz podatkovnega vmesnika števca [35, stran 25].

3.2.1.1 Pametni števci

V naših krajih večinoma še uporabljamo klasične števce električne energije, ki podpirajo
delovanje ali v dvotarifnem ali eno tarifnem režimu. V ZDA in drugih državah EU pa
medtem že intenzivno uvajajo pametne števce, ki bodo do leta 2022 zaradi Direktive
2009/72/EC obvezni tudi pri nas. Pametni števci so krmiljeni na daljavo in omogočajo vrsto
nastavitev: fino razdelitev dneva na 48 polurnih intervalov, ki imajo v principu lahko vsak
drugačno ceno kilovatne ure v odvisnosti od obremenjenosti omrežja, oddaljeno izključitev
dobave, možnost preklopa s kreditnega obračunavanja na predplačniški sistem itn. Z njihovo
uporabo bo moč učinkoviteje izrabiti razpoložljivo energijo v celem dnevu. Električna
energija se na trgu kupuje po cenah, ki se spreminjajo vsako uro, odvisno od ponudbe in
povpraševanja. Gospodinjskim odjemalcem se prodaja samo v dveh tarifah in ta razkorak
lahko povzroči težave (točno to se je zgodilo ob izpadu električne energije v Kaliforniji
januarja 2001). Cena električne energije je vsaj za en dan naprej poznana, tako da bo moč
naprave sprogramirati tako, da bodo obratovali v času najcenejše tarife, če je to mogoče (npr.
pralni stroj, ogrevanje) [36].

3.2.1.2 Toplotni števec – kalorimeter

Kalorimeter omogoča uporabniku merjenje ogrevalne toplote v centralnem ogrevalnem
sistemu. Kalorimetri so nameščeni na povratnem vodu, na dovodu pa se namesti temperaturno
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tipalo. Kalorimeter sestavljajo volumenski del, par temperaturnih tipal in računska enota.
Podatki porabe, ki jih prikazujejo, so izraženi v porabljenih kWh toplotne energije. Ponujajo
možnost vizualnega odčitavanja preko zaslona, ter daljinskega odčitavanja preko različnih
sistemov (radijski, M-bus) [35, stran 26] .

3.2.1.3 Vodomeri

Vodomeri so za hladno vodo do 30 °C ter toplo vodo do 90 °C, oboji so razdeljeni na več
tipov: enotokovni, večtokovni, ultrasonični… Vodomeri prav tako ponujajo možnost
daljinskega odčitavanja preko energetsko menedžerskega sistema [35, stran 26].

3.2.1.4 Merilni podatkovni zapisovalniki

Napredna merilna infrastruktura (Advanced Metering Infrastracture, AMI) omogoča zbiranje,
shranjevanje, parametriranje, obdelavo, validacijo in prenos podatkov o merilnem mestu. Prav
tako je mogoč izvoz in uvoz podatkov v nadrejeni, obračunski sistem. Podatki se nanašajo na
električno energijo, ogrevanje, vodo, plin,.. Tako za merilno mesto kot celotno postavitev je
mogoče izdelati tudi poročilo. Sistemska programska oprema lahko beleži alarme o izrednih
dogodkih.

Modularna

izvedba

sistema

omogoča

uporabo

različnih

merilnih

in

komunikacijskih gradnikov, ki merjenje in prenos podatkov prilagodijo različnim
uporabniškim željam in potrebam. Pridobivanje podatkov iz teh naprav je lahko žično ali
brezžično (wireless M-Bus) obstajajo pa tudi različni pretvorniki (žični ali brezžični), ki
impulze iz starejših naprav pretvorijo v obliko primerno za obdelavo na M-Bus, vmesniku
pametnega števca [37].
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Slika 15: Napredno merjenje

Upravljanje in obdelava podatkov
UPRAVLJANJE Z MERILNIMI PODATKI

PROIZVODNJA IN PRENOS,
DISTRIBUCIJA IN INDUSTRIJA

Distribucija

Industrija in obrt

Proizvodnja in
prenos

GOSPODINJSKI
ODJEM

Gosto naseljeno
področje

Podeželje

Osamljena hiša
Podeželje

voda

voda

plin

plin toplota
voda plin toplota

toplota

senzor

voda plin toplota senzor

Register impulzov
Brezžični M-Bus
Žični M-Bus
PODREJENO MERJENJE (PODMERJENJE) IN MALI PROIZVAJALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Mali proizvajalci električne
energije

3.2.1.5 Energetsko upravljanje zgradb

Pred posegom v energetsko sanacijo objekta (stanovanja, industrija, javne zgradbe) je
potrebno izvesti temeljit energetski pregled objekta. Na podlagi dobljenih rezultatov je
potrebno preučiti energetske ukrepe in se odločiti za najbolj smotrno tehnologijo in energent,
ki bo investitorju dolgoročno prinašal prihranke. Bistvo energetskega pregleda je izračunati
vračilno dobo investicije, ki nam pomaga pri prihodnjih odločitvah. Rezultati energetskega
pregleda [38]:
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določitev referenčnega stanja porabe energije v objektu;



prikaz letnih stroškov za energijo in vplivov na letno porabo energije;



določitev energijsko šibkih mest in nevidnih gradbeno fizikalnih poškodb na objektu
s pomočjo termografskih posnetkov;



pregled in analiza obstoječega gradbeno – fizikalnega stanja objekta in energetskih
sistemov v objektu;



predlog ukrepov za celovito energetsko sanacijo in priprava variant za analizo
izvedljivosti;



analiza izvedljivosti izbranih ukrepov in ocena njihove vračilne dobe z upoštevanjem
stroškov v življenjski dobi stavbe;



ocena stroškov izbranih ukrepov po kategorijah stroškov (investicije, obratovanje,
vzdrževanje), ocena prihrankov zaradi izvedenih ukrepov energijske sanacije.

Vsaka organizacija za svoje delovanje in poslovanje potrebuje eno ali več stavb ter v
njih energijo ter vodo. Stroški za obratovanje stavb so postali visoki, sploh zaradi
povišanja cen energentov, novih prispevkov in dajatev, povečanja rabe energije in višjih
življenjskih standardov. Ampak ti stroški niso fiksni, saj jih lahko s pravimi ukrepi uspešno
nadzorujemo.
Vsaka organizacija teži k znižanju stroškov za energijo, saj le-ti ponekod obsegajo
velik

delež skupnih stroškov poslovanja. Prvi korak do stroškovne in energetske

učinkovitosti je vzpostavitev baze podatkov, ki bo vsebovala odgovore na vprašanja, kot so:


Je naša stavba energetsko učinkovita?



Zakaj imamo tako visoke stroške za določen energent?



Kakšen je naš trend rabe energije?



Smo energetsko učinkoviti glede na prejšnjo leto?



Kje so naši potenciali za zniževanje stroškov?

Sistemska programska oprema organizacijam pomaga vzpostaviti pregled, nadzor,
primerjavo, obdelovanje, analiziranje, komuniciranje in ukrepanje na osnovi podatkov.
Pomaga tudi razumeti, kaj se dogaja s stroški in energijo v stavbah, ter poenostavlja
razumevanje energije v stavbah.
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Razsvetljava

Razsvetljava ima velik vpliv na okolje, saj predstavlja do 40 % električne energije
uporabljene v nestanovanjskih zgradbah, zato se lahko doseže znatne energijske prihranke.
Ob ustreznem načrtovanju naravne osvetlitve prostorov in učinkovitih kontrolnih sistemih
umetne razsvetljave je mogoče pričakovati prihranke energije v razponu od 30 % do 80 %.
Vzdrževanje in redno čiščenje sistema osvetlitve ne glede na to, ali prostor osvetljujejo
klasične žarnice ali sodobne sijalke, je nujen pogoj za njegovo učinkovitost, tako v smislu
svetlobno – tehničnih karakteristik kot v smislu rabe energije [35, stran 55].
Učinkovitost svetlobnih virov pri pretvorbi električne energije v svetlobno sevanje izražamo z
enoto lm/W (lumen na vat). Merjenje svetilnosti v lumnih omogoča neposredno primerjavo
količine svetlobe, ki jo svetilo zagotavlja. Primerjave vatne moči niso več primerne in so
lahko zavajajoče. Če iščemo varčno svetilo, ki bo ustrezalo svetilnosti 100-vatne navadne
žarnice, izberemo sijalko s svetilnostjo med 1300 in 1530 lumnov, 75-vatni žarnici ustreza
med 920 in 1060 lumnov, 60-vatni med 700 in 810 lumnov, 40-vatni med 410 in 470 lumnov,
25-vatni pa med 220 in 250 lumnov.
Poraba energije za razsvetljavo v gospodinjstvu je pri konvencionalnih sistemih osvetlitve
lahko praktično enaka porabi energije večje gospodinjske električne naprave. Izkoristek
takega sistema pa je zelo slab, v povprečju se v vidni del sevanja pretvori le 5 do 10 %
dovedene energije, preostanek pa se pretvori v toplotno sevanje. Obremenitev bivalnih
prostorov s tako dodatno toplotno energijo v običajnem bivalnem prostoru sicer navadno ni
moteča ali problematična sama po sebi, se pa skozi daljše obdobje kaže skozi nepotrebne
stroške za električno energijo. Bistveno boljši izkoristek imajo sodobni umetni svetlobni viri
(varčne sijalke in led svetila). Njihov izkoristek se giblje v razponu od 20 do 40 % pa tudi
več, kar pomeni, da lahko dosežemo enake svetlobne razmere in dosežemo prihranke
električne energije do 80 %.
Primerjava med staro žarnico z žarilno nitko in varčno sijalko pokaže naslednje [40]:


20-vatna varčna sijalka ima enak svetlobni učinek kot 100-vatna žarnica z žarilno
nitko;



življenjska doba kakovostne 20-vatne varčne sijalke je približno 15 000 ur kar
pomeni, da jo bomo lahko uporabljali 12 let po tri ure dnevno;
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klasična žarnica z žarilno nitko deluje približno 1000 ur;



v 12-letnem obdobju imamo torej na voljo naslednjo izbiro, ki ne bi smela biti težka:
o kupimo 15 žarnic z žarilno nitko, ki bodo porabile 1500 kWh električne
energije (kar v Sloveniji stane približno 45 EUR),
o kupimo eno varčno sijalko, ki bo porabila 300 kWh električne energije (kar
stane približno 10 EUR).

Spodnji graf prikazuje, katere naprave in dejavnosti porabljajo električno energijo po
procentih v ZDA.
Slika 16: Domača poraba električne energije v ZDA

25%
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10%
5%
0%

Vir: David Thrope, Energy Management in Industry, The Earthscan Expert Guide, 2014

3.2.3

Klimatski sistemi, prezračevanje in toplotne črpalke

Klimatska naprava je nepogrešljiva naprava sodobne družbe, sodobne tehnologije, ki slab,
onesnažen zrak v prostoru očisti oziroma spremeni njegove lastnosti, kot je vlažnost, ga
filtrira in ga optimizira na priporočeno bivalno temperaturo, ne glede na vremenske razmere
zunaj. V začetku so bile klimatske naprave namenjene hlajenju prostorov, v zadnjih letih pa
opažamo porast povpraševanja po napravah, ki prostor tudi ogrevajo.
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Vsaka klimatska naprava deluje na principu toplotne črpalke oziroma spreminjanju
agregatnega stanja plinov, ki se nahajajo v sistemu. Kot vemo plin pri različnih agregatnih
stanjih odvzema ali oddaja temperaturo. Glede na energetsko učinkovitost jih delimo v sedem
razredov, od A do G. Energetsko najbolj varčen je razred A, najmanj pa razred G.
Energetsko učinkovitost klimatskih naprav kažeta koeficienta EER in COP [41]:


koeficient EER nam kaže učinkovitost naprave pri hlajenju in je podan kot razmerje
med "močjo hlajenja" in "vloženo močjo"– porabljeno energijo za hlajenje;



koeficient COP nam kaže učinkovitost naprave pri gretju in je podan kot razmerje med
"močjo gretja" in "vloženo močjo" – porabljeno energijo za gretje.

Tabela 9: Razred energijske učinkovitosti klimatskih naprav

Energijski razred klimatske enote v načinu
hlajenja
A ERR večji od 3,2
B
ERR 3,2 – 3,0
C
ERR 3,0 – 2,8
D ERR 2,8 – 2,6
E
ERR 2,6 – 2,4
F
ERR 2,4 – 2,2
G ERR manjši od 2,2

Energijski razred klimatske enote v načinu
gretja
A
COP večji od 3,6
B
COP 3,6 – 2,4
C
COP 3,4 – 3,2
D
COP 3,2 – 2,8
E
COP 2,8 – 2,6
F
COP 2,6 – 2,4
G
COP manjši od 2,4

V večini stavb je možno zmanjšati porabo energije klimatskih in prezračevalnih sistemov z
različnimi pristopi. Pozorni moramo biti na nastavljene čase obeh sistemov. Zagotoviti je
potrebno tudi ročni vklop in izklop obeh sistemov oziroma naprav, s katerim skrajšamo čas
obratovanja. Moč ventilatorjev naj bo nastavljena dejanskim potrebam. To dosežemo tako, da
imamo podane podatke o časih in načinih obratovanja sistemov, saj le tako lahko nastavimo
moč ventilatorjev skladno s potrebami.
Naprave v prostorih na južni ali zahodni strani stavbe so izpostavljene večjim toplotnim
obremenitvam. Zaradi sončnega obsevanja in lastnega obratovanja se pojavijo dodatne
potrebe po hlajenju, zato je potrebno naprave namestiti v prostore na senčni strani objekta.
Termostati morajo biti nameščeni dovolj daleč od izvorov toplote ali neposrednega sončnega
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obsevanja. V nasprotnem primeru bo klimatizacija hladila prostor, čeprav bodo v prostoru že
zagotovljene primerno nizke temperature. Sistemi klimatizacije in prezračevanja morajo biti
redno vzdrževani. Iz poročil o zavedenih napakah mora biti razvidna njihova sanacija [42].

3.2.3.1 Toplotne črpalke

Bliskovit razvoj toplotnih črpalk sega 20 let nazaj v dobo velike naftne krize, kjer so mnogi
proizvajalci iskali rešitve za zamenjavo fosilnih goriv v drugih izvorih. Eden od odgovorov je
bil uporaba odpadne toplote oziroma toplote okolice. Takratne tehnične rešitve in izvedbe
toplotnih črpalk niso dale pričakovanih rezultatov glede izkoristka ter so bile s končanjem
naftne krize za daljši čas pozabljene.
S povečanjem ekološke zavesti pri potrošnikih ter naraščanjem cen energije, postajajo
toplotne črpalke kot energetsko učinkovit in okolju prijazen sistem za ogrevanje in pripravo
tople vode, ponovno vse zanimivejše. Z razvojem novih tehnologij, izboljšanjem izkoristka
delovanja, zmanjšanjem dimenzij in mase, se uporaba toplotnih črpalk ponovno vrača.
Toplotne črpalke nove generacije so znižale mejo delovanja do najnižjih temperatur
zunanjega zraka celo do – 20 °C. Leta 1978 je bil odnos električne energije in pridobljene
toplotne energije 1 : 2, danes pa znaša 1 : 5 in pri določenih izvedbah celo več.
Najnovejši izračuni in meritve na številnih izvedbah toplotnih črpalk so pokazali, da toplotne
črpalke porabijo med 34 in 49 % manj primarne energije kot plinski in oljni kondenzacijski
kotli. Prav tako se z uporabo toplotnih črpalk zelo zmanjša emisija CO2 in drugih škodljivih
plinov, v primerjavi s plinskimi in oljnimi kondenzacijskimi kotli. To zmanjšanje znaša med
31 in 60 % [43].

3.2.4

Motorji, pogonski sistemi in kompresorji

Elektromotorni pogoni v industriji porabijo za svoje delovanje okrog 70 % električne energije
na območju EU in ZDA [35, stran 109]. Elektromotorji so zaradi velike porabe energije
najpomembnejši porabnik, saj se uporabljajo za izredno široko vrsto aplikacij: pri
ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, mlinih, dvigalih, transportih, gospodinjskih aparatih,
pisarniški opremi itd. Prav njihova široka uporaba in razširjenost jih postavlja na prvo mesto
pri možnostih za doseganje prihrankov pri električni energiji. Ker porabijo ogromno energije,
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se že majhne izboljšave lahko pokažejo v velikih prihrankih. Čeprav posamezne komponente
elektromotornih pogonov obratujejo sorazmerno ekonomično, pa vseeno prihaja do nekaterih
izgub, ki jih je možno zmanjšati. Izboljšave so možne predvsem z uporabo izboljšanih,
energetsko varčnih elektromotorjev (z višjim izkoristkom), elektronsko regulacijo hitrosti
vrtenja (napetostno-frekvenčno regulacijo), izboljšavami pri mehanskem prenosu…
Električni, posebno asinhronski motorji, obratujejo najbolje pri simetrični, sinusni obliki
napajalne napetosti, saj se sicer zmanjša izkoristek in življenjska doba opreme. Med motnje v
kvaliteti električne energije štejemo [44, stran 19]:


nesimetrijo napetosti,



znižan ali zvišan napetostni nivo,



višje harmonske komponente in prehodne pojave.

Na nesimetrijo napetosti v nekem podjetju vpliva več faktorjev:


nesimetrična porazdelitev enofaznih porabnikov v tovarni,



izpad ene faze, npr. zaradi izklopa varovalke v eni fazi,



različni prerezi vodnikov posameznih faz v trifaznem sistemu.

Nihanja napetostnega nivoja lahko povzročijo nepravilno prilagojeni transformatorji,
poddimenzionirani vodniki ali slab faktor moči porabnikov, zaradi česar se znižata tako
izkoristek kot faktor moči motorja. Vzrok se lahko ugotovi s stalnim merjenjem in kontrolo
napetosti.
Z obratovanjem po urniku lahko zmanjšamo obračunsko moč v času konice, ko lahko
prenesemo delovanje nekega motorja iz dražjega tarifnega časa (dopoldne in popoldne) v
cenejšega. Primerni so tisti motorji, ki lahko občasno prenehajo poganjati sistem, pri čemer
mora imeti sistem veliko časovno konstanto. Taki sistemi so npr. hladilni sistemi,
klimatizacijske naprave, toplotne črpalke… Bremena, ki so povezana z akumulacijo energije
in materiala. Ciklično obratovanje omogoča prihranke s periodičnim vklapljanjem in
izklapljanjem motorja. Gre za cikel efektivnega obratovanja in praznega teka (stand-by), ko
lahko motor izklopimo. Kdaj ciklično obratovanje ali obratovanje po urniku zmanjša porabo
el. energije in obračunsko moč, je odvisno od posameznega primera [44, stran 29].
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Na spodnji sliki so vektorsko prikazane delovna, jalova in navidezna moč. Kot, ki ga tvorita
delovna in navidezna moč, označimo s 𝜑, kosinus tega kota pa imenujemo faktor moči, ki
nam podaja razmerje med delovno in navidezno močjo [44, stran 8–11].
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Slika 17: Vektorska slika delovne, jalove in navidezne moči

Delovna moč (W)

V primeru asinhronskega motorja sta za delovanja potrebni tako delovna kot jalova
komponenta moči:


delovna moč se pretvori v mehansko moč in toploto (v obliki izgub motorja);



jalova moč pa zagotavlja vrtilno magnetno polje, ki je potrebno za delovanje motorja
(vendar ne opravlja koristnega dela).

Jalovo moč zagotavlja jalov tok iz elektroenergetskega omrežja, ki se prišteva k delovnemu
toku. To ima naslednje posledice:


povečajo so izgube, ki so proporcionalne kvadratu toka, ki se prenaša po omrežju,
tako v elektrodistribucijskem kot tudi v internem elektroenergetskem omrežju pri
porabniku;



potrebne so večje in dražje naprave v elektroenergetskem omrežju, saj morajo biti
dimenzionirane za celoten tok (sestavljen iz delovne in jalove komponente);



v omrežjih jalov tok torej ne opravlja koristnega dela, temveč le zasede kapacitete, ki
bi se sicer lahko uporabile za prenos delovnega, koristnega toka.

3.2.4.1 Način obračuna električne energije

Električna energija se obračunava glede na porabljeno energijo in največjo 15-minutno moč
(konico). Električna energija se v industriji meri in obračunava ločeno za porabljeno delovno
in jalovo energijo. Delovna energija se obračunava po porabljenih kilovatnih urah (kWh),
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jalova pa po porabljenih kilovar urah (kvarh). Tako se v industriji uporablja števce delovne in
jalove energije ter merilnike 15-minutne obračunske moči (konice) [44, stran 8–11].
Tarifni pravilnik, ki se uporablja za obračun električne energije, ima več tarifnih skupin,
odvisno od mesta odjema energije (npr. na 110 kV, 1–35 kV, na nizki napetosti,
gospodinjstva itd.), od sezone (visoka, srednja in nizka sezona) ter dnevnih tarifnih postavk
(večja tarifa VT, manjša tarifa MT, konična tarifa KT). Cene so najvišje v visoki (zimski)
sezoni oziroma najnižje v nizki (poletni) sezoni, prav tako so višje v višji tarifi. Delovna
energija se obračuna po števcu, pri jalovi energiji pa se upošteva le tisti del, ki se prevzame
pri faktorju moči pod 0,95. Če faktor moči presega (0,95), elektrodistribucijska podjetja
plačajo podjetju jalovo energijo, ki ustreza faktorju moči do 0,95. S plačilom podjetjem, ki
dosegajo faktor moči boljši kot (0,95), se spodbuja interna kompenzacija jalove energije, kar
posredno pomeni povečanje prenosnih zmogljivosti v elektroenergetskih omrežjih.

3.2.4.2 Učinkovita raba energije pri sistemih za komprimirani zrak

Komprimirani zrak se zelo široko uporablja, kot nosilec energije ali kot proizvodno sredstvo.
Njegova univerzalnost in varnost pri uporabi pa nas zelo drago staneta. Če bi spremljali
delovanje kompresorja v dobi 10 let, bi bila cena električne energije, ki jo v tem času porabi,
4-krat višja od cene samega kompresorja [35, stran 117]. Da je problem še bolj očiten, pove
podatek, da se večina komprimiranega zraka proizvede s kompresorji, gnanimi z električno
energijo, in zato niti ni tako nenavadno, da se kar 10 % vse, v industriji porabljene električne
energije, porabi prav za pripravo komprimiranega zraka.
Za varčevanje pri sistemih komprimiranega zraka moramo najprej analizirati, kje energijo, ki
jo porabljamo za pripravo komprimiranega zraka, izgubljamo. Moč, ki jo kompresorju daje
elektromotor, se večinoma izgubi kot toplota [45]:


ki se prenaša iz ohišja, cilindrov, hladilnikov, cevi v atmosfero;



ki se prevaja od ohišja na podlago;



ki jo iz ležajev odnaša mazalno in hladilno olje in jo izseva v atmosfero ali prenese na
hladilno vodo;



ki jo iz kompresorja odnese komprimirani zrak, ko zapušča sistem;



odnesena s hladilnim medijem s cilindrov;



odnesena z zraka s hladilnim medijem v vmesnih hladilnikih;
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3.2.5

Podatkovni centri

Podatkovni centri so jedro sodobne informatizacije, pa naj gre za tiste v zasebni lasti
posameznih družb ali druge v službi javno dostopnih spletnih storitev. Poraba električne
energije pa zaradi le-teh drastično narašča. Za napajanje vseh podatkovnih centrov po svetu bi
potrebovali kar 50 nuklearnih elektrarn [35, stran 137].
Če želimo, da podatkovni centri postanejo energetsko učinkovitejši, bo treba izvesti nekaj
pragmatičnih operativnih pristopov [46]:


Napajalno in hladilno opremo, ki se ne uporablja, je treba izklopiti.



Vrste omar morajo biti obrnjene tako, da so čelne plošče strežnikov obrnjene druga
proti drugi. Takšna postavitev, če je pravilno razporejena, lahko močno zmanjša
izgube energije in podaljša življenjsko dobo strežnikov,



Podsisteme, ki jih je treba uporabljati z manj kot nazivno zmogljivostjo, je treba
optimizirati za največjo učinkovitost pri delni in ne polni obremenitvi.



Spodbujati je potrebno inteligenco orodij za upravljanje zmogljivosti.



Podatkovni center mora imeti potrebno instrumentacijo za prepoznavanje in
opozarjanje na okoliščine, ki povzročajo ne optimalno porabo električne energije, da
je mogoče hitro odpraviti situacije, ko prihaja do zapravljanja energije.



Uporaba razširljive rešitve za napajanje in hlajenje lahko poveča učinkovitost v
manjših podatkovnih centrih ali podatkovnih centrih, ki so v zgodnjem delu svojega
življenjskega cikla, hkrati pa tudi preloži kapitalske in obratovalne stroške na čas, ko
bodo zares potrebni.



Na voljo so tehnologije za bistveno povečanje učinkovitosti sistemov UPS. Pri 30odstotni obremenitvi dosežejo najnovejši sistemi UPS za več kot 10 odstotkov večji
izkoristek v primerjavi s povprečnimi trenutno nameščenimi sistemi UPS.



Številne naprave z elektromotorji v podatkovnem centru delujejo s polno hitrostjo tudi
takrat, ko njihovim bremenom zadošča manjša zmogljivost. Frekvenčni pretvorniki
pomagajo uskladiti moč ventilatorja dejanski obremenitvi. Mehanizem za upravljanje
hitrosti v teh napravah pomaga doseči največjo mogočo učinkovitost. Pri regulaciji ali
krmiljenju frekvenčnih pretvornikov lahko pomagajo programska oprema za
upravljanje in žična ter brezžična tipala.
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Slika 18: Podatkovni center

Vir: Power Addon, Email Marketing SMTP Data Center, 2014

3.3 Soproizvodnja toplote in električne energije
Kogeneracija ali soproizvodnja električne in toplotne energije, krajše soproizvodnja (SPTE),
je sočasna proizvodnja toplote in električne energije pri enem samem procesu. Tako je možno
optimalno izrabiti energijo, ki jo je mogoče pridobiti iz goriva. Soproizvodnja je stara
energetska tehnologija, saj izhajajo prvi sistemi še iz časov parnih batnih strojev.
Za proizvodnjo električne energije uporabimo generator, ki ga poganja parna turbina, plinska
turbina ali plinski motor. Toploto, ki se sprošča pri zgorevanju goriva, zajamemo in jo
koristno uporabimo v sistemu daljinskega ogrevanja, za procese v industriji ali v večjih
poslovnih objektih in javnih zgradbah [47].
Gorivo je lahko fosilnega izvora (zemeljski plin, tekoči naftni plin, tekoča goriva ali premog)
ali obnovljiv vir energije (biomasa, bioplin, deponijski plin). Sodobni sistemi za
soproizvodnjo dosegajo zelo visoke izkoristke, tudi čez 90 %. Pri ločeni proizvodnji
električne energije se približno dve tretjini vhodne energije goriv porabi za pokrivanje
toplotnih izgub, pri soproizvodnji pa to toploto zajamemo in koristno uporabimo. Na ta način
bolje izrabimo energijo goriva in v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in
toplote dosegamo prihranek energije, ki znaša med 20 % in 40 %.
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V večini primerov s soproizvodnjo električne energije dosežemo manjšo obremenitev okolja
kot z ločeno proizvodnjo. Soproizvodnjo z različnimi

tehnologijami in gorivom lahko

razdelimo v štiri skupine:


soproizvodnja v industriji;



soproizvodnja povezana s sistemi za daljinsko ogrevanje;



soproizvodnja v javnih in poslovnih zgradbah;



mikro soproizvodnja.

3.3.1

Različne tehnologije SPTE

Pri sistemih soproizvodnje pretvarjamo notranjo energijo goriva v električno energijo preko
vmesne energije. Večinoma je to mehanska energija vrtečih se delov motorjev ali turbin. Le-ti
poganjajo električni generator, ki proizvaja električno energijo. Pri pretvorbi notranje energije
goriv v mehansko energijo se sprostijo velike količine toplote, ki jo zajamemo in koristno
uporabimo [47].
Plinske turbina
Plinska turbina pretvarja energijo zgorelega goriva v mehansko energijo. Mehansko energijo
v generatorju pretvorimo v električno energijo. Dimne pline, ki pridejo iz plinske turbine,
uporabimo za kritje potreb po toploti. Toploto dimnih plinov lahko uporabimo direktno v
nizkotemperaturnih termičnih procesih ali pa jo v parnem kotlu pretvorimo v nizkotlačno
paro, ki jo uporabimo v industrijskih procesih ali za ogrevanje. Kot gorivo v plinskih turbinah
lahko uporabimo plin ali tekoča goriva.
Parne turbine
Sistem za soproizvodnjo s parno turbino vključuje parni kotel, v katerem izgoreva gorivo, pri
tem pa nastaja visokotlačna para. V parni turbini se z ekspanzijo visokotlačne pare toplota
pretvarja v mehansko energijo. Sistemi soproizvodnje s parno turbino imajo slabši električni
izkoristek kot tisti s plinsko turbino, zato pa je večji celotni izkoristek. Naslednja prednost je,
da dimni plini ne tečejo direktno skozi turbino, zato lahko v kotlu uporabljamo tako rekoč vsa
goriva, tudi odpadke.
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Kombinirani cikel
Sistem za soproizvodnjo s kombiniranim plinsko-parnim ciklom dosega visok električni
izkoristek. Električno energijo pridobivamo tako s pomočjo plinske kot tudi parne turbine.
Izpušni plini plinske turbine se porabijo za pridobivanje pare, ki poganja parno turbino, iz
parne turbine pa dobimo nizkotlačno paro, ki jo koristno uporabimo.
Plinski motorji
Za plinski motor ponavadi smatramo motor z notranjem izgorevanjem, ki za gorivo uporablja
zemeljski plin, čeprav kot gorivo lahko uporabimo katerokoli tekoče ali plinasto gorivo.
Motor poganja električni generator, koristno pa uporabimo toploto izpušnih plinov in toploto
iz hladilnih sistemov motorja. Toplota, ki jo dobimo, ima nižjo temperaturo kot pri turbinah.
Trigeneracija
Trigeneracija je dejansko nadgradnja kogeneracijskega postrojenja, kjer poleg električne in
toplotne energije proizvajamo tudi hladilno energijo. Prednost pred kogeneracijo je predvsem
v izboljšanju celotnega izkoristka na račun povečanega odjema toplotne energije v poletnem
obdobju

za

proizvodnjo

hladu

s

pomočjo

absorcijskih

hladilnikov.

Uporabnost

trigeneracijskega sistema je predvsem tam, kjer obstaja dovolj velika poraba električne,
toplotne in hladilne energije. Trigeneracijski sistemi se največ projektirajo za objekte, kjer
potrebujemo toplotno in hladilno energijo (trgovski centri, hoteli, poslovne zgradbe
bolnišnice, itd).
Mikro soproizvodnja
Pod izrazom mikro soproizvodnja razumemo enote, ki so primerne za inštalacijo v
stanovanjih in lahko nadomestijo klasične plinske kotle za centralno kurjavo. V mikro
soproizvodnjo se štejejo sistemi moči do 50 kW. Enote v glavnem temeljijo na Stirlingovih
motorjih ali motorjih z notranjim izgorevanjem.
Eko vas na Finskem je bila zasnovana in postavljena leta 2009. Ta projekt postavlja nove
standarde na področju energijske oskrbe stanovanjskih naselij in je odličen primer praktične
uporabe novih inovativnih tehnologij na obnovljive vire. V vasi je10 nizko energetskih hiš, ki
imajo vgrajeno napredno tehnologijo pametne hiše. Vgrajena je LED-razsvetljava in aparati z
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nizko porabo električne energije. Vse potrebe po električni energiji pokriva mikro
kogeneracijska enota moči 30 kW [48].
3.3.2

Različna goriva SPTE

Zemeljski plin
Zemeljski plin je gorivo, ki pri zgorevanju povzroča najmanjše emisije toplotnih plinov in
delcev. V Evropi in severni Ameriki je plinovodno omrežje zelo razširjeno in razvejeno, tako
da z dobavo plina na skoraj vsako potencialno lokacijo za soproizvodnjo ni težav.
Kapljevinasta goriva
Tam, kjer ni dostopa do zemeljskega plina, uporabljamo tekoča goriva, predvsem tekoči
naftni plin ali dizelsko gorivo.
Deponijski plin
Na deponijah komunalnih odpadkov se pri razkrajanju le-teh sprošča deponijski plin, ki
vsebuje veliko metana. Vse sodobne deponije so urejene tako, da deponijski plin zbirajo in ga
ponavadi sežigajo na baklah. Deponijski plin je primerno gorivo za soproizvodnjo, predvsem
za plinske motorje. Potrebno je poudariti, da je to gorivo zastonj.
Bioplin
Bioplin imenujemo plin, ki nastaja pri razkrajanju živalskih odpadkov na živalskih farmah in
tudi pri razkrajanju v kanalizacijskih čistilnih napravah. Sam bioplin je sicer zastonj, zajem pa
zahteva precejšnjo investicijo.
Premog
Tudi premog je primerno gorivo za soproizvodnjo. Ponavadi ga uporabljamo za izgorevanje v
parnih kotlih, ki so povezani s parnimi turbinami. Soproizvodnja na premog je zelo razširjena
v vzhodnoevropskih državah [47].
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4 Vpliv OVE in CO2 na energetiko in gospodarstvo
4.1 Ali CO2 res segreva ozračje?
Kljub dejstvu, da ni nobenih trdnih znanstvenih dokazov o globalnem segrevanju zaradi
povečanja koncentracije ogljikovega dioksida, se EU politika zelo zavzema za brez-ogljično
družbo. V nekaterih evropskih direktivah, akcijskih načrtih in drugih aktih se omenjajo cilji
glede omejevanja segrevanja planeta na 2 °C. Kako doseči zastavljeni cilj, če ne poznamo
njegovega vzroka?
Zemlja se skozi zgodovino segreva in ohlaja. Podatki o povprečnih temperaturah in
vsebovanosti CO2 v ozračju so pokazali, da temperatura ozračja prehiteva dviganje
koncentracije CO2. To pomeni, da se s segrevanjem poveča tudi koncentracija ogljikovega
dioksida in ta ne povzroča segrevanja [50].
Slika 19: Spreminjanje temperature in koncentracije CO2 v ozračju

Vir: WUWT, Does CO2 correlate with temperature history?, 2012
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Zemljina atmosfera je plinska plast, ki obkroža Zemljo. Plast ohranja Zemljina gravitacija.
Tej zmesi plinov rečemo zrak, katerega sestava se z naraščanjem nadmorske višine spreminja.
Suho ozračje sestavljajo (normalizirane vrednosti prostorninskih deležev po Nasinih
podatkih) [51]:


dušik (78,08269 %),



kisik (20,94565 %),



argon (0,93398 %),



ogljikov dioksid (spremenljivo, vendar približno 0,034999 %),



neon (0,001818 %),



helij (0,000534 %),



metan (0,000170 %),



kripton (0,000114 %),



vodik (0,000055 %).

Vsebnost vodne pare je v povprečju 1 %, a se močno spreminja (med 0,5 % in 5 %, odvisno
od temperature in drugih okoliščin: izparevanj, kondenzacijskih procesov, elektrostatičnega
naboja itd.).
Vsebnost CO2 je približno 0,035 %, vendar se spreminja, pretežno zaradi oceanov, ki
absorbirajo več plinov, ko so hladnejši (ker je na južni polobli več morske površine, se to
zgodi v tamkajšnjih zimskih mesecih med junijem in septembrom), v manjši meri pa zaradi
sprememb v rastlinski pokritosti zemlje. Na spreminjanje CO2 v ozračju prispevajo različni
naravni viri, predvsem oceanski fitoplankton, rastline, vulkanski izbruhi itd. Nekaj pa
prispeva tudi človek, predvsem z izpusti ob sežiganju fosilnih goriv (premog, nafta, plinska
goriva) [52].
Poglavitni dejavnik tople grede je vodna para, ki jo je v zraku med 0,5 in 5 %. To je za kar 14
do 140 krat več, kot pa ogljikovega dioksida [52]. Kaj je dejanski vzrok za današnje klimatske
razmere, ali za to obstaja naravni vzrok in v kolikšni meri ljudje prispevamo k segrevanju
ozračja, je težko zanesljivo ugotoviti. Zanesljivo pa lahko rečemo, da CO2 nikakor ne more
biti vzrok za pripisane učinke.
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Poudariti pa moramo, da je CO2 posredno povezan z našimi okoljskimi težavami, ker pri
izgorevanju nastajajo drugi onesnaževalci SO2, aerosoli, saje itd., ki pa so zelo škodljivi za
okolje in ljudi [53]. Ta povezava je edini razlog, zakaj je bila uvedba davka na CO2 smiselna,
čeprav je nerealno pričakovati neke pozitivne rezultate. Mnogo bolje bi bilo pripisati ustrezne
filtre in čistilne naprave za prestrezanje škodljivih izpustov.

4.2 Nezanesljivi, razpršeni viri električne energije
Ko razmišljamo o načrtovanju distribucijskih omrežij in vključevanju razpršenih virov (RV),
moramo upoštevati:


da je omrežje zgrajeno za napajanje odjema in ni primerno za proizvodnjo v večjem
obsegu,



da RV z neustrezno omejitvijo slabo vplivajo na razmere v omrežju,



da RV ne plačujejo omrežnine.

Poglejmo obratovanje najbolj razširjenega razpršenega vira električne energije – sončnih
elektrarn (SE). Statistično gledano SE skoraj nikoli ne obratujejo. Približno 75 % časa je
njihova proizvodnja 0 ali komaj omembe vredna. Na leto obratujejo približno 400 ur, ko
obratujejo z večjo močjo, pa lahko povzročajo stroške v omrežju (celo negativne cene). V
času večjega obratovanja bi jih bilo ceneje izklopiti oziroma omejiti njihovo moč in jim
ustrezno doplačati izpad proizvodnje [54].
Sinhronizacija na elektroenergetsko omrežje preko rotirajočih generatorjev in elektronskih
pretvorniških virov se zelo razlikuje. Elementi močnostne elektronike, ki se nahajajo v
razsmernikih, so lahko vir harmonikov in v omrežju povzročajo nedopustne spremembe
oblike sinusne napetosti. Emisija harmonskih komponent ne sme v nobenem primeru
povzročiti povečanja napetosti v priključnem vozlišču, kar ne bi bilo v skladu s 6. in 7.
členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, kjer so določeni
pogoji za doseganje ustrezne kakovosti električne energije. Upravljavec prenosnega omrežja
mora zagotoviti takšno kakovost električne napetosti, da bo upravljavec distribucijskega
omrežja na srednje-napetostnem nivoju lahko zagotavljal kakovost električne napetosti v
skladu s to uredbo [55, stran 29].
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Hitra napetostna sprememba je posamezna hitra sprememba efektivne vrednosti napetosti
med dvema zaporednima ravnema v omejenem, vendar ne določenem trajanju. Pri
vključevanju SE v omrežje lahko pride do teh motenj npr. pri priklopu ali izklopu
razsmernikov [54], [55].
Iz naštetih dejstev je razvidno, da se kakovost električne energije na evropskem in
slovenskem elektroenergetskem sistemu slabša, zaradi nezanesljivih RV. V spodnji tabeli je
prikazana proizvodnja električne energije in moč na pragu v Sloveniji za leto 2013.
Tabela 10: Električna energija v Sloveniji leta 2013

Električna energija 2013
Moč na pragu
Hidroelektrarne
Termoelektrarne
Jedrska elektrarna
Mali proizvajalci na prenosnem omrežju
Mali proizvajalci na distribucijskem omrežju
Proizvodnja električne energije
Hidroelektrarne
Termoelektrarne
Jedrska elektrarna
Mali proizvajalci na prenosnem omrežju
Mali proizvajalci na distribucijskem omrežju

3 622 MW
1 154 MW
1 240 MW
696 MW
35 MW
497 MW

31,86 %
34,26 %
19,22 %
0,97 %
13,72 %

14 954 GWh
4 480 GWh
4 381 GWh
5 023 GWh
267 GWh
803 GWh

29,96 %
29,30 %
33,59 %
1,79 %
5,37 %

Vir: Agencija za energetiko, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013, 2014

Iz tabele je lepo razvidno, da mali proizvajalci na distribucijskem omrežju proizvedejo samo
5,37 % električne energije, vendar predstavljajo kar 13,72 % moči na pragu v slovenskem
elektroenergetskem sistemu.
Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 803 GWh je bilo v letu
2013 skupaj izplačanih za 118,5 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in
finančnih pomoči za tekoče poslovanje [57].
Spodnja tabela prikazuje, koliko so znašala skupna izplačila za podpore (brez DDV) in temu
pripadajoča proizvodnja električne energije glede na tip proizvodne naprave v letu 2013.
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Tabela 11: Skupna izplačila za podpore proizvodnje električne energije v letu 2013

Tip elektrarne

Izplačila (mio EUR)

Proizvodnja (GWh)

Sončne elektrarne

59,2

219,5

SPTE na fosilna goriva

24,1

229,8

Elektrarne na bioplin

16,3

132,2

Elektrarne na lesno biomaso

11,0

87,0

Hidroelektrarne

7,5

131,4

Vetrne elektrarne

0,1

2,0

Druge naprave

0,2

1,0

Iz zgornjih dveh tabel lahko primerjamo proizvodnjo električne energije med različnimi
elektrarnami. V letu 2013 je bilo v Sloveniji postavljenih 255 MW sončnih elektrarn [57]. To
predstavlja 7,04 % moči na pragu. Teh 255 MW SE pa je proizvedlo samo 1,47 %
neuporabne električne energije. Še enkrat je treba poudariti, da ta energija ''onesnažuje''
kakovost elektroenergetskega omrežja.

4.3 Padanje cen elektrike na borzi in njena rast v industriji
Slovensko in evropsko energetiko zaznamujejo vse nižje cene električne energije na borzah
[63].
Tabela 12: Povprečna letna cena električne energije na EEX borzi (EUR/MWh)

2011

2012

2013

2014

51,14

42,60

37,79

32,77

Dva ključna razloga za to sta šibko evropsko gospodarstvo in predvsem vse več drage ''zelene
energije'', ki jo morajo sistemski operaterji prevzemati prioritetno [57]. To povzroča presežke
električne energije pri konvencionalnih proizvajalcih. Vse pogosteje pride do negativnih cen
električne energije. Kaj pomeni, da so cene električne energije negativne?
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Slika 20: Negativne cene električne energije

Vir: EPEXSPOT, European power exchange, Market data, 2014

Zaradi ugodnih vremenskih razmer vetrne in sončne elektrarne proizvedejo več električne
energije kot ponavadi. Subvencionirano, dražjo elektriko morajo operaterji omrežja
prevzemati prednostno. Nuklearnih elektrarn in termoelektrarn ni mogoče tako hitro ustaviti
oziroma zmanjšati njihove proizvodnje, zato morajo nenapovedane viške električne energije
oddajati v sosednje elektroenergetske sisteme in jim ta višek energije plačati. Za primer iz
Slovenije plačujemo v Avstrijo, Italijo.
V večini si država lasti konvencionalne elektrarne in to pomeni, da v tem primeru Slovenci
plačujemo energijo, ki jo proizvedemo Avstrijcem in Italijanom. Z drugimi besedami,
namesto da bi naš proizvod, ki ga ustvarjamo, prodajali, ga plačujemo.
Tabela 13: Cene električne energije na slovenski borzi

Datum in ura

SIPX (EUR)

C+ (EUR)

C- (EUR)

C'+ (EUR)

C'- (EUR)

1.8.2014 02

27,30

–490,02

–490,02

27,30

27,30

14.8.2014 02

25,01

–287,21

–287,21

25,01

25,01

10.8.2014 02

23,00

–246,70

–246,70

23,00

23,00

4.8.2014 01

27,38

–187,90

–187,90

27,38

27,38

1.8.2014 01

32,88

–108,25

–108,25

32,88

32,88

12.8.2014 03

28,10

–106,25

–106,25

28,10

28,10

14.8.2014 03

23,40

–79,68

–79,68

23,40

23,40

17.8.2014 14

3,80

3,91

–70,09

3,80

3,80

13.8.2014 13

40,00

–68,28

–68,28

40,00

40,00 (se nadaljuje)
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4,45

4,58

-65,34

4,45

4,45

21.8.2014 04

24,70

–61,50

–61,50

24,70

24,70

22.8.2014 24

35,00

–45,58

–45,58

35,00

35,00

13.8.2014 16

39,90

–39,27

–39,27

39,90

39,90

17.8.2014 16

9,86

10,16

–37,06

9,86

9,86

21.8.2014 05

26,20

–33,12

–33,12

26,20

26,20

23.8.2014 01

29,50

–27,28

–27,28

29,50

29,50

13.8.2014 14

37,90

–20,14

–20,14

37,90

37,90

10.8.2014 24

30,74

–18,70

–18,70

30,74

30,74

31.8.2014 09

34,22

–17,54

–17,54

34,22

34,22

12.8.2014 04

25,58

–16,74

–16,74

25,58

25,58

17.8.2014 15

Vir: Borzen, Organizator trga z električno energijo, 2014

SIPX………….indeks cen na slovenski borzi električne energije
C+…………….cena, ki se nanaša na pozitivna odstopanja
C- …………….cena, ki se nanaša na negativna odstopanja
C'+…………….povprečna izpeljana cena za pozitivna odstopanja
C'- …………….povprečna izpeljana cena za negativna odstopanja

Pričakovali bi, da se bo posledično cena na naših položnicah zmanjšala, ampak dogaja se
ravno nasprotno. Cena električne energije v gospodinjstvu in industriji se dviguje [60].
Spodnja tabela prikazuje rast cen elektrike v Evropi.
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Tabela 14: Dvigovanje cen električne energije v Evropi

Cene električne energije (EUR)
Gospodinjstva (kWh)

Industrija (kWh)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

EU-28

0,179

0,188

0,199

0,110

0,115

0,120

Evro-območje

0,190

0,198

0,211

0,116

0,121

0,127

Danska

0,291

0,300

0,300

0,097

0,099

0,103

Nemčija

0,253

0,260

0,300

0,125

0,128

0,143

Irska

0,190

0,216

0,230

0,116

0,132

0,136

Grčija

0,125

0,139

0,156

0,105

0,118

0,125

Španija

0,198

0,219

0,223

0,114

0,121

0,122

Francija

0,138

0,139

0,147

0,085

0,095

0,096

Italija

0,199

0,213

0,229

0,152

0,165

0,168

Avstrija

0,199

0,198

0,208

0,113

0,110

0,111

Hrvaška

0,114

0,121

0,137

0,091

0,090

0,095

Slovenija

0,144

0,154

0,161

0,099

0,095

0,097

Vir: Eurostat, Half-yearly electricity and gas prices, 2014

Cena elektrike se dvigujejo, zaradi subvencij obnovljivih virov energije (OVE) in dodatkov,
ki jih plačujemo na položnicah. V Nemčiji gre le četrtina zneska na položnici za proizvodnjo
električne energije, ostalo predstavlja vse dražje vzdrževanje omrežja (regulacije napetosti,
frekvence itd.) in prispevki za OVE. Med drugimi plačujejo tudi poseben prispevek za vetrne
elektrarne na morju [61].
Zaradi vse dražje električne energije in njene slabše kakovosti, se nemška industrija seli v
druge države. Kemijski koncern BASF se je iz Nemčije preselil v ZDA. Z njegovo selitvijo je
ugasnilo okrog šest tisoč delovnih mest. Tudi BMW se je odločil, da bo dodaten del
proizvodnje preselil v ZDA. Kratkotrajni globoki upadi napetosti motijo energetsko
elektroniko, te pa imajo sofisticirane nemške tovarne veliko [61].
Primerjava cen električne energije v industriji med Nemčijo in ZDA (leto 2013) [61], [62]:


Nemčija……….0,143 EUR/kWh



ZDA…………...0,087 EUR/kW
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5 Sklep
Energija je eden glavnih temeljev človeštva že od nekdaj. V prejšnjem stoletju pa je energija
doživela revolucionaren razvoj. Množično se je začela uporabljati električna energija, ki nas
danes spremlja na vsakem koraku: v naših domovih, pisarnah, šolah, v prometu in našem
prostem času. V naša življenja se je zasidrala tako globoko, da jo vsi jemljemo za
samoumevno in si ne moremo predstavljati življenja brez razsvetljave, radija, televizije,
hladilnika, računalnika, telefonov itd. Njenega pomena se zavemo šele, ko nam jo zmanjka.
Skozi obdobja v prejšnjem stoletju se je energetski sistem razvijal, dopolnjeval in tudi
doživljal krize. Elektroenergetski sistem je ''zlata leta'' doživel po koncu druge svetovne
vojne, saj je bila njegova rast skoraj eksponentna. Potrebe po energiji so bile tako velike, da
se je število novih elektrarn drastično povečevalo in energetski sektor je doživljal razcvet.
Leta 1965 pa je v New Yorku in severovzhodnem delu Amerike prišlo do velikega izpada
električne energije, ki je povzročil enormno škodo. Energetiki so se takrat začeli zavedati
pomembnosti zanesljivosti, zato se je rast elektroenergetskega omrežja upočasnila. Leta 1973
je prišlo do prve naftne krize, ker se je Organizacija držav izvoznic nafte (angl., Organization
of Petroleum Exporting Countries, OPEC) začela zavedati neobnovljivosti naravnih virov in
omejila črpanje nafte. V nekaj mesecih se je cena nafte na sod podražila s 3 $ na 12 $. Države
po svetu so se začele zavedati pomembnosti samooskrbe z energijo. Ne dolgo po naftni krizi
pa so ljudje ugotovili, da je okoljevarstvo zelo pomembno. Vse težje je bilo dobiti dovoljenja
za gradnje elektrarn. V ZDA se je proti koncu sedemdesetih razvil prvi sistem trgovanja z
emisijami (SO2), ki so povzročale kisli dež. Prva jedrska nesreča Otoka treh milj je upočasnila
in v nekaterih primerih celo ustavila nadaljnje gradnje jedrskih elektrarn. Posledično se je
cena energije dvignila. Od nesreče naprej se je razvijala varnost jedrskih elektrarn in
tehnologija se je zelo izpopolnila.
Skozi obdobja se je energetika vseskozi spopadala z različnimi problemi in jih vedno uspešno
odpravila. Danes največji problem predstavlja globalno segrevanje, ki je tema raznoraznih
razprav in ugibanj. Kaj povzroča globalno segrevanje?
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Za največjega krivca je bil določen CO2. Zato je bil leta 1997 sprejet Kjotski protokol. Po
našem mnenju je zagotovo potreben mednarodni sporazum za omejitev in znižanje
onesnaževanja Zemlje. Nenazadnje Zemlja je naš dom in dober gospodar vsekakor skrbno in
odgovorno ravna s svojim imetjem, vendar Kjotski sporazum ima ogromno pomankljivosti in
nepravilnosti, ki ga izkoriščajo nekatere države.
Omejevanje emisij velja samo za razvite države, države v razvoju nimajo nikakršnih zakonov
in točno določenih ciljev za omejitev ali znižanje emisij. Zato se ZDA ni strinjala s Kjotskim
sporazumom in je leta 2001 zavrnila njegovo ratifikacijo. Zelo zanimivo je dejstvo, da je
istega leta Kitajska začela enormno povečevati emisije, saj ni imela nobenih omejitev. Leta
2005 je s svojimi izpusti toplogrednih plinov prehitela ZDA in postala največja onesnaževalka
na svetu. Danes izpusti v ozračje 2-krat več emisij kot ZDA ali tretjino vseh svetovnih
toplogrednih izpustov. Seveda se moramo zavedati, da pred desetletjem Kitajska ni imela
tako močnega političnega vpliva kot danes, saj je, zahvaljujoč Kjotskemu protokolu postala
svetovna velesila. Tu je lepo razvidno, kako zelo vpliva poceni energija na hitrejši razvoj
gospodarstva in svetovno konkurenčnost. Druge države v razvoju s hitrim naraščanjem emisij
pridno sledijo Kitajski. Ironija je prav razlog, zakaj države v razvoju nimajo nikakršnih
omejitev toplogrednih plinov. To naj bi bil rasizem nad temi nacijami. Razvite države so
imele možnost prosto se razvijati brez okoljevarstvenih omejitev, medtem ko države v razvoju
te možnosti nebi imele. Sedaj lahko mirno odgovorimo, da se rasizem izvaja nad nami, če
gledamo količino izpustov teh dežel. Res, da so povprečne emisije Kitajca malo večje od
povprečnih emisij Evropejca, vendar je še ena zelo velika pomanjkljivost v Kjotskemu
sporazumu, in sicer da ni nobenih omejitev emisij toplogrednih plinov na površino območja.
Narava lahko absorbira določeno količino emisij na kvadratni kilometer (površino). V
nekaterih azijskih mestih ljudje nimajo več dostopa do sonca, saj nebo prekriva smog, ki dela
senco in meglo.
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EU je leta 2007 sprejela nekaj zelo ambicioznih ciljev do leta 2020:


zmanjšanje emisij TPG za 20 % glede na bazno leto 1990,



povečanje deleža obnovljivih virov za 20 %,



izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 %.

To bi vsekakor prineslo pozitivne učinke za energetiko in podnebje, vendar se moramo
zavedati, da so nekateri pristopi za doseganje teh ciljev čisto zgrešeni. Kot primer bom
navedel nezanesljive, obnovljive vire energije. Zelo pozitivno je slišati, da uporabljamo
obnovljive vire energije, ampak kaj pomeni, da so nezanesljivi?
Elektroenergetski sistem, ki ga poznamo danes se je razvijal skozi obdobja. Zasnovan je bil
za prenos električne energije od proizvajalca do porabnika, torej v eno smer. Sedaj pa z
razpršenimi viri energije bremenimo sekundarno opremo elektroenergetskega sistema.
Povsem se strinjam, da je potrebno to omrežje spremeniti in ga dopolniti tako, da bo
omogočal neobremenjeni prenos električne energije v obe smeri. Potrebno bo tudi shranjevati
električno energijo, zato da bomo lahko uporabili to nezanesljivo, obnovljivo energijo. Eno od
rešitev ponuja francosko podjetje Alstom, ki bo v letu 2015 razvilo kontejnerske baterije
(moči do 2 MW), ki jih bomo lahko priklopili na omrežje. Sončno in vetrno energijo bomo
lahko shranjevali in jo uporabili v času električnih konic. S tem bomo lahko zmanjšali porabo
elektrarn na fosilna goriva. Zavedati pa se moramo dejstva, da danes še ni mogoče na veliko
shranjevati električne energije in da večine sončne in vetrne energije na žalost ne moremo
uporabiti, zato število elektrarn na fosilna goriva ostaja enako. Elektroenergetskega sistema,
ki se je gradil celo stoletje, ne moremo spremeniti čez noč, ampak ga lahko spremenimo
počasi, zato moramo biti pri načrtovanju novih elektrarn preudarni.
V drugem delu diplomske naloge smo se osredotočili na učinkovito rabo energije. Predstavili
smo nekaj pristopov k zmanjšanju porabe energije. Vse večji pomen dobiva merjenje energije
za napoved in analizo porabe. Novi pristopi k energetiki ponujajo ogromno poslovnih
priložnosti, vse višji cilji povečanja obnovljivih virov in zmanjšanju toplogrednih plinov pa
na žalost zmanjšujejo konkurenčnost na svetovnem trgu. Ker EU predstavlja manj kot 10 %
svetovnih emisij, bi se morali najbolj zavzemati za enakopravne zakone po svetu in s tem bi
najbolj omilili onesnaževanje našega planeta.
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