NAČRT IZDELAVE KONCEPTA
SLOVENIJA ENERGETSKO SAMOZADOSTNA IZ LASTNIH OVE DO 2050
I. Opredelitev izhodiščnega stanja
10 letno povprečje porabe primarne energije (vir SURS)

Komentar:
 Izvoz energije narašča
 Uvoz energije je stabilen
 Domača proizvodnja je stabilna
10 letno povprečje porabe končne energije (vir SURS)

Komentar:
 Končna poraba je v blagem upadanju
 Upadanje porabe končne energije je opazno pri vseh panogah, razen pri
kmetijstvu in gozdarstvu ter pri drugih porabnikih, kjer je končna poraba stabilna.

Struktura porabe energije po energentih

Končna poraba posamičnih energentov kaže naslednje trende:
 Poraba vseh energentov je v upadanju, razen geotermalne in sončne energije,
obnovljivih virov in odpadkov in električne energije

Struktura porabe energije po končnih porabnikih

Komentar:
 Poraba se zmanjšuje v vseh sektorjih, razen v energetskem sektorju, kmetijstvu in
gozdarstvu in pri drugih porabnikih.
 Kumulativno se vsa končna poraba energije polagoma zmanjšuje
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Ključni energetski kazalniki:

Komentar:
 Končna poraba energije upada
 Energetska odvisnost ( odstotek uvožene energije ) je najmanjša v zadnjem
desetletju
 Energetska učinkovitost zelo počasi narašča
 Oskrba z energijo na prebivalca polagoma upada, ravno tako končna poraba na
prebivalca
 Poraba električne energije na prebivalca polagoma upada
Proizvodnja električne energije po virih:
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Komentar:
 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah narašča
 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah upada
 Narašča proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah
 Končna raba električne energije kaže trende upadanja
 V letih 2009 in 2014 je bila Slovenija neto izvoznik električne energije; upoštevati je
potrebno, da je polovica proizvodnje jedrske elektrarne obvezni izvoz na Hrvaško.
Končna poraba energentov v gospodinjstvih

Komentar:
 Opazno je pomembno zmanjševanje rabe ekstra lahkega kurilnega olja,
utekočinjenega naftnega plina in premoga
 Opazno je zmanjševanje rabe daljinskega ogrevanja, kar je potrebno posebej
proučiti
 Fosilna goriva nadomeščajo obnovljivi viri, predvsem les, sonce in geotermalna
energija
 Trend naraščanja rabe električne energije ni izrazit, glede na večje število
klimatskih naprav in toplotnih črpalk

Komentar:
 Poraba energije v gospodinjstvih upada predvsem pri ogrevanju prostorov, kar
lahko pripišemo učinkovanju aktivnosti Ekosklada
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Komentar:





Posebej izrazit je upad porabe ekstra lahkega kurilnega olja
Izrazit je upad porabe zemeljskega plina
Izrazit je upad porabe neosvinčenih motornih bencinov
Izrazit je porast rabe dizelskega goriva

Komentar:
 Upadanje proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje je z vidika vpliva na
kvaliteto zraka potrebno podrobno proučiti.
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Komentar:
 Podatke je potrebno dodatno podrobno analizirati glede na področje porabe:
gospodinjstva, industrija, mobilnost, drugo.
Ugotovljeno izhodiščno stanje omogoča načrtovanje porabe in nadomeščanje fosilnih in
nuklearnih virov energije.
II. Zmanjšanje rabe energije zaradi povečanja energetske učinkovitosti
 Izhodišča na podlagi AN URE II do 2020
 Energetska prenova stavb
 Učinki uvedbe skoraj nič energijskih stavb
 Daljinsko ogrevanje
 Množična raba toplotnih črpalk
 Sistemi sočasne proizvodnje elektrike in toplote
 Bolj učinkoviti gospodinjski aparati
 Bolj učinkovita razsvetljava
 Bolj učinkoviti stroji in naprave
 Bolj učinkovita energijsko intenzivna industrija
 Prenos tovornega transporta s cest na železnico
 E – mobilnost
 Potenciali zmanjšanja izgub v prenosnem omrežju ( razpršena proizvodnja)
 Potenciali zmanjšanja rabe energije v kmetijstvu
 Posledične strukturne spremembe porabe primarne energije po energentih
 Posledične strukturne spremembe porabe primarne energije po končnih porabnikih
 Vpliv povečanja energetske učinkovitosti na gospodarsko rast
 Ocena vlaganj, viri (amortizacija,…itd)
 Ocena postopnega časovnega umeščanja naštetih možnih ukrepov v obdobje do 2030 in
2050
III. Neizkoriščeni potenciali OVE
 Izhodišča na podlagi AN OVE 2020
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Vodna energija, tudi male HE, ocena vlaganj
Vetrna energija, tudi male VE, ocena vlaganj
Geotermalna energija, ocena vlaganj
Lesna biomasa, tudi sočasna proizvodnja, ocena vlaganj
Bioplinske naprave, ocena vlaganj
Razpršena proizvodnja za lastno rabo – sončne elektrarne
Razpršena proizvodnja za lastno rabo – zbiralniki sončne toplote
Potenciali biogoriv za mobilnost
Potenciali deponijskega plina, plina iz čistilnih naprav, za sočasno proizvodnjo
Potenciali uplinjanja lesne biomase za pridobivanje plina za lokalna plinska omrežja in
mobilnost ( izkušnja Güssing)
 Potenciali odpadnih jedilnih olj in kolobarja z oljno repico proizvodnjo biodiesla ( izkušnja
Mureck)
 Potrebne spremembe v distribucijskih sistemih zaradi razpršene lokalne proizvodnje in
porabe, ocena stroškov
 Ocena postopnega časovnega umeščanja naštetih možnih virov in ukrepov v obdobje do
2030 in 2050
IV. Nadomeščanje uvoženih, fosilnih in nuklearnih energentov z lokalnimi energenti
 Primerjava izhodiščnih stanj po uvedbi točk II. in III.
 Razvrščanje in usklajevanje ukrepov iz točk II. in III.
 Potrebne spremembe v energetskih distribucijskih sistemih
 Zemeljski plin kot energent prehoda na obnovljive vire energije
 Časovna dimenzija izločevanja posameznih fosilnih energentov ( tudi zemeljskega plina )
 Časovna dimenzija odpravljanja potrebe po nuklearni energiji
 Potenciali rabe prenosnih omrežij za transport energentov preko ozemlja Slovenije in
ekonomski učinki za domače porabnike
 Ocena makro ekonomskih učinkov 100% prehoda na lastne lokalne OVE
 Ocena mikroekonomskih učinkov 100% prehoda na lastne lokalne OVE
V. Zaključki in predlogi deležnikom in pristojnim odločevalcem
Pripravil:
Gorazd Marinček (Delovna skupina za trajnostno energetiko mreže Plan B za Slovenijo)
20.05.2015
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