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Po nadzoru nad diplomacijo

je treba še doreči pravila

Predsednik slovenskega društva za me-

dnarodne odnose in nekdanji veleposla-

nik Bojan Grobovšek (na fotografiji) je

pozdravil nadzor, ki je razkril štev i l n e

nepravilnosti na slovenskih diplomat-

sko-konzularnih predstavništvih, zlasti

če bo to privedlo do uvedbe tako nega-

tivnih kot tudi pozitivnih ukrepov: »Če

so kršitve bile, je seveda treba ukrepati.

Zato so pač sankcije. Najslabše bi bilo,

da bi ostalo vse tako napol dorečeno.«

Veleposlaniki se, tako pravi Grobovšek ,

soočajo s številnimi pravili, »ki so včasih

tudi tako nedorečena, da ne veš, ali de-

l aš prav ali ne. Včasih se zdi najboljše,

da ne storiš nič.« Generalni sekretar zu-

nanjega ministrstva Stanislav Vidovič je

sporočil, da na ministrstvu ni tolerance

za kršitve pri finančnem poslovanju:

»Problem nastane, ko veleposlaniki niso

dovolj natančno seznanjeni s pravilniki

– temu so namenjeni pregledi diplomat-

skega nadzornika.«
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Priključitev matici zgled

za vse, ne le Prekmurce

Včeraj smo praznovali združitev prek-

murskih Slovencev z matičnim narodom.

17. avgusta 1919 se je v Beltincih zbralo

več kot 20.000 ljudi in plebiscitarno po

več kot 900 letih podprlo priključitev

Sloveniji. Osrednja slovesnost ob prazni-

ku je bila že v petek v Murski Soboti. Žu-

pan Aleksander Jevšek je poudaril, da se

želi Prekmurje postaviti na lastne noge,

od države pa pričakuje enakopraven od-

nos kot do drugih regij. »Ta izjemen zgo-

dovinski dogodek, ki je državotvorno de-

janje, bi se moral trdno usidrati v zavest

vsakega državljana, ne le Prekmurcev,«

je v voščilu ob državnem prazniku zapi-

sal predsednik državnega zbora Milan

Brglez. S takratno združitvijo je bil po

njegovih besedah narejen korak naprej v

smer zedinjene Slovenije. Predsednik re-

publike Borut Pahor je ob dnevu zdru-

žitve v čestitki državljanom zaželel, da bi

zd r u žitev praznovali po vsej držav i .
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Največji fiziki v Ljubljani

Na Gospodarskem razstavišču se je zače-

la 27. mednarodna konferenca fizike vi-

sokih energij Lepton Photon 2015. Do so-

bote bodo uveljavljeni raziskovalci pred-

stavljali najnovejše znanstvene dosežke

na področju eksperimentalne in teore-

tične fizike delcev, astrofizike in kozmo-

logije ter načrte za prihodnje raziskova-

nje. Na konferenci bodo sodelovala ugle-

dna svetovna imena – britanski teoretič-

ni fizik John Ellis, direktor Cerna Rolf-Die-

ter Heuer, direktor inštituta JLab Hugh

Montgomery in direktor japonskega cen-

tra za fiziko visokih energij Masanori Ya-

mauchi. Predaval bo še ameriški teoret-

ski fizik in kozmolog Alan Guth. Organi-

zatorji konference pričakujejo tudi zad-

nje rezultate iz velikega hadronskega tr-

kalnika v Cernu.
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Pripravila Niko Bajec in STA

o ko l j e / obnovljivi viri energije

Četrtina subvencij za fosilna goriva

...................................................................

a Nadaljevanje s strani 1

...................................................................

Da to drži, priznavajo tudi na držav n i

Agenciji za energijo, kjer pa poudarjajo,

da dvig prispevka za OVE in SPTE ni

zgolj posledica pomanjkanja denarja za

pokritje vseh subvencij, temveč bodo

morala gospodinjstva v podporno she-

mo po novem prispevati nekaj več de-

narja (po ocenah vlade v povprečju 1,35

evra na mesec več), da bodo energet-

sko intenzivna podjetja, kot so papirni-

ce, vplačevala manj. Hkrati so na agen-

ciji poudarili, da so glede na delež

proizvedene energije SPTE-naprave

opravičljive in stroškovno učinkovitejše

od večine obnovljivih virov energije.

Proizvedejo namreč kar dobrih 36 od-

stotkov vse energije v podporni shemi.

Toda član Zensa Darko Fius je izra-

čunal, da so ekonomsko in ekološko

učinkovite zgolj večje kogeneracijske

enote, še posebej če kot energent upo-

rabljajo lokalno lesno biomaso (sekan-

ce). Povsem drugače je pri manjših na-

pravah z močjo 50 oziroma 80 kilova-

tov oziroma pri napravah, kjer se upo-

rablja zemeljski plin. Če bi namesto

t a kšne SPTE-naprave v določeno stav-

bo vgradili toplotno črpalko, bi pri za-

četni investiciji privarčevali vsaj polo-

vico denarja, letni obratovalni stroški

Slovenija veliko stavi na obnovljive vire energije. V ta namen je že večkrat povišala posebno dajatev na položnicah za

električno energijo. A zakaj z njo plačujemo tudi uporabo fosilnih goriv? F Bojan Velikonja 
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Običajni letni strošek za električno energijo podatki Agencija za energijo

4-člansko gospodinjstvo 1-člansko gospodinjstvo 

znesek električne 
energije 

PRED 1. 8. 2015 PO 1. 8. 2015 PRED 1. 8. 2015 PO 1. 8. 2015 

davek na dodano 
vrednost (22 % ddv) 

trošarina 

prispevek za energetsko 
učinkovitost 

prispevki, dodatki, 
trošarina 

dodatek za evidentiranje 
pogodb na organiziranem trgu 

dodatek za delovanje 
Agencije za energijo 

omrežnina 

znesek za 
uporabo omrežja 

električna energija 

končni znesek dobavljene 
električne energije 

prispevek OVE in SPTE 

316,80 EUR

316,80 EUR

256,20 EUR

254,70 EUR

0,85 EUR

0,65 EUR

68,08 EUR

49,43 EUR

3,40 EUR

15,25 EUR

141,04 EUR

782,12 EUR

316,80 EUR

316,80 EUR

256,20 EUR

254,70 EUR

0,85 EUR

0,65 EUR

80,72 EUR

62,07 EUR

3,40 EUR

15,25 EUR

143,82 EUR

797,55 EUR

101,38 EUR

101,38 EUR

89,02 EUR

88,54 EUR

0,27 EUR

0,21 EUR

32,57 EUR

26,60 EUR

1,09 EUR

4,88 EUR

49,05 EUR

272,01 EUR

101,38 EUR

101,38 EUR

89,02 EUR

88,54 EUR

0,27 EUR

0,21 EUR

27,15 EUR

21,18 EUR

1,09 EUR

4,88 EUR

47,86 EUR

265,40 EUR

Proizvedena energija in podeljene subvencije 
v prvem polletju 2015
podatki Agencija za energijo

bioplinske elektrarne 

delež proizvedene
energije

delež podeljenih
subvencij

11,60 %

0,32 %

12,65 %

11,92%

26,72 %

36,18 %

0,61 %

11,20 %

0,58 %

11,69 %

4,87 %

46,13 %

25,27 %

0,26 %

drugo 

elektrarne na biomaso 

hidroelektrarne 

sončne elektrarne 

SPTE na fosilna goriva 

vetrne elektrarne 

vsako leto, bodo vključili v svoj pro-

gram dela, niso povedali. Šele po opra-

vljeni reviziji bi lahko odgovorili tudi

na vprašanje, ali je subvencioniranje

zemeljskega plina oziroma drugih fo-

silnih goriv, ki se uporabljajo v koge-

neracijah, po njihovih ocenah skladno

z evropsko in slovensko zakonodajo.

Da je tako, trdijo na Agenciji za

energijo in pojasnjujejo, da je bila slo-

venska podporna shema priglašena

evropski komisiji, ki k njej doslej ni

imela pripomb. Osnovna ideja nameš-

čanja SPTE-naprav z visokim izkoris-

tkom je namreč zmanjševanje rabe fo-

silnih goriv zaradi hkratne proizvod-

nje električne in toplotne energije. Če

bi ti dve vrsti energije proizvajali loče-

no, bi bili namreč tako poraba energije

kot negativni vplivi na okolje večji.

...................................................................

Marjeta Kralj

131 mio. €

s u bv e n c i j  za OVE in SPTE je

d ržava izplačala leta 2014, od

tega je šlo za SPTE na fosilna

goriva 27,7 milijona evrov.

26 mio. €

s u bv e n c i j  za OVE in SPTE je

d ržava izplačala leta 2004, od

tega je šlo za SPTE na fosilna

goriva slabih 7 milijonov evrov.

pa bi bili vsaj petkrat nižji (namesto

ocenjenih 36.000 evrov za zemeljski

plin bi porabili zgolj 7000 evrov ali

manj za plačilo elektrike).

V Borzenu in na Agenciji za energijo

si ob problematiki umivajo roke in po-

jasnjujejo, da izbira vira energije ni

njihova naloga, temveč je to odločitev

lastnika oziroma upravljavca objekta.

»Agencija za energijo ne presoja eko-

nomske upravičenosti posameznih

projektov, ampak v okvirih veljavne

zakonodaje odloča o upravičenosti do

podpor,« so sporočili z agencije.

Hkratna proizvodnja

b oljša od ločene

Medtem ko na pojasnila pristojnega

ministrstva za infrastrukturo še čaka-

mo, v Zensu trdno vztrajajo pri svojih

trditvah in podobno kot v okoljevar-

stveni organizaciji Alpe Adria Green

opozarjajo, da se ekonomsko neupra-

vičeno nameščanje SPTE-naprav do-

gaja tudi v javnih ustanovah, recimo v

osnovnih šolah Brestanica in Sevnica.

Prijavo o neracionalni porabi javnega

denarja v Brestanici sta že prejeli tudi

gradbena in tržna inšpekcija, ki pa sta

zadevo odstopili v obravnavo račun-

skemu sodišču.

S tega so na načelni ravni sporočili,

da morajo investitorji pred izvedbo

projektov vedno primerjati različne al-

ternative in pri tem presoditi tako re-

zultate oziroma učinke investicije kot

izdatke zanjo ter stroške, ki bodo nas-

tajali med uporabo. Ali se bodo na ra-

čunskem sodišču lotili tudi konkretne

revizije investicije v Brestanici, nam

zaradi zaupnosti odločitve, katero od

približno 500 pobud, ki jih prejmejo


