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Pogledi na distribucijo 
zemeljskega plina in na 

plinovodna omrežja v Sloveniji
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Vsebina predstavitve

 Splošno o ZP: zaloge, nekonvencionalni viri ZP

 Distribucija ZP v Sloveniji, primerjava s tujino

 ZP in okolje (varstvo zraka)

 Prihodnost ZP in plinovodnega omrežja

 Potrebne usmeritve pri energetski oskrbi Slovenije 



Svetovne zaloge ZP - I

V letih 1980 – 2008 se je obseg dokazanih zalog letno 
v povprečju povečeval s 3% rastjo



Svetovne zaloge ZP - II

 785.000 mlrd m3 (ZALOGE, KI IMAJO EKONOMSKO 

SPREJEMLJIVE POGOJE PROIZVODNJE ZP)

 Proizvodnja ZP v letu 2008: 3.066 mlrd m3

 Glede na obseg proizvodnje v letu 2008: 256 let

 Do leta 2.264, v primeru povečanja porabe ZP pa je to 
obdobje krajše. Zaloge, ki imajo ekonomsko sprejemljive 
pogoje proizvodnje.



Nekonvencionalni viri: ZDA

- V ZDA se je uveljavila nova tehnologija za pridobivanje ZP iz 
nekonvencionalnih virov (plin iz skrilavcev, ….) – ZDA imajo 
sedaj veliko lastnih zalog – samozadostne

- Posledice:
- znižanje cene ZP v ZDA;
- odpoved množičnemu uvozu UZP (terminali na UZP 
izgubili posel);
-ZDA postanejo največji proizvajalec ZP v letu 2009 na 
svetu (prehitijo  Rusijo); 
-ZDA imajo sedaj velike lastne zaloge – samozadostne;
- večja konkurenca med ponudniki UZP na mednarodnem 
trgu (izgubili trg v ZDA), presežki ZP na trgu, nižje cene 
(vse to je tudi posledica finančne krize).

“Horizontal Drilling and Hydraulic Fracturing”, www.youtube.com



Nekonvencionalni viri ZP - Evropa

• Evropa zaostaja za ZDA pri nekonvencionalnih virih:

- razmere niso bile takšne kot v ZDA;
- Evropa obkrožena z območji, kjer so največje zaloge 
ZP (Rusija, severna Afrika, bližnji in srednji vzhod);
- dolgoročne pogodbe za uvoz, ki so večinoma neprožne.



Nekonvencionalni viri v Evropi

Vir: www.europeanenergyreview.eu



Nekonvencionalni viri v Evropi

Nahajališča nekonvencionalnih virov: Evropa

Nahajališče Država Vrsta vira Status

Gazonor Francija plin iz premogovih slojev proizvodnja

Leer gas field Nemčija plin iz tesnih pešč. slojev tik pred proizvodnjo

Mako Trough Madžarska plin iz tesnih pešč. slojev ocenjevanje obsega

Lorraine Francija plin iz premogovih slojev ocenjevanje obsega

SZ Anglija Velika Britanija plin iz premogovih slojev ocenjevanje obsega

Centralna Evropa vse države vse vrste raziskave

Spodnja Saška Nemčija plin iz skrilavcev raziskave

Dunaj Avstrija/Slovaška plin iz skrilavcev raziskave

Chervonyarske East Ukrajina plin iz tesnih pešč. slojev raziskave

Elizavetovskoye Ukrajina plin iz tesnih pešč. slojev raziskave

Dolina Jiu Romunija plin iz premogovih slojev raziskave

Alum Shale Švedska plin iz skrilavcev raziskave

Lons le Saunier Francija plin iz premogovih slojev raziskave

Bekes Basin/Mako Trough Velika Britanija plin iz premogovih slojev raziskave

Flume Bruna Italija plin iz premogovih slojev raziskave

SV evropski permski bazen Poljska plin iz skrilavcev raziskave

Karpati Poljska/Romunija plin iz skrilavcev raziskave

Vir: Bernstain Research, Statoil



Posledice izrabe nekonvencionalnih 
virov v Evropi 

 posledice dokaj podobne kot v ZDA
 spremembe ne bodo količinske, ampak kakovostne 
 viri primarne energije (ni posledica samo nekon. virov)

leto 2010 - EU 27: 
1. Nafta
2. zemeljski plin
3. premog

 uvozna odvisnost EU se bo zmanjšala
 nižja cena (že sedaj se čuti zmanjšanje povpraševanja 

ZDA na trgu utekočinjenega ZP)
 manjše zanimanje za gradnjo novih plinovodov iz smeri 

Rusije, Bližnjega Vzhoda in terminalov na UZP v Evropi

leta 2030 (ali že prej):
1. zemeljski plin
2. Nafta
3. premog
4. obnovljivi viri



Primerjava Slovenije s tujino

Delež zemeljskega plina v primarni energiji v različnih 

državah
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Primerjava Slovenije s tujino

Delež gospodinjskega odjema (zemeljski plin) v 

primarni energiji
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EU 27: 25% ZP se porabi v gospodinjstvih

Slovenija: cca 10% ZP se porabi v gospodinjstvih



Kakovost zraka

• Kazalci kakovosti zraka:

- prašni delci (PM10, PM2,5), SO
2
, No

x
, CO, benzen, ......;

 v Švici, Avstriji in Franciji so ugotovili, da lahko 6% smrtnih žrtev 

pripišejo slabi kakovosti zraka, kar je 2 krat toliko, kot število smrtnih 

žrtev v prometu;

 29.7. 2010 je bila Sloveniji vročena tožba s strani EU. V Sloveniji so 

bile v več zaporednih letih presežene dnevne vrednosti za letne in 

dnevne koncentracije prašnih delcev PM10 v zunanjem zraku;

 45 % prebivalcev živi na območjih, kjer je zrak prekomerno 

onesnažen s prašnimi delci;

 1.700 prezgodnjih smrti v Sloveniji (dr. Matej Ogrin, CIPRA: problem 
prašnih delcev postaja srhljiv, primerjava s prometom);

 prašni delci imajo še vrsto drugih negativnih posledic na zdravje ljudi.



Varstvo okolja (varstvo zraka)

Vir: študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo 
energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe" in Operativni program varstva zunanjega zraka 
pred onesneževanjem s PM10

prah 
(kg/TJ) 

SO2 

(kg/TJ)
NOX 

(kg/TJ)
CXHY

(kg/TJ)
CO 

(kg/TJ)

ELKO 5 120 40 6 45

UNP 1 3 100 6 50

Les 66-860 11 85 85 2.400

Električna 
energija

28 806 722 306 1.778

Zemeljski plin 0 0 30 6 35

Rjavi premog 320 1.500 170 910 5.100



Izpusti CO2 za posamezne nosilce energije

 Problem prašnih delcev (kakovost zraka) in problem CO
2

emisij – kateri 

večji za Slovenijo?

 zaradi obeh bo verjetno Slovenija plačevala denarne kazni, problem 

prašnih delcev ima neposreden vpliv na zdravje ljudi.



Energetska oskrba urbanih območij

 V Sloveniji se na urbanih območjih še vedno največ uporablja 
ekstra lahko kurilno olje za potrebe ogrevanja;

 kaj se pridobi v primeru prehoda na ZP (s stališča družbe):

 cena ZP je nižja od ELKO;

 praktično ni prašnih delcev (pri kurjenju oziroma pri 
transportu goriva);

 manjša poraba energije;

 nižje emisije CO
2

do 50% (ZP-nižje emisije, manjša poraba 
energije);

 večja izkoriščenost plinskega omrežja, nižja omrežnina;

 avtomatično se poveča delež OVE;

 ni več možnosti izlitja ELKO (poplave).



Energetska oskrba urbanih območij

 Z uporabo ZP v široki potrošnji, soproizvodnji in prometu
rešimo na hitro veliko problemov v urbanih območjih, privarčujemo 
veliko denarja in izboljšamo kakovost življenja ljudi.

 Nasprotno pa je biomasa manj primerna za urbana območja (prašni 
delci pri kurjenju in transportu goriva, ostali negativni učinki 
kurjenja).

 Kljub temu je možno dobiti subvencijo Eko sklada za postavitev 
naprav na biomaso na urbanih območjih, za naprave na ZP pa ne.

 Država ”podeli” subvencijo za povišanje prašnih delcev, denarna 
kazen zaradi slabe kakovosti zraka bo še večja, še slabši vpliv na 
zdravje ljudi.



Direktiva EU o energetski učinkovitosti 
stavb

 Nove stavbe - alternativni sistemi:

1. decentralizirani sistemi oskrbe na podlagi energije iz OVE

2. soproizvodnja

3. daljinsko ogrevanje ali skupinsko ogrevanje 

4.  toplotne črpalke

 Nove stavbe po letu 2018 (javne) oziroma 2020 (vse stavbe) porabijo 
zelo malo energije

Distribucijska plinovodna omrežja in ZP

 1. Transport bioplina po plinovodnem omrežju (po zgledu Nemčije)

 2. Zp je eden najbolj primernih energentov za soporoizvodnjo (potencial 
v Sloveniji 380 MWe (250 MWe v industriji))

 3. Vir pri daljinskem ogrevanju:  soproizvodnja na ZP

 4. Plinske toplotne črpalke



Prihodnost ZP in plinovodnega omrežja – I.

GORIVO les premog nafta zemeljski plin vodik

Vsebnost H2 v % 5 50 67 80 100

Kalorična vred. MJ/kg 16 23,2 44,2 52,3 141,8

Emisije del. v g/MJ 2 2,15 0,08 < 105 ppm 0

Rel. emisija CO2 100 31 21 15 0

Energijske in okoljske lastnosti ZP in nekaterih značilnih goriv

Vir: predavanje dr. M Sekavčnik, Portorož 2007

 Trend: kalorična vrednost goriv se povečuje, obremenjevanje 

okolja se zmanjšuje

 Zemeljski plin in bioplin kot predhodnica uporabe vodika



Dve dejstvi:

 zaloge ZP izredno velike, odkrivajo se vedno nove, izkoriščanje 
nekonvencionalnih virov;

 dobava ZP je zanesljiva, EU prepisuje še dodatne standarde (to je 
postala evropska tema).

Srednjeročno in dolgoročno:

 Plinovodna omrežja: EU – dolgoročno

 vzdrževati in širiti omrežja - plinska infrastruktura bo imela eno 
najpomembnejših vlog za prenos energije tudi v prihodnosti

 širitev uporabe ZP v sektor prometa (npr. Berlin, Bremen, 
Malmo, Dunaj, Graz), uvajanje novih tehnologij (soproizvodnja, 
plinske toplotne črpalke, ....) 

 transport bioplina (Nemčija, Švedska, Avstrija) in vodikovih 
mešanic po plinovodnih omrežij (pilotni projekt v Nemčiji)

 uporaba obstoječe infrastrukture za prenos obnovljivih virov 
energije

Prihodnost ZP in plinovodnega omrežja – II.



 Zgrajena (plinovodna) omrežja so zelo dragocena

 umeščena so v prostor

 obstoječa infrastruktura omogoča prehod kadarkoli na 100 % 
(25%)  OVE - bioplin brez dodatnih posegov (pri odjemalcih, 
.....) 

 RS bi morala sprejeti strategijo rabe goriv/sistemov po 
posameznih območjih zaradi:

 okoljskega vidika

 ekonomskega vidika 

 razpoložljivosti virov energije

Biomasa – blizu vira nastanka, urbana področja (plinovodno 
omrežje ali daljinsko ogrevanje – ne oboje hkrati, ELKO 
največji potencial za znižanje nepotrebnih emisij,…)

Energetska oskrba Slovenije


