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Plinska dejavnost po sledi elektriËne
Nujen dogovor o dvigu omreænine

Letoπnji poslovni izzivi Elektra Maribor



2 Plinska dejavnost po sledi elektriËne
Vlada je sprejela novelo energetskega zakona, ki med drugim
doloËa, da bodo od prvega julija naprej vsi odjemalci elektriËne
energije in zemeljskega plina, razen gospodinjstev, lahko sami
izbirali dobavitelja na trgu. Dopolnjeni energetski zakon pri-
naπa tudi nekatere druge novosti, ki so posledica novih direktiv
Evropske unije, Ëeprav smo jih precej v Sloveniji v praksi æe do-
slej izvajali.

18 Nujen dogovor o dvigu omreænine
Vlada je z novo Uredbo o doloËitvi fiksne cene omreænine za di-
stribucijsko in prenosno omreæje konËno presekala gordijski vo-
zel. S tem je povzroËila razliËne odzive v Agenciji za energijo,
Elesu in distribucijskih podjetjih. Kot je povedal poslovodja
GIZ distribucije Alojz Saviozzi, gre za pomemben korak, ven-
dar pa je med vodilnimi akterji potreben tudi Ëim prejπnji do-
govor o dvigu omreænine. 

22 Letoπnji poslovni izzivi Elektra Maribor
Elektro Maribor bo predvidoma πe v prvi polovici leta skupaj z
mariborskima podjetjema Plinarno in Toplotno oskrbo ustano-
vil hËerinsko podjetje za gradnjo energetskih objektov. Poleg te-
ga bodo uresniËevali πe veË drugih pomembnih dejavnosti pri
popolnem odpiranju trga z elektriËno energijo. Med drugim
uvajajo tudi kontroling, s katerim bodo merili uËinkovitost po-
slovnih procesov.

24 Za varnost NE Krπko poskrbljeno
V NE Krπko so konec minulega leta dokonËali prvi desetletni
varnostni pregled, ki pomeni temeljito analizo poglavitnih de-
javnikov, pomembnih za varnost elektrarne in dosedanjega
obratovanja elektrarne. Analiza obstojeËega stanja je potrdila,
da v Krπkem dobro skrbijo za varnost in sprotne posodobitve
elektrarne ter da je naπa elektrarna povsem primerljiva z za-
hodnoevropskimi.

52 Se bodo stavkovne dejavnosti πe zaostrile
Sedmerica industrijskih sindikatov, med katerimi je tudi SDE
Slovenije, je konec februarja uresniËila enourno opozorilno
stavko. Ker njihove zahteve po obnovi socialnega dialoga na pa-
noæni ravni in izboljπanju plaËne politike niso obrodile priËa-
kovanih rezultatov, so marca napovedali nadaljnje zaostrova-
nje stavkovnih dejavnosti. Delodajalci pa so opozorili na ne-
smiselnost tega poËetja.

58 Premalo odmevno delo elektrotehnikov
»lani ElektrotehniËne zveze Slovenije so na letoπnjem obËnem
zboru na Gospodarskem razstaviπËu v Ljubljani znova poudari-
li, da v svojih vrstah pogreπajo predvsem mlajπe inæenirje, ki bi
druπtvu zagotovili nov polet. DrugaËe pa so minulo leto ocenili
kot uspeπno, pri Ëemer ostaja izobraæevanje ena najpomembnej-
πih dejavnosti zveze tudi v prihodnje.24
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Prave
dimenzije trga
Od 1. julija naprej bodo vsaj teoretiËno lahko vsi
odjemalci elektriËne energije in zemeljskega plina, z
izjemo gospodinjstev, sami izbirali dobavitelja, kar z
drugimi besedami pomeni, da bo Slovenija storila πe
korak bliæe k popolnemu odprtju trga, ki naj bi po se-
danjih predvidevanjih in doloËilih dejansko nastopilo
Ëez tri leta. Tedaj bodo namreË svobodo izbire dobila
πe gospodinjstva, s Ëimer bo tudi v praksi dokonËan
proces postopnega odpiranja slovenskega trga z ener-
gijo, ki smo ga pogumno zaËrtali pred leti. Ker gre za
sorazmerno nov in sila obËutljiv trg tudi v evropskih
merilih, je v predlagane novele energetskega zakona
kljub napovedani popolni liberalizaciji vneπenih tudi
kar nekaj varoval, ki naj bi odjemalce obvarovali
najhujπega - izsiljevanja s pretiranimi podraæitvami
oziroma iz takπnih ali drugaËnih razlogov celo popol-
ne prekinitve dobave. Spodbudno. ©e zlasti Ëe upoπte-
vamo, da mora demokratiËna in razvita dræava v pr-
vi vrsti poskrbeti za temeljno oskrbo svojih dræavlja-
nov, in elektriËna oziroma energija nasploh v razvi-
tem svetu vsekakor sodi med temeljno oskrbo, saj si
æivljenja brez nje preprosto ni mogoËe veË predstav-
ljati. 
Prav tako je spodbudno, da bo vlada z javnim razpi-
som za dograditev novih elektrarn lahko posredovala
tudi na proizvodno stran, Ëeprav je takπno moænost
pravzaprav kot veËinski lastnik elektroenergetskih po-
djetij imela æe doslej, in se nova doloËba nanaπa bolj
na plinsko omreæje. Zato bo v tej luËi veliko bolj za-
nimivo videti, s kakπnimi ukrepi ji bo dejansko uspe-
lo zgraditi nujno potrebne nove proizvodne zmoglji-
vosti oziroma pritegniti in prepriËati potencialne in-
vestitorje, saj dosedanje izkuπnje kaæejo, da je bila v
tem precej neuspeπna. Spomnimo se samo zaËetkov
projekta gradnje spodnjesavske verige ali πtevilnih za-
pletov, povezanih z aktualno gradnjo vetrnih elek-
trarn. 
Pa tudi drugaËe, izkuπnje nekaterih manjπih dræav
kaæejo, da veliki za energetske naloæbe v majhne, Ëe-
prav evropske dræave, zaradi premajhnosti njihovih
trgov niso ravno zagreti. Tako utegne inovativna me-
toda za pritegnitev pozornosti investitorjev v energet-
ski sektor, ne da bi se pri tem πli razprodajo, celo po-
stati uspeπen in zelo iskan izvozni artikel. Seveda, Ëe
nam jo bo uspelo tudi res najti. 
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o besedah mag. Djordja
Æebeljana, dræavnega se-
kretarja za energetiko
na MOPE, predstavnika

predlagatelja novel energetskega
zakona, te prinaπajo na podroËju
elektrike manj sprememb, saj je
bil obstojeËi zakon za to podroËje
dokaj progresivno naravnan.
Spremenjena je pristojnost Agen-
cije za energijo, ta je v noveli za-
kona dobila veË pristojnosti.
≈KljuËna sprememba pri elektri-
ki pa je loËevanje dejavnosti
upravljanja omreæja in trgovanja
z elektriko. Pri Elesu je bila ta
dejavnost loËena skladno z obsto-
jeËim zakonom, in Eles se s træe-
njem ne ukvarja veË. Pri distri-
bucijskih podjetjih pa bo treba to
dejavnost prenesti v samostojno
druæbo, kar pomeni ustanovitev
hËerinskega podjetja za uprav-
ljanje omreæja oziroma samostoj-
no trgovanje z elektriko. 
Projekta, ki v tem Ëasu potekata,
ustanavljanje druæbe za uprav-
ljanje distribucijskega omreæja
(UDO) in Nove energije za træe-

nje, æe uresniËujeta to naËrtova-
no zakonsko spremembo,« je
spremembe pri elektriËnem delu
pojasnil dræavni sekretar.
Na premogovnem podroËju spre-
membe niso bile potrebne, niti ni-
so predmet energetskega zakona,
jih je pa zato veË na plinskem de-
lu. Podobno, kot je bila izvedena
loËitev dejavnosti v Elesu, bo to
treba opraviti tudi pri Geoplinu.
Kot pravi Æebeljan, je priπla
plinska dejavnost pozneje na vr-
sto za reorganizacijo, ker je bila
plinska direktiva na evropski
ravni pozneje sprejeta, pa tudi
plinski lobi z zasebnim kapitalom
je bil bolj konzervativen. KljuËni
namen liberalizacije plinske de-
javnosti je integracija evropskega
plinskega trga, kar naj bi poveËa-
lo ekonomiËnost izrabe plina za
energetske namene in omogoËilo
tudi z uporabo plina kot energen-
ta doseËi kjotske cilje.
≈V nadaljevanju spremembe
energetskega zakona opredelju-
jejo tiste stvari, ki bodo imele
prednost pri posegih v okolje, to

pa bodo tisti objekti, za katere bo
dræava doloËila, da so nacional-
nega pomena na vseh energetskih
segmentih. Tako bo ostal kljuËni
problem investitorjev, kako se lo-
titi investicije v prostoru, manj
bo dvomov o tem, ali se posame-
zni poseg v okolju da ali ne da
izvesti, nikakor pa ne smemo
prezreti dejstva o vplivih posa-
meznega objekta na okolje zno-
traj sprejemljivih meja, ki bo
predmet posamezne presoje za
vsak objekt,« je nadaljeval s po-
jasnjevanjem sprememb pri na-
loæbeni politiki mag. Æebeljan.
Na tem podroËju novela prinaπa
πe nekaj novosti, kot je moænost,
da dræava predpiπe izvedbo posa-
mezne pomembne investicije tako
za elektroenergetsko kot plinsko
omreæje. S tem se æelijo predlaga-
telji izogniti prevelikim komerci-
alnim interesom posameznih
druæb, da daljnovodov in plino-
vodov, ki ne bi bili komercialno
uspeπni, enostavno ne bi gradili.
Prav tako bo imela dræava mo-
ænost, da ob razmerah na trgu z
elektriko, ki bi lahko ogrozile za-
nesljivost oskrbe, oziroma ob ne-
stabilnih cenah elektriËne energi-
je, objavi razpis za gradnjo novih
proizvodnih zmogljivosti. Poleg
tega je predvidena moænost, da
predpiπe obseg naloæb v omreæje
tudi pri podjetjih v zasebni lasti.
Æe letos naj bi zaæivela predlaga-
na zakonska novost o uvedbi po-
trdila o izvoru elektrike, s kate-
rim bodo uporabniki obveπËeni o
izvoru dobavljene elektriËne
energije. Nadalje se zmanjπuje do
zdaj potrebni obseg licenciranja
za proizvodnjo elektriËne energi-
je in toplote za daljinsko ogreva-
nje na moË do 1 MW, do katere li-
cenca ne bo potrebna. Pomem-
bna novost zakona je tudi, da do-
bavitelj elektriËne energije zara-
di neplaËevanja ne more ustaviti
dobave energije pod koliËino, ki
bi lahko v posebnih okoliπËinah,

LINSKA DEJAVNOST PO
SLEDI ELEKTRI»NE
P

Vlada je sredi marca sprejela novelo ener-
getskega zakona in jo poslala v sprejem v
dræavni zbor. Novela naj bi bila sprejeta πe
pred formalnim vstopom naπe dræave v Ev-
ropsko unijo. Razlogi za posamezne spre-
membe energetskega zakona iz leta 1999 so
predvsem v spremenjenih predpisih unije,
ki urejajo trg z elektriËno energijo in ze-
meljskim plinom ter pogoje za Ëezmejno
izmenjavo elektriËne energije, pa tudi v
praktiËnih izkuπnjah petletnega delovanja
in poslovanja po obstojeËem energetskem
zakonu.
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na primer pozimi, ogrozila æivlje-
nje in zdravje odjemalcev.
Kot je konËal mag. Djordje Æebe-
ljan, bo s spremembami energet-
skega zakona trg z elektriËno
energijo odprt za vse odjemalce,
razen gospodinjstva, 1. julija le-
tos. 

Pravne podlage novele
energetskega zakona
V pripravo novele energetskega
zakona se je poleg Ministrstva za
okolje, prostor in energijo dejav-
no vkljuËil tudi Inπtitut za javno
upravo pri Pravni fakulteti Uni-
verze v Ljubljani. Katere pogla-
vitne cilje, naËela in reπitve je ta
ustanova upoπtevala pri pripravi
sprememb in dopolnitev energet-
skega zakona? Kot je pojasnil
prof. dr. Rajko Pirnat, se z ome-
njeno novelo energetski zakon
usklajuje s pravnim redom Ev-
ropske unije, hkrati pa se od-
pravljajo tudi nejasnosti oziroma
pomanjkljivosti, ki so nastale z
uporabo energetskega zakona v
praksi. Kot je znano, sta bili lani
sprejeti dve novi direktivi Ev-
ropske skupnosti, in sicer direk-
tiva 2003/54/ES ter direktiva
2003/55/ES. Gre za dokumenta,
ki po eni strani uvajata nova sku-
pna pravila za oblikovanje notra-
njega trga z elektriko in zemelj-
skim plinom na obmoËju Evrop-
ske skupnosti, po drugi strani pa
tudi v celoti nadomeπËata doseda-
njo pravno ureditev Evropske
skupnosti na teh podroËjih. Gle-
de na dejstvo, da bo Slovenija
postala 1. maja letos polnoprav-
na Ëlanica Evropske unije, je to-
rej dolæna v svoj pravni red pre-
vzeti vsa doloËila obeh navedenih
novih direktiv, ki jih bomo v Slo-
veniji morali zaËeti uporabljati
najpozneje 1. julija letos. Ome-
njeni direktivi sta usmerjeni v
nadaljnji razvoj pravil notranje-
ga trga na podroËju elektrike in
zemeljskega plina, pri Ëemer se

3

Oblikovalci slovenske energetske zakonodaje so se
nekaj Ëasa ubadali celo z vpraπanjem, ali ne bi na-
mesto energetske novele napisali popolnoma nov
energetski zakon. Ker bi taka odloËitev za sabo po-
tegnila vrsto zapletenih vpraπanj, so se nazadnje
odloËili za uveljavitev sprememb æe obstojeËega
energetskega zakona. NajveËje daljnoseæne novosti
so uvedene na podroËju elektriËne energije in ze-
meljskega plina. Glede prenosa in distribucije elek-
triËne energije je temeljna novost v uvajanju nove
dejavnosti sistemskega operaterja. Ta dejavnost se-
daj zdruæuje dosedanje naloge upravljalca omreæja
in izvajalca dejavnosti. V bistvu gre za to, da mo-
ra biti sistemski operater v celoti izloËen - posebna
pravna oseba - in ne sme opravljati nobene druge
dejavnosti, razen tiste, ki je neposredno povezana z
njegovimi nalogami. Poleg tega so velike spremem-
be v novi zakonodaji povezane tudi z vlogo Agenci-
je za energijo - izdajanje predpisov in soglasij, in-
πpekcijska pooblastila, odloËanje v sporih itd. V
okvir najveËjih sprememb pa sodi tudi bistveno
razπirjen obseg upraviËenih odjemalcev, pri Ëemer
sta kljuËna datuma 1. julij 2004 in 1. julij 2007.
In v kakπni luËi ocenjevati energetsko novelo? Na
celovitejπo analizo bo treba vsekakor πe poËakati.
Æe zdaj pa se zbuja pomislek, ali ni dræava z ome-
njenimi spremembami Energetskega zakona preveË
zakoraËila na podroËje, ki je v bistvu domena po-
slovne in træne svobode energetskih podjetij. Upo-
πtevati je treba, da Slovenija vstopa v EU, tam pa,
kot je znano, veljajo træna pravila igre. Spodbu-
dno pa je, da bo energetska novela omogoËila veËjo
transparentnost pri izvajanju energetske dejavno-
sti. LoËitev dobave energije - bodisi elektriËne ener-
gije bodisi zemeljskega plina - od sistemskega ope-
raterja pomeni, da bo odslej jasno, kaj so stroπki
omreæja in kaj so stroπki plina ali elektriËne ener-
gije. NevπeËnost pa je v tem, da to lahko pomeni,
da ne bo veË mogoËe ene skupine uporabnikov
energije subvencionirati iz druge skupine. Pri tem
obstaja bojazen, da bi se utegnil poslabπati poloæaj
tarifnih odjemalcev, kar pa ni nujno. V celoti gle-
dano omenjene novosti po prvih ocenah pomenijo
veliko pridobitev za slovensko energetiko, konËno
sliko pa bo seveda izoblikoval Ëas, ki vse prej ali
slej postavi na pravo mesto.

Miro Jakominbr
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teæi k odstranjevanju vseh ovir,
ki bi prepreËevale poenotenje te-
ga podroËja na celotnem ozemlju
Evropske unije.

Pozitivni doseæki 
notranjega trga 
Nova evropska pravna ureditev
teh delov energetskega podroËja
po svoji vsebini pomeni nadalje-
vanje æe zaËetih prizadevanj in
nalog v okviru prava Evropske
unije. Vzpostavljanje notranjega
trga z elektriËno energijo in ze-
meljskim plinom se je æe zaËelo
na podlagi prej veljavnih direktiv
in se je v svojih rezultatih poka-
zalo kot izjemno pozitiven dose-
æek, tako za konkurenËnost ev-
ropskega gospodarstva, kot tudi
za poloæaj njenih dræavljanov,
saj gre za dva temeljna vira ener-
gije, hkrati pa so z njima poveza-
ni tudi veliki gospodarski sektor-
ji. Z oblikovanjem notranjega tr-
ga se tako æeli doseËi tudi zmanj-
πanje produkcijskih stroπkov,
hkrati pa tudi uËinkovito in zane-
sljivo oskrbo z elektriko in ze-
meljskim plinom na podlagi kon-
kurenËnih cen energije. Prej ve-
ljavni direktivi iz leta 1997 (elek-
trika) in 1998 (zemeljski plin) sta
æe odpravili posebne ali izkljuËne
pravice, povezane z uvozom ali
izvozom teh vrst energije ter
vzpostavljenih monopolov gra-
dnje proizvodnih zmogljivosti ter
drugih delov infrastrukture, ter
doloËili minimalni obseg odpira-
nja elektriËnega trga za doloËene
skupine uporabnikov. Prav tako
sta vzpostavili temeljne mehani-
zme za zagotavljanje odprtosti
navedenih trgov ter za zaπËito
uporabnikov. Med temi mehani-
zmi je gotovo eden najpomem-
bnejπih namenjen zagotavljanju
dostopa do omreæja, saj bodo
omreæja tudi v prihodnje najver-
jetneje ostala naravni monopol,
saj ni mogoËe priËakovati, da se
bodo pri odpiranju trga gradila
nova (konkurenËna) omreæja.
Tako je bistvenega pomena, da
udeleæenci na trgu pridobijo
ustrezen dostop do prenosnih in
distribucijskih omreæij, vkljuËno
z ustreznimi dodatnimi deli infra-
strukture. To je po predvideva-
nju mogoËe uËinkovito zagotoviti
le, Ëe je upravljanje navedenih
omreæij loËeno od drugih dejav-
nosti, povezanih z elektriËno
energijo in zemeljskim plinom,
saj bi v nasprotnem primeru lah-

ko priπlo do ekonomskih intere-
sov, ki bi omejevali razvoj kon-
kurence.
Analize uËinkov dosedanjega od-
piranja trgov, ki jih je opravila
Evropska komisija, so pokazale,
da so se za industrijske upora-
bnike bistveno zniæale cene elek-
triËne energije, v povpreËju Ev-
ropske unije za 25 odstotkov, in
sicer od 15 odstotkov (©vedska),
pa celo do 35 odstotkov (Velika
Britanija). Tudi gospodinjski
uporabniki, ki sicer πe niso bili v
celoti vkljuËeni v odpiranje trga,
so Ëutili ugodne uËinke, tako da
so se povpreËne cene zanje zniæa-
le na primer za 13 odstotkov na
Finskem in 16 odstotkov na ©ved-
skem. Zaradi povezanosti cene
zemeljskega plina s ceno nafte je
uËinek na tem podroËju teæje oce-
niti, vendar je na sploπno prav
tako pozitiven.

V smeri oblikovanja
enotnega notranjega trga 
Eden od primarnih ciljev obliko-
vanja enotnih pravil notranjega
trga na podroËju elektrike in ze-
meljskega plina je univerzalno
zagotavljanje visoko kakovostne
energije za vse gospodinjske upo-
rabnike ob primerno nizkih ce-
nah ter ob zagotavljanju doloËe-
nih standardov zaπËite uporabni-
kov. Na podlagi dotedanjih izku-
πenj in rezultatov, povezanih z
odpiranjem navedenih podroËij,
je bilo ugotovljeno, da se na od-
prtem in konkurenËnem trgu z
energijo bolje in uËinkoviteje za-
gotavljajo storitve uporabnikom
v povezavi s poviπevanjem stan-
dardov javnih storitev, tako da je
celotna reforma v smeri nadalj-
nje liberalizacije dokaj upraviËe-
na.
Vzpostavljanje proste konkuren-
ce na trgu z elektriko in zemelj-
skim plinom ne sme povzroËiti
slabπanja zanesljivosti oskrbe in
negativnih vplivov na okolje, ki
bi lahko nastali na podlagi priti-
skov po zmanjπevanju stroπkov.
Zato je evropsko pravo vzposta-
vilo dodatne varovalne mehani-
zme in razvilo politiko zaπËite na-
ravnih virov, da bi se tako zago-
tovilo prepreËevanje negativnih
vplivov tudi na navedenih podro-
Ëjih.
Direktivi 2003/53/ES in 2003/54/
ES tako pomenita nadaljevanje
razvoja in dokonËno vzpostavi-
tev enotnega notranjega trga Ev-

ropske unije na navedenih po-
droËjih, s tem pa sta usmerjeni v
nadaljevanje in spodbujanje po-
zitivnih uËinkov, ki jih je prinesla
dosedanja liberalizacija navede-
nih podroËij. Novi direktivi sta
tako uvedli nove kvantitativne in
kvalitativne ukrepe; med prvimi
doloËitev enotnega obsega odpr-
tosti trga, med slednjimi pa novo
definirane minimalne obveznosti,
povezane z dostopom do omre-
æja, varstvom potroπnikov, regu-
lacijo ter loËevanjem dejavnosti
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prenosa in distribucije od drugih
dejavnosti v podjetjih, ki se
ukvarjajo z elektriËno energijo in
zemeljskim plinom.

Postopno odpiranje
trgov za vse
uporabnike
Direktivi predvidevata postopno
nadaljnje odpiranje trgov za vse
uporabnike, in sicer tako za elek-
triËno energijo kot tudi za zemelj-
ski plin, ki naj bi se konËalo s 
popolno odprtostjo najpozneje 1.

julija 2007. Po tem datumu bodo
lahko tako industrijski kot tudi
gospodinjski odjemalci kupovali
elektriko in zemeljski plin od po-
nudnika po lastni izbiri po vsem
obmoËju Evropske skupnosti. Na
ta naËin se bo prepreËil pojav ne-
enakomernega odpiranja trgov v
razliËnih dræavah Ëlanicah Ev-
ropske unije, ki lahko vodi v
omejevanje in oviranje skladnega
razvoja trgovanja. Popolno odpi-
ranje trga bo tudi omogoËilo, da
bodo imele od njegovih pozitivnih

uËinkov prednost vseh gospodar-
ske druæbe na ozemlju Evropske
unije, ki bodo lahko na podlagi
poveËane uËinkovitosti in niæjih
cen energije zagotavljale veËjo
konkurenËnost in stopnjo zapo-
slenosti.
Med kvalitativnimi ukrepi sta di-
rektivi podrobneje uredili vpra-
πanje dostopa tretjih oseb do om-
reæij, in sicer na podlagi naËela
reguliranega dostopa tretje stra-
ni, torej mehanizma, v katerem
imajo vsi upraviËeni odjemalci
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pravico do dostopa do omreæij na
podlagi vnaprej doloËenih pogo-
jev in cen. Za zagotavljanje neo-
viranega uveljavljanja te pravice
je treba jasno opredeliti tudi moæ-
nost uËinkovitega pravnega var-
stva, in sicer s strani neodvisne
inπtitucije, regulatorja trga, ki bi
poleg tega imel tudi doloËene mi-
nimalne pristojnosti v zvezi z do-
loËanjem ali potrjevanjem pogo-
jev oziroma tarif za dostop do
omreæij. Podrobnejπa ureditev v
direktivah bo vodila do harmoni-
zacije ureditev in praks v vseh
dræavah Ëlanicah, kar bo tudi
prispevalo h hitrejπemu in enot-
nejπemu vzpostavljanju enotnega
trga elektrike in zemeljskega pli-
na.
V povezavi z zagotavljanjem ena-
kopravnega dostopa tretjih oseb
do omreæja je nedvomno tudi
zahteva po loËevanju dejavnosti,
povezanih z upravljanjem prenos-
nih in distribucijskih omreæij, 
od drugih energetskih dejavnosti,
ki bi - Ëe bi jih opravljala ista gos-
podarska druæba - lahko vodila k
pristranskosti in favoriziranju
pri dodeljevanju razpoloæljivih
zmogljivosti. Sicer pa naj bi na-
daljnje odpiranje trga, kot se
predvideva, πe poveËalo raven
varstva potroπnikov, πe posebej z
vidika zagotavljanja minimalnih
standardov in varovanja ranlji-
vih oseb, na primer socialno
ogroæenih slojev prebivalstva.

Okrepitev Elesove vloge
nacionalnega operaterja
Spremembe, ki jih navaja dopol-
njena razliËica energetskega za-
kona in se nanaπajo na dosedanjo
in prihodnjo vlogo Elesa kot pre-
nosnega podjetja, bi lahko najlaæ-
je strnili pod imenovalec okrepi-
tev njegove vloge sistemskega
operaterja. Predlagane spre-
membe so za poslovanje Elesa po-
zitivne, saj bodo z zdruæitvijo se-
danjih dveh loËenih gospodar-
skih javnih sluæb Upravljanje
prenosnega omreæja in Prenos
elektriËne energije v operaterja
prenosnega omreæja odpadle ne-
katere nelogiËnosti, ki so dodatno
obremenjevale poslovanje. Tako
bo, poudarja direktorica Eleso-
vega sploπnega sektorja Marjeta
Marcon, odpadlo podpisovanje
medsebojnih pogodb med obema
gospodarskima javnima sluæba-
ma, ne bo veË treba pripravljati
dveh loËenih bilanc, enostavnejπe

pa bo tudi obraËunavanje medse-
bojnih storitev oziroma stroπkov. 
Z novimi oziroma spremenjenimi
in dopolnjenimi doloËili energet-
skega zakona so odpravljena tudi
nekatera dosedanja najbolj spor-
na vpraπanja, Ëeprav bo treba o
nekaterih naËelnih opredelitvah
v prihodnosti πe spregovoriti, zla-
sti v povezavi s statusom in
opravljanjem javne gospodarske
sluæbe. Pozitivne so tudi spre-
membe, povezane z gradnjo dalj-
novodov in njihovim umeπËanjem
v prostor, ki na novo urejajo tudi
vpraπanja razlastitve, kar naj bi
vse skupaj prispevalo k skrajπa-
nju doslej dolgotrajnih in zamud-
nih postopkov pred zaËetkom
gradnje.
Na drugi strani pa, Ëeprav so s
spremembami zakona Elesu do-
deljene veËje pristojnosti in tudi
odgovornosti, se dosedanja nje-
gova vloga dejansko ne bo bistve-
no spremenila. Tako operater
prenosnega omreæja πe naprej
ostaja odgovoren za obratovanje,
vzdræevanje in razvoj nacional-
nega prenosnega omreæja, zago-
tavlja dolgoroËne zmogljivosti
omreæja in skrbi za varnost oskr-
be z elektriËno energijo, upravlja
pretoke elektriËne energije v om-
reæju in zagotavlja sistemske sto-
ritve, zagotavlja izravnavo odsto-
panj dobave in porabe na dræav-
ni ravni ter potrebne podatke
operaterjem sosednjih omreæij in
tudi upraviËenim odjemalcem,
da lahko ti uËinkovito uveljavlja-
jo pravico dostopa do prenosnega
omreæja. Skratka, dodaja Marje-
ta Marcon, funkcije sistemskega
operaterja so zdaj jasneje doloËe-
ne in opredeljene, v zakon pa so
zdaj preneπena tudi nekatera do-
loËila podzakonskih aktov, ki jih
pri pripravi prvotnega besedila
zakona zaradi pomanjkanja iz-
kuπenj z odprtim trgom in trgo-
vanjem z elektriËno energijo ni
bilo mogoËe upoπtevati, a vanj
vsekakor sodijo. DrugaËe pa je
spodbudno, meni Marjeta Mar-
con, da iz predlaganih sprememb
vejejo tudi naËela, ki sicer izhaja-
jo iz novih evropskih direktiv in
postavljajo v ospredje varnost si-
stema ter zanesljivost dobave
elektriËne energije in πele nato
svobodo izbiranja in trgovanje.

Minka Skubic
Miro Jakomin
Brane JanjiÊ
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SLOVENIJA
POKRITOST UVOZA Z IZVOZOM
97-ODSTOTNA
Slovenija je januarja izvozila za 856,7
milijona evrov, uvozila pa za 882 milijo-
na evrov blaga. Blagovni primanjkljaj je
tako znaπal 25,3 milijona evrov, pokritost
uvoza z izvozom pa je bila 97-odstotna,
je izraËunal dræavni statistiËni urad. 
V primerjavi z lanskim januarjem se je
izvoz poveËal za 1,1 odstotka, uvoz pa za
1,5 odstotka. STA

HRVA©KA
NAJVE»JA PORABA
ELEKTRI»NE ENERGIJE DOSLEJ
Poraba elektriËne energije na Hrvaπkem
se je lani v primerjavi z letom 2002 pove-
Ëala za 4,7 odstotka ter tako znaπala
15,537 milijarde kWh, je v poroËilu o po-
slovanju za leto 2003 ugotovilo Hrvaπko
elektrogospodarstvo (HEP). Omenjena
poraba je bila tudi rekordna doslej in je
prviË v zgodovini Hrvaπke narasla nad
15 milijard kWh. Kot je πe zapisano v
poroËilu, ki ga je uprava podjetja nedav-
no predstavila svojemu nadzornemu od-
boru, je HEP v minulem letu ustvaril za
306 milijonov kun bruto dobiËka, dobi-
Ëek iz poslovanja pa je znaπal 81,8 mili-
jona kun. Na tako dobre rezultate so
vplivale predvsem obnovljene dobave
elektriËne energije iz Jedrske elektrarne
Krπko in Elektrogospodarstva BiH, racio-
nalizacija stroπkov poslovanja ter pozitiv-
ni vpliv teËajnih razlik, ki je zmanjπal
stroπke za nabavo goriva in odplaËila tu-
jih posojil. Rezultati podjetja bi bili po
poroËilu πe bistveno boljπi, Ëe bi bile po-
slovanju naklonjene tudi vremenske ra-
zmere in nekateri drugi dejavniki. Toda
lani so bili vodotoki bistveno niæji, dræa-
vo so presenetili hudi poæari in sneæni vi-
harji, narasla je tudi cena premoga ter
elektriËne energije iz tujine, obenem pa je
imelo elektrogospodarstvo nemalo teæav z
zagotavljanjem potrebnih koliËin plina,
je pojasnil HEP. Po drugi strani pa je
omenjeno podjetje lani najveË vlagalo v
razvoj zmogljivosti, in sicer kar 2,2 mili-
jarde kun. NajveË od tega zneska je πlo za
obnovo transformatorskih postaj in dalj-
novodov. Sicer pa je podjetje, ki se je po-
hvalilo z zelo dobrimi rezultati v lanskem
letu in med drugim prejelo nagrado za
zaπËito okolja ter certifikat za zeleno
energijo za hidroelektrarne, v zaËetku
marca pretresla menjava na vrhu. Hrva-
πka vlada je namreË razreπila predsedni-
ka uprave Iva »oviËa in na njegovo me-
sto postavila dotakratnega vodjo distribu-
cije v HEP Ivana Mravaka. »oviË bo πe
ostal v upravi, a le kot njen Ëlan. Vlada
je imenovala tudi nov nadzorni svet po-
djetja, v njem pa bodo sedeli Damir Be-
goviË, Kreπimir »osiË, Ivica Horvat,
Zdenko JuriπiË, Luciano Delbianco in
Dasenko Baldasari. 
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FEBRUARJA SKORAJ 2-ODSTOTNI SKOK PORABE ELEKTRI»NE ENERGIJE

HIDROLOGIJA TOKRAT BOLJ NAKLONJENA HIDROELEKTRARNAM

DVOMESE»NI REZULTATI NAPOVEDUJEJO UMIRJANJE PORABE

Odjem elektriËne energije iz prenosnega omreæ-
ja se je drugi letoπnji mesec znova nekoliko
poveËal, saj je bilo februarja prevzetih mili-
jardo 11,4 milijona kilovatnih ur elektriËne
energije, kar je za 1,9 odstotka veË kakor v
istem Ëasu lani. Pri tem so neposredni odje-
malci skupaj prevzeli 182 milijonov kilovat-
nih ur elektriËne energije (za 7,4 odstotka
manj kakor februarja lani), odjem petih di-
stribucijskih podjetij pa je znaπal 829,4 mili-
jona kilovatnih ur (4,2-odstotna rast). Med
velikimi odjemalci, kjer je s prevzetimi 136,4
milijona kilovatnih ur daleË v ospredju Ta-
lum, se je februarja odjem elektriËne energije
najbolj zmanjπal v Ruπah, saj je poraba dose-
gla le 2,8 milijona kilovatnih ur, medtem ko
je πe lani v istem Ëasu znaπala 18,3 milijona
kilovatnih ur. Dejanski odjem neposrednih
odjemalcev je bil tako tudi za desetino manjπi
od sprva predvidenega z elektroenergetsko bi-
lanco.

Kljub vnoviËni obËutnejπi februarski rasti
porabe je mogoËe dejati, da se ta vendarle
poËasi umirja, saj je januarska rast znaπala
le 0,4 odstotka, po dveh mesecih pa je stop-
nja rasti na letni ravni flle« 1,1-odstotna.
Za primerjavo naj povemo, da je lanska fe-
bruarska rast v primerjavi z letom prej dose-
gla rekordnih 10,8 odstotka, dvomeseËni in-
deks rasti pa je lani znaπal kar 8,1 odstotka.
DrugaËe pa naj bi marca za pokritje vseh
potreb po elektriËni energiji potrebovali mi-
lijardo 346 milijonov kilovatnih ur, ki naj
bi jih zagotovili s proizvodnjo v hidroelek-
trarnah (231 GWh), termoelektrarne in je-
drska elektrarna naj bi prispevale 873
GWh, manjkajoËih 241 GWh pa naj bi za-
gotovili iz tujih elektroenergetskih sistemov.

Februarske hidroloπke razmere so bile v pri-
merjavi z nekaterimi prejπnjimi meseci tokrat
precej bolj naklonjene proizvodnji hidroelek-
trarn, saj nam je iz tega vira uspelo zagotoviti
167,2 milijona kilovatnih ur oziroma za 6,5
odstotka veË kakor v istem Ëasu lani. Dejanska
proizvodnja iz tega najËistejπega energetskega
vira je bila tudi za 7,2 odstotka nad prvotni-
mi priËakovanji. Nuklearna elektrarna Krπko
in drugi termoobjekti so februarja v omreæje
prispevali 904,8 milijona kilovatnih ur (za
1,5 odstotka manj kakor februarja lani), iz so-
sednjih elektroenergetskih sistemov smo zagoto-
vili 356,7 milijona kilovatnih ur, na tuje pa
prodali 397,2 milijona kilovatnih ur. Naj πe
omenimo, da je bila februarska proizvodnja
pribliæno na lanski ravni, saj so domaËe elek-
trarne zagotovile le 3,7 milijona kilovatnih ur
manj kakor februarja lani. 
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DELOVNI OBISK
MINISTRA KOPA»A
V BANJALUKI
Minister za okolje, prostor in energijo mag. Ja-
nez KopaË se je 4. in 5. marca mudil na dvo-
dnevnem delovnem obisku v Banjaluki, kjer se
je sreËal s predsednikom vlade Republike srb-
ske Draganom MikereviÊem in z ministrom za
gospodarstvo, energetiko in razvoj Republike
srbske Milanom BogiËeviÊem.
Glavne teme pogovorov so bile moænost sodelo-
vanja med Slovenijo in Republiko srbsko, ki je
ena od entitet Bosne in Hercegovine, na podro-
Ëju energetike in odprta vpraπanja glede sloven-
skih vlaganj v termoelektrarno Ugljevik. Ome-
njena naloæba izhaja iz naslova vlaganj nekda-
njega sozda Elektrogospodarstvo Slovenije, ka-
terega pravni naslednik je Javno podjetje Elek-
trogospodarstvo Slovenije - razvoj in inæeniring,
d. d., iz Maribora. Sozd Elektrogospodarstvo
Slovenije in Elektrogospodarstvo Bosne in Her-
cegovine sta namreË 25. avgusta 1989 sklenila
Samoupravni sporazum o zdruæevanju dela in
sredstev zaradi skupne zgraditve in skupnega iz-
koriπËanja Termoelektrarne Ugljevik, drugi
blok inπtalirane moËi 300 MW z ustrezno zmo-
gljivostjo rudnika premoga, na podlagi katerega
je bila pridobljena tretjina upraviËenja izrabe
energetskega objekta. 
Po razpadu nekdanje SFR Jugoslavije in na po-
dlagi sprejete zakonodaje Republike Srbske se
je Rudnik in Termoelektrarna (RTE) Ugljevik
organiziral kot javno odvisno podjetje, s kate-
rim upravlja javno matiËno podjetje Elektrogos-
podarstvo Republike Srpske, ki je bilo ustanov-
ljeno na podlagi odloËitve vlade Republike Srps-
ke o ustanovitvi javnega matiËnega podjetja. Le-
ta 1993 je vlada Republike Srpske sprejela za-
kon o prenosu sredstev v druæbeni lasti v dræav-
no lastnino. S tem je bila podræavljena vsa
druæbena lastnina in tudi sredstva, ki jih je vla-
gala Slovenija v energetski objekt RTE Uglje-
vik, teh pa je po naπi oceni pribliæno 175 milijo-
nov evrov. 
Minister KopaË je zato v Banjaluki poskuπal
pospeπiti dejavnosti, na podlagi katerih bi dose-
gli dogovor, s katerim bi Republika Srbska pri-
znala dosedanja slovenska vlaganja v RTE
Ugljevik.
Drugi dan obiska pa se je minister KopaË sreËal
tudi z ministrom za okolje in prostor Federacije
Bosne in Hercegovine Ramizem MehmedagiÊem
in ministrom za prostor Republike Srbske Men-
surjem ©ehagiÊem. Ministri so se pogovarjali o
vzpostavitvi formalnega okvirja za tesnejπe bila-
teralno sodelovanje med dræavama na podroËju
urejanja prostora. Predstavniki Bosne in Her-
cegovine so namreË æe izrazili æeljo, da bi pri
pripravi svoje prostorske zakonodaje uporabili
slovensko zakonodajo na tem podroËju. Mini-
ster KopaË se je z ministroma tudi dogovoril za

delovni obisk predstavnikov Federacije Bosne
in Hercegovine v Sloveniji, na katerem se bodo
seznanili z vsebinami in implementacijo zakona
o graditvi objektov, zakona o urejanju prostora,
podzakonskih aktov, pripravljenih na njuni pod-
lagi, ter z vsebino strategije prostorskega razvo-
ja Slovenije. 

Sluæba za odnose z javnostmi MOPE

RECS SLOVENIJA

ZELENI
CERTIFIKATI ZAÆIVELI
PRED POLETJEM
Kot smo lahko prebrali v prejπnji πtevilki Naπe-
ga stika v obπirnem prispevku o zelenih certifi-
katih avtorja Gorazda ©kerbineka, je bila fe-
bruarja ustanovna skupπËina RESC Slovenija
(RECS - Renewable Energy Certificates System)
in za predsednika njenega upravnega odbora
imenovan dr. Milan Medved, Ëlan uprave za po-
slovno podroËje Holdinga Slovenske elektrarne,
druæbe, ki je prva iz Slovenije ali drugih ev-
ropskih dræav pristopnic v EU bila vËlanjena v
RECS International æe lani februarja. Medna-
rodna organizacija RECS International ima se-
deæ na Nizozemskem in je bila ustanvoljena z
namenom, da spodbuja trgovanje z zelenimi
certifikati, ki jih dobijo druæbe s proizvodnjo
elektriËne energije iz obnovljivih virov.
Kot pravi dr. Medved, trgovanje z zeleno elek-
triko v okviru RECS-I poteka æe tretje leto in je
bilo v tem Ëasu izdanih za 32,4TWh certifika-
tov. Nacionalni odbori delujejo æe v 16 dræavah,
Ëlanice RECS-I so vsa najpomembnejπa evrop-
ska energetska podjetja, med drugim avstrijski
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Verbund AG/APT, nemπki RWE, E.ON, Vatten-
fall Europe, πpanski Endesa, Iberdrola Genera-
cion S.A.U, francoski EDF, italijanski Enel, an-
gleπki Shell. HSE se je k RESC-I pridruæil z æe-
ljo po kar najveËji proizvodnji elektriËne ener-
gije iz obnovljivih virov in Ëim veËjem trgovanju
s certifikati iz tovrstne proizvodnje. Pri nas je
deleæ elektriËne energije iz obnovljivih virov kar
zadovoljiv v primerjavi z drugimi evropskimi
dræavami, saj proizvedemo tretjino elektriËne
energije na ta naËin. V HSE, ki vkljuËuje vse tri
najveËje proizvajalce tovrstne energije (DEM,
SEL in SENG), si bodo prizadevali tudi v prihod-
nje πe za veËji deleæ zelene elektrike. Æe z do-
graditvijo vseh savskih hidroelektrarn se bo de-
leæ poveËal. HSE bo trgoval s certifikati RECS
na ravni holdinga.
V RECS Slovenija se zavedajo, da bo elektriËne
energije v Sloveniji v prihodnje primanjkovalo,
zato bo treba z njo ravnati gospodarno. V ta na-
men naËrtujejo promocijo okoljsko sprejemljive
proizvodnje elektriËne energije. Za zaËetek pa
æelijo okrepiti Ëlanstvo, da bo nacionalni odbor
moËnejπi. Po predvidevanjih dr. Medveda lahko
priËakujemo, da bodo naπi proizvajalci zaËeli
prodajati, trgovci ter uporabniki pa kupovati
certifiakte RECS πe pred letoπnjim poletjem.

Minka Skubic

AGENCIJA ZA ENERGIJO

VLADA ZAHTEVA 
PODROBNEJ©A
PORO»ILA
Vlada RS je na seji 12. februarja sprejela spre-
membe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi Agen-
cije RS za energijo. Med drugim se s spremem-
bami natanËneje doloËajo obveznosti revidira-
nja letnih poroËil agencije, ki jih sprejme vlada.
Skupaj z letnim poroËilom mora Agencija pre-
dloæiti vladi v sprejem πe poroËilo o stanju na
podroËju energetike, ki mora med drugim obse-
gati podatke o alokaciji Ëezmejnih zmogljivosti,
o mehanizmih za odpravljanje zamaπitev v pre-
nosnem in distribucijskih omreæjih, o Ëasu, ki
ga potrebujejo sistemski operaterji za prikljuËi-
tev in popravila, o dostopu do omreæij in do
skladiπËa zemeljskega plina oziroma terminala
za utekoËinjeni zemeljski plin, o prikljuËitvi no-
vih proizvajalcev elektriËne energije na omreæje
ter oceno stopnje preglednosti in konkurenËno-
sti na trgu elektriËne energije in zemeljskega pli-
na. Vsake tri mesece pa mora agencija v skladu
s sklepom o ustanovitvi poroËati ministrstvu,
pristojnemu za energijo, o izvedenih kljuËnih
nalogah iz vsebinskega in ekonomskega vidika.
Druge spremembe in dopolnitve sklepa o usta-
novitvi se vsebinsko nanaπajo πe na delovno
pravni status zaposlenih in naËine pridobivanja
nepremiËnin, potrebnih za delo agencije.

Urad vlade za informiranje

ZAKONODAJA

ODPIRANJE
ENERGETSKIH TRGOV 
V SLOVENIJI 
MED RAZVOJNE
PROJEKTE
Vlada RS je na seji 11. marca potrdila uvrstitev
projekta Regulativni okvir popolnega odpiranja
energetskih trgov v Sloveniji med projekte naËr-
ta razvojnih projektov. Za izvedbo projekta, ki
ga v celoti sofinancira program Phare EU v viπi-
ni 798 tisoË evrov, je bila sklenjena pogodba
med prejemnikom pomoËi Agencijo za energijo
ter izvajalcem projekta podjetjem Kema Con-
sulting GmbH. Slednji je bil izbran na podlagi
mednarodnega javnega razpisa, izvedenega po
navodilu Phare, ki ga predpisuje Evropska ko-
misija. Cilj projekta je krepitev pravnega reda,
ki ureja podroËje energetike, in krepitev institu-
cij, πe posebej Agencije za energijo, za udejani-

9

BORZEN

MEDNARODNA
KONFERENCA O NOVIH
TRÆNIH IZZIVIH
Slovenski organizator trga Borzen pri-
pravlja 28. in 29. aprila v Ljubljani
drugo mednarodno konferenco o novih
razseænostih slovenskega trga z elektriË-
no energijo in odprtju organiziranega
trga z biomaso. Udeleæenci se bodo naj-
prej seznanili z dosedanjimi izkuπnjami
trga z elektriËno energijo v Sloveniji in
novimi priloænostmi, ki se obetajo po
popolnem odprtju trga in vstopu Slove-
nije v Evropsko unijo, drugi dan pa bo
namenjen podrobnejπi predstavitvi orga-
niziranega trga z biomaso, ki bo z delo-
vanjem zaËel 15. aprila. Podrobnejπe
informacije v zvezi s konferenco lahko
dobite na spletnem naslovu www.bor-
zen.si/konferenca.html. Vsi, ki vas zani-
ma trg z lesno biomaso, pa se lahko po
15. aprilu sprehodite po spletni strani
http://ove.borzen.si.

Brane JanjiÊ



tev energetske zakonodaje EU ter izpolnitev
zahtev za delovanje na enotnem trgu EU. Na-
men projekta je odpiranje slovenskega energet-
skega trga v naslednjem regulativnem obdobju
in dopolnitev pravnega okvira ter regulativnih
instrumentov, ki bodo omogoËili odpiranje tr-
gov. Potrebna je utrditev vloge Agencije za ener-
gijo in ustreznega regulativnega okvira. V ta na-
men bodo v okviru projekta opravljene doloËe-
ne pravne, ekonomske in tehniËne analize ter
πtudije, razvoj regulativne strategije ter prenos
znanja in izkuπenj z izobraæevanjem in usposab-
ljanjem zaposlenih. Del podpore je namenjen
zagotavljanju nepristranskega delovanja trga in
podpori okoljskim projektom.

Urad vlade za informiranje

ELES

DELA V DIVA»I SE
BLIÆAJO KONCU
V RTP DivaËa je bil 26. februarja opravljen na-
petostni preizkus novega 400/110 kV transfor-
matorja, s Ëimer se je zaËela zadnja faza enega
Elesovih najveËjih naloæbenih projektov v zad-
njih letih. Kot nam je povedal vodja projekta
Ivan Lozej, se bodo z novo transformacijo v Di-
vaËi bistveno izboljπale napetostne razmere na
Primorskem, precej pa se bo poveËala tudi za-
nesljivost napajanja tega obmoËja Slovenije, ta-
ko da naj bi bilo v prihodnje izpadov in prekini-
tev dobave elektriËne energije tamkajπnjim
odjemalcem vse manj. Sicer pa je februarski us-
peπni poskusni zagon transformatorja podlaga
za izpeljavo sklepnih del v stikaliπËu in zadnja
testiranja opreme ter tudi zaËetek nekaterih
nujnih obnovitvenih del v 110 kV delu stikali-
πËa, katerega posamezni elementi izhajajo πe iz
zaËetka zgraditve RTP DivaËa. Tako so marca
pospeπeno delali na ojaËitvi 110 kV zbiralnic, ki
bodo z novo transformacijo 400/110 kV morale
prenesti veliko viπje kratkostiËne moËi, konec
marca pa tudi sklenili vse predhodne zagonske
preizkuse, s Ëimer so bili izpolnjeni tudi vsi po-
goji za vkljuËitev novega transformatorja v slo-

venski elektroenergetski sistem in kakovostno
napajanje 110 kV omreæja Primorske. DrugaËe
pa so v okviru projekta postavitve nove trans-
formacije v DivaËi temeljito preuredili tudi ko-
mandno stavbo in namestili nekaj novih naprav,
ki bodo omogoËale daljinski nadzor obratovanja
celotnega omreæja na Primorskem. Po besedah
Ivana Lozeja je tehniËni pregled stikaliπËa in na-
prav predviden v zadnji tretjini aprila, doseda-
nji izraËuni pa tudi kaæejo, da bo Elesu omenje-
no investicijo, ki je bila sprva ocenjena na 1,6
milijarde tolarjev, uspelo izpeljati nekoliko ce-
neje.

Brane JanjiÊ

ZDRUÆENJE ZA ENERGETIKO

PRED VSTOPOM 
V EVROPSKO UNIJO
Med pomembnejπimi strokovnimi posvetovanji
in drugimi delovnimi sreËanji, ki so se marca
odvijala v okviru Zdruæenja za energetiko pri
GZS, je gotovo na prvem mestu tematska konfe-
renca - okrogla miza s pomenljivim naslovom
Slovenska energetika napenja jadra pred polno-
pravnim Ëlanstvom v EU. Na njej so direktorji
predstavili poglede slovenskih energetskih druæb
na njihov poloæaj pred vstopom Slovenije v EU
ter staliπËa Zdruæenja za energetiko v obdobju
zadnjega pol leta. Ker se je dogodek zgodil v Ëa-
su po zakljuËku te πtevilke Naπega stika, bomo o
njem podrobneje poroËali v prihodnji πtevilki.
Omenimo pa tudi sejo upravnega odbora Zdru-
æenja za energetiko, na kateri so poroËevalci v
zaËetku marca predstavili stanje na podroËju
oskrbe s tekoËimi gorivi, spregovorili o kakovo-
sti tekoËih goriv, podali pregled prihajajoËih
sprememb predpisa o kakovosti tekoËih goriv,
predstavili problematiko obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov ter obravnavali πe nekatera
druga aktualna vpraπanja. Pri pojasnjevanju
posameznih toËk so med drugim povedali tudi,
da druæbe energetskih dejavnosti, vkljuËno s tr-
govino z motornimi gorivi, ustvarjajo 7,84 od-
stotka prihodkov slovenskega gospodarstva s sa-
mo 3,2 odstotka zaposlenih v gospodarstvu.
Druæbe dejavnosti oskrbe s tekoËimi gorivi pa
ustvarjajo 3,45 odstotka prihodkov in 0,69 od-
stotka dodane vrednosti slovenskega gospodar-
stva z 0,33 odstotka vseh zaposlenih. Poleg tega
so se na tej seji pogovarjali tudi o postopku obli-
kovanja sekcije Euroelectric pri Zdruæenju za
energetiko. Pri tem je upravni odbor soglaπal z
ustanovitvijo sekcije Euroelectric za uresniËeva-
nje posebnih oæjih interesov druæb elektrogos-
podarstva z namenom, da olajπa in usklajuje de-
javnosti, ki izhajajo iz Ëlanstva v organizaciji
Euroelectric v Bruslju. Sekcija Euroelectric bo
zaËela delovati takoj, ko bodo povabljene druæ-
be elektrogospodarstva s podroËja dejavnosti
proizvodnje, prenosa, distribucije, trgovanja in
dobav elektriËne energije podpisale pisno izjavo
o Ëlanstvu in pogodbo o oblikovanju sekcije, s
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katero se doloËajo Ëlanske obveznosti. Osnutek
pogodbe so pripravili na Elesu (dosedanji Ëlan
Euroelectrica) in dopolnili v sodelovanju s prav-
no sluæbo GZS. Kot je menil mag. Vekoslav Ko-
roπec, direktor Elesa, se bomo tako izenaËili z
organiziranostjo, ki je æe uveljavljena v drugih
evropskih dræavah, kjer so elektrogospodarska
podjetja ustanovila zdruæenja, ki jih zastopajo
pri Euroelectricu. Zakaj je to Ëlanstvo tako po-
membno? Povsem jasno je, da ima Euroelectric
v okviru evropskih ustanov, predvsem v okviru
Evropske komisije, zelo velik vpliv. Zato je
prav, da bodo naπi Ëlani sodelovali tudi v delov-
nih skupinah, ki jih ima Euroelectric. Podobno
je menil tudi predsednik zdruæenja dr. Milan
Medved; povedal je tudi, da je za izpeljavo po-
stopka pri oblikovanju sekcije Euroelectric pri-
stojen sekretar Niko Martinec. Kot naËrtujejo v
vodstvu zdruæenja, naj bi to zadevo konËali na
tematski konferenci.

Miro Jakomin

DISTRIBUCIJA

KMALU PODPIS
PISMA O NAMERI
Trenutno so v sklepni fazi pogajanja o pripravi
pisma o nameri za ustanovitev Holdinga sloven-
ske distribucije, ki naj bi ga predstavniki dræa-
ve podpisali s predstavniki pidov. Kot je pove-
dal mag. Andrej ©uπterπiË, vodja projekta pre-
strukturiranja distribucijskih podjetij v holding
distribucije, je bil pred kratkim pripravljen
predlog pisma o nameri. V zvezi s tem so æe ste-
kli prvi pogovori z ministrom za okolje prostor
in energijo mag. Janezom KopaËem in predstav-
niki pidov. V bistvu gre za predlog o ureditvi
odnosov med dræavo in delniËarji, ki jih zasto-
pajo pidi, in sicer glede njihovega deleæa, ki ga
imajo v obliki delnic v sedanjih petih distribu-
cijskih podjetjih ter glede moænosti in naËina
prenosa tega deleæa v prihodnji holding distri-
bucije. Hkrati gre tudi za dogovor o skupnem
sodelovanju pri ustanavljanju holdinga in ureja-
nju odnosov pri upravljanju. Moænost je sicer

ta, da dræava sama ustanovi holding s svojim
deleæem, vendar se je odloËila, da poskuπa dose-
Ëi dogovor z drugimi delniËarji in skupaj z nji-
hovim deleæem ustanovi holding. Kot je znano,
se trenutno pripravljajo na ustanovitev hËerin-
ske druæbe UDO (upravljalec distribucijskega
omreæja), ki naj bi po novi energetski zakonoda-
ji postal sistemski operater. Poleg tega je v pri-
pravi tudi ustanovitev hËerinske druæbe Nova
energija, ki se nahaja v zadnji fazi pred odloËi-
tvijo. Ta je trenutno v rokah Andreja Plahutni-
ka, direktorja Urada za varstvo konkurence, ki
mora ugotoviti priglasitev omenjene koncentra-
cije. Ta v nobenem primeru ne sme omejevati
konkurence, temveË mora biti kupcu na trgu za-
gotovljena moænost izbire dobavitelja elektriËne
energije. Kakor koli æe, obe hËerinski druæbi
naj bi bili sestavni del holdinga distribucije,
vpraπanje je samo, v kakπni obliki naj bi to
izvedli. Odgovor naj bi posredovale naroËene
πtudije, ki so trenutno πe v fazi izdelave. Seveda
pa obstaja tudi moænost za ustanovitev drugih
hËerinskih druæb, na primer za druge træne de-
javnosti. S socialnega vidika pa je zelo pomem-
bno, da gre v tem primeru za mehek prehod
prestrukturiranja distribucijskih podjetij v take
dejavnosti, kjer se bodo zdruæeni deli distribu-
cije poleg nalog, ki sodijo v njihov delokrog,
ukvarjali tudi z dejavnostmi, ki bodo omogoËale
konkurenËnost na trgu, kjer ga sedaj zasedajo
posamezna podjetja v lasti lokalnih skupnosti.

Miro Jakomin

DISTRIBUCIJA

ZIMA SPET POKAZALA
SVOJO MO»
Letoπnje zimsko neurje je bilo ob koncu febru-
arja do nekaterih distribucijskih podjetij bolj
prizanesljivo, do drugih pa bistveno manj. Te-
æak in moker sneg je v marsikaterem sloven-
skem kraju lomil veje in drevesa, ki so padala
na nadzemne nizkonapetostne in srednjenapeto-
stne vode in jih poπkodovala. V tem Ëasu je
ostalo brez elektrike veËje πtevilo odjemalcev, na
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sreËo pa so delovne skupine v razmeroma krat-
kem Ëasu obnovile poπkodovane naprave (prva
nujna sanacija) in zagotovile nemoteno oskrbo.
Trenutno poteka nadaljnja obnova omreæij, za
katero so potrebna dodatna investicijska sred-
stva.
V Elektru Ljubljana so se teæave pri dobavi
elektriËne energije pojavile na obmoËjih Cerkni-
ce, Logatca, Æireh, IvanËne Gorice, Polhovega
Gradca, Zagradca, Æirovskega vrha, Ljubljane,
Zagorja in drugod. Iz obratovanja je izpadlo se-
dem razdelilnih transformatorskih postaj in 83
srednjenapetostnih daljnovodov, prizadetih pa
je bilo okrog 120 tisoË odjemalcev. V podjetju
Elektro Maribor tokrat niso imeli veËjih teæav
pri oskrbi z elektriËno energijo, razen na obmo-
Ëju Haloz, kjer so bili poπkodovani vodniki in
izolatorji. Za odpravo okvar so angaæirali sku-
pino delavcev, ki so æe v nekaj urah zagotovili
nemoteno oskrbo. Na obmoËju Elektra Celje so
bili poπkodovani tokovodniki na posameznih
nizkonapetostnih omreæjih in srednjenapeto-
stnih vodih. V razliËnih Ëasovnih obdobjih je bi-
lo za elektriËno energijo prikrajπanih pribliæno
9.500 odjemalcev. Na Gorenjskem so imeli naj-
veË teæav na obmoËjih TræiËa, Æeleznikov,
Kranjske Gore, Kranja, ©kofje Loke, Medvod
itd. Prvi dan je brez elektriËne energije ostalo
33 transformatorskih postaj, ob drugem mo-
Ënejπem sneæenju pa kar 120 transformatorskih
postaj. Okvare jim je uspelo odpraviti z domaËi-
mi zaposlenimi, v nekaterih primerih pa so na
pomoË poklicali druge izvajalce del. Na Primor-

skem je moËno sneæenje v prvem navalu poπko-
dovalo naprave na obmoËjih Postojne, Kambre-
πkega, Zadloga, SviπËakov, Oblakovega vrha itd.
V drugem navalu je bila motena oskrba na
obmoËjih ©ebrelje, Hotenje, Trebuπa, Kanalski
Lom, Breginj, Dreænica, Log pod Mangartom,
UËeja, Cerkljanski vrh, Gorenc in drugod. Po-
novno sneæenje pa je povzroËilo teæave na
obmoËjih Brkinov in Banjπke planote ter na
Cerkljanskem in Tolminskem. Iz obratovanja
sta izpadla tudi daljnovoda Nova Gorica-Ajdov-
πËina ter Kozina-»rni Kal. 
Po prvih grobih ocenah znaπa πkoda v Elektru
Ljubljana 55 milijonov tolarjev, v Elektru Pri-
morska 45 milijonov tolarjev, v Elektru Celje
18,5 milijona tolarjev, v Elektru Gorenjska 4
milijone tolarjev, v Elektru Mariboru pa 750 ti-
soË tolarjev (skupno v distribuciji veË kakor 122
milijonov tolarjev). Sicer pa so tovrstni izredni
dogodki spet opozorili na potrebo po πe veËjih
vlaganjih v elektroenergetske naprave, s Ëimer
naj bi zagotovili bolj varno in stabilno obratova-
nje.

Miro Jakomin

ELEKTRO PRIMORSKA

SOUPRAVLJANJE 
TUDI V PRIMORSKI 
DISTRIBUCIJI
V prvem obdobju po sprejetju Zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS,
πt. 42/93) razvoj na podroËju uvajanja delavske-
ga soupravljanja v elektroenergetskih podjetjih
ni bil ravno hiter, v poznejπih letih pa je ven-
darle priπlo do premikov, med drugim tudi v
elektrodistribuciji. V podjetju Elektro Primor-
ska so se za delavsko participacijo odloËili πele
proti koncu leta 2003. Dogovor o sodelovanju
delavcev pri upravljanju druæbe sta na podlagi
5. Ëlena omenjenega zakona podpisala Elektro
Primorska, javno podjetje za distribucijo elek-
triËne energije, ki ga zastopa direktor David Va-
lentinËiË, in svet delavcev Elektro Primorska, ki
ga zastopa predsednik Klavdij »uk. Najprej so
pripravili poslovnik o delovanju sveta delavcev,
potem so z vodstvom podpisali dogovor o sodelo-
vanju, sedaj pa pripravljajo naËrt dela v priho-
dnjem obdobju. Ta naj bi vseboval spremljanje
dejavnosti na podroËju reorganizacije podjetja,
naloge na podroËju varnosti in zdravja pri delu
in podobno. Kot je znano, ima svet delavcev
predvsem naslednje pristojnosti: skrbi, da se
izvajajo zakoni in drugi predpisi ter sprejete ko-
lektivne pogodbe in doseæeni dogovori med sve-
tom delavcev in delodajalci; predlaga ukrepe, ki
so v korist delavcev; sprejema predloge in pobu-
de delavcev in jih - Ëe so upraviËeni - upoπteva
pri dogovarjanju z delodajalcem; pomaga pri
vkljuËevanju v delo invalidom ter starejπim in
drugim delavcem, ki jim je zagotovljeno poseb-
no varstvo. Kot je povedal predsednik »uk, ki v

CIGRE

MEDNARODNI SIMPOZIJ O
OBRATOVANJU

INTERKONEKCIJ
V organizaciji Sloko Cigre bo v ljubljan-
skem Grand hotelu Union 5. in 6. aprila

potekalo mednarodno posvetovanje na te-
mo razvoja in delovanja interkonekcij v lu-

Ëi aktualnih preoblikovanj evropskega
energetskega trga. Priznani domaËi in tuji

strokovnjaki s πtevilnih podroËij bodo v
okviru dvodnevnega sreËanja govorili o ra-
zvojnih moænostih in povezovanju elektroe-

nergetskih omreæij, oblikovanju sodobnih
daljnovodnih povezav in njihovem umeπËa-
nju v prostor ter drugih aktualnih vpraπa-

njih, kot so odprava ≈ozkih grl«, koordina-
cija in varnost obratovanja ter vpeljava

oziroma posledice deregulacijskih pravil.
VeË podrobnosti lahko zveste na spletni

strani www.cigre-drustvo.si.

Brane JanjiÊ
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podjetju opravlja delo vodje sluæbe za informa-
tiko, so z vodstvom vzpostavili dobro sodelova-
nje. Res pa je, da se bodo morali v nekaterih
zadevah πe uskladiti, saj se predstavniki obe
strani v proces soupravljanja πele uvajajo. Me-
ni, da bodo delavci sedaj bolje obveπËeni o zade-
vah, ki se dogajajo v podjetju, priËakuje pa tu-
di, da bo vodstvo resno obravnavalo vse pobude
in predloge delavcev ter sprejelo ustrezne reπi-
tve. Sicer pa je svet delavcev Elektro Primorske
pripravljen na konstruktivno sodelovanje tudi z
njihovim sindikatom. Z vzajemnim delovanjem
vseh - vodstva podjetja, sveta delavcev in sindi-
kata - naj bi dosegli spodbudne uËinke ne samo
pri æe omenjenih nalogah, temveË tudi pri po-
slovni uspeπnosti podjetja.

Miro Jakomin

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

NEUSTREZNA PLA»NA
POLITIKA VODI 
V BREZPOSELNOST
Na GZS so pred kratkim prejeli æe tretje letno
poroËilo o gospodarskem stanju v dræavah EU,
ki ga je 16. februarja 2004 v Bruslju pripravil
institut CESifo. Kot pojasnjuje podpredsednik
GZS Miro Sotlar, so v tem poroËilu omenjeni tu-

di sistemi plaËnih politik v EU. PoroËilo posebej
poudarja, kako lahko politika plaË - poveËanje
izhodiπËnih plaË po vseh tarifnih razredih za
enak nominalni znesek - v daljπem obdobju bi-
stveno prispeva k v veËji brezposelnosti. In prav
to je oblika, ki jo v Sloveniji predlaga ZSSS. V
poroËilu je kot primer omenjena NemËija, kjer
je bilo z empiriËno analizo dokazano, da so ure-
sniËene sindikalne zahteve po poviπevanju plaË
za enake nominalne zneske - namesto odstotnih
poviπanj plaË - dolgoroËno povzroËile poveËanje
brezposelnosti, predvsem pri srednje in niæje
izobraæenih kadrih, in sicer s 6 odstotkov na kar
22 odstotkov v obdobju od leta 1975 do 2001.
Najbolj izrazite posledice tovrstne plaËne politi-
ke pa so se pokazale v Vzhodni NemËiji. Nadalje
Sotlar omenja, da je v skladu z letnim poroËilom
Evropske fundacije za izboljπanje æivljenjskih in
delovnih razmer za Republiko Irsko in Republi-
ko Avstrijo razvidno, da sta leta 2001 obe dræavi
uporabili nominalne zneske za poveËanje plaË v
najniæjih tarifnih razredih. Ko sta ugotovili,
kam to vodi, sta to obliko opustili in preπli na
proporcialno poveËanje plaË. Glede situacije v
Sloveniji pa Sotlar ugotavlja, da se slovensko
gospodarstvo trenutno spopada z ostro konku-
renco na trgih s cenejπo delovno silo. Ker se na-
hajamo tik pred vstopom v EU, je treba seveda
voditi tako plaËno politiko, ki bo omogoËala slo-
venskemu gospodarstvu konkurenËnost in vlaga-
nje novo ustvarjene dodane vrednosti v razvoj.

Miro Jakomin

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 

Z OBNOVAMI ÆELIJO
DOSE»I 
©E VE»JE U»INKE
Letoπnji poglavitni projekti Savskih elektrarn
Ljubljana so bili sprejeti v skladu z razvojnim
programom druæbe. Po besedah Draga Polaka,
direktorja podjetja SEL, ki deluje v okviru
HSE, so æe lani spomladi izdelali razvojni pro-
gram, ki je bil obravnavan in potrjen na nad-
zornem svetu, nato pa so ga sprejeli tudi na
skupπËini SEL konec avgusta 2003. V tem ra-
zvojnem programu so si poleg zanesljive, varne
in kakovostne proizvodnje elektriËne energije
zadali tudi druge pomembne prioritetne naloge.
V prvi vrsti je treba omeniti obnovo HE Medvo-
de ter obnovo in doinπtalacijo HE Moste. Katera
obnovitvena dela so predvidena v HE Medvode?
Pri tem projektu, katerega investicijska vre-
dnost znaπa veË kakor tri milijarde tolarjev, gre
za zamenjavo turbin s poveËanim izkoristkom in
moËjo, kar je prilagojeno æe poveËani moËi
obnovljenih generatorjev in novih blok transfor-
matorjev; s tem bodo pridobili veËjo razpoloælji-
vo moË in proizvodnjo. S poveËano pretoËnostjo
HE Medvode bodo dosegli tudi optimalnejπe
obratovanje verige HE MavËiËe-HE Medvode. Z
vgradnjo zapornic na turbinskih iztokih bodo
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poenostavili zaustavitev agregatov v Ëasu revi-
zijskih in remontnih del. Z zamenjavo dotrajane
lastne rabe in sekundarne opreme agregatov pa
bodo omogoËili optimalnejπe in zanesljivejπe
obratovanje ter daljinsko vodenje iz centra vo-
denja SEL. Del omenjenih obnovitvenih del so
uresniËili æe lani, drugi del je predviden za le-
tos, ostala dela pa naj bi po terminskem naËrtu
uresniËili do konca leta 2005. ©e veËjo teæavo
glede na starost in dotrajanost pa pomeni HE
Moste, ki je edina akumulacijska elektrarna v
Sloveniji z moænostjo tedenske izravnave preto-
kov, kar omogoËa proizvodnjo vrπne energije ter
zagotavljanje rezervne in regulacijske moËi. Pri
tem so se v SEL πe posebej angaæirali na podro-
Ëju uveljavljanja druæbene sprejemljivosti tega
projekta. Poleg nujnega lobiranja, da bi sprejeli
potrebno odloËitev o celoviti obnovi in doinπta-
laciji HE Moste, so se precej trudili tudi za
ustrezno predstavitev tega projekta v lokalni
skupnosti in pri vseh tistih, ki so projektu doslej
nasprotovali. Sicer pa so poleg omenjenih pro-
jektov predvidene πe druge obnove obstojeËih
elektrarn. Poteka tudi sodelovanje SEL pri gra-
dnji novih elektrarn na Savi in sodelovanje SEL
z vodnogospodarskimi podjetji pri nekaterih
skupnih projektih, kot sta vzdræevanje breæin in
ËiπËenje vodotokov. Zelo pomembno je tudi, da
se trudijo za zmanjπevanje negativnih vplivov
energetskih objektov in naprav na okolje. Kako-
vost poslovnega in proizvodnega procesa doka-
zujejo s certifikatom kakovosti ISO 9001, usme-
ritvam zakona o vodah pa sledijo z okoljevar-
stvenim certifikatom SIST EN ISO 14001. 

Miro Jakomin
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V SARAJEVU »ETRTA
BALKANSKA ENERGETSKA
KONFERENCA 
Zmanjπanje preseæka proizvodnih zmogljivosti
je dejstvo, ki ga ne moremo zanemariti. Tako
je investiranje v nove zmogljivosti postalo nov
izziv, posebej za tiste, ki izkoriπËajo obnovljive
vire energije. Balkan ponuja velik, πe neizra-
bljen potencial virov energije, posebej obnov-
ljivih, ki bi lahko z uËinkovito rabo znatno po-
veËali ponudbo celotne regije in njene okolice.
VroËa tema na Balkanu je πe vedno prenova
elektro industrije, katere namen je tudi vzposta-
vitev skupnega regionalnega trga elektrike do
leta 2005. Pomemben korak v to smer je leto-
πnja ponovna povezava dveh podroËij UCTE, ki
bo ponudila veËjo moænost sodelovanja med
balkanskimi dræavami. Ena izmed najpomem-
bnejπih oblik sodelovanja je na podroËju R&R,
ki je deleæno podpore Evropske komisije.
Na Ëetrti Balkanski energetski konferenci, ki
bo letos v Sarajevu od 26. do 28. maja, se bo-
do spet sreËali strokovnjaki s podroËja tehni-
Ëne, ekonomske in pravne stroke ter izmenjali
izkuπnje, zamisli in mnenja o nadaljnjem razvo-
ju balkanske elektro industrije.
Teme letoπnje konference so:
- NaËrtovanje novih zmogljivosti
- Regionalni trg elektriËne energije
- Ponovna povezava podroËij UCTE 
- Investicije v obnovljive vire energije
- Integracija obnovljivih virov energije
- Regulacija trga elektriËne energije
- Regulacija pri trgovanju elektrike med 

dræavami
- NaËrtovanje in udejanjanje energetskih 

sistemov
- Energetske storitve za porabnike
- Deregulacija - praktiËni primeri
- Raziskovanje in izobraæevanje v novem 

tisoËletju
Organizacijski odbor konference vabi vse, ki bi
na konferenci radi sodelovali kot razstavljalci
ali sponzorji, naj pokliËejo na telefonsko πtevil-
ko +386 31 678 119 ali poπljejo e-poπto na
marketing@balkanpower.org. VeË informacij o
konferenci dobite na spletni strani
http://www.balkanpower.org.



ZSSS

STRATE©KI SVET 
NE MORE NADOMESTITI 
DIALOGA
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slove-
nije so v zaËetku marca povedali, da so iz sred-
stev javnega obveπËanja izvedeli, da je Strateπki
svet za zdravstveno reformo, ki ga vodi predse-
dnik vlade, spremenil zasnovo zdravstvene re-
forme. Dosedanje izgube obveznega zdravstve-
nega zavarovanja bo prevzel dræavni proraËun,
del dolga pa bo dræava poravnala z delno priva-
tizacijo javnega sektorja. Po besedah predsedni-
ka mag. Duπana SemoliËa v ZSSS temu ostro
nasprotujejo, saj je kritje dolga zdravstvene
blagajne s privatizacijo zdravstva v nasprotju s
socialnim sporazumom, poleg tega pa bi to resno
ogrozilo raven pravic iz osnovnega zdravstvene-
ga zavarovanja. Vlada socialnih partnerjev, s
katerimi je po dolgotrajnih pogajanjih 22. apri-
la 2003 podpisala socialni sporazum za obdobje
od leta 2003 do 2005, ni seznanila o spremenjeni
zasnovi zdravstvene reforme, Ëeprav so odloËi-
tve strateπkega sveta po mnenju omenjene sindi-
kalne centrale v marsiËem v nasprotju s social-
nim sporazumom. V vodstvu ZSSS so prepriËa-
ni, da strateπki svet ne more nadomestiti social-
nega dialoga. Zato so vlado pozvali, da spoπtuje
podpisani socialni sporazum in o spremenjeni
zasnovi zdravstvene reforme opravi usklajeva-
nje med socialnimi partnerji v okviru ekonom-
skega in socialnega sveta.

Miro Jakomin

MODRA, d. o. o.

DELAVNICE ZA 
BOLJ USTVARJALNE 
SESTANKE
Koliko Ëasa prebijete na sestankih, dogovorih,
usklajevanjih in delavnicah? Se vam zdi, da je
ta Ëas velikokrat slabo izkoriπËen in bi v skupini
lahko naredili veliko veË in bolje? Kot menijo v
podjetju Modra, komunikacije in moderiranje,
d.o.o., lahko moderator iz ljudi izvabi velik
ustvarjalni potencial in uglasi tudi veliko πtevilo
razliËnih glasov. To pa je kljuËnega pomena za
uspeh organizacij tako v zasebnem kot javnem
sektorju. Hkrati so moderatorski prijemi prvi
pogoj za demokratiËno izvedbo procesov sodelo-
vanja javnosti pri odloËanju o javnih zadevah.
Tovrstno usposabljanje v obliki enodnevnih de-
lavnic na Fuæinskem gradu v Ljubljani vodi
mag. Vida Ogorelec Wagner, ki je leta 2002 kot
prva v Sloveniji pridobila mednarodni certifikat
Certified Professional Facilitator. Od leta 1998
je naËrtovala in izvedla æe veË kakor petdeset
delavnic o procesih sodelovanja javnosti in sku-

pinskega dela v organizacijah. Usposabljanje za
delo moderatorja je namenjeno vsem, ki se sre-
Ëujejo z naËrtovanjem in vodenjem skupinskih
procesov in æelijo spoznati pomen, vlogo in delo
moderatorja ter temeljne moderatorske veπËine.
Po besedah voditeljice je naËin podajanja vse-
bin izrazito izkustven in temelji na simulacijah,
ki jim sledijo teoretiËne predstavitve in pogovor
z udeleæenci. Poleg tega v podjetju Modra orga-
nizirajo tudi delavnice na podroËjih moderira-
nja v strateπkem naËrtovanju in grafiËnega mo-
deriranja. Med naroËniki tovrstnih storitev so
πtevilna podjetja in ustanove, med njimi tudi
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki se
je odloËilo za tako imenovano izvedbeno usposa-
bljanje v svoji hiπi. Ker se pojavljajo Ëedalje ve-
Ëje potrebe po osvojitvi moderatorskih veπËin,
bi bilo primerno, da bi se za tako usposabljanje
bolj kakor doslej odloËali tudi v elektroenerget-
skih podjetjih in sindikatih, kjer so pogajalske
veπËine odloËilnega pomena za uspeπno delova-
nje. 

Miro Jakomin

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE

KMALU GRADNJA 
AKUMULACIJSKEGA 
BAZENA 
Kako trenutno poteka gradnja HE Boπtanj? Kot
je v zaËetku marca pojasnil vodja projekta gra-
dnje Miran Ægajner, so na prelivnih poljih pred
kratkim konËali betonaæo prvega in drugega ste-
bra. Trenutno dela intenzivno potekajo æe na
tretjem stebru prelivnih polj. Na strojnici pote-
kajo betonaæe vtoËnega trakta - betonaæa ste-
brov vtoka -, na iztoËnem delu strojnice pa je
konËana betonaæa prvega konusa sesalne cevi za
prvi agregat. Tako so februarja vgradili 6.300
kvadratnih metrov hidrotehniËnega betona in
182 ton armaturnega æeleza. Po doseæeni trdno-
sti pa so nato zaËeli razopaæevati in prestavljati 
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opaæ na drugi iztok. Prav zdaj tudi dobavlja-
jo in montirajo hidromehansko opremo Lot H
- vodila za prelivna polja, vgradnja zidanih
ploπË v primarnem betonu, priprave na izde-
lavo zapornic itd. -, ter turbinsko in genera-
torsko opremo Lot TG - vbetonirani deli v
strojnici, modelni preizkus turbine, materiali
za doloËeno opremo itd. Za dobavo in monta-
æo elektro opreme so æe pripravili razpisno
dokumentacijo za energetski transformator
Lot MT, drugi razpisi elektro opreme pa so πe
v pripravi. Poleg tega je Ægajner povedal, da
so pridobili soglasje Slovenskih æeleznic in je
bila s tem dopolnjena vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja za akumulacijski ba-
zen Lot A3. Razpisana je tudi javna razgrni-
tev s strani MOPE v Sevnici, ki je del postop-
ka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ta
dokument naj bi predvidoma pridobili aprila,
ko naj bi se zaËela tudi konkretna gradnja.
Trenutno projektirajo akumulacijski bazen
Lot A3, hkrati pa tudi vrednotijo ponudbe za
izvedbo teh del.

Miro Jakomin

ELEKTRO-GORENJSKA

GOSTOVANJA
RAZSTAVE O GORENJSKI
ELEKTROENERGETIKI
Projekt Elektra Gorenjska, d.d. iz Kranja z
naslovom ≈Elektroenergetika skozi Ëas« s
knjigo, promocijskimi objavami, nagradnimi
akcijami v medijih in na prireditvah, razstavo
ter predavanji je v javnosti naletel na dober
sprejem. Tako je Elektro Gorenjska v konfe-
renËni dvorani hotela Kokra na Brdu pri
Kranju na pobudo dr. Ivana Kejæarja, organi-
zatorja predavanj Rotary cluba Kranj, pred
kratkim izvedla predavanje na temo ≈Elektro-

energija - vËeraj, danes, jutri«. Predsednik
uprave druæbe Joæe Knavs in prodajni inæenir
Drago Papler sta ob tej priloænosti podrobne-
je predstavila druæbo Elektro Gorenjska in tr-
govanje z elektriËno energijo ter odgovarjala
na aktualna vpraπanja povezana z odprtjem
energetskega trga. Predstavljena je bila tudi
knjiga o 40-letnici Elektra Gorenjska, katere
izvode so Ëlani Rotary cluba Kranj na koncu
predavanja prejeli v dar.
Po gorenjskih osnovnih πolah pa je æe od za-
Ëetka leta na gostovanju dokumentarno-zgo-
dovinska razstava ≈Elektroenergetika skozi
Ëas«. Tako je v sodelovanju z ravnateljem
osnovne πole France Preπeren v Kranju Ale-
πem Æitnikom in psihologom Alfonzom Poto-
Ënikom januarja letos v πolskih prostorih po-
tekala prva gostujoËa razstava zgodovine go-
renjske elektroenergetike. Februarja se je
razstava preselila na osnovno πolo Bistrica pri
TræiËu. Ravnateljica Marija Klofutar je ob
tem menila, da je bilo ob februarski razstavi
pripravljeno predavanje Draga Paplerja o
elektroenergetiki tudi dober praktiËni prikaz
in priloænost za poklicno in izobraæevalno
usmerjanju uËencev. PouËna tematika o elek-
troenergetiki z vidika zgodovinskega priËeva-
nja, tehniπkega razvoja in v izobraæevalne na-
mene pa je bila marca v sodelovanju z ravna-
teljem Milanom Rejcem predstavljena πe v
osnovni πoli Gorje pri Bledu. 

Drago Papler

ELEKTROIN©TITUT MILAN VIDMAR 

PROF. DR. MAKS
BABUDER POSTAL
»LAN EAZU
V Salzburgu je bila 6. marca letos skupπËina
Evropske akademije znanosti in umetnosti
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(ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM
EUROPAEA) s slavnostnim sprejemom novih
rednih Ëlanov akademije. V razred VI. Tehno-
loπke in okoljske znanosti je bil sprejet prof.
dr. Maks Babuder, direktor Elektroinπtituta
Milan Vidmar iz Ljubljane.
Evropska akademija znanosti in umetnosti
(EAZU) zdruæuje pribliæno 1300 znanstveni-
kov in umetnikov, med njimi 15 Nobelovih na-
grajencev, in tvori mreæo mislecev, ki daje ev-
ropski, Ëedalje bolj razcepljeni druæbi, po-
membne etiËne in znanstvene usmeritve. Aka-
demija ima πest razredov, in sicer duhovne
znanosti, medicina, umetnosti, naravoslovne
znanosti, druæbene, pravne in gospodarske
znanosti, tehnoloπke in okoljske znanosti ter
svetovne religije. EAZU je rezultat dolgega in
skrbnega zorenja. Njeni zaËetki segajo v leto
1985, ko je bila ustanovljena delovna skupina
v Salzburgu in je pozneje prerasla v Akademi-
jo, k Ëemur so najveË prispevali njeni prvi ar-
hitekti: salzburπki srËni kirurg Felix Unger,
dunajski nadπkof in kardinal Franz König ter
filozof Nikolaus Lobkowicz. Akademija sode-
luje v procesu zdruæevanja Evrope. Prizade-
va si iz raznolikosti kultur posameznih naro-
dov s pomoËjo organizacijske povezanosti Ev-
ropi ponuditi celovit organizem, sestavljen iz
posameznih celic. EAZU tvorijo redni Ëlani,
Ëastni Ëlani in izredni Ëlani, med njimi je tudi
nekaj Ëlanov iz Slovenije. Na letoπnji skupπËi-
ni je bil za zaπËitnika Evropske akademije
znanosti in umetnosti imenovan predsednik
Republike Slovenije dr. Janez Drnovπek. VeË
si lahko ogledate na spletni strani EAZU:
http://www.european-academy.at.

Danila Bartol

TE-TOL

GLASILO MEGAVAT
Februarja letos je zaËelo v slovenskem elek-
trogospodarstvu izhajati πe eno glasilo. Vod-
stvo TE-TOL se je odloËilo, da bo druæba πti-

rikrat na leto izdajala Megavat. V ta namen je
zaposlilo delavko za odnose z javnostmi. Kot
je napisal v uvodnih mislih glasila direktor
druæbe Aleksander Mervar, so v TE-TOL za
boljπo obveπËenost in dvig ugleda druæbe v
javnosti lani oblikovali spletne strani z inter-
aktivno stranjo, namenjeno aktivni komuni-
kaciji z zunanjo javnostjo. Svojim zaposlenim
in upokojencem pa poleg spletnega obveπËanja
ponujajo πe Ëasopis Megavat, s katerim æelijo
vse, ki jim je namenjen, izËrpno obveπËati,
bogatiti in sproπËati ter jih vsake tri mesece
popeljati skozi aktualna dogajanja, razvoj, iz-
zive in æivljenje TE-TOL.
Æe prva πtevilka je vsebinsko pestra, saj vse-
buje razliËne prispevke, od pogovora z mini-
strom mag. Janezom KompaËem o aktualnih
energetskih dogodkih v letoπnjem letu do te-
hniËnih novosti v TE-TOL, poskusnem kurje-

nju biomase, lanskih proizvodnih rezultatih,
sindikalni dejavnosti, upokojenskem æivljenju
in ne nazadnje nagradno kriæanko. Dvanajst
strani informativnega, kratkega in jedrnatega
branja, obogatenega z vrsto barvnih foto-
grafij.

Minka Skubic
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ot so ob sprejemu nove
uredbe pojasnili v vla-
dnem uradu za infor-
miranje, je vlada 30.

decembra 2003 sprejela Uredbo
o doloËitvi fiksne cene za distri-
bucijsko in prenosno omreæje, s
katero je fiksirala tedaj upora-
bljene cene na trgu na raven, ve-
ljavno od 1. decembra 2003 na-
prej. Uredba je bila sprejeta za-
radi pravilnika Agencije za ener-
gijo RS, ki je doloËal cene za upo-
rabo elektroenergetskih omreæij.
S pravilnikom je namreË Agenci-
ja ogrozila zastavljene makroe-
konomske cilje vlade in bi tako
lahko poslabπala konkurenËno
sposobnost gospodarstva.
Poleg tega so predstavniki ome-
njenega urada πe pojasnili, da se
nova uredba nanaπa tudi na dolo-
Ëitev fiksnih cen omreænine za di-
stribucijsko in prenosno omreæje,
in sicer po skupinah tarifnih
odjemalcev, v skladu s sezonami
in razmerji teh cen med sezona-
mi, kot jih doloËa cenik za upora-
bo elektroenergetskega omreæja.
Ta je sestavni del pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o doloËitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omreæij in kri-
terijih za upraviËenost stroπkov.

Kako o novi vladni uredbi razmi-
πljajo v vodstvu Gospodarskega
interesnega zdruæenja distribuci-
je elektriËne energije? Omeniti je
namreË treba, da sta se πe do ne-
davnega pojavljali dve razlagi
Uredbe o doloËitvi trdne (fiksne)
cene omreænine za distribucijsko
in prenosno omreæje. Po prvi ra-
zlagi naj bi bila zamrznjena cena,
po drugi pa cenik. To je v bistvu
pomenilo naslednje: »e je zamr-
znjena cena, so prihodki nekoli-
ko viπji, Ëe pa je zamrznjen ce-
nik, so prihodki nekoliko manjπi.
Po sprejetju nove vladne uredbe
je jasno, da je to vpraπanje sedaj
reπeno. Ker pa je problematika
omreænine veËplastna, smo za do-
datno pojasnilo v zaËetku marca
zaprosili Alojza Saviozzija, poslo-
vodjo GIZ distribucije. Kot je
uvodoma povedal, so se v predlo-
gih gospodarskih naËrtov distri-
bucijskih podjetij æe na zaËetku
odloËili za ≈niæjo« razliËico, da bi
bilo manj popravkov. 

Kaj se je potem
dejansko zgodilo?
≈Potem se je zgodilo, da je tudi
prevladala taka razliËica. To po-
meni, da distribucijska podjetja
naËrtujejo normalen razvoj ozi-

roma obseg investicij, kot ga je
potrdila vlada. ManjkajoËa sred-
stva za uresniËitev investicijskega
naËrta, ki jih ni mogoËe pokriti z
amortizacijo kot najpomembnej-
πim virom, pa bodo nadomeπËena
z dolgoroËnimi krediti, o katerih
bodo odloËali nadzorni sveti po-
djetij.«

Kako je sedaj z moænostjo ra-
zvoja v distribuciji? 
≈Tako predstavniki distribucij-
skih podjetij, kot Ëlani nadzorne-
ga sveta podjetij menimo, da bo-
sta v vmesnem obdobju tako vla-
da kot Agencija za energijo naπli
dogovor, po katerem bodo podje-

UJEN DOGOVOR O DVIGU
OMREÆNINE!
N

Vlada RS je na seji ob koncu februarja med dru-
gim sprejela tudi novo Uredbo o doloËitvi trdne
(fiksne) cene omreænine za distribucijsko in preno-
sno omreæje, ki doloËa cene omreænine v skladu s
sezonskim nihanjem, kot je doloËeno s pravilnikom
o doloËitvi cen za uporabo elektroenergetskih om-
reæij in kriterijih za upraviËenost stroπkov, ki je
veljal leta 2003. »e je πe do nedavnega bilo odprto
vpraπanje, ali je zamrznjena cena ali cenik, te di-
leme po sprejetju nove vladne uredbe ni veË. Ob
tem pa v GIZ-u distribucije opozarjajo na potrebo
po sklenitvi dogovora o dvigu omreænine, ki naj bi
distribuciji zagotovil nadaljnji razvoj.

K
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Alojz Saviozzi, poslovodja Gospodarskega
interesnega zdruæenja distribucije elektriËne
energije: flV distribuciji si æelimo, da se
vlada in Agencija za energijo Ëim prej
dogovorita o potrebnem dvigu omreænine in
tako omogoËita vnaprej znane pogoje tako
elektrodistribuciji, kakor tudi odjemalcem
elektriËne energije.«

Foto Miro Jakomin



FEBRUARJA MINIMALEN DVIG CEN
Februarja letos so bile cene æivljenjskih potrebπËin v Slo-
veniji za 3,6 odstotka viπje od lanskih februarskih. Kot
so sporoËili iz dræavnega statistiËnega urada se je blago v
tem obdobju podraæilo za 2,5 odstotka, storitve pa precej
veË, in sicer za 6,3 odstotka. Cene so bile februarja neko-
liko viπje tudi v primerjavi z letoπnjimi januarskimi, pri
Ëemer so se najmanj poveËale po izraËunu cen æivljenj-
skih potrebπËin (za 0,1 odstotka), najveË pa po izraËunu
drobnoprodajnih cen (za 0,3 odstotka). DrugaËe pa so k
skupnemu poviπanju cen februarja najbolj prispevali po-
draæitve obveznega avtomobilskega zavarovanja, elektri-
Ëne energije in avtomobilov.
Delo, 28. februar

ISTRABENZ IN GORENJE SKUPAJ NA ELEKTRO TRG
Druæbi Istrabenz energetski sistemi in Gorenje sta v za-
Ëetku marca podpisali pogodbo o ustanovitvi podjetja
Istrabenz-Gorenje, trgovanje in prodaja elektriËne ener-
gije, ki se bo ukvarjalo s proizvodnjo in trgovino z elek-
triËno energijo. Podjetje bo svoje poslovne priloænosti
iskalo doma in v tujini, æe prihodnje leto pa naj bi pro-
dali med tri in πtiri tisoË gigavatnih ur elektriËne energi-
je. Podjetje bo vodil Iztok Sotoπek, poleg trgovanja z
elektriËno energijo pa naj bi se ukvarjalo tudi s proizvo-
dnjo, pri Ëemer so kot ciljni trgi nove druæbe omenjeni
NemËija, Avstrija, »eπka, Slovaπka in nekatere republike
nekdanje Jugoslavije, predvsem BiH. 
VeËer, 5. marec

ÆE LETOS PRVA SOLARNA ELEKTRARNA
Prva solarna elektrarna bo v Sloveniji zaæivela predvi-
doma oktobra v vasi Narin v obËini Pivka. Pilotni pro-
jekt, ki ga obËina pripravlja skupaj z Elektrom Primor-
ska, Notranjskim ekoloπkim centrom in Institutom za
obnovljive vire energije, naj bi v celoti stal 171.000 ev-
rov, njegovo obratovanje pa naj bi emisije ogljikovega
dioksida v dræavi zmanjπalo za 28.500 kilogramov na
leto. Pri solarni elektrarni je namreË bistvenega pomena,
da je sonce vir energije, ki je zastonj in ga je v izobilju
ter ne proizvaja toplogrednih plinov. Poleg tega solarni
modul nima gibljivih delov, ne povzroËa sevanja ali hru-
pa in ima trajnost 40 let, zato ga v ekoloπko bolj razvitih
dræavah æe pogosto uporabljajo. Sicer pa bo elektrarna
zgrajena v obliki samostojeËe kovinske konstrukcije v vi-
πini 1,5 do 2,5 metra in bo imela nazivno moË 25kW.
Razprostirala se bo na 400 kvadratnih metrih in bo ob-
dana s kamnitim zidom, znaËilnim za tamkajπnjo po-
krajino, ki bo sluæil tudi kot zaπËita pred sunki vetra.
STA, 16. marec

KMALU ZNAN NA»RT PRIVATIZACIJE TE-TOL 
NaËrt privatizacije ljubljanske termoelektrarne toplarne
naj bi na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo izde-
lali do konca marca, pri Ëemer se v javnosti kot najre-
snejπa kandidata za nakup dræavnega deleæa omenjata
druæbi Energetika in novoustanovljena Istrabenz-Gore-
nje. Kot je znano, sta sedanja druæbenika v TE-TOL dr-
æava z nekaj veË kot 65-odstotnim deleæem in mestna ob-
Ëina Ljubljana s slabimi 35 odstotki. »eprav je naËrt
privatizacije πe v pripravi, so v Energetiki prejeli ponud-
bo dræave za zamenjavo dræavnega deleæa v TE-TOL za
deleæ Energetike v Geoplinu, kar naj bi bilo sprejemljivo
tudi za mestno obËino, ki si æeli, da bi skupaj z Eneregti-
ko postala veËinski lastnik v toplarni.
Finance, 16. marec

Priredil Brane JanjiÊpo
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tja dobila viπjo omreænino, ki bo
zagotavljala cenejπi razvoj in
omogoËila tudi vraËilo æe prej
omenjenih kreditov. Pri tem se-
veda ne smemo pozabiti tudi
sredstev, potrebnih za vzdræeva-
nje omreæja in naprav. Æe v pre-
teklosti se je veËkrat dogajalo, da
so se te stvari prepletale. Enkrat
je bilo veË sredstev za en namen,
drugiË pa za drugega. Energetski
zakon, ki je zdaj v fazi sprejema-
nja, daje πe veË poudarka zane-
sljivi, kakovostni in tudi cenovno
primerni oskrbi odjemalcev.«

In kakπna so vaπa nadaljnja
priËakovanja?
≈Moram poudariti, da si v elek-
trodistribuciji æelimo, da se vlada
in Agencija za energijo Ëim prej
dogovorita o potrebnem dvigu
omreænine in tako omogoËita
vnaprej znane pogoje tako elek-
trodistribuciji, kakor tudi odje-
malcem elektriËne energije. Me-
nim pa, da je kategorija ≈donos«
v tem trenutku manj pomembna,
kot so prava sporoËila za celotno
regulatorno obdobje, Ëeprav se
da razumeti, da naj bi bilo to ja-
bolko spora. Kot se je dalo raz-
brati iz sporoËil vlade v Ëasu ob
sprejemanju nove uredbe, je bilo
priËakovati reπitev te problemati-
ke æe februarja letos, sedaj pa
smo sredi marca in zadeva πe kar
stoji. Ker nam letoπnje leto s svo-
jimi ≈dogodki« ne bo posebej na-
klonjeno, priËakujemo hitrejπe
dogovarjanje in zadovoljiv rezul-
tat za vse prizadete, to je za odje-
malce, distribucijo, Eles in druge
ustanove, ki so pristojne za ener-
getiko.«

Miro Jakomin
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eguliranje cen za upo-
rabo elektroenergetskih
omreæij sodi med naj-
pomembnejπe in tudi

zahtevnejπe naloge energetskih
regulatorjev. V Sloveniji je z le-
tom 2003 zaËelo veljati prvo re-
gulativno obdobje na tem podro-
Ëju, doloËeno za leta 2003 do
2005. Z njim je Agencija za ener-
gijo RS na podlagi ekonomskih
spodbud uvedla in opredelila si-
stem reguliranja in nadzora cen
za uporabo elektroenergetskih
omreæij.
V okviru regulativnega obdobja
je predvidena tudi letna stopnja
dviga cen za omreænino, in sicer
naj bi se leta 2004 za prenosno in
distribucijsko omreæje poveËale
za 15,03 odstotka in dodatno za
2,3 odstotka zaradi upoπtevanja
rasti indeksa cen industrijskih
proizvodov. Bralcem Naπega sti-
ka smo æe predstavili obπirne de-
javnosti od oktobra 2003, ko smo
pripravili in posredovali prvi
predlog korekcijskih faktorjev
oziroma cen omreænine v letu
2004, pa do konca leta 2003, ko
je agencija objavila pravilnik z
novimi cenami, vlada pa je nato
dan pozneje oziroma zadnji dan
v letu 2003 z uredbo doloËila tr-
dno ceno omreænine v prvi polo-
vici leta 2004.
Glede na to, da je uredba v prvih
πestih mesecih leta 2004 oziroma
v prvi polovici drugega leta regu-
lativnega obdobja agenciji odvze-
la zakonske pristojnosti pri dolo-
Ëanju omreænine, smo takoj pri-
pravili analizo uredbe oziroma

razliËnih vidikov njenega uresni-
Ëevanja, predvsem finanËnih po-
sledic. Konec januarja smo vlado
RS in Ministrstvo za gospodar-
stvo, kot predlagatelja uredbe,
ter resorno ministrstvo, Ministr-
stvo za finance in Urad RS za ma-
kroekonomske analize in razvoj
seznanili z naπimi ugotovitvami.
Med pomembnejπimi je bila, da je
doloËitev trdne cene omreænine z
dne 1. decembra 2003 moËno po-
segla v naËrtovano dinamiko zbi-
ranja sredstev za elektroenerget-
ska omreæja in zaradi neupoπte-
vanja sezon postavila odjemalce v
neenakopraven poloæaj. Tarifni
odjemalci bi v prvem polletju res
plaËali manj omreænine, kot bi jo
po objavljenem ceniku agencije,
in sicer pribliæno 2,087 milijarde
tolarjev manj, upraviËeni odje-
malci pa celo 222 milijonov tolar-
jev veË. Posledica uredbe, ki je
imela πibko pravno podlago, bi
bilo dodatno poveËevanje cenov-
nih nesorazmerij med tarifnimi in
upraviËenimi odjemalci, poveËala
pa bi se tudi verjetnost nedovolje-
nega prelivanja sredstev med re-
guliranimi in nereguliranimi de-
javnostmi. 
Ministrstvu za gospodarstvo, v
vednost pa prej navedenim na-
slovnikom ter podjetjem prenosa
in distribucije elektriËne energije,
je agencija 19. februarja poslala
πe dopis, v katerem smo zaprosili
za mnenje v zvezi z neuradnimi
tolmaËenji uredbe, ki so se zaËela
pojavljati v strokovni javnosti, in
za dodatne podatke v zvezi s
pravno utemeljitvijo uredbe.

Do dialoga v zvezi s tem ni priπlo,
je pa vlada RS 24. februarja
objavila Uredbo o dopolnitvi
uredbe o listi blaga in storitev, za
katere se uporabljajo ukrepi
kontrole cen, in nanjo med dru-
gim dodatno uvrstila tudi omre-
ænino za distribucijsko in preno-
sno elektroenergetsko omreæje.
Tri dni pozneje je bila v Uradnem
listu RS objavljena πe nova Ured-
ba o doloËitvi trdne (fiksne) cene
omreænine za distribucijsko in
prenosno omreæje, ki ob doloËitvi
trdne cene od prvega marca pa
do prvega julija letos upoπteva v
pravilniku in ceniku agencije
uveljavljene sezone. S tem so bile
upoπtevane vsaj tiste pripombe
agencije, ki so se nanaπale na ne-
enakopraven poloæaj odjemalcev
zaradi neupoπtevanja sezon v pr-
vi uredbi vlade. Uredba o doloËi-
tvi trdne cene omreænine, ki je bi-
la sprejeta 24. februarja, je za
odjemalce vsekakor praviËnejπa
od prve. 
Cilj agencije po vsem tem dogaja-
nju, ki ga ni mogla predvideti in
na katerega ni imela vpliva, je
zdaj predvsem postaviti Ëim bolj
realne podlage za vzpostavitev
pogojev za ponovni prevzem za-
konskih pristojnosti doloËanja
cen omreænine po izteku veljav-
nosti uredbe. Ob tem se postavlja
dodatno vpraπanje v zvezi z de-
janskimi pristojnostmi agencije
na tem podroËju, ki na eni strani
izhajajo iz Energetskega zakona,
po drugi pa so povezane z odloËi-
tvijo vlade RS, da se na listo bla-
ga in storitev, za katere se upora-
bljajo ukrepi vladne kontrole
cen, doda tudi omreænina za di-
stribucijsko in prenosno elektro-
energetsko omreæje. Navedeni
ukrep vlade RS namreË v praksi
pomeni dvojni nadzor cen omre-
ænine, pri Ëemer ima odloËilno
vlogo oziroma zadnjo besedo vla-
da, in ne regulator. 
Agencija v sklopu svojih rednih

OZABLJAMO NA TEMELJNE
CILJE REGULACIJE
P

Nova uredba vlade RS o doloËitvi trdne cene om-
reænine, ki je zaËela veljati prvega marca, je glede
na dejstvo, da ohranja postavljena razmerja med
skupinami, za odjemalce praviËnejπa kakor ured-
ba, ki jo je vlada sprejela 31. januarja 2003. Se-
veda pa ne prinaπa odgovora na vpraπanje, kaj se
bo z omreænino dogajalo po prvem juliju letos.

R
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nalog spremljanja delovanja re-
guliranih dejavnosti æe izvaja
analize rezultatov poslovanja teh
dejavnosti in reguliranih podjetij
kot celote v letu 2003. Æe med le-
tom smo naredili πtevilne analize,
pregled prihodkov iz cen za upo-
rabo elektroenergetskih omreæij
v letu 2003, ki smo ga pripravili v
zaËetku marca letos, pa je poka-
zal, da realizirani prihodki le mi-
nimalno odstopajo od prihodkov,
ki jih je agencija naËrtovala v re-
gulativnem okviru. Ker podjetja
vseh podatkov, potrebnih za na-
tanËnejπe analize, πe niso posre-
dovala, bo agencija najpozneje
do sredine aprila naredila vse na-
Ërtovane analize in ugotovitve
uporabila pri doloËanju priho-
dnjih ukrepov na tem podroËju.
Æe doslej zbrani podatki pa potr-
jujejo, da sta uredbi zelo moËno
posegli v regulativni okvir.
Celovito ovrednotenje razmer v
prvem letu regulativnega obdo-
bja in posledic odloËitev vlade v
prvem polletju leta 2004 torej za
zdaj πe ni mogoËe. Poleg tega se v
zvezi s prihodnjim delovanjem
prenosnega in distribucijskih po-
djetij oziroma njihovih regulira-
nih dejavnosti pojavlja cela vrsta
nejasnosti oziroma neznank, po-
vezanih z naËrtovano reorganiza-
cijo teh podjetij. Dodatne spre-
membe bo prinesel tudi novelira-
ni energetski zakon, ki naj bi bil
sprejet do vstopa Slovenije v Ev-
ropsko unijo. 
Z vidika reguliranja dejavnosti

prenosa in distribucije elektriËne
energije je pomembno tudi dej-
stvo, da Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo v Ëasu spreje-
manja regulativnega okvira πe ni
potrdilo desetletnih razvojnih
naËrtov podjetij in s tem naËrta
vlaganja v omreæje. Zato je agen-
cija v regulativnem okviru upoπ-
tevala investicijska vlaganja, ki
so jih predlagala regulirana po-
djetja, in jih po lastni presoji gle-
de na realizacijo v preteklosti in
oceno zmoænosti izvajanja v po-
sameznem letu ustrezno prilago-
dila. Zdaj je ministrstvo na ra-
zvojne naËrte podjetij dalo sogla-
sje, vendar pa naËrtovane vre-
dnosti niso povsod enake tistim iz
regulativnega okvira. Poleg tega
ima vlada kot veËinska lastnica
teh podjetij tudi moænost nepo-
srednih posegov v njihovo naloæ-
beno politiko. 
Ob vsem tem bi se kaj lahko zgo-
dilo, da bi pozabili, zakaj je na
tem podroËju predvidena regula-
cija oziroma kaj je temeljni cilj
veËletnega regulativnega okvira.
Ta je tako reguliranim dejavno-
stim kakor tudi porabnikom za-
gotoviti predvidljivost, enim z vi-
dika pogojev poslovanja in priËa-
kovanih poslovnih rezultatov,
drugim z vidika cen energenta.
»e gre za industrijske porabnike
elektriËne energije, tudi njim s
tem omogoËamo laæje naËrtova-
nje in veËjo predvidljivost uspe-
πnosti poslovanja. V sedanjih ra-
zmerah o predvidljivosti zagoto-

vo ni veË mogoËe govoriti, pa tudi
zanesljivost oskrbe zagotovo ni
boljπa.
Agencija zdaj nima vloge regula-
torja, temveË sanatorja razmer.
Zaradi cele vrste neznank in no-
vih dejstev, ki se pojavljajo s
sprejemanjem novih uredb, se
agencija odloËa med razliËnimi
moænostmi. Mednje sodijo: izva-
janje obstojeËega regulativnega
okvira s korekcijo objavljenih
cen, uveljavitev objavljenih cen
za leto 2004 ali nova doloËitev cen
za krajπe obdobje. Agencija se
lahko odloËi tudi za tako imeno-
vani reopening oziroma odpira-
nje regulativnega okvira, pri ka-
terem je mogoËe spremeniti ozi-
roma prilagoditi nekatere izhodi-
πËne toËke, ali celo za doloËitev
novega regulativnega okvira.
Iskanje najustreznejπe reπitve
nastalih razmer pomeni za agen-
cijo veliko dodatnega, nepredvi-
denega dela. Glede na dejstvo, da
se drugi regulatorji v Evropi ne
sreËujejo s takimi posegi dræave,
pa to prinaπa tudi potrebo po ce-
loviti oceni razmer na podroËju
reguliranja elektroenergetskega
sektorja v Sloveniji, πe posebej
glede na zahteve direktive Ev-
ropske unije. Ob tem tudi ne mo-
remo spregledati moænosti, da
lahko vlada v drugi polovici leta
znova poseæe v cene omreænine.

Dr. Joæe Koprivnikar
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amero o ustanovitvi hËe-
rinskega podjetja na po-
droËju kogeneracije je
marca potrdil nadzorni

svet Elektra Maribor. Kot je po-
vedal Tomaæ OreπiË, Ëlan uprave
Elektra Maribor, naj bi se o viπini
lastninskih deleæev podjetij dogo-
vorili v Ëasu priprave druæbene
pogodbe. S sodelovanjem naj bi
dosegli ugodne sinergijske uËinke
v korist lastnikov vkljuËenih po-
djetij in uporabnikov tovrstnih
storitev, hkrati pa bodo uresniËe-
vali tudi temeljne usmeritve Slo-
venije, ki izhajajo iz NEP. V prvi
fazi naj bi zgradili kogeneracijski
objekt s plinsko turbino ali s plin-
skimi motorji v energetskem siste-
mu mariborskega javnega podje-
tja Toplotna oskrba, hkrati pa je
predvidena tudi gradnja kogene-
racijskega objekta na lokaciji Pri-
stan. Uvajanje tega projekta je po
besedah OreπiËa splet sodelovanja
partnerjev, ki predstavljajo me-
stno energetiko in zaokroæujejo
celotno poslovno verigo, in sicer
od dobave zemeljskega plina, pro-
izvodnje toplotne in elektriËne
energije, pa vse do zagotavljanja
odkupa toplote in elektrike. Mari-
borska podjetja Elektro, Plinar-

na in Toplotna oskrba namreË po-
krivajo s svojo ponudbo veËino
potreb po energentih v mestu in
bodo povezana preko skupnega
podjetja pomenila trdnejπo po-
slovno strukturo ob prehodu na
skupni evropski energetski trg.
DolgoroËno gledano pa je namen
omenjene hËerinske druæbe ne le
delovanje na podroËju mestnih
projektov in v okviru Mestne ob-
Ëine Maribor, temveË tudi na po-
droËju industrijskih projektov.

KljuËne dejavnosti
v podjetju 
»eprav so v Elektru Maribor na-
Ërtovali izgubo v viπini 1,285 mili-
jarde tolarjev, so prejπnje leto

ETO©NJI POSLOVNI IZZIVI
ELEKTRA MARIBOR
L

Mariborska podjetja Elektro, Plinarna in To-
plotna oskrba naj bi predvidoma πe v prvi polo-
vici leta ustanovila hËerinsko druæbo za gradnjo
novih kogeneracijskih objektov. V soproizvodnjo
elektriËne in toplotne energije nameravajo v
dveh letih vloæiti 1,3 milijarde tolarjev. Poleg
tega letos naËrtujejo πe veË drugih pomembnih
poslovnih projektov, s katerimi naj bi zagotovili
nadaljnji razvoj podjetja. Na prvem mestu so
vsekakor pospeπene priprave na 1. julij 2004 in
druge dejavnosti, ki jih distribuciji narekuje
novela energetskega zakona.

N

22 Tomaæ OreπiË, Ëlan uprave Elektra Maribor.
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konËali s 194 milijoni tolarjev Ëi-
stega dobiËka, kar je rezultat us-
peπnega poslovnega delovanja.
Ambiciozne naloge si je vodstvo
podjetja zastavilo tudi za tekoËe
poslovno leto. Pred kratkim je
nadzorni svet sprejel gospodarski
naËrt za leto 2004, ki sledi temelj-
ni strategiji podjetja in je rezultat
delovanja notranjih in zunanjih
dejavnikov. KljuËni izziv z infor-
macijskega in trænega vidika, ki
ga narekuje novela energetskega
zakona, je gotovo 1. julij 2004, ko
bo pribliæno 19 tisoË odjemalcev
na obmoËju Elektra Maribor do-
bilo status upraviËenih odjemal-
cev. Pred kratkim so v podjetju
oblikovali skupino strokovnja-
kov, ki pospeπeno uresniËujejo
vsebinski del tega projekta (pri-
prava pogodb), na naslednji sto-
pnji pa se bodo lotili naËrtovanja
trænih dejavnosti. Poleg omenje-
nih nalog pa so za Elektro Mari-
bor - kar seveda velja tudi za dru-
ga distribucijska podjetja - dolgo-
roËno pomembne tudi naslednje
naloge oziroma prelomnice, ki jih
uvaja novela energetskega zako-
na: 1. julij 2007, ko bodo tudi ta-
rifni odjemalci postali upraviËeni
odjemalci (gre za popolno sprosti-
tev trga z elektriËno energijo),
uvedba sistemskega operaterja in
pravna loËitev dejavnosti uprav-
ljanja in træenja. Tako v tem tre-
nutku sodi med najbolj kljuËne
naloge na podroËju preoblikova-
nja distribucijskega sektorja prav
ustanavljanje Holdinga slovenske
distribucije (HSD).
OreπiË je omenil tudi, da bodo le-
tos v podjetju Elektro Maribor
namenili najveË pozornosti kako-
vostnemu uresniËevanju glavnih
nalog podjetja, med katerimi je
omenil πe zlasti zanesljivo in ka-
kovostno dobavo elektriËne ener-
gije konËnim uporabnikom. Da
bi lahko ta cilj tudi v prihodnje
dosegali z optimalnimi stroπki, so
seveda potrebne nove investicije
(RTP Melje, RTP Murska Sobo-
ta itd.) Ob tem pa si zelo prizade-
vajo tudi za Ëim bolj prijazne
storitve uporabnikom elektriËne
energije.

Pospeπeno uvajanje
kontrolinga 
Poleg æe omenjenih zunanjih de-
javnikov - prilagajanje spremem-
bam v energetski zakonodaji - po-
djetju narekujejo hiter tempo de-
lovanja tudi notranji dejavniki.

Eden kljuËnih procesov, ki jih
uvajajo v letu 2004, je funkcija
kontrolinga. S pomoËjo svetoval-
nega podjetja so jo zaËeli uvajati
æe proti koncu minulega leta. V
prvi fazi so opravili pregled ob-
stojeËih kategorij kontrolinga v
podjetju. V drugi fazi so doloËili
prihodnjo obliko strukture in ob-
sega kontrolinga v podjetju. Pri
tem je gotovo kljuËnega pomena
doloËanje sistemov kontrolinga.
Tako bo kontroling imel πest siste-
mov, kot so organizacijski sistem,
informacijski sistem, stroπkovni
sistem in investicijski sistem ter
sistem podpore odloËanja in si-
stem ocenjevanja uspeπnosti. Za
samo delovanje podjetja sta klju-
Ënega pomena stroπkovni in inve-
sticijski sistem. Trenutno poteka
uresniËevanje tretje faze, to je
implementacija. Uprava je 1.
aprila imenovala Andrejo ZeleniË
MariniË za vodjo delovne skupi-
ne, ki se ukvarja z uvajanjem
kontrolinga.
≈Naπ cilj je, da kontroling ne bi
obtiËal kot nek teoretiËni model v
predalu, temveË ga z vso resno-
stjo in podporo uprave æelimo tu-
di dejansko spraviti v polno æiv-

ljenje. V kontrolingu vidimo
kljuËno strateπko poslovno funk-
cijo v podjetju. Vidimo ga kot
funkcijo, ki naj bi omogoËala
merjenje uËinkovitosti izvajanja
posameznih procesov v podjetju.
Zavedamo se namreË naslednje-
ga: »esar ne moremo meriti, tega
v podjetju tudi ne moremo izbolj-
πevati! In vsak proces potrebuje
neke merljive, sprejemljive kate-
gorije,« je pojasnil OreπiË.
Ob tem je πe omenil, da poteka
uresniËevanje projekta nove si-
stematizacije z opisom in vredno-
tenjem delovnih mest ter novim
plaËnim sistemom. V sektorju
storitev, ki ga od 1. februarja na-
prej vodi Andrej KosmaËin,
zdruæujejo enote, racionalizirajo
poslovanje in spremljajo uËinko-
vitost po dodani vrednosti na za-
poslenega. V sektorju træenja pa
veliko pozornost namenjajo na-
povedovanju porabe elektriËne
energije in zniæevanju odstopanj
od voznih redov v odvisnosti od
vremenske napovedi in drugih
dejavnikov, kar so zelo uspeπno
uresniËili æe lani.

Miro Jakomin
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Tomaæ OreπiË je po izobrazbi
univerzitetni diplomirani inæenir
strojniπtva. S trænimi dejavnostmi
je praktiËno povezan æe vse od za-
Ëetka odpiranja trga z elektriËno
energijo. Kot direktor je πest let
vodil podjetje Glas 2000, d. d., ki
se je ukvarjalo s svetovanjem
upraviËenim odjemalcem na trgu
z elektriËno energijo. Od 1. maja
2003 naprej opravlja delo Ëlana
uprave javnega podjetja Elektro
Maribor. Poleg raznih obveznosti
v prostem Ëasu, kolikor mu ga πe
ostane, pripravlja tudi magistrsko
delo na podroËju ekonomskih
znanj, smer finance.
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ovod za odloËitev izdela-
ve desetletnega varno-
stnega poroËila je bila le-
ta 2001 izdana odloËba

Uprave Republike Slovenije za
jedrsko varnost (URJSV) in pa
leta 2002 sprejeti zakon o varstvu
pred ionizirajoËimi sevanji ter o
jedrski varnosti.Slednji prav ta-
ko vsebuje zahtevo po desetle-
tnem varnostnem pregledu elek-
trarne. Po naslednjem varno-
stnem pregledu bo NEK upravi
za jedrsko varnost predlagala po-
daljπanje obratovalnega dovolje-
nja elektrarni za naslednjih deset
let. Podobno prakso izdelave
varnostnega poroËila imajo tudi
po drugih evropskih dræavah,
vendar pa tam tovrstno poroËilo
ni nujno podlaga za terminsko
doloËeno obratovalno dovoljenje.
≈Izdelave varnostnega poroËila
smo se lotili v veË fazah. V prvi
smo pripravili program izdelave
poroËila na podlagi navodil Me-
dnarodne agencije za atomsko
energijo, ki predpisuje, kaj mora
tovrstno poroËilo vsebovati in ka-
tere vrste ocen in analiz se pri iz-
delavi uporabljajo. NaËrt je odo-
brila URSJV, ki pa je tudi izrabi-
la moænost, da program pregleda
misija IAEA in tako ugotovi, ali

ustreza njihovim zahtevam. Tako
smo imeli v elektrarni septembra
2001 na delovnem obisku misijo
IAEA. Njenim Ëlanom smo pred-
stavili naËrt izdelave poroËila,
pokazali dokumentacijo in imeli z
njimi razprave na to temo. Tako
kot je obiËaj pri tovrstnih misi-
jah, so tudi po obisku pri nas na-
redili poroËilo s predlogi za iz-
boljπanje programa in ga posre-
dovali republiπki upravi, ki nam
je zatem izdala odloËbo,« je po-
stopek priprav na izdelavo poro-
Ëila pojasnil Joæe ©piler, vodja od-
delka za analize v NE Krπko in
vodja izdelave varnostnega pre-
gleda s strani elektrarne.
Izdelave pregleda so se lotili v za-
Ëetku leta 2002 in ga konËali de-
cembra lani. Pri tem so angaæira-
li zunanje izvajalce, saj za tako
obseæno in dolgotrajno delo la-
stnih strokovnjakov v elektrarni
nimajo na voljo. VeËino dela so
opravili Westinghouse, Geome-
trix skupaj z domaËimi izvajalci
na Ëelu s fakulteto za gradbeniπ-
tvo iz Ljubljane, ABS Counsul-
ting in Enconet. Zunanji izvajalci
za tovrstna dela po besedah Joæe-
ta ©pilerja pomenijo tudi veËjo
neodvisnost konËnega izdelka, ki
je po vsebini najobseænejπa, naj-

bolj sistematiËna in celovita ana-
liza ter ocena varnosti elektrarne
vse od zaËetka obratovanja pa do
danes, to je v 23 letih njenega de-
lovanja.
Skladno s programom so obdelali
ustreznost lokacije elektrarne,
pri Ëemer so ugotavljali, ali so v
letih obratovanja nastale spre-
membe, ki vplivajo na ustreznost
lokacije. Med te spremembe bi
lahko πteli jezove na Savi, mo-
ænosti poplav, seizmiËnost lokaci-
je. Posebnega pregleda so bili de-
leæni desetletni pregledi in razi-
skave geofizikalnih meritev na te-
renu. Pri pregledu projekta elek-
trarne je bil pomemben vidik
pregled in primerjava modernih
varnostnih standardov z dejan-
skimi stanjem na elektrarni, z
namenom, da se predlagajo tiste
izboljπave, ki so varnostno in
stroπkovno upraviËene. Pregled
obratovanja je zajemal vse pro-
cese, od obratovanja, testiranja
opreme do njenega vzdræevanja.
Pregledano je bilo stanje opreme
glede na procese staranja in ko-
rozijsko-erozijske uËinke, ki lah-
ko zmanjπajo funkcionalnost
opreme. Pri inæenirskih dejavno-
stih so ugotavljali, ali so te vode-
ne na ustrezen naËin in ali je do-
kumentacija dopolnjena skladno
s spremembami, ki nastajajo na
opremi zaradi njene zamenjave
ali dopolnitve. Poleg vsega tega
so bili posebnega pregleda dele-
æni radioaktivni odpadki, in si-
cer, ali jih v elektrarni ustrezno
oznaËujejo, z njimi pravilno rav-
najo in jih primerno skladiπËijo.
Nadalje so bili pregledani admi-
nistrativni vidiki elektrarne, kot
je njena organiziranost, usposa-
bljanje zaposlenih, prenos obra-
tovalnih izkuπenj in zagotavlja-
nje kakovosti. Prav tako so bili
na reπetu naËrtovanje in ukrepi
ob izrednih dogodkih, vodenje
elektrarne v takih primerih in
ustreznost povezav z zunanjimi

A VARNOST NE KR©KO
POSKRBLJENO
Z

V NE Krπko so lani dokonËali prvi desetletni
varnostni pregled. Pregled so izdelali skladno s
priporoËili Mednarodne agencije za atomsko
energijo o izvajanju varnostnih pregledov v jedr-
skih elektrarnah. Po evropskih jedrskih elektrar-
nah je praksa, da tovrstne preglede opravijo vsa-
kih deset let. V Ameriki imajo drugaËen sistem
za redno spremljanje varnosti in sproti nadgra-
jujejo varnost v skladu z razvojem predpisov, te-
hnologije in industrijskih standardov. Tudi lan-
ski pregled v Krπkem je pokazal, da je varnost
nujni pogoj za obratovanje elektrarne.
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institucijami, ki so aktivirane za
tak primer. Posebno poglavje je
namenjeno tudi radioloπki zaπËiti
in oceni vplivov elektrarne na
okolje

Posodobitve so stalnica 
v Krπkem
≈Proces pregledov v elektrarni je
potekal tako, da so izdelovalci
najprej pregledali moderne var-
nostne standarde in industrijsko
prakso in s tem postavili okvir,
kako bi moderna elektrarna ta-
kega tipa, kot je naπa, morala iz-
gledati, in zatem ta okvir primer-
jali z obstojeËim stanjem pri nas,
ter ugotavljali, kje so razlike. Za

vsako ugotovljeno razliko so pre-
dlagali priporoËilo in predlog
uskladitev. Ko smo imeli listo pri-
poroËil, smo se lotili presoje, ka-
tera od teh priporoËil so stro-
πkovno in varnostno najbolj
uËinkovita za naπo elektrarno. Te
predloge smo zdruæili v konËnem
povzetku in predlagali URSJV,
da se izvedejo do naslednjega 10-
letnega varnostnega pregleda
elektrarne,« je pojasnil postopke
dela varnostnega pregleda Joæe
©piler. Celoten varnostni pregled
je bil dokumentiran v 35 poroËi-
lih, ki obsegajo skupaj veË kakor
5000 strani. Projekt je imel tri te-
meljne cilje. PrviË pokazati, da je
elektrarna danes toliko varna,
kot je bila takrat, ko je zaËela
obratovati. Celoviti uËinki vseh
sprememb, ki smo jih uvajali, ni-
so zmanjπali varnosti. DrugiË,
procesi staranja: erozija in koro-
zija, ki sta opazni, sta pod ustre-
znim nadzorom, stanje opreme je
zadovoljivo, in elektrarna lahko
varno obratuje naslednjih deset
let. TretjiË, z uvajanjem izboljπav
iz naslova modernih varnostnih
standardov pa se bodo razlike

med 23 let staro krπko elektrarno
in novimi tovrstnimi elektrarna-
mi minimizirale.
Sicer pa obseg predlaganih iz-
boljπav ni prav dolg, ker elek-
trarna ves Ëas sama skrbi za mo-
dernizacijo in se prilagaja novim
standardom in varnostnim zahte-
vam, predvsem ameriπkim, ka-
mor po tehnologiji sodi. Kot ugo-
tavlja sogovornik, konËna ocena
varnostnega pregleda potrjuje
dosedanje ocene, ki so jih dobili
od πtevilnih mednarodnih misij,
da je krπka jedrska elektrarna
primerljiva z jedrskimi elektrar-
nami v zahodnem svetu. Pose-
bnih preseneËenj zanje ni bilo.
Podobno kot po drugih jedrskih
elektrarnah se tudi v NEK pojav-
lja vpraπanje, kako zagotoviti
Ëim bolj zanesljivo napajanje po-
membne opreme z elektriËno
energijo. Tudi v Krπkem razmi-
πljajo o prigraditvi manjπega do-
datnega dizel agregata. NaËrtuje-
jo tudi dodatne prikljuËke pri
obstojeËih rezervarjih za vodo,
ki bodo poveËali zanesljivost pri
zagotavljanju dovolj velikih koli-
Ëin vode. Reπili bodo tudi πibko
toËko pri morebitnem zlomu ce-
vovoda v bliæini baterijskega pro-
stora in v ta namen vgradili izola-
cijski ventil. Nekaj bo tudi spre-
memb v procedurah za obratova-
nje in vzdræevanje.
V manjπi meri so ugotovljene po-
manjkljivosti iz varnostnega pre-
gleda vkljuËili æe v petletni naËrt,
ki ga je sprejel nadzorni svet
elektrarne tik pred koncem leta.
V celoti pa jih bodo vkljuËili v ak-
cijski naËrt. ≈Izdelava desetle-
tnega varnostnega pregleda je ko-
ristna tako za nas v elektrarni, πe
bolj pa za upravni organ, kajti z
njegovo pomoËjo pride do celovi-
te ocene, kakπno je stanje elek-
trarne glede na procese, ki se v
njej dogajajo, in glede na nove
varnostne zahteve,« je konËal Jo-
æe ©piler. Hkrati pa je tovrstni
varnostni pregled lahko v kori-
stno pomoË lastnikoma pri vsako-
kratnem sprejemanju odloËitev,
ko je posredi varnost objekta, ki
je nujen pogoj za obratovanje
vsake jedrske elektrarne.

Minka Skubic
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i agotovo najbolj pristojna
oseba za vse vrste radio-
aktivnih odpadkov, dr.
Miran VeseliË, direktor

Agencije za RAO, je v uvodu svo-
jega predavanja dejal, da je ime-
la Slovenija pri visoko radioak-
tivnih odpadkih doslej strategijo
Ëakaj in glej, sedaj pa je priπlo do
spremembe v strategijo glej in be-
ri. Za zdaj je naËrtovana æivljenj-
ska doba rednega obratovanja
NE Krπko do leta 2023, meddr-
æavna pogodba pa predvideva
delitev odpadkov iz elektrarne,
Ëe se lastnika do leta 2025 druga-
Ëe ne dogovorita. Trenutno je v
Krπkem 650 ton urana in leta
2023 naj bi ga bilo 940 ton, dolgo-
æivih RAO pa je 3700 kubiËnih
metrov in jih bo do leta 2023
13130 kubiËnih metrov. Je pa re-
alna moænost podaljπanja obra-
tovanja elektrarne in s tem pove-
Ëanja koliËin vseh vrst RAO od-
padkov. Evropska direktiva tre-
nutno predvideva, da dræave z
jedrskim programom najdejo lo-
kacije za shranjevanje RAO do
leta 2008, kar pomeni sprejetje
programov shranjevanja do leta
2005. V ta namen je treba prouËi-
ti moænosti gradnje nacionalnega
odlagaliπËa, izvoza odpadkov z
zaËasnim odlaganjem v tuji dræa-
vi ali pa poiskati in se vkljuËiti v
mulitnacionalno regijsko odlaga-

liπËe. Razlika med tremi moæno-
stmi je predvsem v viπini stro-
πkov. Shranjevanje visoko radio-
aktivnih odpadkov na suhem je
mogoËe v soli ali magmatskih ka-
meninah in za naπo dræavo je
vpraπljivo, ali sploh imamo pogo-
je za tovrstno odlagaliπËe.
V nadaljevanju je dr. VeseliË po-
stregel s podatki, da so na eks-
pertni ravni s pomoËjo IAEA pri-
πli do izraËuna, da bi za visoko
RAO, kjer je cena odlaganja v tr-
dnih kameninah od devetsto do
tisoË evrov za kilogram urana,
potrebovali od 520 milijonov do
milijardo dolarjev za tovrstno
skladiπËe, kar ni ekonomiËna op-
cija za naπo dræavo. Tako trenu-
tno naËrtujemo odlaganje visoko
RAO v vertikalnih jaπkih s hori-
zontalnim odlaganjem, alternati-
va je πe odlaganje v glini, kjer so
viπji vhodni stroπki, in pa odlaga-
nje v globokih vrtinah. Prav vrti-
ne so priporoËljive za deæele z
majhnimi jedrskimi programi,
saj je tovrstno shranjevanje bi-
stveno cenejπe - okrog 60 milijo-
nov evrov za vrtino. Pri nas je
ustrezna geologija tal za tovrstne
vrtine v vzhodni Sloveniji. Pro-
blem pri tovrstnem shranjevanju
pa je ustrezna temperatura zem-
lje.
Pred odloËitvijo za katero koli
skladiπËe za visoko RAO mora

imeti naπa dræava razvojno stra-
tegijo na tem podroËju, ki bo od-
govorila na vpraπanje, ali se bo-
mo odloËili za izvoz za vsako ceno
in ali je to tudi etiËna reπitev. Vse-
kakor pa bo po VeseliËevem mne-
nju vmesno suho skladiπËe nuj-
nost.
O spremenjenem gledanju na
multinacionalna odlagaliπËa tudi
v Mednarodni agenciji za atom-
sko energijo (IAEA), kjer je dese-
tletje veljalo naËelo, da vsaka dr-
æava poskrbi za odlaganje svojih
odpadkov, je v nadaljevanju go-
voril dr. Andrej Stritar, direktor
Uprave Republike Slovenije za
jedrsko varnost. Tovrstno odla-
galiπËe pomeni predvsem bolj ra-
cionalno porabo denarja in veËjo
varnost. Gradnja veËjega πtevila
manjπih odlagaliπË je draæja in
skrb za varnost bolj razprπena in
zanesljiva, kot je ta lahko na en-
em mestu. Stritarja ne skrbijo
velike jedrske dræave, te bodo re-
πile svoj problem (Skandinavske
deæele ga æe reπujejo), ostajajo
male dræave z malimi jedrskimi
programi, pri katerih bo stroπek
gradnje lastnega odlagaliπËa ve-
lik, prav tako pa bo velik tudi
stroπek za morebitni izvoz v tujo
dræavo, ki bo pripravljena vzeti
tovrstne odpadke. Prav zato je
nastala pobuda, da bi Slovaπka,
Madæarska, Hrvaπka, Avstrija,
Bolgarija in Slovenija, ki imajo
skupno osem jedrskih elektrarn s
1200 MW in 730.044 kvadratnimi
kilometri skupnega ozemlja, za-
Ëele razmiπljati o skupnem odla-
galiπËu visoko RAO, ki bi po do
zdaj znanih podatkih stalo za vso
regijo od devet do dvajset mili-
jard evrov.
Ideja je v zaËetni fazi. Po Stritar-
jevih besedah je bila v medna-
rodni agenciji dobro sprejeta, bo
pa za njeno nadaljnjo obdelavo
nujno potrebno startati s predis-
pozicije, da je tovrstno skladiπËe,
ki bi lahko bilo komercialno zelo

E» MOÆNOSTI 
ZA SHRANJEVANJE RAO
V

Dokumenti s podroËja nizko, srednje in visoko ra-
dioaktivnih odpadkov, ki so sprejeti ali v pripravi,
ter aktivnosti pri uresniËevanju meddræavne po-
godbe o NE Krπko, ki se nanaπajo na to problema-
tiko in so po strokovni plati morale biti konËane
do zaËetka letoπnjega marca, so bili povod druπtvu
jedrskih strokovnjakov, da so druπtveno predava-
nje posvetili razvojnim moænostim za odlaganje vi-
soko radioaktivnih odpadkov.
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uspeπno, v vsaki izmed omenje-
nih dræav, pa tudi, da se to reπi-
tev ne izbere, Ëe ni vsaj pol cenej-
πa od drugih moænosti.
Seveda pa bo tako kot pri nizko
in srednje radioaktivnih odpad-
kih tudi tu glavna teæava javno
mnenje in pa preskok v miselno-
sti, ali naj Ëakamo ali naj kaj na-
redimo.

Minka Skubic
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V Sloveniji je trenutno najbolj aktualno reπevanje
odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov. V Centralnem skladiπËu radioaktivnih odpad-
kov v Brinju gredo obnovitvena dela h koncu in je
naËrtovan tehniËni prevzem za drugo polovico
aprila. Pri visoko RAO smo v fazi spremljanja ra-
zvoja dogodkov na tem podroËju v svetu.

Foto Arhiv Agencije RAO
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ensk, ki delajo na po-
droËju jedrske tehnolo-
gije, je kar precej. Ugo-
tovile so, da so premalo

prepoznavne, in zato so ustanovi-
le svojo sekcijo. Prav tako so
ugotovile, da med moπkimi kolegi
poteka pretok informacij bolje
kakor med njimi, kar je bil eden
od povodov, da so se po vzoru iz
tujine organizirale na nacionalni
ravni in se s tem vkljuËile v Win
Global, ki zdruæuje vsa tovrstna
nacionalna zdruæenja. Po bese-
dah mag. Nadje Æeleznik so svoje
delo opredelile v programu, ki
obsega ozaveπËanje javnosti o je-
drskih in sevalnih dejavnostih, v
katerih delujejo æenske, izmenja-
vo informacij v zdruæenju, pove-
zavo poklicev v zdruæenju, pred-
vsem s predstavitvijo delovnih
podroËij Ëlanic, πtudijskih ogle-
dov in sreËanj. Nadalje je v pro-
gram zajeta organizacijska pod-
pora æenskam v tej stroki in po-
vezava s sekcijami v druπtvu je-
drskih strokovnjakov. »lanice
druπtva, trenutno jih je dobra
dvajseterica, delajo v Upravi Re-
publike Slovenije za jedrsko var-
nost, Agenciji RAO, Onkoloπkem
inπtitutu, Kliniki za nuklearno
medicino, Inπtitutu Joæef Stefan
in drugih raziskovalnih organiza-
cijah, Zavodu za varstvo pri delu
in seveda NE Krπko. V omenjenih
organizacijah opravljajo pred-
vsem strokovno zahtevna dela.
Kot pa so ugotovile, æensk na vo-

dilnih poloæajih na jedrskem po-
droËju pri nas ni. Najviπja delov-
na mesta so vodje oddelkov, v NE
Krπko, ki je πtevilËno najmoËnej-
πa organizacija s tega podroËja,
pa jih tudi na tej ravni ni.

≈Menim, da smo æenske na tem
posebnem podroËju dela lahko
prav tako uspeπne. Smo vestne,
delovne, imamo posluh za sode-
lavce, ne manjka nam strokovno-
sti, manjka pa nam razmeram in
situaciji primerno razpredeno
delovanje na vseh podroËjih,« je
samokritiËno povedala predse-
dnica in dodala, da so æenske na
tem podroËju neformalno podce-
njene, saj se morajo bolj dokazo-
vati in veË delati ter biti najmanj
toliko dobre kot moπki kolegi na
podroËju jedrske stroke.
Nadja Æeleznik dela vsak dan v
sluæbi do πestih zveËer. Doma ima
druæino z dvema otrokoma, stari-
ma devet in trinajst let. Prizna,

ENSKE V JEDRSKI
STROKI
Z

Od lanskega poletja deluje v druπtvu jedr-
skih strokovnjakov sekcija æensk, ki delajo
na podroËju jedrske tehnologije, z imenom
Alfa. Vodi jo mag. Nadja Æeleznik iz Agen-
cije za radioaktivne odpadke. Z njo je tekla
beseda o delu æensk v tej panogi in njihovi
prepoznavnosti v njej.

Æ
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da ji je pri gospodinjskih obve-
znostih v pomoË mati. »e æeli
opraviti vse delo, ki ga zahteva
vodenje sektorja za naËrtovanje
in razvoj v Agenciji RAO, druge
izbire nima kot navedeni delav-
nik. Trenutno so na njeni pisalni
mizi gradiva za pripravo doku-
mentov s podroËja radioaktivnih
odpadkov in njihovo razgradnjo
za vlado in dræavne institucije.
Med njimi je najbolj aktualen
Program razgradnje NEK ter
odlaganje NSRAO in jedrskega
goriva, ki se æe konËuje in bo πel
v kratkem na meddræavno komi-
sijo v sprejem. V devetletnem de-
lu na Agenciji RAO je sogovorni-
ca vodila sanacijo skladiπËa radi-
oaktivnih odpadkov v Zavratcu,
prav zdaj se pod njenim vod-
stvom posodablja skladiπËe
NSRAO v Brinju, bila je vodja
nekaj mednarodnih projektov,
trenutno pa je pristojna tudi za
stike z javnostmi na agenciji. Nje-
no delo je zelo raznoliko, od pov-
sem πtudijskega do raziskovalne-
ga pa do konkretnih del. Za poso-
dobitev centralnega skladiπËa
NSRAO v Brinju je bilo treba
najprej narediti projektno nalo-

go, pridobiti vsa ustrezna dovo-
ljenja in soglasja, voditi upravni
postopek, narediti poroËilo o
vplivih na okolje in varnostno
poroËilo, izpeljati javni razpis in
izbrati izvajalce. Æe na tem kon-
kretnem projektu je Æeleznikova
lahko preverila koristnost sekcije
Alfa. Medsebojna izmenjava in-
formacij in pridobivanje doku-
mentov je postala po dobri polo-
vici leta delovanja sekcije eno-
stavnejπa. 
Kot fizikarko z magisterijem iz
reaktorske fizike in prijavljenim
doktoratom na Filozofski fakul-
teti iz Ëloveπkega dojemanja radi-
oaktivnosti in odlaganja radioak-
tivnih odpadkov jo delo, ki ga
opravlja, veseli in ji pomeni tudi
sprostitev. Napisati sto strani πtu-
dijske naloge, ji ne dela teæav.
Zaveda pa se, da zahteva delo na
podroËju jedrske fizike nenehni
trening moæganov, stalno iskanje
informacij, ki jih moraπ znati tu-
di interpretirati. PodroËje dela
radioaktivnih odpadkov pa zah-
teva veliko akumuliranega zna-
nja in diplomant fakultete potre-
buje vsaj dve leti, da pridobi te-
meljno znanje s tega podroËja.

Na vpraπanje, ali so æenske bolj
primerne za promocijo jedrske
tehnologije v miroljubne namene
in iskanje reπitev za odlaganje
RAO, Æeleznikova odgovarja pri-
trdilno. ≈Æenske smo tiste, ki po-
znamo veËji strah, in Ëe strokov-
njakinja reËe, da je nekaj varno,
to zagotovo prispeva k veËji vero-
dostojnosti informacije,« je na-
daljevala predsednica æenske
sekcije jedrskih strokovnjakinj.
Skupaj z moπkimi kolegi udeja-
njajo enega od poglavitnih ciljev,
in sicer da se o jedrskih dejavno-
stih obveπËa objektivno.
Da pa delo na jedrskem podroËju
ni samo strokovno, so Ëlanice in
Ëlani druπtva jedrskih strokov-
njakov dokazali na druπtvenem
plesu v zaËetku februarja na
OtoËcu. Udeleæilo se ga je okrog
sto pripadnikov obeh spolov.

Minka Skubic
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o besedah Staneta Ko-
privπka, tehniËnega di-
rektorja TE-TOL, jih je
k izvedbi projekta se-

kundarne regulacije spodbudil
trg in z njim povezana priloænost,
da to storitev ponudijo Elesu kot
sistemsko storitev. Drugi razlog
pa je bila potreba po vodenju
proizvodnega procesa po moËi
proizvodnje elektriËne energije
na pragu elektrarne, s Ëimer so
æeleli Ëim bolj zmanjπati odstopa-
nja od voznih redov, ki jih uprav-
ljalec prenosnega omreæja (UPO)
sankcionira. Preden so se odloËi-
li za investicijo, so izdelali πtudijo
moænih sistemskih storitev TE-
TOL, ki je opredelila moæna
obmoËja primarne, sekundarne
ter terciarne regulacije za posa-
mezne agregate.
Ker v TE-TOL poteka komple-
ksen tehnoloπki proces, ki obsega
proizvodnjo elektriËne energije,
toplote in tehnoloπke pare, jim je
Siemens, ki ima izkuπnje z izved-
bo podobnih projektov vodenja
termoenergetskeih objektov, iz-
delal idejni projekt zahtevne in-
vesticije, v katerem so bili opre-
deljeni vsi tehnoloπki podsklopi,
ki sodelujejo v procesu vodenja
celotnega proizvodnega procesa.
≈Instalacija centralnega vodenja
pri kombinirani proizvodnji se
zelo razlikuje od klasiËnih elek-
trarn. Pri soËasni proizvodnji
elektriËne in toplotne energije je
podlaga za proizvodnjo toplotni

del, ki pa se prilagaja trenutni
porabi toplote, in je zato proizvo-
dnja elektriËne energije v nepo-
sredni odvisnosti od proizvodnje
toplotne energije. To pa pomeni,
da mora sistem avtomatizacije

nenehno usklajevati vrednosti
posameznih merilnih veliËin, kot
so natok pare na turbino, obre-
menitev kotla, temperaturo in
pretok toplotnih postaj itd. Pri
tem mora sistem avtomatizacije
upoπtevati razliËne reæime obra-
tovanja, πtevilo trenutno vkljuËe-
nih treh blokov, obremenjenost
toplotnih postaj ter stalno izraËu-
navati zgornjo in spodnjo mejo
moæne proizvodnje elektriËne
moËi. V veliko pomoË pri uspe-
πnem usklajevanju razliËnih zah-
tev pri proizvodnji elektrike in
toplote nam je akumulator toplo-
te, ki je bil vkljuËen v toplarniπki
sistem pred πestimi leti in ima mo-
ænost shranjevanja do 900 MWh

E-TOL TRÆI SEKUNDARNO
REGULACIJO
T

V TE-TOL so o projektu sekundarne regu-
lacije zaËeli razmiπljati pred dvema letoma.
Lani so investicijo vnesli v naËrt in jo v
enem letu uresniËili. Od letoπnjega leta v
okviru EES uspeπno opravlja svojo vlogo.

P

30 Stane Koprivπek: flIzkoristili smo priloænost, ki jo ponuja trg.«
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toplote, kar lahko zadostuje za
deveturno najveËjo proizvodnjo
toplote na pragu TE-TOL,« je
zahtevnost projekta sekundarne
regulacije pojasnil Stane Menart,
vodja projekta. Projekt jim je
izvedel Siemens, ki v tovrstne
projekte vkljuËuje strokovnjake
z vsega sveta, saj jih ni na pretek.
Tako je v TE-TOL na primer so-
deloval avstralski strokovnjak.
Pomembno pa so sodelovali tudi
domaËi obratovalci in vzdræeval-
ci, ki so opravljali tudi ves nad-
zor nad 80 milijonov vredno na-
loæbo.
Sedaj sekundarna regulacija v
Mostah deluje tako, da centralni
regulator obteæbe - krmilnik Si-

matic PCS7 - dobiva veËino po-
datkov od podsistemov (regulaci-
ja turbine ter toplotnih postaj)
po protokolu Profibus. S siste-
mom krmiljenja 110 kV stikaliπËa
ter republiπkim centrom vodenja
pa komunicira po protokolu IEC
870-5-101. Regulacije kotlov za
zdaj niso neposredno povezane v
centralni regulator, kar jim omo-
goËa ohraniti enostavno moænost
kriænega obratovanja med posa-
meznimi kotli in turbinami. Ome-
jitve o proizvodnji kotlov vnese
operater roËno. Zahteva po moËi
na pragu elektrarne lahko pride
iz RCV pri normalnem obratova-
nju ali pa iz podatkovne baze na
operaterjevem raËunalniku, ka-
mor operater vpisuje urne vre-
dnosti voznega reda. Z uporabo
raËunalnika je tudi mogoËe vkla-
pljati posamezne agregate za se-
kundarno regulacijo, nastavljati
sorazmerni deleæ elektriËne obre-
menitve posameznega agregata
glede na zahtevano vrednost na
pragu objekta in spreminjati me-
je, v katerih lahko RCV izvaja
sekundarno regulacijo.
Kot sta povedala sogovornika, so
dela Ëasovno izvajali skladno z

moænostmi spreminjanja regula-
cij in izvajanja zagonskih preiz-
kusov posameznih podsklopov.
Spomladi so opravili optimizacijo
kotlovskih regulacij, julija je pr-
viË poskusno obratoval prvi blok
v sekundarni regulaciji. Jeseni so
optimizirali regulacijo toplotnih
postaj ter vklopili tretji blok v se-
kundarno regulacijo, potem ko
so zamenjali sistem krmiljenja in
regulator turbine, kar je bilo po-
goj za zaËasni prevzem in zaËetek
poskusnega obratovanja investi-
cije. Poleg doseæenih glavnih ci-
ljev investicije so s centralnim re-
gulatorjem uvedli tudi napravo
za vodenje, nadzor in usklajeva-
nje obremenitev med posamezni-
mi tehnoloπkimi podsklopi, kar
jim je pri vodenju tehnoloπko
kompleksnega objekta v veliko
pomoË.
Na zahtevo Upravljalca preno-
snega omreæja je sistem sekun-
darne regulacije TE-TOL od za-
Ëetka letoπnjega leta vkljuËen v
elektroenergetski sistem Sloveni-
je in do danes neprekinjeno
obratuje.

Minka Skubic

Dalen, d.o.o.
Zavetiπka 1, 1000 Ljubljana

tel.: 01 25-61-598, 01 25-61-597, fax.: 01 25-61-596
e-mail: info@dalen.si 

INÆENIRING NA PODRO»JU:
- Daljnovodnih, prenosnih in razdelilnih omreæij
- Transformatorskih in razdelilnih postaj ter razklopiπË 

vseh napetostnih nivojev
- Razsvetljave prometnih, industrijskih in πportnih objektov 

ter æiËnic za javni promet
- Elektrifikacije æeleznic s pripadajoËimi objekti in napravami

POSREDUJEMO:
- Idejne zasnove
- Projektiranje
- Gradbena, gradbenomontaæna in elektromontaæna dela
- Zaganjanje in zagon sistemov

TRÆIMO:
- Elektrogospodarske prenosne in razdelilne mreæe
- Elektrificirane æelezniπke vozne mreæe
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oπke elektrarne imajo skla-
dno z zakonom o vodah
pridobljene koncesije za
odseke voda, kjer stojijo

njihove velike in male hidroelek-
trarne. Pole tega so tik pred tem,
da dobijo posebno koncesijo za
odstranjevanje naplavin iz lovil-
nih jam rek Tolminke in BaËe,
saj pri SENG-u uvrπËajo ËiπËenje
akumulacij pri HE na SoËi, kjer
se prod iz Tolminke in BaËe na-
naπa, kot vzdræevalna dela pri
obstojeËi hidroelektrarni Doblar.
Za izkoriπËanje vode plaËujejo
skladno s koncesijskimi pogodba-
mi za velike HE sedem odstotkov
od prodane elektriËne energije in
pri malih HE tri odstotke od pro-
danih kWh koncesijskega pris-
pevka, in sicer 40 odstotkov dobi
dræava in 60 odstotkov lokalna
skupnost.
Poleg æe pridobljenih koncesij za
gospodarno izkoriπËanje vode za
proizvodnjo elektriËne energije,
kjer æe stojijo hidroelektrarne,
so po besedah Alide Rejec, pomo-
Ënice direktorja za razvoj SENG,
pri njih zainteresirani za prido-
bitev koncesij tudi na rekah, 
kjer so πe potencialne moænosti
za gradnjo hidroelektrarn. Pred-
vsem so zainteresirani, da dobijo
koncesije, preden bi bile podelje-
ne komu drugemu, saj bodo z od-
piranjem meja zainteresirani za

gradnjo pri nas tudi tujci. Pred
leti so razmiπljali in idejno snova-
li veËjo akumulacijsko hidroelek-
tarno na UËji, ki je sedaj zaπËite-
na v okviru programa Natura
2000, zaradi prvinskosti.
≈Skladno z naπo razvojno politi-
ko smo dali pobudo za razreπitev
koncesijskega obmoËja na reki
Idrijcii. Za odsek do BaËe pri
Modreju æe imamo podeljeno
koncesijo, sedaj pa bi jo æeleli po-
daljπati do spodnje Idrije, do na-
πe HE Marof na tej reki. Druga
naπa vloga se nanaπa na reko

ONCESIJA ©E ZDALE»
NI GRADNJA
K

Strahovi krajanov Dolenje Trebuπe o gradnji
hidroelektrarne na njihovem obmoËju so preu-
ranjeni. Pridobitev koncesije za izkoriπËanje
vode πe ne pomeni zaËetka gradnje, pomeni pa,
da ima nosilec koncesije moænost in priloænost,
da bo na vodi, za katero pridobi koncesijo,
gradil on in ne kdo drug. Tega so se pri Soπkih
elektrarnah pravoËasno zavedli.

S
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Kneæo. Za zgornji del te reke tu-
di æe imamo koncesijo, to je del,
kjer stoji naπa MHE, za spodnji
del imajo koncesijo zasebniki,
zduæeni v Kneæco, d.o.o, za sre-
dnji del pa smo πe zainteresirani,
ker je πe neizkoriπËen,« je konce-
sionarske æelje SENG-a pojasnila
Alida Rejec. Povedala je πe, da
iπËejo koncesije za tiste dele rek,
kjer je ocenjen primeren bruto
energetski potencial, ki je izraËu-
nan na osnovi srednjega letnega
vodotoka ter bruto padca na tem
odseku. Na takih podlagah bi
lahko gradili na Kneæi normalno
malo pretoËno hidroelektrarno
ali pa tudi manjπo akumulacijsko
HE, odvisno, kaj bo vsebovala
koncesijska pogodba. Soπke elek-
trarne kot koncesionar so v vlogi
predlagale, kaj je mogoËe graditi,
dræava kot koncendent pa se bo
odloËila, kaj bo izbrala.
≈Toda graditev HE na Idrijci je
πe daleË. Zadnji zbor krajanov v
Dolenji Trebuπi jemljemo kot te-
stiranje lokalne skupnosti, kako

bi sploh sprejela energetski ob-
jekt v svojem okolju. Za omenje-
ni del Idrijce smo pobudo za pri-
dobite koncesije æe vloæili. Pa tu-
di, ko je koncesija æe podeljena,
πe ni natanËno doloËeno, kakπen
objekt bo stal. To je stvar investi-
cijske dokumentacije in pogojev
sprejemljivosti v prostoru. Lah-
ko reËem, da pomeni vloga za
koncesijo priprave na gradnjo na
dolgi rok. Pri omenjenih dveh re-
kah za naslednjih 5 do 10 let. Pri-
prave za postavitev hidroelek-
trarne v prostor so dolgotrajne in
traja od zamisli do udejanitve
gradnje tudi veË kot deset let« je
nadaljevala RejËeva, ki ji tovr-
stnih izkuπenj ne manjka, saj æe
petnajst od dvajsetih sluæbenih
let dela na razvoju in umeπËanju
novih energetskih objektov v
prostor.In kaj so pokazale njene
dolgoletne izkuπnje? Predvsem
to, da je treba pravoËasno vklju-
Ëiti okolje in priti med krajane s
strokovnimi podlagami, to je z
idejnimi reπitvami in investicij-
sko oceno, ki pokaæe, ali je naloæ-
ba ekonomsko ugodna ali ne.
Prav tako je treba energetske
objekte pravoËasno vkljuËiti v
obËinske prostorske plane, ki pa
morajo biti usklajeni z dræavni-
mi, kar pa pri nas ni pravilo. Za-
to pri SENG æe vrsto let stremijo
k temu, da je sodelovanje z lokal-
no skupnostjo ustrezno v vse-
stransko zadovoljstvo in korist.
Tudi zato se krajanom ob Idrijci
in Kneæi ni bati, da o Ëem ne bi
bili obveπËeni. Ne nazadnje se o
izkuπnjah, kako Soπke elektrar-
ne sodelujejo z lokalno skupno-
stjo, lahko pozanimajo pri krajih
ob SoËi, kjer si njihovih investicij
naravnost æelijo. Alida Rejec, ki
je pri tem dobrem sodelovanju s
krajani med najbolj zasluænimi
na Sengu, je prepriËana, da pre-
den bo priπlo do kakrπne koli
gradnje tako na Kneæi kot Idrij-
ci, bodo imeli krajani dovolj pri-
loænosti, da povedo svoje æelje in
pripombe na investicijske predlo-
ge.

Minka Skubic

Foto Duπan Jeæ

NEM»IJA
VELIKA IZGUBA ENBW
Tretje najveËje nemπko elektroenergetsko
podjetje EnBW je v zaËetku marca obja-
vilo podatke o negativnem poslovanju v
preteklem letu. Kot je poroËalo, je imelo
pred obdavËitvijo kar 1,1 milijarde evrov
izgube, a kljub temu vodstva rezultati ni-
so bistveno potrli, saj zagotavlja, da bo æe
letos doseglo dobiËek. Tako slabe rezulta-
te je namreË podjetje doseglo zaradi sta-
rih dolgov, sicer pa je poveËalo prodajo
elektriËne energije, plina in drugih soro-
dnih storitev. Prodaja elektriËne energije
je tako lani narasla za 1,3 milijarde ev-
rov, prodaja plina za 1,4 milijarde, pro-
daja energetiki sorodnih storitev pa za
skoraj πtiristo milijonov evrov. Vodstvo
podjetja naËrtuje, da bo letos zmanjπalo
stroπke in naloæbe na podroËjih, ki ne
ustvarjajo dobiËka, in s tem tudi bistveno
popravilo lanski rezultat.
www.energyforum.net

»E©KA REPUBLIKA
NA»RTI ZA GRADNJO
©E DVEH JEDRSKIH ELEKTRARN
»eπka vlada je v zaËetku marca sprejela
dokument, v katerem je opredelila splo-
πno energetsko politiko dræave do leta
2030. V njej je najveË pozornosti name-
nila energetski uËinkovitosti ter zmanjπa-
nju toplogrednih plinov z uvajanjem
obnovljivih virov energije in πirjenjem
proizvodnje elektriËne energije z jedrski-
mi elektrarnami. Koncept dokumenta je
bil sicer pripravljen æe nekaj Ëasa, vendar
ga vlada ni mogla sprejeti zaradi ostrih
nasprotovanj med ministrstvom za gospo-
darstvo in ministrstvo za okolje. Pred-
stavnike slednjega je namreË zmotilo, da
je dræava zmanjπala ciljni deleæ zmanjπa-
nja toplogrednih plinov s 40 odstotkov na
30 odstotkov do leta 2030 (glede na leto
2000), poleg tega pa so nasprotovali tudi
πirjenju jedrske energije. Menijo namreË,
da proizvaja dræava po odprtju Temelina
preseæke energije na tem podroËju in da
ne potrebuje novih nukleark, temveË da
bi se morala bolj usmeriti v uvajanje
obnovljivih virov. »e bi to storila, bi lah-
ko do leta 2016 celo opustila proizvodnjo
elektriËne energije v jedrskih elektrarna,
πe trdijo predstavniki okoljskega ministr-
stva. Kljub temu je vlada nazadnje le
sprejela dokument, po katerem si bo v na-
slednjih slabih treh desetletjih prizadeva-
la zmanjπati porabo elektriËne energije za
pribliæno tri odstotke na leto, obenem pa
namerava poveËati koliËino energije, pro-
izvedene z obnovljivimi viri, za 16 od-
stotkov, pospeπiti rabo domaËih zalog li-
gnita in zgraditi dve novi jedrski elek-
trarni, vendar πele po letu 2020.
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v ravske elektrarne Mari-
bor sestavlja osem hi-
droelektrarn. ©est pre-
grad na elektrarnah je

akumulacijskih z betonsko-teæno-
stnimi pregradami, od Maribora
dolvodno pa sta zgrajeni πe dve
elektrarni kanalskega tipa. Glede
na gradbeno viπino, koliËino zaje-
zne vode in najveËji pretok po

klasifikaciji sodijo vsi objekti med
visoke jezove, zato so bili za vsak
objekt posebej izdelani projekti
tehniËnega opazovanja, na podla-
gi katerih so bili v letih 1969 do
1972 vzpostavljeni sistemi tehniË-
nega opazovanja na elektrarnah
na Dravi in ob njih. Znano je, da
je do leta 1969 na posameznih ob-
jektih potekalo le opazovanje ver-

tikalnih deformacij in posamezni
vizualni ogledi. Po letu 1970 pa 
je bil na vsaki elektrarni vzpo-
stavljen sistem opazovanja, pri
Ëemer so se izvajale meritve za
ugotavljanje hidrostatiËnih in hi-
drodinamiËnih razmer. Z razvo-
jem tehnologij in zaradi mnoæice
rezultatov meritev, se je pokazalo
za zelo primerno avtomatiziranje
meritev, ki smo se ga na Dravskih
elektrarnah lotili æe v zaËetku de-
vetdesetih let, v sodobnejπi razli-
Ëici pa izpeljali v okviru prve faze
prenove.

VTOMATIZACIJATEHNI»NEGA
OPAZOVANJA HE NA DRAVI
A

Dravske elektrarne so konec minulega leta 
uspeπno konËale prvo fazo avtomatizacije teh-
niËnega opazovanja objektov na Dravi, pri
Ëemer naj bi v prihodnjih letih s sodobnimi
merilci opremili vse elektrarne. Nov sistem
omogoËa celovitejπo analizo podatkov, je do
uporabnikov prijazen in odprt za dograjeva-
nje in πiritev avtomatizacije.

D
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ZaËetki
avtomatizacije 
Æe leta 1990 smo pri Dravskih
elektrarnah izvedli delno avto-
matizacijo na HE Fala. Ta sistem
deluje πe danes in zajema meritve
nivojev in temperatur zgornje in
spodnje vode, temperature zraka
in betona v kontrolnem hodniku,
meritve dilatacij na dveh mestih,
temperature zraka in zraËni pri-
tisk na krovu. Med instalacijo si-
stema je bil programski paket za
obdelavo podatkov πe zelo pre-
prost, z nekaj popravki pa je bil
pozneje posodobljen. 
Do leta 2000 je bila konËana tudi
I. faza prenove HE na Dravi, v
okviru katere so bile obnovljene
HE Dravograd, Vuzenica in Ma-
riborski otok. Leta 2001 smo se
tako lotili tudi obnove in avtoma-
tizacije sistema tehniËnega opa-
zovanja na teh objektih, pri Ëe-
mer je avtomatizacija zajela le
doloËeno skupino stalnih meritev

oziroma smo v prvi fazi avtomati-
zirali predvsem meritve hidrosta-
tiËnih in del hidrodinamiËnih ra-
zmer. Glavni cilj pri tem so bili
varnost objekta, zanesljivost in
pogostost meritev (roËne meritve
imajo poslediËno veËkratno na-
pako in jih ni mogoËe opravljati
24 ur na dan), zdruæitev vseh po-
datkov na enem mestu s Ëim manj
roËnega dela, dostop in analiza
do vseh podatkov, enostavna,
transparentna in hitra obdelava
podatkov, moænost dostopa do
podatkov od koder koli v okviru
dovoljenj - dlanËnik, osebni ra-
Ëunalnik ali prenosni raËunalnik
- ter alarmiranje ob izrednih po-
javih. V okviru tega projekta so
bila v celoti prenovljena stara
oziroma dodana nova merilna
mesta, ki se nahajajo v objektih
na Dravi oziroma ob njih.
V vrtine je bila vgrajena najso-
dobnejπa merilna oprema oziro-
ma registratorji GSR, ki med
drugim omogoËajo meritev in re-
gistracijo nivoja, temperature in
elektriËne prevodnosti vode, na-
stavitev parametrov registratorja
z uporabo osebnega raËunalnika,
registracijo in arhiviranje podat-
kov o nivoju, temperaturi in
elektriËni prevodnosti ter Ëas
vzorËenja od ene minute do 99 ur
- ob neposredni povezavi s PC ra-
Ëunalnikom ali GSM modemom
je Ëas vzorËenja pribliæno ena se-
kunda. Poleg tega sistem zagotav-

lja veliko natanËnost merjenja,
potopne sonde so majhnih di-
menzij, zmogljivost spomina pa
je kar 100.000 meritev.
Posamezna merilna mesta so po-
vezana preko kontrolerjev ali ne-
posredno kot samostojne inteli-
gentne sonde na lokalno omreæje
ethernet Dravskih elektrarn pre-
ko ethernet vozliπË MODBus.
Omreæje ethernet je del inteligent-
nega TK-omreæja DEM, ki s svo-

35

Diagrami in analiza
podatkov nam omogo-
Ëajo pregled posamez-

nih meritev, izbiro 
Ëasovnih obdobij, krei-
ranje skupnih diagra-
mov, zoomiranje (ver-
tikalno in horizontal-
no), drsni trak za pre-
gled podatkov, skalira-
nje, prikaz veË osi, in-

terpolacijo in izpis.



jo strukturo omogoËa visoko re-
dundanco. Sonde, katerih loka-
cija je takπna (na kanalih), da
oæiËenje ne bi bilo smiselno, delu-
jejo kot samostojni oddaljeni
objekti in komunicirajo po GSM-
omreæju. Center za zajemanje
podatkov je v upravni zgradbi
Dravskih elektrarn in je oprem-
ljen z delovno postajo za zajema-
nje podatkov ter parametriranje
in diagnostiko vseh sond. Postaja
je srednje zmogljiv PC, podprt z
UPS-zaπËito in moænostjo arhivi-
ranja podatkov in varnostnih ko-
pij na nosilec CDR/CDRW. Pove-
zan je na lokalno ethernet
LAN/WAN raËunalniπko omreæje
(TCP/IP) in na lokalno telekomu-
nikacijsko omreæje (X 21). ©e po-
sebej je razveseljivo, da je mogo-
Ëe sistem dograjevati glede na no-
ve potrebe, konËna oblika pa je
do uporabnikov zelo prijazna in
omogoËa hitro primerjavo razliË-
nih podatkov in sprehajanje po
merilnih mestih. 
V Dravskih elektrarnah nam je v
zadnjih letih uspelo ustvariti tudi
obseæno bazo podatkov, ki zdaj
omogoËa zdruæljivost oziroma
primerjavo starejπih in novejπih
podatkov. Sistem tehniËnega opa-
zovanja je bil namreË vzpostav-
ljen æe leta 1970, do vzpostavitve
avtomatizacije pa so vse meritve
bile izvajane roËno. Rezultati so
se prikazovali v zveznih diagra-
mih na papirju. Meritve so sicer
izvajane kontinuirano vendar v
razliËnih Ëasovnih presledkih.
Od leta 1994 smo zaËeli podatke
vnaπati v raËunalnik in obdelova-
ti rezultate meritev v programu
Excel. To je zelo olajπalo delo,
vendar so bili diagrami popaËeni,
ker os x ne more zaznati datuma
kot Ëasovnega presledka, temveË
le kot enega izmed podatkov. Po-
leg tega pa avtomatizacija meri-
tev za zadaj zajema le del meril-
nih mest, saj se druga πe vedno
merijo roËno. 
Naπa zahteva izvajalcu je zato bi-
la, da se da moænost obdelave re-
zultatov tako, da bo mogoËe v
vsakem trenutku primerjati re-
zultate (za neko Ëasovno obdobje)
avtomatskih meritev in meritev,
ki smo jih pridobili roËno. Za ta
namen je bila pripravljena nova
programska zasnova, v katero je
bila prenesena vsa baza obstoje-
Ëih podatkov, tako da imamo
zdaj izdelan dober in pregleden
sistem obstojeËih informacij.

Avtomatizacijo naj
bi nadaljevali na vseh
elektrarnah
Avtomatizacijo tehniËnega opa-
zovanja smo v Dravskih elektrar-
nah zaËeli z delnim avtomatizira-
njem zajema stalno merjenih ko-
liËin na treh æe obnovljenih
objektih in na dovodnem kanalu
HE ZlatoliËje. Decembra lani
smo tako uspeπno konËali posku-
sno obratovanje. V tem Ëasu je si-
stem deloval brezhibno. Pojav-
ljale so se le manjπe konstrukcij-
ske napake, ki jih je izvajalec ne-
mudoma odpravil.
Glavne prednosti, ki so se poka-
zale v letu delovanja, so, da je si-
stem odprt in popolnoma nadgrad-
ljiv, uporabljene so standardne
tehnologije in orodja, pripravlje-
na je πiritev v vse smeri - tako πte-
vila podatkov in meritev, πtevila
senzorjev kot komunikacijskih
poti, dostop do podatkov ipd. -
Uporabljena je nova tehnologija,
moæna je podpora s strani proi-
zvajalca in nenehen razvoj pro-
gramske opreme ter zdruæljivost
programske opreme z okoljem
MS Windows. Sistem je zanesljiv,
konËni izdelek pa do uporabnika
zelo prijazen. Zelo pomembno je,
da je omogoËeno neposredno pri-
merjanje roËno merjenih podat-
kov z avtomatskimi brez obilice
vmesnih korakov. V pripravi je
tudi vzpostavitev seizmiËnega
opazovanja objektov, razpis naj
bi bil objavljen do konca tega le-
ta, z moænostjo vkljuËitve v ob-
stojeËi monitoring. Letos æelimo
nadaljevati avtomatizacijo v ob-
segu, ki bi nas vsaj delno pribli-
æal enakim objektom po Evropi.
V Evropi je avtomatizacija meri-
tev zelo napredovala, in menimo,
da je tudi naπa vizija v tem, da
pridobimo rezultate, ki so pred-
vsem uporabni za diagnostiko
stanja objektov in namenjeni hi-
tremu ukrepanju.

Alenka Prnaver,
Vladimir ©ego
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SLOVENIJA
UVEDBA EVRA ÆE LETA 2007?
Janez PotoËnik, minister za evropske zade-
ve in kandidat za prvega evropskega komi-
sarja iz Slovenije, je za spletni Ëasnik EU-
polix dejal, da bo Slovenija uvedla skupno
evropsko valuto takoj, ko bo to mogoËe. Ta-
ko naj bi se æe do konca letoπnjega leta pri-
druæila evropskemu mehanizmu menjalnih
teËajev ERM II, evro pa uvedla leta 2007.
Po njegovem mnenju je dræava v dobrem
in stabilnem makroekonomskem poloæaju,
obenem pa je treba izrabiti πiritveni zagon,
ki vlada v njej - uvedbo evra namreË pod-
pira kar 90 odstotkov dræavljanov, s tem
pa se uvrπËa Slovenija v sam vrh med pri-
stopnicami. Tudi znotraj Evropske unije
same so po PotoËnikovih besedah razmere
Ëedalje bolj ugodne, saj se gospodarska rast
obraËa navzgor, a kljub temu je poudaril,
da prinaπa uvedba evra vendarle tveganja.
Vsaka pristopnica, ki mora æe zaradi same
prikljuËitve Uniji prestrukturirati prora-
Ëun, je s tem izpostavljena πe pritiskom po-
veËanja proraËunskega primanjkljaja. STA

NEM»IJA
REKORDNI DOBI»EK
KONCERNA EON
NajveËji evropski energetski koncern Eon je
minulo leto konËal z najveËjim dobiËkom v
svoji zgodovini. Prodaja elektriËne energije
in plina ter prav tako dobro poslovanje
druæbe Ruhrgas, ki jo je E.on kupil febru-
arja lani, sta dobiËek iz poslovanja povzdi-
gnila za 20 odstotkov na 4,6 milijarde ev-
rov. Bruto dobiËek druæbe se je poveËal za
34 odstotkov na 6,2 milijarde evrov, Ëisti
dobiËek pa za 67 odstotkov na 4,6 milijar-
de evrov. K rasti je najveË prispevala pro-
daja, ki je znaπala kar 2,3 milijarde evrov.
Prvi moæ E.ona Wulf Bernotat je bil z re-
zultati kajpak zadovoljen: flMinulo leto
smo nastopili s ciljem spremeniti E.on v
vodilni energetski koncern na svetu in na
tej poti æe bistveno napredovali.« Kot je πe
dejal, je usmeril poslovanje predvsem na
elektriËno energijo in plin ter tako ustvaril
90 odstotkov prihodkov. Na podlagi tega je
skupno ustvaril za 46,6 milijarde evrov
prometa, kar je za dobro Ëetrtino veË ka-
kor leto prej. Poleg Ruhrgasa je k temu ve-
liko prispevalo tudi upoπtevanje celoletnega
poslovanja britanske druæbe Powergen. Si-
cer pa je E.on leta 2003 z elektriko in pli-
nom oskrbel pribliæno 16 milijonov ljudi,
πtevilo zaposlenih pa se je zniæalo za 34
odstotkov na 66.500. Kot reËeno, se je kon-
cern poveËal z nakupom dveh podjetij (za-
nju je plaËal 45 milijard evrov), podobne
korake pa naËrtuje tudi v prihodnosti.
Bernotat je v tem primeru omenil dve ro-
munski energetski druæbi, ki sta naprodaj,
in pogajanja za poslovanje s plinom na ru-
skem trgu, a vendarle poudaril, da name-
rava E.on za zdaj najveË pozornosti name-
niti poveËanju uËinkovitosti celotne druæ-
be. STA





Velika prednost je prav v tem, da
za zamenjavo vrvi ni treba pre-
hoditi celotne poti kot pri novi in-
vesticiji. Iz lastnih izkuπenj ve-
mo, koliko Ëasa traja pridobiva-
nje vseh dovoljenj za novograd-
njo.
Drugi proizvajalec (3M) je razvil
vrv z jedrom iz keramiËnih vla-
ken. Namesto aluminijastih pre-
vodnikov pa so uporabili zlitino
aluminija in cirkonija, ki prav
tako prispeva k trdnosti vrvi in je
odporna na viπje temperature.
Proizvajalec trdi, da taka vrv
lahko nosi dva do trikrat veËji
elektriËni tok kot klasiËna vrv.
Vrvi so æe testirali v razliËnih
atmosferskih razmerah in so se
odliËno obnesle.
Vendar pa, kot je bilo æe omenje-
no, prenosna podjetja novi teh-
nologiji niso naklonjena. Razlog
je v tem, da Ëasovna trajnost ta-
kih vodnikov ni dokazana. Kla-
siËni vodniki trajajo praktiËno
≈veËno«, saj tudi po petdeset in
veË letih πe vedno opravljajo svo-
jo funkcijo brez teæav. Druga te-
æava je, da novi vodniki niso tako
fleksibilni, in jih je teæko navijati
na bobne za prevoz iz tovarne na
teren.
Poleg tega pa obstaja tudi teæava
s spajanjem vodnikov. Vsak pro-
izvajalec je sicer razvil tehnologi-
jo spajanja, ki pa je bolj zahtev-
na od klasiËne, draæja in zahteva
posebno prilagojeno opremo.
NajveËja teæava pa je vseeno v
prenosnih podjetjih, ki so po na-
vadi zelo konzervativna in noËejo
prevzeti novih tehnologij, ne da
bi bile te preizkuπene v dolgolet-
nem obratovanju.

mag. Milan Jevπenak
Povzeto po NYTimes. 
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oves daljnovodne vrvi je
odvisen od veË dejavni-
kov, kot so denimo vpliv
dodatnih bremen, segre-

vanja vodnika zaradi atmosfer-
skih vplivov in pretoka elektriË-
nega toka skozi vodnik. Opera-
terji omreæij stalno spremljajo
obremenitve daljnovodov ter
vremenske razmere, vendar Ëe se
vodniki segrejejo preveË, lahko
pride do poveËanega povesa in
kratkega stika z zemljo.
Prav preobremenjeni vodi in
preveliki povesi so pripomogli k
≈blackoutu« 14. avgusta lani v
vzhodnem delu ZDA in Kanade.
Izpadi posameznih daljnovodov
so povzroËili preobremenitve
drugih, kar je povzroËilo kaskad-
ni uËinek in æe omenjeni ≈blacko-
ut«. Nekateri strokovnjaki so
ugotovili, da Ëe ne bi bilo preveli-
kega poveπanja daljnovodnih vr-
vi, bi bil elektroenergetski sistem
verjetno bolj zanesljiv. Prav zato
kar nekaj svetovnih proizvajal-
cev daljnovodnih vrvi razvija vr-
vi, ki bi prenaπale veËji tok od
klasiËnih, ki se pri pregrevanju
oziroma segrevanju ne bi razte-
govale in se zato poveπale. S taki-
mi vodniki oziroma z zamenjavo
obstojeËih z njimi je potem zelo
enostavno poveËati prenosno
zmogljivost daljnovoda in odpra-
viti ozka grla pri prenosu elek-
triËne energije. VeË proizvajalcev
take vodnike æe preizkuπa v razliË-
nih atmosferskih razmerah v
ZDA. Zvezna uprava za energeti-
ko upa, da bodo z novo tehnolo-

gijo hitro in uËinkovito izboljπali
zanesljivost omreæja. Vendar
strokovnjaki novi tehnologiji niso
preveË naklonjeni.

Novi materiali
izboljπujejo lastnosti
NajveËji komercialni test novih
vrvi opravlja distribucijsko po-
djetje v Kanzasu, kjer je duπa vod-
nika namesto iz jeklene vrvi na-
rejena iz kompozitnega materia-
la, in sicer iz ogljikovih vlaken,
stekla in epoksi smol. Kompozitni
material se ob segrevanju zelo
malo razteguje in celo postaja
moËnejπi. 
Rezultat tega je, da se vrv razte-
za samo za desetino normalne vr-
vi, kar pri projektiranju praktiË-
no izloËi dejavnik povesa ob se-
grevanju.
In ne samo to. Kompozitno jedro
je tanjπe od ustreznega jeklenega
z enako trdnostjo. Pri enakem
zunanjem premeru vodnika ima-
mo tako veË elektriËno prevodne-
ga materiala (aluminija) in torej
veËji moæni pretok energije.
Pri kompozitnem jedru imamo
tudi manjπe izgube prenosa, saj
je ob tem, da ni jeklenega jedra,
manjπe elektromagnetno polje v
vrvi in poslediËno manjπe izgube
energije. Seveda je nova tehnolo-
gija vrvi na tekoËi meter draæja
od klasiËne. Vendar ob upoπteva-
nju, da z novimi vrvmi dobimo
dodatne prenosne zmogljivosti
brez investiranja v nov daljno-
vod, je cena investicije pribliæno
enaka kot s klasiËno tehnologijo.

ALJNOVODNE VRVI
BREZ POVESA
D

Elektroenergetski sistem je dokaj kompleksna
struktura.NajveË okvar, ki povzroËajo izpade dalj-
novodov pa je dokaj preprostih, kot je na primer
pretrganje izolatorja, stik vodnika z zemljo zaradi
podrasti, prevelikega povesa...

P
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predmete, naprave v zvezi z elek-
trotehniko, ki jih je izoblikoval v
duhu domaËe govorice in izraæa-
nja. ©ubiËevi izrazi so se ohranili
πe desetletja, mnogi celo do da-
naπnjih dni. 

Drago Papler
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ojen je bil 12. oktobra
1856 v Poljanah nad
©kofjo Loko. Na Duna-
ju je leta 1881 konËal

πtudij prirodopisa in matematike
ter nato uËil na srednjih πolah v
Ljubljani. Po vrnitvi z Dunaja je
Ivan ©ubic 31. avgusta leta 1888
postal z odlokom nauËnega mini-
strstva uËitelj in vodja na novo
ustanovljeni Strokovni πoli za les-
no industrijo in na Strokovni πoli
za umetno vezenje in πivanje Ëipk
v Ljubljani. Z odlokom nauËnega
ministrstva sta bili obe strokovni
πoli 1. januarja leta 1901 zdruæe-
ni v en zavod z imenom Cesarsko
kraljeva umetno-obrtna strokov-
na πola, leta 1908 je postal obr-
tnoπolski direktor, po zdruæitvi
πol leta 1911 v Dræavno obrtno
πolo pa njen direktor. Zasluæen je
bil za zgraditev njenega mogoËne-
ga poslopja z delavnicami ob
AπkerËevi cesti leta 1911 in za
uvedbo razliËnih programov za
umetnoobrtne poklice. Leta 1917
sta bila ustanovljena na πoli dva
viπja oddelka: Stavbna strokov-
na πola in Viπja obrtna πola me-
hansko tehniπke smeri. Po usta-
novitvi Kraljevine S.H.S. se je
πola preimenovala v Dræavno
obrtno πolo. V πoli je gostovala
tudi Tehniπka fakulteta ljubljan-
ske univerze. 14. decembra 1920
je bil ugodno reπen predlog Ivana
©ubica, da se Dræavna obrtna πo-
la preimenuje v TehniËno srednjo
πolo z moπko in æensko obrtno πo-
lo. Kot najzasluænejπi za obrtno
in umetno-obrtno πolstvo je bil za

direktorja imenovan Ivan ©ubic.
Kulturno poslanstvo in prosve-
tno pedagoπko delo Ivana ©ubica
je v razvoju obrtnega in umetno-
obrtnega πolstva na Slovenskem
pionirsko in izredno pomembno.
Ravnatelj Ivan ©ubic se je kot za-
veden Slovenec zavzel za sloven-
ski uËni jezik. Od leta 1906 do le-
ta 1919 je bil πolski nadzornik
vseh slovenskih obrtnih nadalje-
valnih πol na Kranjskem, ©tajer-
skem in v Primorju. Leta 1919 ga
je narodna vlada imenovala za
referenta obrtnega πolstva v Slo-
veniji, leta 1922 pa je bil kot viπji
πolski nadzornik za trgovsko in
obrtno πolstvo postavljen na Ëelo
celemu obrtnemu pouku, ki ga je
vodil in nadziral z nesebiËnostjo
in uvidevnostjo 36 let. Bil je usta-
novitelj, preroditelj in voditelj
obrtnega πolstva. Pred njim ni bi-
lo niË. Vzgajal je mlade v dobre
delovodje in obrtnike, dijake v
tehniËno kvalificirane poslovodje
in veliko je storil za gospodarsko
osamosvojitev slovenskega naro-
da. Bil je ustanovitelj slovenske
moderne industrije, ko je pra-
vzaprav iz niË ustvaril naπo ume-
tno obrt in naπ industrijski zna-
Ëaj.
Napisal je tudi obseæno delo
≈Elektrika, nje proizvajanje in
uporaba«, izdano v dveh zvezkih
leta 1897 in leta 1898, ki je prva
slovenska knjiga o elektriki in je
bila kar 34 let edina pouËna lite-
ratura med Slovenci. Posebno
vrednost knjigi dajejo slovenski
strokovni izrazi za nove pojme,

TEMELJITELJ STROKOVNEGA
©OLSTVA IVAN ©UBIC
U

11. marca je minilo 80 let, 
ko je umrl Ivan ©ubic, utemeljitelj
strokovnega πolstva na Slovenskem 
in prvi pisec slovenske knjige 
o elektriki.

R
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Doprsni kip Ivana ©ubica
(1856-1924), utemeljitelja in
dolgoletnega ravnatelja prve
Dræavne obrtne πole (pozneje
preimenovane v Tehniπko sred-
njo πolo), ki ga hrani njegova
vnukinja Zorka ©ubic.

Foto Drago Papler
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vanced Network Tech-
nology to Europe) je v
partnerstvu z evropski-

mi NRENi (National Research
and Education Networks) in v so-
delovanju z Evropsko komisijo
najbolj zasluæen za uspeπno delo-
vanje evropskega raziskovalnega
in izobraæevalnega omreæja, pri
Ëemer je ravno Dante tisti, ki to
omreæje vzpostavlja s svojimi na-
pravami preko najetih zvez ali
optiËnih vlaken pri evropskih te-
lekomunikacijskih operaterjih.
Zdruæenje vseh akademskih
mreæ v Evropi se imenuje Tere-
na. »lan tega zdruæenja je tudi
Slovenska akademska in razisko-
valna mreæa Arnes. Dejansko se
Arnes z uporabo omreæja, ki ga
vzpostavlja organizacija Dante,
povezuje kot enakopraven Ëlan v
vseevropsko akademsko razisko-
valno in izobraæevalno omreæje.
Akademske in raziskovalne mre-
æe opravljajo naslednje funkcije:
- izvajajo poskuse, uvajajo in te-

stirajo nove storitve, internetne
protokole itd. - praktiËno ves 
razvoj interneta je potekal v 
akademskih okoljih, na primer
www v CERN-u).

- povezujejo izobraæevalne in ra-
ziskovalne ustanove z zmoglji-
vimi povezavami. Pri internetu
je, v nasprotju s telefonskim
omreæjem, pomembno tudi, ka-
ko zmogljivo si povezan. Zmo-
gljive povezave so drage, zato je
to mogoËe narediti le na izbra-
nih relacijah.

- v okolju z veË operaterji te or-
ganizacije izvajajo javne razpi-
se za pridobivanje najcenejπih
povezav (to je najdraæji del ser-
visa). Akademske in raziskoval-
ne mreæe niso lastniki infra-
strukture, to najemajo pri tele-
komunikacijskih operaterjih. V
razvitem svetu je teh operater-
jev veliko, cene padajo, tehno-
logija se menja, zato akadem-
ske mreæe stalno izvajajo razpi-
se, kjer iπËejo najcenejπe pove-
zave

Trenutno so evropske akademske
raziskovalne in izobraæevalne
mreæe povezane s povezavami s
projektom, imenovanim Geant.
ZaËetek tega projekta je bil no-
vembra 2000, omreæje pa je zaËe-
lo delovati 1. decembra 2002.
Projekt bo predvidoma konËan
marca 2005, ko ga bo po predvi-
devanjih nadomestil projekt z
imenom Geant 2. 

Pospeπeni razvoj
raziskovalnega omreæja
Prenosne hitrosti v projektu Ge-
ant 2 naj bi po predvidevanjih bi-
le 10 Gbit/s. Celotno omreæje bi
tako imelo prepustnost predvido-
ma nekaj Tbit/s. Namen projekta
Geant je izboljπati predhodno
vzpostavljeno vseevropsko razi-
skovalno in izobraæevalno omreæ-
je z imenom TEN-155, z zgradi-
tvijo nove hrbteniËne mreæe s
prenosno hitrostjo nekaj Gbit/s.
Poglavitni cilji projekta so veËje
prenosne hitrosti, veËja geograf-
ska razπirjenost, globalna pove-

zljivost, zagotovljena kakovost
storitev. 
ObstojeËa mreæa Geant je πesta
generacija vseevropske podat-
kovne komunikacijske mreæe, ki
se uporablja izkljuËno za razi-
skovalne in izobraæevalne name-
ne. Predstavlja najveËjo medna-
rodno zdruæenje znanstvenikov
in akademikov na svetu, ki si
medsebojno izmenjujejo razisko-
valne podatke hitreje kakor kdaj
koli doslej. Do danes je bil Arnes
povezan v omreæje Geant z dve-
ma STM-4c (622 Mbit/s) podat-
kovnima vodoma, in sicer enim
na Dunaj in enim v Budimpeπto.
Povezavo na Dunaj sta udejanila
UTA (United Telecom Austria
AG) in Eles, povezavo v Budim-
peπto pa Slovenske æeleznice in
druæba Pantel. 
Junija leta 2003 je druæba Dante
objavila nov mednarodni razpis
za nadgraditev obstojeËega omreæ-
ja Geant, na katerega se je sku-
paj s partnerjema UTA in HEP
prijavil tudi Eles. Na tem razpisu
je Elesu in UTA uspelo zadræati
obstojeËo zvezo proti Dunaju ter
pridobiti dodatno povezavo Ar-
nesa na Carnet v Zagreb. Prenos-
na hitrost obeh zvez po tem no-
vem razpisu je STM-16c (2,4
Gbit/s). Tako zveze, ki jih je ure-
sniËil Eles s svojimi partnerji od
1. marca 2004 naprej, sestavljajo
pomemben del zanke evropskega
akademskega raziskovalnega in
izobraæevalnega omreæja. Relaci-
ji predmetnih zvez sta: ACOnet -
UTA - avstrijsko/slovenska meja
- Eles - Arnes in Arnes - Eles - slo-
vensko/hrvaπka meja - HEP -
Carnet.
Elesu je uspelo projekt Geant
uresniËiti v sorazmerno kratkem
Ëasu, saj so od podpisa pogodbe
do predaje zvez v obratovanje
pretekli slabi trije meseci. Pri
tem pa ni πlo za enostavno pove-

ANTE TUDI V TRETJE
Z ELESOM
D

Dante je organizacija, ki je v Evropi pri-
stojna za naËrtovanje, gradnjo in obratova-
nje vseevropske raziskovalne in izobraæeval-
ne mreæe. Dejansko je Dante v lasti evrop-
skih nacionalnih raziskovalnih in izobraæe-
valnih omreæij NREN, katerega predstavnik
v Sloveniji je Arnes.

D
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Nadaljevanje na strani 49.
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BOLJ©I »ASI
ZA EVROPSKO
GOSPODARSTVO
©ELE PRIHODNJE
LETO
Dræave evroobmoËja si, kot kaæe, tudi letos
πe ne bodo gospodarsko opomogle. PriËako-
vale so namreË, da se bo rast vendarle ne-
koliko bolj strmo obrnila navzgor, vendar
se to πe vsaj eno leto ne bo zgodilo. Gospo-
darska rast letos zagotovo ne bo presegla
1,8 odstotka v dræavah, ki imajo skupno
valuto, in ne dveh odstotkov v vsej Evrop-
ski uniji.

EvroobmoËje tako letos ne bo doseglo napove-
dane dvoodstotne gospodarske rasti, temveË jo
je priËakovati πele prihodnje leto. Sicer pa je
bila Evropska komisija razoËarana tudi nad
lanskimi rezultati. Gospodarstvo omenjenih
dræav je namreË takrat napredovalo za kar 0,4
odstotka manj, kot je sprva napovedovala
omenjena ustanova, in tako ob koncu leta do-
seglo stopnjo, ki je bila priËakovana za tretje
trimeseËje. Razlogov, da si evropska ekonomi-
ja, πe zlasti v dræavah, ki so sprejele evro, πe
ne bo hitro opomogla, je veliko, sicer pa je bilo
brækone tudi precej utopiËno priËakovati, da
se bodo dræave po svetovnih dogodkih v zad-
njih dveh letih tako hitro pobrale. Obrestne
mere so πe vedno dokaj nizke, moË skupne va-
lute pa vzdræujejo bolj notranje sile kot zuna-
nje, kot ugotavlja bilten Evropsko poroËilo
(European Report), ki ga dvakrat na mesec iz-
daja Evropska informacijska sluæba. Æe tako
poËasno okrevanje bodo πe dodatno obremenili
primanjkljaji posameznih dræav. Na podlagi
tako imenovane ≈politike nesprememb«, kot je
zapisal omenjeni bilten, bodo πtiri dræave -
NemËija, Francija, Italija in Portugalska - πe
prihodnje leto prekoraËile omejitve primanj-
kljajev v proraËunih, ki jih predpisuje pakt o
stabilnosti evroobmoËja.

©ibke investicije
Slabo gospodarsko napredovanje tako Evrop-
ske unije kot tudi dvanajsterice dræav, ki so
sprejele skupno valuto, je bilo najbolj vidno
leta 2002, vendar se je kljub napovedim o na-
predku nadaljevalo πe leta 2003. V prvi polovi-
ci lanskega leta je rast sicer nekoliko poskoËi-
la, vendar se je kaj hitro spustila æe v nasled-
njih treh mesecih, predvsem zaradi slabπe za-
sebne porabe. Prav tako so ponovno zaËele
upadati naloæbe, ki so ob koncu devetdesetih
let kontinuirano naraπËale in se tudi obetavno
odraæale na borzah, temu pa je sledil πe nekoli-
ko slabπi izvoz. Tako je bilo dræavno povpraπe-
vanje edino, ki je nekoliko pospeπevalo napre-

dovanje gospodarstva v drugi polovici lanskega
leta.
Med razlogi za slabo gospodarsko rast je Ev-
ropska komisija navedla predvsem slabo zau-
panje potroπnikov in podjetnikov, ki je bilo
posledica geopolitiËnih nasprotij, nastalih za-
radi vojne na Bliænjem vzhodu. Tamkajπnje
napetosti so namreË sproæile negotovost zaradi
nihajoËih cen nafte, v dræavah evroobmoËja pa
so take razmere πe dodatno poslabπale napeto-
sti na podroËju sociale. Prihodnost ljudi nam-
reË ni bila niË kaj svetla - dræave vse slabπe
skrbijo za zdravstvo, upokojevanje ljudi je
pod pritiski nenehnih sprememb, povsem logiË-
na posledica tega pa je tudi nezaupanje ljudi v
dræavo in Unijo.
Opisani kazalci so tako negativno vplivali tudi
na nadaljevanje lanskega leta, ko so si sodelu-
joËi zaËeli prizadevati predvsem, da bi si pri-
dobili nazaj zaupanje naloæbenikov, partner-
jev in ne nazadnje porabnikov. Proti konca le-
ta se je razpoloæenje ljudi vendarle nekoliko
izboljπalo, a πe zdaleË ne tako, da bi dovolj po-
zitivno vplivalo na napredek gospodarstva
Unije in evroobmoËja v tem letu. Previdnost
namreË ostaja in je povezana s πe zmeraj nizki-
mi obrestnimi merami, tako dolgo- kot tudi
kratkoroËnimi.

RastoËa
nezaposlenost
Ena izmed socialnih posledic slabe gospodar-
ske rasti je kajpak tudi veËja brezposelnost
prebivalstva. V dræavah evroobmoËja je nam-
reË lani dosegla rekord v zadnjem desetletju,
saj je leta 2003 izgubilo sluæbo kar dvesto tisoË
ljudi. Nezaposlenost se je tako v teh dræavah
dvignila na 8,9 odstotka, v vsej Uniji pa na 8,1
odstotka. Glede na to, da je v tem obdobju,
kot reËeno, gospodarstvo stagniralo, je na trgu
delovne sile nastalo tudi malo novih zaposlitev,
in prav niË boljπa prihodnost se brezposelnim
ne obeta niti letos. Evropska informacijska
sluæba tako v svojem biltenu celo napoveduje,
da se bo πe poveËala, in sicer na 9,1 odstotka v
evroobmoËju in na 8,2 odstotka v Evropski
uniji kot celoti. Umirjati naj bi se zaËela sklad-
no z gospodarsko rastjo πele leta 2005. 
Nekoliko bolj optimistiËni so podatki, ki jih je
zbral evropski statistiËni urad Evrostat, a kljub
temu kaæejo na naraπËanje πtevila ljudi brez
dela. Kot je sporoËil v zaËetku marca, je bila
brezposelnost januarja v evroobmoËju in v
vsej Uniji nespremenjena, dosegla pa je v prvi
skupini 8,8 odstotka, v drugi pa osem odstot-
kov. V tem mesecu je bilo v dræavah z evrom
brez dela 12,3 milijona ljudi, v celotni poveza-
vi pa 14,2 milijona. K temu je Evrostat πe do-
dal, da ostaja brezposelnost v obeh od novem-
bra lani nespremenjena, januarja 2003 pa je
imela dvanajsterica 8,7-odstotno brezposelnost
in petnajsterica 7,9-odstotno. Podatki so torej
za odtenek boljπi od tistih, ki jih je objavil
omenjeni bilten, in za zdaj ne napovedujejo bi-
stvenega poveËanja πtevila ljudi brez zaposli-
tve.
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ProraËunski primanjkljaji 
Kot smo æe omenili, bodo imele dræave evro-
obmoËja najveË teæav z uravnavanjem prora-
Ëunskih primanjkljajev. Od leta 2002, ko je
povpreËni primankljaj znaπal 2, 2 odstotka (v
vsej Uniji 1,9 odstotka), je namreË lani narasel
na 2,8 odstotka bruto domaËega proizvoda
(BDP). Podobno je poskoËil tudi v vsej pove-
zavi, in sicer na 2,7 odstotka BDP. Tudi v tem
primeru se je Evropska komisija pri napove-
dih nekoliko uπtela, saj je predvidevala, da dr-
æave evroobmoËja ne bodo presegle povpreËja
2,5 odstotka, ocene pa se po poznejπih anali-
zah niso mogle uresniËiti zaradi slabπih razmer
na tem podroËju v Avstriji, Belgiji, ©paniji in
na Portugalskem. 
A kljub vsemu pri primanjkljaju πe zmeraj vo-
dita Francija in NemËija, ki æe tri leta bistveno
presegata tri odstotke BDP - natanËneje: lani
sta v obeh dræavah znaπala ta deleæa 4,2 od-
stotka, leta 2004 pa naj bi se zniæala pod πtiri
odstotke. 
Letos bosta mejo, ki jo doloËa pakt stabilnosti
evroobmoËja, predvidoma prekoraËili πe Por-
tugalska in Italija, nevarno pa se ji bosta pri-
bliæali ©panija in Nizozemska. Med dræavami,
ki nimajo evra, najslabπe kaæe Veliki Britaniji,
kjer je primanjkljaj lani znaπal 2,8 odstotka
BDP, letos pa naj bi se zniæal na 2,7 odstotka.
Med preostalimi dræavami so imele lani pri-
manjkljaj v proraËunu πe GrËija (1,7 odstot-
ka), Avstrija (odstotek), Irska (0,9 odstotka) in
Luksemburg (0,6 odstotka), letos pa kaæe vse
najslabπe prvi izmed njih, saj naj bi se ji pri-
manjkljaj poveËal na kar 2,4 odstotka, podob-
no naj bi znaπal luksemburπki 2,1 odstotka.
Avstrijski se bo predvidoma zmanjπal za 4,0
odstotka, irski pa prav tako poveËal, in sicer
na 1,2 odstotka BDP. Z najboljπim rezultatom
se lahko pohvali Finska, ki je imela lani v pro-
raËunu za kar 2,4 odstotka BDP preseæka (le-
tos 1,7 odstotka), blizu odstotka ga je imela le
πe Danska; ©panija, Belgija in ©vedska pa so
se pribliæale pozitivni niËli. 
Prihodnje leto naj bi po napovedih biltena, iz
katerega povzemamo podatke, primanjkljaj v
evroobmoËju znaπal 2,7 odstotka, v vsej Uniji
pa 2,4 odstotka. NajveË bodo k dokaj slabim
rezultatom πe zmeraj prispevale NemËija,
Francija in Portugalska, ki bodo tudi leta 2005
presegle tri odstotke.

Inflacija upoËasnjena
Gospodarski upoËasnitvi navkljub dræavam

vendarle uspeva, da dræijo inflacijo na vajetih.
V Evropski uniji je tako lani znaπala 2,1 od-
stotka, v evroobmoËju pa 2,3 odstotka. Letos
naj bi se po napovedih Evropske komisije v
dvanajsterici zmanjπala na dva odstotka, leto
za tem pa na 1,7 odstotka, podobni pa naj bi
bili rezultati v vsej povezavi.
In katere dræave prispevajo najveË k skupne-
mu povpreËju? Lani je bila inflacija najviπja
na Irskem, saj je presegla πtiri odstotke, ven-
dar naj bi se letos bistveno umirila ter padla
na tri odstotke. Nekoliko drugaËe je v GrËiji,
kjer je lani dosegla 3,6 odstotka, letos pa naj
bi narasla πe za kakπno odstotno toËko. Sledi
Portugalska, ki je imela lani 3,4-odstotno in-
flacijo in jo namerava letos zniæati na 2,6 od-
stotka. Tri odstotke je lani presegla πe ©panija,
ki jih naËrtuje letos zmanjπati za 0,3 odstotka,
preostale dræave evroobmoËja pa so imele in-
flacijo pod tremi odstotki. Italijanska je znaπa-
la 2,8 odstotka (letos predvidoma 2,4 odstot-
ka), nizozemska 2,4 odstotka (1,3), luksem-
burπka 2,2 odstotka (2,0), francoska 2,1 od-
stotka (1,8), belgijska 1,5 odstotka (1,6), fin-
ska 1,4 odstotka (1,0), avstrijska 1,3 odstotka
(1,6) in nemπka 1,1 odstotka (1,6). Med troji-
co, ki niso sprejele evra, sta imeli Danska in
©vedska lani 2,3-odstotno inflacijo, Velika Bri-
tanija pa 1,4-odstotno. Letos jo bodo predvi-
doma po tem vrstnem redu zniæale na 1,8, 1,4
in 1,5 odstotka.

Francoski tednik La Tribune meni, da je
lanski veliki, 4,2-odstotni proraËunski
primanjkljaj v francoski blagajni pred-
vsem posledica velikih izdatkov zdrav-
stvene blagajne. Kot πe piπe, bi bil πe viπji,
Ëe elektroenergetsko podjetje EdF franco-
ski vladi ne bi plaËalo zaostalih davËnih
dajatev v viπini 1,2 milijarde evrov.

Foto Brane JanjiÊ
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USPEH
ENERGETIKE
NI PRINESEL
RAZVOJA
GOSPODARSTVA
Dræave so se v sedemdesetih letih, ko jih je
na realna tla postavil energetski πok, na
razliËne naËine lotile zagotavljanja ener-
getske neodvisnosti. Francija se je nasloni-
la na proizvodnjo v jedrskih elektrarnah,
kot smo pisali v zadnji πtevilki Naπega sti-
ka, Velika Britanija, ki je sicer v preteklo-
sti premagala æe nekaj podobnih kriz, pa
je zaËela iskati nafto v severnem morju.
Kmalu je res postala energetsko samozado-
stna, vendar posledice tega niso bile tako
dobre, kot je bilo priËakovati.

Velika Britanija se je z energetsko krizo sreËa-
la kot prva dræava na svetu - doæivela jo je
namreË æe v 16. stoletju. Ljudje so takrat zara-
di hitrega in nepremiπljenega krËenja gozdov v
bliæini poseljenih okoliπev skorajda ostali brez
lesa za kurjavo. Takrat je dræava teæave reπila
s premogovniπtvom in kmalu postala vodilna
proizvajalka tega goriva. V 19. stoletju je tako
izkopala πestkrat toliko premoga kot vse druge
dræave na svetu. Ko je James Watt izumil par-
no napravo, je postal premog pogonsko sred-
stvo industrijske revolucije, ki se je zaËela
prav v tej dræavi in se tudi nadaljevala z veliko
hitrostjo. V Veliki Britaniji so namreË nastale
πe πtevilne druge inovacije, ki so pripomogle k
razvoju oskrbe z energijo na vseh podroËjih,
najveË pa je k temu prispeval izum Michaela
Faradaya. Izumil je dinamo, ki je omogoËil
pridobivanje elektriËne energije.

Iskanje virov
Med prvo svetovno vojno je bila oskrba v
energetiki nekoliko okrnjena, zlasti zaradi
slabπe dobave nafte. Takratna druga energet-
ska kriza je spodbudila podjetji British Petro-
leum in Shell, da sta zaËeli intenzivno iskati
moænosti za uporabo lastnih virov in tako odi-
grali glavno vlogo pri razvoju nafte na Sred-
njem Vzhodu, kjer je imela Velika Britanija
πtevilne kolonije. 
Oskrba je bila zagotovljena in dræava preskr-
bljena, a ne za dolgo - po drugi svetovni vojni
je namreË izgubila veËino kolonij in se ponov-
no podala v iskanje naftnih virov, tokrat v Se-
vernem morju. V πestdesetih letih prejπnjega
stoletja je tam odkrila zemeljski plin in zaËela
razvijati proizvodnjo te vrste ter kmalu posta-
la odvisna predvsem od tega vira. Zgradila je
πtevilne plinovode in podpisala dolgoroËno po-
godbo z dræavnim podjetjem za prodajo plina
po relativno nizkih cenah. Sredi osemdesetih

Ocene in napovedi za nove Ëlanice
Kljub teæavnemu mednarodnemu okolju so dr-
æave, ki se bodo maja pridruæile Evropski uni-
ji, ohranile gospodarsko rast na dokaj visoki
ravni, pospeπevala pa sta jo veËidel izvoz in ra-
stoËa proizvodnja. Lani so tako te dræave v
povpreËju izraËunale 3,1-odstotno rast BDP in
tako bistveno izboljπale rezultate iz leta 2002,
ko je ta znaπala 2,3 odstotka. Najbolj je napre-
dovala Litva, kjer je rast dosegla lani kar 6,6
odstotka, predvsem zaradi veËjih investicij, na
repu pa se je znaπla Malta z 0,8-odstotno gos-
podarsko rastjo. Tako slab rezultat je posledi-
ca manjπega dobiËka v turizmu, ki ga πe zme-
raj pretresata vsesploπna negotovost in strah.
Letos bo po izraËunih Evropskega poroËila
gospodarstvo v teh dræavah πe napredovalo in
naraslo na 3,8 odstotka, prihodnje leto pa naj
bi ta deleæ dosegel celo 4,2 odstotka, predvsem
zaradi vse veËjega izvoza, veËjih naloæb in po-
veËanja zasebne potroπnje. Nekoliko naj bi za-
ostajale le baltske dræave.
Precej manj obetavne so napovedi glede infla-
cije in zaposlenosti prebivalstva. Prva naj bi se
letos z ravni, lani πe primerljivi evroobmoËju,
poveËala na 3,5 odstotka, prihodnje leto pa
predvidoma spet nekoliko zmanjπala, in sicer
na 3,1 odstotka. Do takega skoka naj bi priπlo
predvsem zaradi rasti cen, liberalizacije in viπ-
jih neposrednih davkov. Podobno naj bi se 
poveËala tudi brezposelnost - prihodnje leto
naj bi znaπala celo 15 odstotkov.
Prav tako niso niË kaj obetavni podatki o pro-
raËunskih primanjkljajih v novih Ëlanicah. V
povpreËju so imele te dræave kar petodstotni
primanjkljaj, omenjeno raven treh odstotkov,
ki sicer velja za evroobmoËje, pa so presegle
»eπka Republika, Ciper, Madæarska, Malta,
Poljska in Slovaπka. Letos naj bi se te razmere
izboljπale, razen na Poljskem, kjer se bo pri-
manjkljaj predvidoma poveËal z letoπnjih 4,3
odstotka na 5,9 odstotka. Podobno bo viπji v
Litvi in Estoniji - v prvi se bo poviπal z 2,6 na
3,1 odstotka, v drugi pa z niË odstotka na 0,4.
V Bolgariji, Romuniji in TurËiji, ki se πe poga-
jajo za vstop v Evropsko unijo, naj bi gospo-
darska rast letos dosegla 4,5 odstotka, leta
2005 pa pet odstotkov. NajveË bodo k temu
pripomogle naraπËajoËe naloæbe in bolj razsod-
na monetarna politika dræav, a kljub temu se
vse tri dræave πe vedno borijo z visoko 
inflacijo.
Napovedi Evropske komisije iz poroËila, ki ga
je pripravila Evropska informacijska sluæba,
so torej vsaj v primerjavi s preteklim letom
obetavne, a vendarle nekoliko previdne. Gos-
podarska rast evroobmoËja πe vedno ne bo do-
segla zaæelene ravni, tudi proraËunski pri-
manjkljaji dræav se ne bodo bistveno zviπali,
nekoliko bolj obetavne so le napovedi glede in-
flacije, a πe ta bo bolj ali manj le ostala na se-
danji ravni.

Simona Bandur
Povzeto po European Report (European Information Service),
november 2003
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let je dræava tako pridobila pribliæno Ëetrtino
vsega zemeljskega plina v Zahodni Evropi, v
britanski porabi energije pa je zajemal ta vir
pribliæno 40 odstotkov. Preostali del pogaËe
porabe so s pribliæno enakimi deleæi sestavljali
elektriËna energija, nafta in premog.
Leta 1973, po svetovni energetski krizi, ki jo je
povzroËil silovit skok cen nafte z Bliænjega
Vzhoda, je dala dræava prednost premogu in
tako se je ta vir po dolgem upadanju spet vrnil
na trg. Obenem se je Velika Britanija πe bolj
intenzivno zaËela ukvarjati z iskanjem nafte v
Severnem morju in kmalu ponovno dosegla
energetsko samozadostnost.

Energetska samozadostnost
je bila premalo
Posledice energetskega razvoja so bile razliËne,
predvsem pa ne takπne, kot bi bilo priËakovati.
Cene elektriËne energije v Veliki Britaniji in na
Norveπkem, torej v dræavah, ki sta zgradili
najveË zmogljivosti v Severnem morju, skoraj-
da niso rasle. Od leta 1978 do 1984 so se v prvi
dræavi poviπale le za 3,9 odstotka, v drugi pa
za 4,1, kar je bilo sicer primerljivo z Zdruæeni-
mi dræavami Amerike, kjer je bil ta skok 4,8-
odstoten, ne pa tudi z drugimi evropskimi dr-
æavami ali Japonsko. V Zahodni NemËiji so se
v tem obdobju cene poviπale za 5,5 odstotka, v
Franciji za 5,6, v Italiji za 6,8, na Japonskem
pa za 6,6 odstotka.
Po energetski krizi v sedemdesetih letih so vse
dræave na veliko zaËele investirati v razvoj la-
stnih energetskih virov, pri tem pa sta bili v os-
predju prav Velika Britanija in Norveπka, a le
pri iskanju novih virov, ne pa tudi pri razvija-
nju zmogljivosti za pridobivanje elektriËne
energije, ki jih je zlasti britansko gospodarstvo
nujno potrebovalo. Med letoma 1974 in 1981 je
bil namreË v tej dræavi upad proizvodnje glede
na bruto domaËi proizvod med najviπjimi v
Evropi, predvsem zato, ker so Italija, NemËija
in Francija veliko veË pozornosti namenile grad-
nji in proizvodnji. Tako so v Veliki Britaniji
naloæbe v razvoj virov rasle predvsem na ra-
Ëun gradnje, na Norveπkem pa na raËun stori-
tev.
Energetska samozadostnost v tem primeru to-
rej ni mogla prekriti gospodarskih teæav, s ka-
terimi se je sreËevala ta otoπka dræava, pred-
vsem ne slabih zalog, πibkih investicij v indu-
strijo, slabe produktivnosti in nizke gospodar-
ske rasti. Naloæbe v razvoj proizvodnih zmo-
gljivosti so bile v takih razmerah nemogoËe.

Nacionalizacija
Britanska elektroenergetska podjetja so bila v
tem obdobju v rokah dræave, veËinoma so ime-
la neuËinkovito vodstvo, ki je bilo med drugim
krivo za to, da je sektor, ki sicer je hitro na-
predoval in se razvijal, padel med podroËja, ki
so stagnirala ali celo nazadovala. Po prvi sve-
tovni vojni je namreË dræava prevzela podjetje
British Petroleum ter si s tem zagotovila nad-
zor nad iskanjem novih naftnih virov, po drugi
svetovni vojni pa je oblast v dræavi prevzela

delavska stranka in spodbudila πe nacionaliza-
cijo zmogljivosti na podroËjih pridobivanja
premoga, plina in elektriËne energije. Deloma
zaradi ideoloπkih razlogov in deloma zaradi
povojnih obnov je dræava kmalu oblikovala
nacionalni odbor za premog, britansko plinsko
zdruæenje in odbor za proizvodnjo elektriËne
energije, v sedemdesetih letih (po odkritjih v
Severnem morju) pa πe britansko naftno po-
djetje. Tako je bil ves energetski sektor popol-
noma nacionaliziran, kar pomeni, da so bile
πtevilne odloËitve pogojene s politiËno voljo in
javnim mnenjem. Na primer: ko je bilo treba
zniæati stroπke in poviπati cene, so se takoj po-
javili socialni pritiski. Prav zato podjetja niso
napredovala - njihova bistvena naloga je bila
namreË (poceni) oskrba, ne pa tudi prizadeva-
nje za Ëim viπji dobiËek in dolgoroËni razvoj
podjetja in sektorja. 
Odnosi med dræavo, ki je strogo nadzorovala
podjetja v svoji lasti, in organizacijami so se
tako iz leta v leto slabπali, πe zlasti ko so se po-
javili veliki razkoraki v razvoju posameznih
energetskih podroËij. Elektroenergetska in
plinska industrija sta namreË napredovali in
poslovali z dobiËkom, po drug strani pa je bilo
poslovanje premogovnikov zelo slabo, zato bi
jih bilo treba zapreti. Dræava tega zaradi inte-
resov delavcev ni dovolila, vsaj sprva ne, sredi
osemdesetih pa je vendarle nehalo delati nekaj
obratov te vrste. Obenem pa kljub dobremu
poslovanju elektrarn dræava ni namenjala po-
zornosti nadaljnjemu razvoju celotnega elek-
troenergetskega sektorja. Stroπki proizvodnje
v termoelektrarnah so bili tako dvakrat viπji
kakor v Franciji in Italiji. Podobno je imel te-
æave tudi sektor z zemeljskim plinom - vlada
namreË ni odobrila podraæitve, zato ni bilo de-
narja za razvoj, pa tudi zaloge so bile Ëedalje
skromnejπe.

Teæave s privatizacijo
S predlogi, da je treba energetska podjetja pri-
vatizirati, je priπla na plano konzervativna
stranka. NaËeloma so bili sicer sprejeti, toda
nihËe ni natanËno vedel, kako jih izvesti. Tre-
ba je bilo ustanoviti organe, ki bi nadzorovali
potek privatizacije same in nadaljnjega dela
podjetij. Toda konzervativna stranka ni bila
naklonjena ustanavljanju tovrstnih agencij,
pravzaprav dræava za to niti ni imela sredstev.
Tako je bil potek procesa zelo poËasen in je us-
pel bolj ali manj le na podroËju oskrbe z nafto:
britansko naftno podjetje je bilo ukinjeno, nje-
no premoæenje pa sta prevzeli podjetji Britoil
in Enterprise Oil.
Plinska in elektroenergetska podjetja so mora-
la vsaj formalno na svoje trge spustiti zasebne
proizvajalce, toda to je bilo teæko izpeljati, saj
so bili stroπki vstopa na trg zelo visoki, poleg
tega pa so imela dræavna podjetja πe vedno ve-
liko moË v dræavi in na trgu. Zato si zasebniki
niso upali posegati na tako tvegano podroËje.
Konzervativna stranka je opisanim zapletom
navkljub vztrajala pri privatizaciji, zlasti na
podroËju oskrbe z zemeljskim plinom, toda dr-
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æava se je v tem primeru znaπla pred drugo
oviro - ni mogla zaπËititi interesov javnosti.
Ustanovila je sicer posebni inπtituciji za nad-
zor tega sektorja, ki naj bi pazili predvsem na
cenovno politiko in zagotavljali praviËno te-
kmovanje ter skrbeli za to, da bi oskrbovalci
posluπali tudi mnenje porabnikov. A kljub te-
mu je bil potek privatizacije preslabo oprede-
ljen, liberalizacija uvoza in izvoza nepopolno
izpeljana, zato ni obrodila sadov, ki so jih poli-
tiki priËakovali.
»etudi je Velika Britanija dosegla energetsko
samozadostnost, to ni bistveno vplivalo na ra-
zvoj gospodarstva. Dræava, ki je vzela podjetja
pod svoje okrilje, je namreË premalo pozorno-
sti namenjala razvoju zmogljivosti, po drugi
strani pa preveË iskanju novih virov. Tako se
je sektor znaπel v teæavah, procesi privatizaci-
je, ki so bili sicer nujni, pa so zmedo πe pove-
Ëali.

Simona Bandur
Povzeto po knjigi Controversial Issues in Energy Policy
(Alfred A. Marcus)

NEM»IJA 
IN EVROPSKI 
ENERGETSKI 
TRG
Evropska unija ima - preden bo v resnici
zaËela delovati kot skupni elektroenerget-
ski trg - pred sabo πe dolgo pot. Do konca
lanskega leta je namreË trg popolnoma li-
beraliziralo manj kot pol Ëlanic, kar po-
meni, da je povezava le 75-odstotno dere-
gulirala to podroËje. Nemπki elektroener-
getski trg, ki smo ga opisali v februarski
πtevilki, je prvi na lestvici popolnoma od-
prtih za tekmovanje. 

Med dræavami, ki so do konca lanskega leta v
celoti odprle trge z elektriËno energijo, so
NemËija, Danska, Finska, Velika Britanija,
Avstrija, ©vedska in ©panija. Preostale Ëlanice
Evropske unije so od konËnega cilja πe precej
oddaljene. Nizozemska je namreË vsaj do kon-
ca leta 2003 trg odprla 63-odstotno, sledita pa
ji Luksemburg, ki ga je liberaliziral 57-odstot-
no, in Belgija, ki ga je odprla nekaj veË kakor
polovico, natanËneje 52 odstotkov. Za manj
kot polovico odjemalcev so ga liberalizirale
Portugalska (48 odstotkov), Irska (40 odstot-
kov), Francija (37 odstotkov). Italija (35 od-
stotkov) in GrËija, ki je πele na tretjini poti.
Vsa Evropska unija je torej skupni elektro-
energetski trg doslej uresniËila le 74-odstotno.
Prav zaradi nekoliko dolgotrajnejπih postop-
kov se je Unija odloËila, da bo rok za liberali-
zacijo podaljπala, in doloËila 1. julij 2007 za
zadnji rok, kot je opredelila evropska direkti-
va avgusta lani. 
V dræavah, ki se bodo maja pridruæile Evrop-
ski uniji, porabniki lastnega ponudnika elektri-
Ëne energije πe ne morejo izbrati. Po podatkih,
ki jih je zbrala Zveza nemπkega elektrogospo-
darstva (VDEW), lahko le skromen deleæ ko-
mercialnih porabnikov sodeluje v tekmovanju,
toda po vstopu v Unijo bodo morale tudi te dr-
æave upoπtevati evropske direktive in roke za
liberalizacijo elektroenergetskega trga. Do ta-
krat imajo pristopnice vsaj po veËini πe dolgo
pot, saj morajo trge pripraviti na tekmovanje.

VeË kakor tisoË sodelujoËih
Kot je znano, je bila NemËija prva med dræa-
vami Ëlanicami Evropske unije, ki je popolno-
ma liberalizirala elektroenergetski trg. Leta
2002 se je tako tam zaËelo hudo tekmovanje, v
katerem je sodelovalo veË kakor 1100 podjetij.
Trg je raznoliko strukturiran tako vertikalno
kot horizontalno, kar pomeni, da sodelujejo
na njem poleg velikih tudi srednja in manjπa
podjetja, obenem pa si ta delijo vsa podroËja
delovanja - proizvodnjo, omreæje in distri-
bucijo. 

EVROPSKA UNIJA
ZADNJA OPOZORILA ZA NOVINKE

Evropski parlament je na zasedanju, ki je bilo 11. mar-
ca, s 382 glasovi za in 17 proti potrdil sklepno poroËilo o
pripravljenosti Slovenije in drugih novih Ëlanic na vstop
v Unijo 1. maja letos. Kljub naklonjenosti in pohvalam

za prizadevanje Ëlanic, je na deseterico vendarle naslovil
vrsto opozoril, tudi na Slovenijo. Pripravljenost dræave
je sicer ocenil za najbolj ugodno v primerjavi z drugimi

pristopnicami, a se kljub temu se ni izognil pozivom k
ukrepanju, zlasti na podroËju gospodarstva, opozoril pa

je tudi na ureditev odnosov s Hrvaπko. Poslanci so po-
hvalili slovensko gospodarsko rast, ki je lani dosegla 2,6

odstotka bruto domaËega proizvoda. Pri tem pa vendarle
niso pozabili na dejstvo, da gre za træno gospodarstvo, ki

se πe razvija, in da je dræava ukinila omejitve na nepo-
sredna tuja vlaganja. K temu so pristavili πe zaskrblje-

nost zaradi dviga stopnje brezposelnosti na 6,8 odstotka
in vlado opomnili, da lahko konkurenËnost zagotavlja le
z nekaterimi strukturnimi reformami, med drugim pri-

vatizacijo. Zmotila jih je πe skrb zbujajoËe visoka inflaci-
ja, ki jo je vladi lani uspelo zniæati s 7,2 odstotka (leta

2002) na 5,6 odstotka. Sicer pa so parlamentarci ugoto-
vili, da ima Slovenija najmanj zaostankov in da je sko-

raj vso svojo zakonodajo prilagodila evropski.
Omenjeno poroËilo je bilo zadnje v vrsti podobnih, ki jih

je Evropski parlament pripravljal od leta 1997 naprej.
KljuËnega je oblikoval æe pred letom, ko je dal soglasje k
vstopu desetih dræav v Unijo, a vendarle se je odloËil na
novinke nasloviti πe nekaj priporoËil. Celotno skupino je
tako opozoril na varovanje okolja, na urejanje podroËij,
kot so javna naroËila in dræavne pomoËi, na nujnost do-
bro delujoËega in neodvisnega sodstva, posebej pa je pou-
daril πe teæave, povezane s korupcijo, in pozval dræave k
odpravljanju razslojenosti na trgu dela, k veËjim vlaga-
njem v izobraæevanje, razvoju evropske infrastrukture,
zagotavljanju socialne varnosti ter spodbudil h krepitvi

skupne odgovornosti za oblikovanje prihodnosti Evropske
unije. Poleg tega je parlament obravnaval tudi poroËila

kandidatk - Romunije, Bolgarije in TurËije. Ocenil je,
da ni nujno, da se bosta prvi dve Uniji pridruæili æe leta

2007. Bolgarija sicer dobro napreduje, ne pa tudi 
Romunija. STA
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Velikih podjetij je 25, srednjih in manjπih do-
brih sedemsto, tistih, ki delujejo le regionalno,
pribliæno 60, majhnih zasebnikov pa sto. Pri-
bliæno 150 podjetij se je na trg prebilo iz tuji-
ne, poveËini pa se ukvarjajo s trgovanjem in
distribucijo.
Med domaËimi oskrbovalci so po podatkih
VDEW na nemπkem trgu najmoËnejπi Stad-
twerke Rostock, EnBW, EV Gera, Energie Sa-
ar LorLux, SWB iz Bremna, Stadtwerke
Görlitz, Stadtwerke Weiflwasser in Vattenfal
Europe, v katerem so zastopani Bewag, HEW
in VEAG. Med tujci pa na tem trgu nastopajo
Vattenfall iz ©vedske, EDF in Veolia iz Franci-
je, Electrabel iz Belgije in Essent iz Nizozem-
ske. Po drugi strani kajpak tudi nemπka po-
djetja sodelujejo na trgih zunaj meja svoje dr-
æave, predvsem v Zahodni in Vzhodni Evropi.

Trgovanje s sosednjimi dræavami
Prodaja elektriËne energije prek nemπke meje
je sicer naraπËala æe v zadnjih dveh desetletjih,
uvoz in izvoz pa sta po podatkih VDEW bolj
ali manj uravnoteæena. NemËija tako izvozi na
leto v povpreËju 45.500 GWh, kar sestavlja osem
odstotkov energije, proizvedene v tej dræavi.
Leta 2002 je najveËji deleæ prodane elektrike
odπel na Nizozemsko, in sicer dobrih 14 tisoË
GWh, nekaj manj - 11.859 GWh je dræava
izvozila v ©vico, 8.458 GWh v Avstrijo, 4.815
GWh v Luksemburg, 2.865 GWh na Dansko,
1.872 GWh na Poljsko, 1.382 GWh na ©ved-
sko, 194 GWh v »eπko Republiko in zgolj 47
GWh v Francijo. 
Po drugi strani pa je prav Francija tista, ki
izvozi najveË elektriËne energije v NemËijo, in
sicer kar 40 odstotkov vsega svojega deleæa,
namenjenega izvozu. Leta 2002 je tako tja pro-
dala 18.818 GWh elektriËne energije. Velik de-
leæ elektriËne energije proda v NemËijo »eπka
republika, in sicer 10.557 GWh, sledijo Dan-
ska, ki izvozi tja skoraj pet tisoË GWh elektriË-
ne energije, Avstrija (4.270 GWh), ©vica
(3.836 GWh), Nizozemska (1450 GWh), Lu-
ksemburg (883 GWh), ©vedska (832 GWH) in
na repu Poljska s 605 GWh izvoza v NemËijo.
Vsega skupaj je tako NemËija uvozila za
46.217 GWh elektriËne energije. Pri navajanju
tem deleæev pa je treba πe enkrat poudariti, da
gre za πtevilke iz leta 2002, ko mnoge dræave πe
niso popolnoma liberalizirale trga. V nasled-
njih letih je tako priËakovati poveËanje deleæa
Ëezmejnega trgovanja.

Trgovanje z elektriËno energijo
Zaradi veËjega πtevila sodelujoËih podjetij na
skupnem trgu temu primerno nihajo tudi cene
in koliËina prodane elektriËne energije. Na po-
droËju zgolj trgovanja sodeluje na trgu po po-
datkih iz lanskega leta 112 elektroenergetskih
podjetij, industrijskih koncernov, borznikov
in finanËnih servisov, skoraj polovica pa jih
prihaja iz tujine. SooËajo se, kot ugotavlja
omenjena zveza nemπkega elektrogospodar-
stva, predvsem na treh glavnih ≈frontah«:
1. prodaja na dnevnem trgu, ki se uravnava
vsak dan posebej, 
2. prodaja po pogodbah (oziroma vnaprej) in
3. prodaja na nenadzorovanih trgih. 
Kot so ugotovili na VDEW, so podjetja, ki pro-
dajajo elektriËno energijo na prvih dveh po-
droËjih, samo v prvi polovici lanskega leta do-
segla menjavo v viπini 155,2 milijarde kWh.
Na dnevnem trgu se je v tem obdobju trgovalo
v viπini 23,5 milijarde kWh, po pogodbah pa
so podjetja prodala 131,8 milijarde kWh elek-
triËne energije, in sicer 87,1 milijarde po letnih
pogodbah, 25,8 po Ëetrtletnih in 18,8 milijarde
kWh po tedenskih.

Zanesljivost oskrbe
KonkurenËna prednost, ki jo ima NemËija pri
trgovanju z elektriËno energijo pred drugimi
dræavami Evropske unije, je zagotovo dokaj
velika zanesljivost oskrbe. Pomembnost sled-
nje je postala izrazita zlasti po letoπnjem po-
letju, ko so se nekatere dræave sreËale s πtevil-
nimi pomanjkanji elektrike, med njimi je bila
v ospredju Italija. Ta dræava sodi tudi po po-
datkih iz preteklih let med tiste, ki so imele
najdaljπa obdobja prekinitve dobave. V Italiji
so bila po sicer starih podatkih iz leta 1999, ki
pa vendarle veliko povedo in veljajo tudi za
naslednja leta, dolge vsega skupaj 191 minut.
Takoj za njo je Nizozemska, kjer so bili prebi-
valci v vsem letu brez elektriËne energije v
povpreËju 180 minut, sledi ©vedska s 152 mi-
nutami prekinitev dobave, v drugih dræavah
pa so bile te bistveno krajπe. V Veliki Britaniji,
so, denimo, znaπale 63 minut, v Franciji 52 mi-
nut (v to πtevilko niso vπtete poπkodbe zaradi
neurij), v Avstriji 43, na Nizozemskem 25, v
NemËiji pa zgolj 15 minut. Podatki torej ne-
dvomno kaæejo na to, da je oskrba zlasti v za-
dnji dræavi zelo zanesljiva. 
Toda zanesljivost ima svojo ceno, kot ugotavlja
omenjeno nemπko zdruæenje, in sicer investici-
je v razvoj omreæja, toda predvsem do leta
2002. V dræavi, kjer v zadnjih dveh letih zara-
di hudega tekmovanja po liberalizaciji sicer ni-
so veliko pozornosti namenili naloæbam v elek-
troenergetiko, je bilo v obdobju pred tem veli-
ko denarja vloæenega v nadgradnjo in zaneslji-
vost omreæja - kar 30 milijard evrov. O tem
priËajo tudi izboljπave in napredek pri ≈kilo-
metrini«: Ëe primerjamo med sabo leti 1992 in
2002, ugotovimo, da se je dolæina povezav v
tem obdobju poveËala za sto tisoË kilometrov
in tako dosegla skoraj 1,6 milijona kilometrov.
V tem Ëasu je dræava zmanjπala obseg nadze-

V NemËiji porabijo najveË elektriËne
energije za pogon elektromotorjev, in si-
cer 32 odstotkov, 19 odstotkov je gre za
procese ogrevanja, 15 odstotkov za ogre-
vanje bivanjskih prostorov in toplo vodo,
14 odstotkov za hlajenje in zamrzovanje,
deset za osvetljavo, sedem za informacij-
ske in komunikacijske storitve in tri od-
stotke za prevoz.
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meljskih povezav s 37 odstotkov na 29 odstot-
kov ter jih nadomestila s kabli, s Ëimer je oskr-
ba manj obËutljiva na motnje, ki lahko nasta-
nejo zaradi vremenskih in drugih zunanjih
vplivov. 
Glede na izboljπave v dopolnjevanju elektro-
energetskega omreæja v zadnjem desetletju, je
v NemËiji zanesljivost oskrbe torej zagotovlje-
na vsaj πe za nekaj Ëasa, vpraπanje je le, kaj
bo prineslo obdobje bistveno niæjih vlaganj po
liberalizaciji, ki se je najbolj intenzivno zaËela
prav leta 2002, iz katerega imamo podatke.
Prav tako zanimivo bo videti, kaj bodo prine-
sla NemËiji, pa tudi drugim dræavam Evropske
unije, vkljuËno z novimi Ëlanicami, naslednja
leta, ko bodo posledice liberalizacije æe bolj vid-
ne. Vsa Unija bo skupni elektroenergetski trg
popolnoma uresniËila πele leta 2007, a πe to le
pod pogojem, da bodo njenim direktivam sle-
dile res vse dræave, tudi tiste, ki se ji bodo
kmalu pridruæile.

Simona Bandur
Povzeto po broπuri Electricity Market Germany, Autumn 2003,
Facts & Figures on Electricity Supply

SPOMNIMO
SE NA ZAPISKE
Æe v pretekli πtevilki smo ugotovili, da mo-
ra vsak posameznik najti ustrezen naËin,
kako osvojiti znanje, ki ga potrebuje. Kdor
ima tako dober spomin, da je dovolj, Ëe si
snov le prebere, je lahko temu daru le hva-
leæen, sicer pa si je treba poiskati bliænjice,
bodisi naËine hitrega pomnjenja bodisi iz-
piske. Toda prvi pridejo v poπtev le pri po-
sameznih vpraπanjih, naπtevanjih in podob-
no, ko pa je treba osvojiti mnogo bolj obse-
æno besedilo ali snov, zahteva uËenje veliko
veË Ëasa. V tem primeru je najboljπi naËin
delanje izpiskov.

Marsikdo meni, da je izpisovanje izguba Ëasa.
Morda res, toda velikokrat je v veliko oporo
pri uËenju, πe zlasti Ëe je snov zapletena ali Ëe
imamo teæave s koncentracijo. Z nizanjem
kljuËnih podatkov ali dejstev si namreË laæe
zapomnimo snov, laæe jo razumemo in - kot re-
Ëeno - se s pisanjem tudi zamotimo ter odvrne-
mo misli od morebitnih motenj v okolici. Poleg
navedenega ohranimo z zapiski snov za upora-
bo v tudi prihodnje. Tako nam ne bo treba πe
enkrat brati literature.
Kajpak morajo biti zapiski dobri in res skraj-
πati obravnavano snov. Ne bomo namreË naj-
bolj uËinkoviti, Ëe jo bomo zgolj prepisovali ali
po drugi strani tako skrajπali, da se pri ponov-
nem branju izpisanega ne bomo veË spomnili,
kaj smo dejansko prebrali v knjigah. Najbolje
je, da snov najprej preletimo in dobimo prvi
vtis o temi, nato pa izluπËimo najpomembnejπe
toËke. Slednje nanizamo v logiËno zaporedje in
vmes dopolnimo s potrebnimi pojasnili. Pri
tem je priporoËljivo, da si zapiπemo tudi stra-
ni, kjer smo besede bodisi povzeli bodisi citira-
li, Ëe so bile res pomembne. Na koncu naredi-
mo πe nekakπen povzetek.

NaËini izpisovanja
Obstajata dva glavna naËina izpisovanja. Prvo
in najbolj pogosto uporabljeno je tako imeno-
vano sekvenËno zaporedje, pri katerem zgolj
nizamo glavne poudarke. Najlaæje in najbolj
pregledno jih organiziramo, Ëe jih zapisujemo
pod naslove in podnaslove. Drugi tip so miselni
vzorci, kjer so izpiski veliko bolj vizualni. V
sredino strani obiËajno zapiπemo temo, potem
pa jo povezujemo z glavnimi dejstvi in podatki
ter iπËemo morebitne relacije tudi med njimi.
Takπen naËin je najbolj primeren za ljudi, ki si
laæje zapomnijo podatke glede na njihovo po-
dobo.
Zapiskov kajpak ne delamo le pri prebiranju
literature, temveË πe ob drugih priloænostih,
denimo, na sestankih, predavanjih, sejah, sre-
Ëanjih in podobno. Podobno se moramo tudi v
teh primerih osredotoËiti na najpomembnejπe
poudarke in jih zapisati na naËin, da se jih bo-

EVROPSKA UNIJA
JANUARJA UPAD

INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE
Obseg industrijske proizvodnje v Evropski uniji

se je januarja glede na lanski december zmanjπal
za 0,2 odstotka, v dræavah Evropske gospodarske

in denarne unije (EMU) pa za 0,4 odstotka, je
sporoËil evropski statistiËni urad Evrostat. V tem
mesecu je najbolj upadla proizvodnja netrajnega
potroπnega blaga, in sicer za 0,5 odstotka v evro-
obmoËju ter za 0,4 odstotka v vsej Uniji, po dru-
gi strani pa je proizvodnja trajnih potroπnih iz-
delkov narasla v prvi skupini za 0,4 odstotka, v
drugi pa za 0,1. Obseg proizvodnje polizdelkov
je upadel za 0,5 odstotka v EMU in za 0,1 od-

stotka v petnajsterici, nespremenjena pa je ostala
proizvodnja energetskega sektorja v Uniji. V ev-
roobmoËju je tudi slednja upadla za 0,4 odstot-

ka. Sicer pa se je v omenjenem mesecu najbolj
poviπala industrijska proizvodnja na Danskem

(za tri odstotke), Nizozemskem (za 1,9 odstotka)
in na ©vedskem, kjer je narasla za 1,7 odstotka.

NajveËji padec pa so izraËunali na Portugalskem
(za 3,7 odstotka), Irskem (za 2,9 odstotka) in na
Finskem (za 2,7 odstotka). Evrostat je pripravil
tudi podatke o poveËanju industrijske proizvod-
nje na letni ravni - v evroobmoËju je narasla za

0,6 odstotka, v celotni povezavi pa za 0,7 odstot-
ka. Najbolj uspeπne so bile Irska s skoraj devet-

odstotno letno rastjo, ©vedska s 5,8-odstotno,
NemËija z 1,6-odstotno in Belgija z 1,2- odstotno

rastjo. Po drugi strani pa so manj proizvedli
Portugalci, in sicer za 3,5 odstotka, Danci (1,5
odstotka) ter ©panci in Finci - oboji za 1,1 od-

stotka. STA
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mo pozneje spomnili. Pri zapisovanju sleherne
besede se bomo namreË kaj hitro izgubili. VËa-
sih je morda bolje, da samo posluπamo, si po-
skuπamo Ëim veË zapomniti in πele pozneje kaj
zapiπemo. Seveda pa je pomembno, da se do-
godka sami udeleæimo, ne pa da zapiske zgolj
prefotokopiramo - to je sicer bolje kakor niË, a
vendarle so tuji izpiski teæje uporabni, saj ima
vsaka oseba svoj naËin dojemanja pomembno-
sti spregovorjenih besed in naËina nizanja po-
udarkov. Slednje je πe posebej pomembno za
razumevanje, Ëe predavatelj velikokrat zgubi
rdeËo nit. Takrat uredimo zapiske tako, da se
lahko vrnemo na prejπnjo temo. 
Mnogokrat se zlasti pri manj povezanih preda-
vanjih pojavijo vpraπanja, ki si jih sproti zapi-
sujemo in jih zastavimo govorcu ob koncu, Ëe
vmes nanje æe ni bilo odgovorjeno. »e pa ugo-
tovimo, da je njegovo razlaganje res brez repa
in glave, ga kaæe na to opozoriti. Ob zapiskih
si je dobro delati tudi opombe o nadaljnjem
raziskovanju, branju in lastne misli, ki se po-
rodijo ob posluπanju.

Priprave na
preverjanje znanj
Prebiranju, delanju izpiskov in uËenju po na-
vadi sledi preverjanje znanja. Slednje je posta-
lo tudi neloËljivi del poklicnega æivljenja, saj
Ëedalje veË podjetij in organizacij zahteva do-
datna izobraæevanja. Tako se izpitov po
opravljenem izobraæevanju v srednji πoli ali na
fakulteti na delovnem mestu nismo znebili, kot

smo poudarili æe v prejπnji πtevilki Naπega sti-
ka. Zato πe nekaj nasvetov, kako se (ponovno)
pripraviti za preizkuse znanja.
VeËina ljudi se pred takπnimi dogodki sooËa z
velikim strahom in tremo, Ëetudi je pred tem
opravila æe niË koliko podobnih preizkuπenj.
Pravzaprav to ni niË slabega, kveËjemu dobro
deluje na ljudi, saj jih dodatno spodbuja k πtu-
diju, a vendarle se najde nekaj posameznikov,
ki tega stresa ne znajo obvladati, zato je njihov
nastop veliko slabπi. V tem primeru si je treba
okrepiti predvsem samozavest, se spomniti na
pretekle uspehe, si predstavljati, kako bomo
tudi tokrat premagali teæave ...
Sicer pa bo trema veliko laæje premagljiva, Ëe
se zaËnemo uËiti pravoËasno in ne v zadnjem
trenutku, kar nam omogoËa tudi, da imamo na
koncu πe nekaj Ëasa za ponavljanje glavnih te-
matskih sklopov. Zlasti ta del je zelo pomem-
ben, saj si takrat velikokrat najveË zapomnimo
- snov namreË æe dodobra poznamo in sproti
odkrivamo morebitne pomanjkljivosti, obenem
pa si s tem zapiske vse bolj vizualno zapomni-
mo. Snovi nikoli ne ponavljamo v celoti, tem-
veË le njene kljuËne dele. Tukaj spet pride do
izraza, kako pomembni so dobri izpiski - biti
morajo namreË tako urejeni, da kljuËne pou-
darke takoj opazimo, drugaËe pa si jih doda-
tno oznaËimo, morda πe enkrat izpiπemo le
kljuËne besede.
Zelo koristno je tudi ponavljanje s kolegi ali
sodelavci, saj odkrijemo morebitne teæave, ki
jih prej niti nismo opazili, obenem pa dobimo
na snov bolj celovit pogled, saj se drugim veli-
kokrat zdijo kakπni drugi poudarki kljuËni. S
takim naËinom si snov velikokrat bolje zapom-
nimo, saj jo πe enkrat sliπimo. A vendarle je
treba pri brainstormingih take vrste paziti, da
pogovor ne odtava v povsem drugo smer ...

Na izpitu
O poteku izpita si pred dogodkom pridobimo
dovolj informacij od kolegov in se pripravimo
na morebitna preseneËenja. Tako si bomo po-
tek tudi laæje predstavljali, se pripravili na od-
govarjanje in na izpraπevalca samega. Sicer pa
mora vsak posameznik najti naËin, kako se so-
oËati s strahom pred izpitom. Vsekakor je tre-
ba ohraniti mirno kri, se najprej posvetiti
vpraπanjem in se lotiti odgovorov πele, ko jih
povsem razumemo.
In Ëe imamo naenkrat obËutek, da je glava
prazna? Najbolje je, da si poskuπamo v spomin
priklicati vizualno podobo zapiskov ali se spo-
mniti morebitnih trikov, ki smo jih uporabili,
ko smo se zaËeli uËiti. »e πe vedno ne pride niË
iz glave, se posvetimo naslednjim vpraπanjem
in pustimo teæje za konec, saj nam sicer lahko
zmanjka Ëasa. Velikokrat se namreË πele po-
tem, ko reπevanje steËe, spomnimo drugih od-
govorov.

Simona Bandur
Povzeto po priroËniku
How to succeed, Students’ Guide
(HarperCollins Publishers)

Nekaj koristnih napotkov pri izpiso-
vanju: pomembne poudarke je pri-
poroËljivo πe posebej oznaËiti in
podËrtati, dobrodoπle so okrajπave -
a take, ki se jih bomo po predava-
nju spomnili - in diagrami, πe boljπi
pa bodo izpiski, Ëe bomo uporablja-
li Ëim veË svojih besed in s tem jezik
knjige ali predavatelja spremenili v
lastnega. To je na predavanjih sicer
teæko storiti, zato si je treba vzeti
Ëas po njih, s Ëimer bomo snov πe
dodatno okrepili.

Tudi tokrat smo nanizali zgolj ne-
kaj nasvetov, ki veËini ljudi obiËaj-
no vendarle pomagajo pri uËenju.
Po veË letih premora od πtudija se
sicer zdijo kupi literature mnogo-
krat nepremagljivi, a ko se spomni-
mo starih ‘trikov’, marsikdaj spo-
znamo, da je uËenje kljub uvajanju
vseh tehnologij πe zmeraj bolj ali
manj prepuπËeno nam samim.



Ëanje prenosnih zmogljivosti ob-
stojeËega omreæja, paË pa za na-
Ërtovano poveËanje zmogljivosti
prenosnega omreæja, ki ni name-
njeno zgolj zagotovitvi zveze za
projekt Geant, paË pa tudi pove-
Ëanju prenosnih zmogljivosti za
potrebe Elesa in celotnega elek-
trogospodarstva na relaciji HE
Dravograd-RTP Podlog-RCV Lju-
bljana ter na relaciji RCV Lju-
bljana-TE Trbovlje-RTP Krπko.

Zveze na teh relacijah so bile iz-
peljane z uporabo nove generaci-
je prenosnih naprav Elesovega
dolgoletnega partnerja ECI Tele-
com ter njihovega slovenskega
zastopnika podjetja Masterline,
d. o. o., iz Ljubljane.

Uspeπna uvedba 
novih tehnologij
TehniËna zasnova uresniËitve
zvez temelji na omreænih elemen-

Povezave
za projekt

Geant

Nadaljevanje s strani 40.
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tih tipa XDM. Nova (ADM/DXC/
DWDM) multipleksna podstat
teh naprav temelji na prenosu po
optiËnih vlaknih. V enem samem
ohiπju integrira vse prenosne
funkcije ter ponuja optimalno
toËko dostopa do storitev oziro-
ma do prenosnega telekomunika-
cijskega omreæja. Omreæni ele-
ment XDM omogoËa konstantno
poveËevanje zahtevane pasovne
πirine za prenos razliËnih vrst
prometa, vkljuËno z IP-podatki
in govorom. Omreæni element
XDM zdruæuje prednosti elemen-
tarnih komponent prenosnega
omreæja:
- dodaj/izpusti multipleksiranje

(Add-Drop multiplexing - ADM)
- digitalno prevezovanje (Digital

Cross Connect - DXC)
- veËvalovni prenos skozi eno op-

tiËno vlakno (Dense Wave-
lenght Division Multiplexing -
DWDM)

V nasprotju s tradicionalno opre-
mo SDH omreæni element XDM
ponuja razliËne prenosne hitrosti
SDH, od STM-1 do STM-64 z in-
tegriranimi optiËnimi zmogljivo-
stmi, ki doseæejo vodovno zmo-
gljivost veË kakor 400 Gbit/s z
uporabo tehnologije DWDM. Po-
leg tega je zagotovljeno neposred-
no mapiranje katerega koli 2
Mbit/s vmesnika v kateri koli
STM-16, STM-64 ali veËkratni
STM-64 vodovni okvir. Tako za-
gotavlja veËkratni ADM-64 s pol-
no povezljivostjo. 
Ker je obstojeËe Elesovo prenos-
no omreæje v vzhodni SDH-zanki
æe dokaj zasedeno, pri tem pa je
bilo treba upoπtevati πe dejstvo,
da mora do vkljuËitve nove zveze
s prenosno hitrostjo STM-16c de-
lovati tudi obstojeËa zveza STM-
4c za Dante. Zato je bilo treba ra-
zmiπljati o povsem novi povezavi
na omenjenih optiËnih trasah.
Dejstvo, ki je bilo pomembno tu-
di pri naËrtovanju omenjene zve-
ze, je tudi napovedano poveËanje
prenosnih zmogljivosti za projekt
Geant v roku enega do dveh let.
Reπitev se je ponudila z omenje-
nimi zmogljivimi omreænimi ele-
menti XDM, kjer smo se odloËili
zadevo uresniËiti z zvezami
DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing) toËka-toËka. Pre-
dnosti sistemov DWDM toËka-to-
Ëka so predvsem v manjπi kom-
pleksnosti pri veËji uËinkovitosti.
Dokaj enostavno je mogoËe ude-
janiti tako zvezo ter jo tudi uËin-

kovito nadzirati. Nobene potrebe
ni, kot pri nekaterih sistemih, po
doloËitvi konËne zmogljivosti po-
vezave pred zgraditvijo preno-
snega sistema, tako da omreænim
operaterjem ni treba veË let dela-
ti ter æiveti s postavljenim omre-
æjem oziroma njegovo prenosno
zmogljivostjo, ki je po moænosti
πe veËji del Ëasa neizrabljena. Po-
leg tega tak naËin povezovanja
omogoËa s svojo multipleksno ar-
hitekturo protokolno transpa-
rentnost, postopno poveËevanje
zmogljivosti samega omreæja,
odvisno od potreb, in to pri mini-
malnih zaËetnih stroπkih. Preno-
sna arhitektura DWDM ne teme-
lji na principu TDM (Time Divisi-
on Multiplexing), zato so vsi ka-
nali diskretni ter neodvisni med
sabo. Vsak kanal pomeni indivi-
dualnega uporabnika z ≈njego-
vo« prenosno hitrostjo in proto-
kolom. Dodelitev posameznih ka-
nalov uporabnikom ne temelji na
posebnih zahtevah, tako da se
lahko po njih prenaπajo razliËni
podatki oziroma protokoli pri ra-
zliËnih hitrostih. 
V svetu TDM se mora celotno
hrbteniËno omreæje vnaprej na-
Ërtovati glede na priËakovano ko-
liËino podatkovnega prometa.
Vsaka posamezna valovna dolæi-
na je izrabljena ne glede na dru-
go omreæje. Znotraj mestnih om-
reæij naj bi takπni sistemi zago-
tavljali povezljivost pri razdaljah
do sto kilometrov, kar bi pomeni-
lo, da uporaba optiËnih ojaËeval-
nikov niti ni nujno potrebna. To
pa v veËini primerov pomeni pre-
prosto in cenovno uËinkovito re-
πitev.
Zveze za projekt Geant so uresni-
Ëene na prej omenjenih relacijah
z zasedbo dveh prostih optiËnih
vlaken, na katerih je nameπËen
32-kanalni prenosni sistem
DWDM, s tem da je trenutno v
njem zaseden le en prenosni ka-
nal s prenosno zmogljivostjo
STM-16c. Ustreznost vlaken za
tako zahtevne prenosne sisteme
smo izbrali z izvedbo meritev,
opisanih v januarski πtevilki revi-
je Naπ stik. 
Zveza na relacij avstrijska meja-
Arnes poteka takole: V HE Dra-
vograd nameπËeni omreæni ele-
ment prevzame optiËni signal
STM-16c od avstrijskega par-
tnerja UTA. Ta signal se v omre-
ænem elementu XDM prenaπa v
toËno doloËeno frekvenco svetlo-

be 192,3 THz oziroma v triin-
dvajseti kanal DWDM. Od tu na-
prej lahko mirno reËemo, da Eles
prenaπa podatke po sistemu
DWDM. Dejansko je za zdaj za-
seden le en kanal, toda æe jutri je
- poleg njega v istem vlaknu - lah-
ko naslednji. Odvisno paË od po-
treb. Zaradi zanesljivosti zveze je
signal, o katerem govorimo, oja-
Ëan v omreænem elementu XDM v
RTP Podlog. Omreæni element
XDM v RTP Podlog je standar-
dni omreæni element ≈novega«
omreæja SDH s prenosno hitro-
stjo STM-16, ki ima poleg vsega
πe funkcijo ojaËevalca zveze za
projekt Geant. Zaradi kompen-
zacije barvne disperzije, ki se po-
javlja pri sistemih DWDM, ko
imamo v enem vlaknu prenos veË
kanalov razliËno velikih prenos-
nih hitrosti, je na tej lokaciji izve-
dena tudi kompenzacija barvne
disperzije. Zveza se zakljuËuje
na omreænem elementu XDM,
nameπËenem v Republiπkem cen-
tru vodenja. Od tu naprej je po
dveh optiËnih vlaknih prikljuËe-
na na IP/ stikalo MPLS, katerega
lastnik je organizacija Dante in je
nameπËeno v prostorih Arnesa.
Zveza med Ljubljano in Krπkim
oziroma Zagrebom je izpeljana
na podoben naËin, s poudarkom,
da tudi skozi Ljubljano poteka
po povsem drugih optiËnih vlak-
nih, torej gre za dve fiziËno loËe-
ni trasi skozi Ljubljano. Tako
Eles omogoËa Danteju popolno
zanko, ki zagotavlja najveËjo 
moæno razpoloæljivost omreæja.
Na omenjeni relaciji je zaradi do-
kaj velike optiËne razdalje med
Ljubljano in Krπkim optiËni oja-
Ëevalnik in kompenzator barvne
disperzije nameπËen v TE Trbov-
lje. Shemo omenjenih zvez prika-
zuje priloæena skica.
Z uresniËitvijo omenjenega pro-
jekta je Eles dokazal, da je sposo-
ben izpeljati najbolj zahtevne te-
lekomunikacijske zveze v sora-
zmerno kratkem Ëasu, ki mu je
na voljo. Zahvala za to gre odgo-
vornemu delu vseh neposrednih
udeleæencev pri tem projektu,
vodstvu Elesa ter zunanjim part-
nerjem.

Boris Lagler
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LEKSIBILNOST
JE PREDNOST MAJHNIH
F

ZaËetek moderne zgodovine podjetja Elektrovod
Trade d.o.o., sega v leto 1991, ko je takratna Obrtna
zadruga Elektrovod, razpadla na veË samostojnih
podjetij. Filozofija podjetja je æe od samega zaËet-
ka, biti najkakovostnejπi in najhitrejπi trgovec z
elektro materialom v Sloveniji. Ne najveËji, ne
najcenejπi, ampak najkakovostnejπi! Samo s trma-
stim vztrajanjem na tej filozofiji so dosegli, da se
lahko danes pohvalijo z veË kot petsto zadovoljnih,
rednih, kupcev.

ednje sodijo elektro-
inπtalaterji, ki se jih
pri podjetju trudijo
celostno oskrbovati

(od plastiËnih cevi, kablov æic,
doz, elektro omaric do svetil in
æarnic), pa tudi trgovci z elektro
materialom po vsej Sloveniji, ka-
terih dobavitelj so. »eprav æe zdaj
svojim kupcem zagotavljajo, da
bodo zjutraj naroËeno dobili πe
isti dan, pa æelijo svojo prilagod-
ljivost πe nadgraditi. Kmalu bodo
aktivirali poseben raËunalniπki
sistem, ki bo omogoËal kupcu
vpogled v stanje zalog v central-
nem skladiπËu podjetja in raËu-
nalniπko naroËanje.
O tem, da dobro delajo, ne priËa
samo πtevilo kupcev, ampak tudi
poslovni rezultati. Petnajst zapo-
slenih dosega v vse bolj zaostre-
nih trænih pogojih in ob vse moË-
nejπi konkurenci odliËne poslov-
ne rezultate in stalno rast prome-
ta. »e pogledamo samo promet
zadnjih treh let: leta 2001 - 615
milijonov tolarjev, leta 2002 -
729,5 milijona, leta 2003 - 757
milijonov, potem so to πtevilke, ki
bi jim jih lahko zavidalo marsi-
katero slovensko podjetje.
Klub pestri ponudbi blagovnih
znamk, pa so njihov ≈paradni
konj« izdelki zagrebπkega Elek-
tro kontakta. Za to blagovno
znamko so tudi ekskluzivni uvoz-

nik in distributer. MoËno pa sta v
ponudbi zastopani πe blagovni
znamki KonËar - program grebe-
nastih sklopk in TEP - stikalni
program. 
Poleg naπtetih, s katerimi odliËno
sodelujejo, so njihovi veËji doba-
vitelji πe slovenska podjetja Mer-
kur, Eventus, Elektronabava, Ëe
se omejimo le na veËje. 
V prihodnjih letih æelijo poveËe-
vati promet, dobiËek in raven
storitev. Za doseganje zastavlje-
nih ciljev razmiπljajo o πirjenju
lastne prodajne mreæe, novih iz-
delkih (letos zaËenjajo s prodajo
klimatskih naprav Panasonic),
lastni proizvodnji, zaradi razpr-

πitve portfelja pa iπËejo πe enega
dobavitelja elektro materiala iz
EU.
Po vstopu Slovenije v Evropsko
unijo direktorica Maja Knap, ra-
zen verjetnega poveËanja cen
elektro materiala, na kratek rok
ne priËakuje kakπnih bistvenih
sprememb.Vsekakor pa bo prosti
trg na daljπi rok prisilil slovenske
trgovce in proizvajalce v tej pa-
nogi v horizontalno in vertikalno
povezovanje.
Ob tem pa bo treba najprej dose-
Ëi neko normalno stopnjo plaËil-
ne discipline v dræavi, saj stanje,
takπno kot je sedaj, ne vodi nika-
mor.
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flMenedæment
usmerja ener-
gijo v izterja-
ve plaËil, na-
mesto v razvoj
podjetja,«
meni Maja
Knap, direk-
torica podjetja
Elektrovod
Trade.

Devova 5
Telefon: 01/518-81-50
in 01/518-81-60
www.elektrovod.trade.si
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prizadevanju za oæivi-
tev socialnega dialoga
na panoæni ravni πe na-
prej skupaj deluje se-

dmerica industrijskih sindikatov
energetike, gradbenih dejavno-
sti, kemiËne, nekovinske in gu-
marske industrije, kmetijstva in

æivilske industrije, kovinske in
elektroindustrije, lesarstva in
tekstilne ter usnjarsko-predelo-
valne industrije. »eprav so se
predstavniki industrijskih sindi-
katov v zadnjem Ëasu veËkrat 
sestali s predsednikom vlade 
RS, predsednikom Gospodarske

zbornice Slovenije in predsedni-
kom Zdruæenja delodajalcev Slo-
venije, v dosedanjih pogajanjih
πe ni priπlo do odloËilnega premi-
ka. Na pogajanjih je πe vedno
precej nerazËiπËenih vpraπanj
glede dogovora o politiki plaË,
usklajevanja Sploπne kolektivne
pogodbe za gospodarstvo in nor-
mativnih delov kolektivnih po-
godb dejavnosti.

SDE postavil sedem 
stavkovnih zahtev
Katere zahteve je v tem okviru
postavil Sindikat delavcev dejav-
nosti energetike Slovenije? Kot je
pojasnil predsednik SDE Slove-
nije Franc Dolar, sindikat naj-
prej zahteva, da se gospodarske
druæbe, ki so v veËinski lasti dr-
æave, ne opredeljujejo kot javni
sektor, ter da se z zakoni in ured-
bami ne omejujejo pri izplaËilih
raznih osebnih prejemkov zapo-
slenih. Pri drugi zahtevi gre za
potrebo po takojπnji vzpostavitvi
dvopartitnega dialoga in zagoto-
vitvi izvajanja sprejetih sklepov
na ravni sindikat - veËinski la-
stnik oziroma sindikat druæbe -
delodajalec. Tretja sindikalna
zahteva narekuje zagotovitev po-
gajanj in podpisov podjetniπkih

E BODO STAVKOVNE
DEJAVNOSTI ©E ZAOSTRILE?
S

Kot so sredi marca povedali predstavniki in-
dustrijskih sindikatov Slovenije pri ZSSS,
njihova nedavna enourna stavka ni prepri-
Ëala delodajalcev o nujnosti pogajanj za
uskladitev tarifnih prilog kolektivnih pogodb
dejavnosti. V tem okviru je vrsto zahtev po-
stavil tudi Sindikat delavcev dejavnosti ener-
getike Slovenije, ki od delodajalcev priËakuje
pozitivni odziv. »e industrijski sindikati v
pogovoru s socialnimi partnerji ne bodo do-
segli priËakovanega sporazuma, se bodo, kot
so sredi marca ponovno napovedali, odloËili
za nadaljnje zaostrovanje stavkovnih dejav-
nosti. Delodajalci pa so poudarili, da je v
skupnem interesu gospodarstva in zaposle-
nih, da ne pride do ponovne stavke.

V
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Del predstav-
nikov indu-
strijskih 
sindikatov, 
ki delujejo v
okviru ZSSS.

Foto Miro Jakomin



kolektivnih pogodb v vseh druæ-
bah znotraj SDE Slovenije,
vkljuËno z zagotovitvijo sredstev
za njihovo uresniËitev. Pri Ëetrti
zahtevi gre za uskladitev plaË v
sistemu elektrogospodarstva na
podlagi predhodne analize po-
datkov. Pri peti toËki SDE zahte-
va opredelitev enake ravni obse-
ga pravic in izhodiπË pri izplaËi-
lih, ki niso redna plaËa (regres,
boæiËnica, 13. plaËa, stimulacija
itd.) v vseh druæbah znotraj
SDE. ©esta zahteva narekuje
usmeritev denarnih tokov v siste-
mu elektrogospodarstva, ki so
posledica doloËanja cen na notra-
njem trgu elektriËne energije, in
sicer tako, da ti ne ogroæajo soci-
alne varnosti in ekonomskega po-
loæaja zaposlenih. Pri sedmi to-
Ëki pa SDE zahteva zagotovitev
enakopravnega sodelovanja SDE
kot partnerja pri nastajanju no-
vih integracijskih procesov in
hËerinskih druæb.
Ob tem je treba pripomniti, da so
tudi stavkovne zahteve drugih in-
dustrijskih sindikatov zelo pose-
bne, paË glede na razliËna podro-
Ëja, ki jih pokrivajo. Vendar pa
omenjene sindikate povezuje veË
stiËnih toËk, med njimi πe zlasti
zahteva po obnovi socialnega dia-
loga na panoæni ravni.
Kot je sredi marca povedal pred-
sednik GZS Joæko »uk, so se pred
kratkim ponovno sestali pred-
stavniki industrijskih sindikatov,
Gospodarske zbornice Slovenije
in Zdruæenja delodajalcev Slove-
nije. Na sestanku sta obe strani
πe enkrat poudarili, da je v sku-
pnem interesu gospodarstva in
zaposlenih, da ne pride do po-
novne stavke v dejavnostih, ki jih
pokrivajo industrijski sindikati.
Prav tako so delodajalci ponovno
potrdili, da sprejemajo priporo-
Ëila Ekonomsko socialnega sveta,
ki socialnim partnerjem priporo-
Ëa Ëim prejπnji zaËetek oziroma
nadaljevanje bipartitnih poga-
janj za kolektivne pogodbe de-
javnosti in druge kolektivne po-
godbe, pri Ëemer se upoπtevajo
okviri Socialnega sporazuma.

Miro Jakomin
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a upravljavce naprav, v
katerih se izvaja dejav-
nost, ki povzroËa emisije
toplogrednih plinov, po-

staja Ëedalje bolj vroËa tematika
trgovanje z emisijskimi kuponi.
Prav tako aktualne pa so tudi
druge dejavnosti, povezane z
zmanjπevanjem emisij toplogred-
nih plinov in s tem izpolnjevanje
doloËil Kjotskega protokola. V
Sloveniji bo trgovanje z emisija-
mi urejal nov zakon o varstvu
okolja, ki bo v celoti prevzemal
doloËbe direktive EU in Kjotske-
ga protokola. KoliËina podeljenih
emisijskih pravic za slovenske
onesnaæevalce naj bi bila okvirno
znana aprila 2004, ko naj bi bil
pripravljen prvi osnutek dræav-
nega naËrta za podeljevanje pra-
vic. Ob sprejemu konËnega naËr-
ta pa bo natanËno opredeljeno,
katera podjetja bodo emisijske
kupone dobila in koliko. KonËni

naËrt naj bi bil sprejet septembra
2004. Po sedaj znanih podatkih
naj bi bilo v trgovanje z emisijski-
mi kuponi vkljuËenih nekaj nad
70 podjetij v Sloveniji, medtem
ko bo v Evropi v tem projektu so-
delovalo od 12 do 15 tisoË podje-
tij. ZaËetek trgovanja s kuponi v
Evropi naj bi bil 1. januar 2005. 
Torej, vsekakor ne gre veË za Ëa-
sovno oddaljeno problematiko,
paË pa za izzive, s katerimi se mo-
rajo podjetja spopadati æe danes.
Kot odgovor na te izzive je treba
pripraviti strategijo ravnanja na
tem podroËju, saj bodo moæni do-
datni stroπki in tudi morebitne
koristi lahko bistveno vplivale na
njihovo poslovno uspeπnost. 

Prodati ali kupiti?
Podjetja bodo morala upoπtevati
aktualno zakonodajo in predpise
na tem podroËju. VeËidel se bodo
podjetja lahko uvrstila v dve sku-

pini. Ali bodo kupci emisijskih
kuponov ali pa bodo svoj prese-
æek emisijskih kuponov prodala
na trgu. Podjetje bo namreË lah-
ko emitiralo samo toliko emisij,
za kolikor bodo imeli na voljo
emisijskih kuponov. »e bodo po-
djetja imela manj kuponov, koli-
kor bo dejanskih emisij, bo po-
djetje moralo plaËati kazen, ki pa
bo vsekakor draæja, kakor na-
kup manjkajoËih kuponov na tr-
gu. V prvi fazi naj bi kazen zna-
πala 40 v drugi pa kar sto evrov/t
CO2. »e neko podjetje ne bo in-
vestiralo v ustrezne naprave ozi-
roma kako drugaËe zmanjπalo
svojih emisij na dovoljeno raven,
bo moralo za razliko od dejan-
skih emisij in kuponov, ki jih bo
dobilo, kupiti dodatne emisijske
kupone. Ta proces se bo odvijal
na trgu, ki ne bo reguliran in v
katerega naj se dræava neposred-
no ne bi vmeπavala. Tako naj bi
se tudi cena emisijskih kuponov
oblikovala po trænih naËelih, na
podlagi ponudbe in povpraπeva-
nja. Po trenutnih ocenah naj bi
se træne cene izoblikovale na
okrog 10 do 13 evrov/t CO2. De-
jansko so bili sklenjeni tudi æe pr-
vi veËji posli, v katerih so nekate-
ra vzhodnoevropska podjetja
prodala emisijske pravice podje-
tjem po ceni 12,4 evra/t CO2.

ODEL TRÆNEGA CIKLA
CO2e -POT KUPCA
M

Podjetja, ki bodo morala upoπtevati dovoljenja gle-
de emisij toplogrednih plinov, se sreËujejo z resni-
mi izzivi in morajo imeti uËinkovito strategijo
ravnanja na tem podroËju. Sistem trænega cikla
CO2e ponazarja model, kako naj se ta podjetja lo-
tijo tovrstne problematike.

Z
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Vendar se tudi na tem podroËju
pojavljajo pritoæbe, predvsem
moËnih industrijskih lobijev, za-
radi pomembnih negativnih uËin-
kov na njihovo poslovanje. Po-
javlja se tudi vpraπanje smiselno-
sti celotnega projekta, v luËi ne-
pripravljenosti za vkljuËitev v
projekt nekaterih najveËjih dr-
æav, kot so ZDA, Kitajska, Rusi-
ja.

Kako naj bi postopala
podjetja - model trænega
cikla CO2e
Podjetja naj bi torej æe zdaj zaËe-
la upoπtevati zahteve na tem po-
droËju in jih vkljuËiti v svoje
strategije in investicijske naËrte.
Le tako bodo lahko obvladovala
nova poslovna tveganja ter vzdr-
æevala oziroma izboljπala svojo
konkurenËnost. 
V nadaljevanju si bomo ogledali
model trænega cikla CO2e, ki je
prikazan na sliki 1 in ki zajema
celoten postopek razumevanja in
reπevanja problema trgovanja z
CO2 . V tem prispevku bomo po-
drobneje predstavili predvsem
prve tri korake, ki zajemajo te-
meljno razumevanje problemati-
ke, doloËanje in napoved emisij
ter opredelitev strategije uprav-
ljanja s CO2. Preostali del mode-
la bo predstavljen v nadaljevanju
tega Ëlanka. Vsekakor lahko vidi-
mo, da Ëakajo podjetja teæki in
kompleksni izzivi z veË neznan-
kami, ki bodo imeli tudi kon-
kretne denarne in druge posledi-
ce. Ne nazadnje je na trgu Ëeda-
lje bolj pomembna tudi podoba
podjetja v pogledu prijaznosti do
okolja. 

1. Razumevanje
zakonitosti in naËel 
Za uspeπno reπevanje zahtev na
tem podroËju je potrebno dobro
poznavanje principov, zakono-
daje in predpisov, redno sprem-
ljanje in predvidevanje, kakπne
novosti bodo veljale v prihodnjih
letih. Ob poznavanju predpisov
je treba poznati tudi tehniËne vi-
dike in moænosti zniæevanja emi-
sij. Dobro in pozorno naËrtova-
nje, kakπne naprave in goriva se
bodo uporabljala v proizvodnih
procesih, je pomembno, saj so
naloæbe v opremo veËinoma dol-
goroËne. Vlaganja v opremo, ki
pomeni zmanjπanje emisij CO2 ,
æe sedaj, lahko v prihodnosti pri-
nese pomembne koristi. Lahko

priËakujemo, da se bodo investi-
cije in uporaba novih tehnologij,
ki omogoËa zmanjπanje emisij,
precej poveËale. Podjetja se mo-
rajo tudi zavedati, da je mogoËe z
veËjim poudarkom na uËinkoviti
rabi energije privarËevati takoj.
Treba bo upoπtevati tudi emisij-
ske kupone in jih vkljuËiti v pri-
hodnje finanËne naËrte. Tako bo
tudi sredstva za investicije treba
osredotoËati na energetsko naj-
bolj uËinkovite reπitve.

2. DoloËanje, merjenje 
in napovedovanje emisij 
Ugotavljanje stanja emisij je nuj-
nost in kot bo treba toËno pozna-
ti trenutno stanje emisij toplogred-
nih plinov, bo treba tudi izdela-
ti napoved prihodnjih emisij.
Oceniti je treba neko normalno
obratovalno stanje (kot osnovo),
s katerim se primerjajo razliËni
scenariji v prihodnosti. Ker je
koliËina emisij nestalna in odvis-
na od veË dejavnikov, je treba
Ëim bolje doloËiti kljuËne dejav-
nike, ki vplivajo na njihovo koli-
Ëino. 
Z upoπtevanjem gibanj emisij v
podjetju lahko podjetje oceni
prihodnje finanËne uËinke, ob
upoπtevanju scenarija z normal-
nim obratovanjem podjetja. Tak-
πno normalno obratovanje se po-
tem lahko primerja s potrebnimi
zmanjπanji emisij, ki jih zahteva
nacionalni program. S tem se do-
bi cilj oziroma deleæ, za katerega
mora podjetje zmanjπati emisije
do ciljnega leta.
Podjetje, ki ne bo z izbranimi
ukrepi doseglo ciljev na tem po-
droËju, bo moralo razliko pokriti
z nakupom emisijskih kuponov
na odprtem trgu. Emisijski kupo-
ni bodo torej prizadeli rastoËa
podjetja, saj bodo morala v na-

povedih rasti vkljuËiti tudi dejav-
nik, ki bo upoπteval emisije toplo-
grednih plinov. Upravljavci na-
prav, katere povzroËajo emisije
TGP, morajo za njihovo obrato-
vanje po 1. januarju 2005 prido-
biti dovoljenje za njihovo izpu-
πËanje ter zagotavljati izvajanje
monitoringa emisij toplogrednih
plinov. Do 15. januarja pa bo
moral upravljavec pripraviti po-
roËilo o emisijah za preteklo leto,
skladno z zahtevami evropskih
predpisov. 
Sistem merjenja in poroËanje
emisij bo kljuËnega pomena za
podjetja, ki bodo hotela optimizi-
rati upravljanje na tem podro-
Ëju. To bo mogoËe udejaniti z
uporabo standardiziranega pri-
stopa k monitoringu in poroËanju
o emisijah v nekem obdobju. Le
tako so lahko rezultati primerlji-
vi in zanesljivi. Vlade po svetu æe
pripravljajo programe poroËa-
nja, ki bodo primerni tudi za pri-
hodnje sisteme monitoringa. Si-
stemi poroËanja so lahko v obliki
preprostih preglednic, ki jih po-
djetja izpolnijo, do sistemov mo-
nitoringa v realnem Ëasu. Dober
sistem bi moral oceniti tako nepo-
sredne kot posredne emisije s
konstantnim snemanjem, z vidi-
ka sledenja zmanjπevanja emisij
pa je pomembna tudi moænost
identifikacije energetskih virov
in delovnih procesov. 

3. Opredelitev strategije
upravljanja CO2
Na sploπno ima podjetje tri moæ-
ne pristope:

Upravljanje
z lastnimi emisijami
Podjetje mora raziskati, kako in
s kakπnimi stroπki bi lahko
zmanjπali emisije TGP v proizvo-
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dnih procesih. V ta namen pripo-
roËajo izdelavo krivulje mejnih
stroπkov zmanjπanja emisij (MAC
-Marginal Abatement Cost). V ze-
lo velikih podjetjih je mogoËe tu-
di notranje trgovanje z emisija-
mi, ki je ponekod prineslo zelo
dobre rezultate.
Ukrepi za zmanjπevanje emisij
toplogrednih plinov v industriji
so vezani v prvi vrsti na ukrepe
uËinkovite rabe energije in na
ukrepe za zmanjπevanje emisij
toplogrednih plinov v industrij-
skih procesih. Svoj deleæ bodo
dodali tudi izboljπani energetski
izkoristki pri novih napravah v
vseh procesih. V industriji je za-
znaven velik razkorak med zdaj
uporabljenimi - standardnimi -
tehnologijami ter med modernimi
tehnologijami, ki so na voljo.
Ocenjuje se, da je ta razkorak so-
razmerno velik, torej je manevr-
skega prostora za izboljπave πe
zadosti.

Kupovanje
ali prodaja kuponov
Za nekatera podjetja bodo kupo-
ni, le πe ena ≈surovina«, dodaten
vhodni stroπek v proizvodnem
procesu, medtem ko bodo druga
lahko razmere tudi izkoristila kot
poslovno priloænost in jih dobiË-
konosno prodala na trgu. 

Eksterne
investicije
V tem pristopu gre predvsem za
skupne projekte izvajanja (Joint
Implementation) in mehanizme
Ëistega razvoja (Clean Develo-
pment Mechanism CDM), ko po-
djetja z investicijami v tretjih dr-
æavah izpolnjuje svoje obveze na
tem podroËju. Mehanizem Ëistega
razvoja je bil uveden kot del
Kjotskega protokola. Ta moænost
je zanimiva za veËja podjetja, ki
delujejo tudi v tujini in investira-
jo v drugih dræavah.
Podjetje bo moralo samo ugotovi-
ti, katera kombinacija teh mo-
ænosti bo najboljπa zanj, ter obli-
kovati strategijo, ki bo najbolje
ustrezala ravni tveganja, veljavni
zakonodaji in konkretnim znaËil-
nostim ter moænostim podjetja.

mag. Klemen Podjed
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PRIMERJAVA POVPRE»NIH CEN SKLENJENIH POSLOV NA
SLOVENSKEM IN NEM©KEM DNEVNEM TRGU V FEBRUARJU 2004

Primerjava dnevnih cen sklenjenih poslov na
slovenskem in nemπkem dnevnem trgu elek-
triËne energije prikazuje manjπo razliko v ce-
ni med obema trgoma. PovpreËna meseËna ce-
na na slovenskem trgu je bila od povpreËne
meseËne cene na nemπkem trgu viπja za osem
odstotkov. V obdobju od 1. do 14. februarja
so bile cene na slovenskem trgu viπje za deset,
v preostalem obdobju pa za πest odstotkov.
ObiËajno se veËje razlike v cenah pojavijo pri
trgovanju za nedeljo, vendar so se februarja
nekajkrat pojavile velike razlike tudi pri trgo-
vanju med tednom. Primer je trgovanje za 
5. februar, ko je bila povpreËna cena na slo-
venskem trgu viπja kar za 39 odstotkov. Zani-
mivo pa je, da je bila cena na slovenskem trgu
æe takoj naslednji dan trgovanja niæja, in to
za Ëetrtino.

Februarja so se koliËine prodane elektriËne
energije po vseh posameznih standardiziranih
produktih zviπale v primerjavi z januarskimi.
KoliËina prodane pasovne energije se je zviπala
za 29 odstotkov na vrednost 32.856 MWh,
trapezne energije za 56 odstotkov na vrednost
2.624 MWh.V odstotkih se je najbolj poveËala
koliËina prodane noËne energije, kar za 183
odstotkov, na vrednost 544 MWh. Nasprotno
z gibanjem rasti koliËin prodane elektriËne
energije so se vsi povpreËni meseËni enotni te-
Ëaji zniæali: enotni teËaj pasovne energije za 
5 odstotkov na vrednost 6.673 SIT/MWh, tra-
pezne energije za 9 odstotkov na vrednost
8.324 SIT/MWh, najveË se je zniæal enotni te-
Ëaj noËne energije, kar za 13 odstotkov, in
ustavil na vrednosti 4.342 SIT/MWh. Tudi
skupna koliËina prodane elektriËne energije
urnih produktov se je zviπala, za 71 odstotkov,
in konËala pri 168 MWh. 

Februarja je promet na dnevnem trgu znaπal
36.192 MWh in je sestavljal 3,47-odstotni de-
leæ v primerjavi s celotno napovedano porabo
elektriËne energije v Sloveniji. Relativno to
pomeni 32-odstotno poveËanje prometa v pri-
merjavi z januarjem, kar je πe zlasti veliko tu-
di zaradi tega, ker je bil februar krajπi za dva
dneva. Zanimiva je primerjava tedenskih ko-
liËin trgovanja v februarju in gibanja pov-
preËnega tedenskega indeksa SLOeX. Tako ko-
liËine kot indeks SLOeX so februarja iz tedna
v teden naraπËale. Tako se je indeks SLOeX z
vrednosti 6.178, doseæene v prvem tednu, zvi-
πal za 19 odstotkov na vrednost 7.375 v Ëetr-
tem tednu. Skupna prodana tedenska koliËina
elektriËne energije pa se je z vrednosti 1.143
MWh v prvem tednu zviπala za 23 odstotkov
na vrednost 1.402 MWh v Ëetrtem tednu. V
primerjavi z januarjem se je povpreËni meseË-
ni indeks SLOeX zniæal za 3 odstotke na vred-
nost 6.703.

RAST INDEKSA SLOEX IN KOLI»IN PRODANE ELEKTRI»NE ENERGIJE
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ejstva, ki se ga vodilni v
ElektrotehniËni zvezi
dobro zavedajo, da je
treba Ëlanstvo pomladi-

ti, je bilo zelo vidno tudi na leto-
πnjem obËnem zboru. Svetla izje-

ma med dvema gospema in veË-
jim πtevilom gospodov, starih
okrog πestdesetih let, je bil Metod
Koæelj iz Mobitela, pomoËnik vo-
dje za naËrtovanje omreæij, ki je
imel, skladno z vsakoletno dobro

prakso zveze, uvodno predava-
nje o mobilnih sistemih tretje ge-
neracije - UMTS. Mobitel je lani
konËal prvo fazo uvajanja UMTS
in ima tisoË tehniËno zahtevnih
uporabnikov tega omreæja, ki
trenutno pokriva veËino urbanih
obmoËij Slovenije. Za nadaljnje
uspeπno delo na tem podroËju
iπËejo nove inovativne reπitve,
kot je tridimenzionalno naËrto-
vanje omreæja, poveËevanje πte-
vila baznih postaj in pa zdruæe-
vanje veË funkcij v eni mobilni
napravi.
Kot æe vrsto let doslej je tudi mi-
nulo delovno leto v Elektrotehni-
Ëni zvezi zaznamovala vrsta stro-
kovnih posvetovanj, od Kotniko-

REMALO ODMEVNO DELO
ELEKTROTEHNIKOV
P

ElektrotehniËna zveza Slovenije je imela
marca na ljubljanskem Gospodarskem raz-
staviπËu svoj redni letni obËni zbor. Glavne
teæave zveze ostajajo æe vrsto let pomladitev
Ëlanstva, financiranje ElektrotehniËnega ve-
stnika in premajhna odmevnost dela zveze.
Ustreznega odgovora, kako reπiti te teæave,
ni bilo tudi na tokratnem zboru.

D
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Udeleæenci letnega
obËnega zbora
Elektrotehniπke zveze
Slovenije.

Foto Minka Skubic



vih dnevov, ki so posveËeni mo-
Ënostni elektrotehniki in sodo-
bnim elektriËnim instalacijam do
delavnice o telekomunikacijah,
mednarodnega znanstvenega se-
stanka s podroËja vakumske te-
hnike, konference slovenskih
elektroenergetikov, mednarodne
konference o mikroelektrotehni-
ki - Midem, slovenskega vakum-
skega posvetovanja, mednaro-
dnega simpozija o elektroniki v
prometu in delavnice o telekomu-
nikacijah o mobilnem internetu.
Prav tako ostaja izobraæevanje
ena najpomebnejπih in najtradi-
cionalnejπih dejavnosti zveze. Se-
minarjev za izpite iz protikoro-
zijske zaπËite, elektrotehnike v
skladu z zakonom o graditvi
objektov, za upravljalce malih
hidroelektrarn, delavce, ki rav-
najo z elektroenergetskimi na-
pravami in izvajalce elektriËnih
instalacij se je udeleæilo kar 554
udeleæencev razliËnih profilov.
Pri izobraæevanju so πe posebno
dejavna obmoËna strokovna
druπtva, ki organizirajo predava-
nja za svoje Ëlane.
Dobro znana dejavnost Elektro-
tehniπke zveze je tudi publicis-

tiËna dejavnost. Lani so izdali pet
πtevilk Elektrotehniπkega vestni-
ka, πtiri πtevilke Informacij Mi-
dem, πtiri πtevilke Vakumista, vr-
sto zbornikov vseh posvetovanj v
organizaciji EZS in gradiv za se-
minarje in strokovne izpite ter
znanstveno monografijo Vakum-
ska znanost in tehnika, strokov-
no knjigo Nasveti za uporabnike
vakumske tehnike, angleπko-slo-
venski in slovensko-angleπki slo-
var Varnost v elektronskih ko-
munikacijah in informacijski te-
hnologiji in Slovar strokovnih
izrazov za trg elektriËne energije.
Prav tako so bili Ëlani zveze de-
javni pri postavljanju standardi-
zacije in tehnike regulative v dr-
æavi.
Z organizacijo posvetovanj in
konferenc bo zveza nadaljevala
tudi letos, saj ima v svojem pro-
gramu kar enajst tovrstnih sre-
Ëanj, med njimi pet mednaro-
dnih, na katerih pa predvsem po-
greπajo tuje sluπatelje, in ne samo
njihove predavatelje. Prav tako
ostajajo njihova pomembna de-
javnost seminarji za razliËne de-
javnosti elektrotehnike in kljub
veËnim denarnim teæavam izda-

janje tudi ElektrotehniËnega ve-
stnika in drugih dosedanjih pu-
blikacij. Kljub razvejanemu stro-
kovnemu delu zveze in njenim
dobrim sodelovanjem z vrsto
strokovnih organizacij in uprav-
nimi inπtitucijami pa je njihovo
delo po besedah predsednika
Elektrotehniπke zveze Slovenije
prof. dr. Marka JagodiËa in tudi
drugih razpravljalcev na zboru
premalo vidno in prepoznano v
javnosti. Profesor JagodiË meni,
da Ëe bi bili uspeπnejπi pri vklju-
Ëevanju mlajπih Ëlanov, bi bili æe
bolj popularni. PouËen je primer
udeleæenca zbora iz Novega me-
sta, kjer elektrotehnikom ob
koncu πolanja na srednji πoli po-
delijo druπtvene izkaznice. Sliπali
pa smo tudi pobudo, da bi imeli
Ëlani druπtev, vËlanjenih v zvezo,
popuste pri plaËevanju izpitov, ki
so organizirani v okviru Elektro-
tehniπke zveze Slovenije.

Minka Skubic
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lede na to, da so bili v
pribliæno πestih letih
sprejeti kar trije zakoni
in kopica podzakonskih

aktov, kaæe na to, da smo dræava
s kratko tradicijo urejanja tega
podroËja. Ravno to pa je vzrok
za πe vedno zelo zapletene in v
marsiËem nejasne postopke od-
daje javnih naroËil.
Tako ZJN-1 kot ZJN-1A sta v tret-
jem poglavju uredila postopke za
oddajo javnih naroËil oziroma za
nabave blaga, naroËanje storitev
in gradenj, posebej za naroËnike,
ki delujejo na vodnem, energet-
skem, transportnem in telekomu-
nikacijskem podroËju - infra-
strukturno podroËje (utility po-
droËje1). Na podlagi ZJN-1 so
imeli naroËniki iz utility podroËja
moænost uporabljati odprti po-
stopek, omejeni postopek, posto-
pek s pogajanji s predhodno
objavo ali v izrednih primerih
postopek s pogajanji brez pred-

hodne objave. Posebej za utility
podroËje pa je bil predviden jav-
ni razpis za kvalifikacijo ponud-
nikov, ki pa se v praksi ni upora-
bljal.
Novost sprememb in dopolnitev
ZJN-1, ki so zaradi svoje obseæ-
nosti dobile oznako ZJN-1A, je
poleg æe navedenih postopkov po
ZJN-1, tudi na novo uvedeni po-
stopek na podlagi okvirnega spo-
razuma. V ZJN-1A je okvirni
sporazum opredeljen v 3. Ëlenu -
definicije pojmov - v 16. toËki in
doloËa: ≈okvirni sporazum - spo-
razum med enim od naroËnikov,
ki opravlja dejavnost na vodnem,
energetskem, transportnem ali
telekomunikacijskem podroËju,
in enim ali veË dobavitelji blaga,
izvajalci gradenj ali ponudniki
storitev, katerega namen je, da se
oblikujejo pogoji, ki urejajo od-
dajanje naroËil v danem obdo-
bju, zlasti glede cen in, kjer je to
primerno, glede predvidenih ko-
liËin«.
Nadalje ZJN-1A ureja okvirni
sporazum tudi v 19. Ëlenu, kjer
so doloËbe za oddajo naroËila po
omejenem postopku, in sicer v 3.

in 4. odstavku. Tako 3. odstavek
doloËa: ≈NaroËnik sme za oddajo
javnega naroËila skleniti z veË
ponudniki okvirni sporazum.
NaroËnik ne sme zlorabljati
okvirnih sporazumov z name-
nom, da bi oviral, omejeval ali iz-
krivljal konkurenco«, v 4. od-
stavku pa: ≈DoloËilo prejπnjega
odstavka se lahko uporablja v
postopkih oddaje javnih naroËil,
ko celotna vrednost javnega na-
roËila, ki bo oddano na podlagi
okvirnega sporazuma, ne presega
vrednosti, od katere dalje je tre-
ba objaviti javni razpis v Ura-
dnem glasilu Evropskih skupno-
sti, in v vseh primerih oddaje jav-
nih naroËil na vodnem, energet-
skem, telekomunikacijskem in
transportnem podroËju.« Okvir-
ni sporazum je opredeljen tudi v
27. Ëlenu, ki doloËa naËin doloËi-
tve vrednosti naroËila, ko pravi:
≈Podlaga za izraËunavanje vre-
dnosti okvirnega sporazuma je
ocenjena najviπja vrednost vseh
javnih naroËil, predvidenih za
zadevno obdobje, vezanih na
okvirni sporazum.«
Glede na to, da so v novem zako-
nu zelo skope doloËbe glede
okvirnega sporazuma, pa je zani-
manje zanj toliko veËje. Kako in
na kakπen naËin naj bi se posto-
pek oddaje javnega naroËila za
nabave in izvedbe del ali storitev
uresniËeval, ni nikjer bolj natanË-
no doloËeno. Iz izkuπenj drugih
dræav pa je mogoËe povzeti, da
©vedska intenzivno uporablja
prakso okvirnih sporazumov
(uporabljajo jih tudi druge Ëlani-
ce Evropske skupnosti). Okvirni
sporazum je za zdaj zajet samo v
Direktivi 93/38/EEC, ki je bila
spremenjena in dopolnjena z Di-
rektivo 98/4 in 2001/78, ki edina
doloËa oddajo naroËil na vod-
nem, energetskem, telekomuni-
kacijskem in transportnem sek-
torju. Tudi ta Direktiva ni do-
konËna, ker se v kratkem priËa-

J
Pravo javnih naroËil, ki ureja postopke pri oddaji
javnih naroËil za naroËnike, ki so tako doloËeni v
zakonu o javnih naroËilih, je v Republiki Sloveniji
relativno novo, saj je bil postopek oddaje javnih
naroËil urejen z zakonsko pravno normo πele leta
1997, s sprejetjem prvega zakona o javnih naroËi-
lih (Uradni list RS, πt. 24/97- ZJN). Naslednji za-
kon za podroËje javnega naroËanja je bil sprejet le-
ta 2000 (Uradni list RS, πt. 39/00 in 102/00, ZJN-
1), decembra leta 2003 pa so bile v dræavnem zbo-
ru k temu zakonu sprejete obseæne spremembe in
dopolnitve ter objavljene v Uradnem listu RS, πt.
2/2004 (ZJN-1A). 

G

60

AVNO NARO»ANJE
IN OKVIRNI SPORAZUM

1 V nadaljevanju uporabljam za oznaËevanje
infrastrukturnega podroËja, torej podroËja za
subjekte, ki delujejo na vodnem, energetskem,
transportnem in telekomunikacijskem po-
droËju, izraz flutility podroËje«.



kujejo nove spremembe in dopol-
nitve. 
Okvirni sporazum pomeni, da ga
naroËnik sklepa s ponudniki za
obdobje najveË treh let. NaroË-
nik pri tem pazi, da si temeljni
naËeli konkurence in gospodar-
nosti nista v nasprotju s tem, da
bi se ustvarjal ozek krog podpi-
snikov okvirnega sporazuma iz
razloga in z obrazloæitvijo, da se
s tem prihranijo stroπki za izved-
bo postopkov. V okvirnem spora-
zumu se doloËijo cena, koliËine,
dobavni roki, rok za izvedbo in
drugi kakovostni elementi, ki so
bistveni za izvedbo nekega naro-
Ëila. NaroËnik nato lahko v tem
obdobju, za katerega podpisani
okvirni sporazum velja, poziva
vse ali samo nekaj kandidatov k
oddaji ponudbe in sklepanju po-
godb z njimi. ©e najbolj se okvir-
ni sporazumi lahko primerjajo z
omejenim postopkom, kot ga do-
loËa ZJN-1, Ëeprav je mogoËe ra-
zumeti, da je postopek oddaje
javnih naroËil prek okvirnih spo-
razumov bolj proæen. Najprej,
okvirni sporazum je mogoËe skle-
niti laæe, kot oddati javno naroËi-
lo po omejenem postopku, pred-
vsem zato, ker so doloËila in po-
goji v okvirnem sporazumu na-
tanËneje opredeljena glede cene,
koliËin in drugih elementov. Zato
je v drugi fazi laæe in enostavneje
oddati javno naroËilo. Razlike so
tudi v tem, da okvirni sporazum
omogoËa poziv k oddaji ponudbe
samo nekaj ali celo enemu ponud-
niku, in ne vsem kandidatom, ki
so zajeti vanj. 
Okvirni sporazum razen doloËi-
tve pogojev, ki so podlaga za po-
znejπo pogodbo, ne prinaπa dru-
gih obveznosti. Podpisnik okvir-
nega sporazuma ne more zahte-
vati od naroËnika, da z njim tudi
sklene pogodbo. NaroËnik lahko
sklene in sklepa pogodbe le z en-
im podpisnikom okvirnega spo-
razuma, ne da bi imeli drugi pod-

pisniki moænost zahtevati skleni-
tev pogodbe. Postopek za oddajo
naroËila na podlagi okvirnega
sporazuma je mogoËe uporabiti
za nabavo blaga, naroËanje stori-
tev in gradenj, pod pogojem, da
je naroËnik subjekt, ki deluje na
utility podroËju. 

Kako uporabiti okvirni
sporazum
Prakse na slovenskih tleh, glede
uporabe okvirnega sporazuma
ni, kajti to je novost, ki jo uvaja
ZJN-1A, ki je zaËel veljati 30. ja-
nuarja 2004. Iz zakonskih doloËb
in praktiËnega pogleda poznaval-
ca izvedbe postopkov javnih na-
roËil ter tuje prakse pa je mogoËe
okvirno doloËiti postopke izved-
be. Vsekakor je okvirni spora-
zum dopusten le naroËnikom z
utility podroËja. Izvedba postop-
ka je opredeljena v dveh fazah: 
Prvo fazo sestavlja postopek, v
katerem naroËnik ≈prizna sposob-
nost« ponudnikom na podlagi
vnaprej doloËenih pogojev v raz-
pisni dokumentaciji, ki jo pripra-
vi za izvedbo prve faze. Æe v prvi
fazi mora naroËnik opredeliti vse
bistvene sestavine in doloËiti me-
rila za izbiro kandidatov in dolo-
Ëitev priznanja sposobnosti kan-
didatom. Prva faza bolj spominja
na postopek na podlagi odprtega
postopka. ZnaËilno za odprti po-
stopek je, da so v razpisni doku-
mentaciji æe v celoti doloËeni vsi
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, le cena je πe tista, ki
se iπËe in je navadno najmoËnejπe
merilo. Glede na doloËbo, da se v
okvirnem sporazumu doloËijo ce-
na, koliËine, dobavni roki, rok za
izvedbo in drugi kakovostni ele-
menti, lahko razumemo, da je
treba vse te elemente opredeliti æe
v prvi fazi, torej pred sklenitvijo
okvirnega sporazuma. Razpisna
dokumentacija za prvo fazo mo-
ra tako vsebovati vse zahteve, ki
jih morajo izpolnjevati kandida-
ti, ki æelijo doseËi usposobljenost
s strani naroËnika. Obvezno mo-
rajo izpolnjevati pogoje, ki so na-
vedeni v 42. Ëlenu, v 42. a Ëlenu
ZJN-1A in druge pogoje, Ëe jih
naroËnik zahteva.
Druga faza: Po sklenitvi okvirne-
ga sporazuma je naroËnikova na-
loga, da skladno s temeljnimi na-
Ëeli javnega naroËanja, po la-
stnem izboru ali morebiti prej
doloËenem kljuËu, povabi posa-
meznega/ne kandidata/e, ki so

podpisali okvirni sporazum, h
konkretni izvedbi del, ki jih mo-
ra izbrani ponudnik2 opraviti
skladno z æe doloËenimi pogoji in
ceno. Glede na to, da so vsi pod-
pisniki okvirnega sporazuma
(kandidati) v celoti seznanjeni z
vsemi pogoji, vkljuËno s ceno, je
mogoËe k izvedbi konkretnih del
povabiti enega ali veË kandidatov
le s povabilom za izvedbo del in
podpisom pogodbe. Povabilo za
podpis pogodbe in izvedbo del ni-
ma take razseænosti po vsebini,
kot je ta zahtevana v drugi fazi
omejenega postopka. Povabilo je
lahko kratko, vendar jasno. Tudi
roki znotraj tega postopka v za-
konu niso opredeljeni, upoπtevati
je treba le, da ima kandidat na
voljo dovolj Ëasa, da se izjasni in
morebiti pripravi na podpis po-
godbe, Ëe seveda izrazi priprav-
ljenost sodelovati z naroËnikom.
V tem postopku kandidat nima
obveze, da sprejme naroËnikovo
povabilo k sodelovanju oziroma
izvedbi del. Podpis pogodbe lah-
ko tudi odkloni.
Tudi izvedba postopka oddaje
javnega naroËila na podlagi
okvirnega sporazuma je v prvi
fazi vezana na javno objavo3. Na-
roËnik, ki bo izvajal postopek od-
daje javnega naroËila na podlagi
okvirnega sporazuma, mora to
javno objaviti in pri tem upoπte-
vati zakonsko doloËene roke za
oddajo prijav zainteresiranih
kandidatov, skladno z 62. a Ële-
nom ZJN-1A. Javna objava mora
poleg sploπnih zahtev vsebovati
tudi ocenjeno vrednost. ZJN-1A
za okvirni sporazum doloËa, da
je podlaga za izraËunavanje vred-
nosti okvirnega sporazuma oce-
njena najviπja vrednost vseh jav-
nih naroËil, predvidenih za za-
devno obdobje, vezanih na okvir-
ni sporazum. NaroËnik, ki bo
izvajal javno naroËilo na podlagi
okvirnega sporazuma, na primer
za tri leta, mora tako ugotoviti
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2 V okvirnem sporazumu so podpisniki spo-
razuma kandidati, po povabilu kandidata s
strani naroËnika k izvedbi del in podpisu po-
godbe, pa kandidat postane ponudnik.

3 65. Ëlen ZJN-1A doloËa: flVse objave v zve-
zi z javnimi naroËili mora naroËnik objaviti
na informacijskem portalu Urada za javna
naroËila. NaroËnik pa lahko na enotnem in-
formacijskem portalu Urada za javna na-
roËila objavi tudi obvestila o drugih naba-
vah, ki sicer niso predmet naroËanja po tem
zakonu. Urad za javna naroËila skrbi za po-
sredovanje informacij javnega znaËaja na
svetovnem spletu, v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega znaËaja«.



ocenjeno vrednost vseh naroËil v
treh letih, ki jih namerava izvesti
na podlagi okvirnega sporazuma,
in na podlagi tega seπtevka pri-
praviti ocenjeno vrednost. Pred-
videvamo, da bodo tako ocenje-
ne vrednosti visoke, in Ëe bodo
presegale vrednost, ko je treba
objavo poslati tudi v Uradno gla-
silo Evropskih skupnosti, bo tre-
ba tako objavo tudi objaviti v
tem glasilu. Ko pa je objava jav-
no objavljena v mediju tako πiro-
kega spektra, je po vsej verjetno-
sti priËakovati tudi ponudnike
(kandidate) iz drugih dræav, ki
bodo relevantno posegli po po-
slih, ki so jih do zdaj izvajali pre-
teæno domaËi izvajalci. Skladno z
doloËbo ZJN-1A, ki v 73. Ëlenu
opredeljuje: ≈Odpiranje ponudb
v odprtem postopku in v drugi fa-
zi omejenega postopka je javno.«,
lahko skladno s tem ugotovimo,
da odpiranje prijav v okviru
izvedbe postopka po okvirnem
sporazumu ni javno in ga opravi
naroËnik sam. Obveznost naro-
Ënika pa je, da vsem sodelujoËim
kandidatom dostavi zapisnik o
odpiranju.

Kdaj uporabiti
postopek izvedbe
javnega naroËila
na podlagi okvirnega
sporazuma
Glede na to, da je ta postopek no-
vost v pravu javnih naroËil na
obmoËju Republike Slovenije in
da z njim πe ni prakse, ki bi odgo-
vorila na zastavljeno vpraπanje,
je treba pri tem uporabiti veliko
previdnosti, strokovne usposob-
ljenosti, znanja in spretnosti na
strani naroËnika, da tak posto-
pek, predvsem v prvi fazi, izvede
dobro, kakovostno, predvsem pa
uËinkovito. Upoπtevaje potrebe
nabav blaga, storitev in gradenj,
ki se preteæno pojavljajo in izva-
jajo na energetskem podroËju4,
menim, da bi bil ta postopek izve-
dljiv tudi za gradbena in elektro-
montaæna dela in druge vrste na-
bav, kjer je mogoËe æe vnaprej,
na podlagi skrbno pripravljenih
popisov del oziroma nabav,
izvedbe del, doloËitve okvirnih

koliËin, rokov dobav ali rokov za
izvedbo, pridobiti ustrezne prija-
ve od zainteresiranih kandida-
tov. Na podlagi æe vnaprej dolo-
Ëenih cen ostane naroËniku le πe
obveznost povabiti izbrane/ga
kandidata/e k izvedbi posla in
skleniti pogodbo. Primernost
uporabe tega postopka tudi za
druge vrste nabav blaga, storitev
ali gradenj pa se bo pokazala
skozi Ëas in prakso.

Sklepna misel
V prispevku je podan prikaz no-
ve moænosti oziroma zelo slabo v
zakonu o javnih naroËilih opre-
deljenega postopka za izvedbo
javnega naroËila na podlagi
okvirnega sporazuma. Okvirni
sporazum je postopek, katerega
uporaba je dovoljena samo naro-
Ënikom z utility podroËja. Kot je
bilo navedeno æe prej, ni natanË-
nih podlag za izvedbo postopka,
kot tudi ni prav nobene prakse s
tem postopkom pri naroËnikih v
Republiki Sloveniji. Tako kot za
vse postopke, velja tudi za tega,
da je treba v celoti spoπtovati za-
konske doloËbe za podroËje jav-
nega naroËanja, kot tudi vsa te-
meljna naËela, ki narekujejo
usmerjenost naroËnika pri izde-
lavi razpisne dokumentacije,
analizi, povabilu in drugih po-
stopkih znotraj posameznega po-
stopka. Precejπen del prakse je
povzet iz priprave dokumentaci-
je za izvedbo postopka nabav na
podlagi omejenega postopka,
vendar pa ne v celoti. In tisto,
kar v tem primeru odstopa, je v
danem trenutku nemogoËe opre-
deliti. Tako izkuπnjo je treba pri-
dobiti in na njej graditi nadaljnje
delovanje naroËnika. V zaËetni
fazi vsekakor priËakujemo kopi-
co zapletov in vpraπanj, na kate-
ra pa trenutno tudi ni odgovora.
Tako kot velja za vse postopke,
velja tudi za tega, da ni idealen in
uporabljiv za vse vrste nabav,
daje pa nekatere moænosti, ki jih
je treba ob Ëedalje veËji naglici in
pritiskih trga izrabiti. 
Vsem pionirjem pri izvedbi tega
postopka æelimo veliko uspeha in
upamo, da bodo svoje izkuπnje
posredovali naprej.

Rozalija Sabo
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4 Namen tega Ëlanka je, da se prikaæe
moænost uporabe okvirnega sporazuma za
potrebe elektro gospodarskih dejavnosti, na
podroËju javnega podjetja za distribucijo
elektriËne energije. Uporaben pa je seveda tu-
di za vse ostale utility dejavnosti, ki se najde-
jo v podobnih situacijah oziroma iπËejo 
podobne reπitve za svoje nabave.

Foto Duπan Jeæ
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ot smo obπirneje v Na-
πem stiku æe poroËali v
novembrski in tudi de-
cembrski πtevilki, je

Izobraæevalni center elektrogos-
podarstva Slovenije (ICES), sklad-
no z Zakonom o nacionalnih po-
klicnih kvalifikacijah, pridobil v
minulem letu koncesijo za pre-
verjanje in potrjevanje nacional-
nih poklicnih kvalifikacij za pro-
grama stikalniËar v elektroener-
getiki in dispeËer v centru vode-
nja. S to odloËbo mu je bilo s
strani za nacionalne poklicne
kvalifikacije pristojnega Ministr-
stva RS za delo, druæino in soci-
alne zadeve priznano, da izpol-
njuje pogoje za izvajanje postop-
kov ugotavljanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifika-
cij ter izdan sklep o vpisu v regi-
ster pooblaπËenih izvajalcev na-
vedenih postopkov. Na tej podla-
gi je ICES v sodelovanju z Dræav-
nim izpitnim centrom πe konec
lanskega leta v elektroenergetski
panogi tudi prviË izvedel posto-
pek preverjanja in potrjevanja
za vsako od obeh navedenih po-
klicnih kvalifikacij. Skozi ta zah-
tevni postopek, ki je moral biti
pred tem razpisan in javno
objavljen, so morali nato iti v
obliki neposrednega ugotavljanja
in potrjevanja nacionalne poklic-
ne usposobljenosti vsi tisti, ki so

prej v okviru programa Uprav-
ljalci elektroenergetskih naprav
od leta 2001 naprej sodelovali in
leta 2003 kot udeleæenci tudi kon-
Ëali usposabljanje za stikalniËar-
je v elektroenergetiki oziroma
dispeËerje v centrih vodenja.
Ustrezno poklicno usposoblje-
nost je na ta naËin pokazalo 75
kandidatov, prejemnikov prvih

tovrstnih certifikatov na podroË-
ju elektroenergetike. 
S priloænostno podelitvijo certifi-
katov o nacionalni poklicni uspo-
sobljenosti konec februarja za ta
dva poklicna profila, po svojem
pomenu in tudi po πtevilu pode-
ljenih certifikatov dotlej najveËji
v Sloveniji, se je v navzoËnosti
πtevilnih visokih gostov uspeπno
konËala tudi dolga vrsta dejavno-
sti, povezanih z uvajanjem siste-
ma podeljevanja nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij v elektroener-
getsko panogo. Pokazalo se je, da
s hkratno podelitvijo tolikπnega
πtevila certifikatov postaja sled-
nja ena prvih panog v Sloveniji,
kjer je sistem nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij mnoæiËno zaæi-
vel in v kateri se dobro razdelan
tudi Ëedalje bolje uresniËuje. S
pridobitvijo obeh nadvse po-
membnih nacionalnih poklicnih
kvalifikacij v elektroenergetski
panogi je obenem postalo us-

ODELJENI PRVI CERTIFIKATI
O POKLICNI USPOSOBLJENOSTI
P

Na priloænostni slovesnosti v ljubljanskem kinocen-
tru Kolosej so bili konec februarja podeljeni prvi
certifikati o pridobljeni nacionalni poklicni kvali-
fikaciji v Sloveniji na podroËju elektroenergetike.
V navzoËnosti visokih gostov je javno listino z med-
narodno veljavo za nacionalni poklicni kvalifika-
ciji stikalniËar v elektroenergetiki in dispeËer v
centru vodenja prejelo prvih 75 zaposlenih iz pre-
teæno elektrogospodarskih podjetij. 

K
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posabljanje v okviru programa
Upravljalci elektroenergetskih
naprav zaradi vse veËje medna-
rodne primerljivosti posredova-
nih znanj s tem πe skladnejπe tudi
z doloËili Energetskega zakona, s
Ëimer se je æe sicerπnja usklaje-
nost slednjega z domaËim prav-
nim redom in predpisi v Evrop-
ski skupnosti πe dopolnila tudi po
izobraæevalni plati.
Nemalo zaslug za uveljavitev po-
mena poklicnih kvalifikacij v na-
vedenem okolju imajo po uvod-
nih besedah direktorice ICES-a,
Andreje Nardin Repenπek, zlasti
strokovni krogi v elektroenergeti-
ki, ki so pomembno prispevali k
zgodnji in s sprejetjem Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifika-
cijah v letu 2000 tudi pravoËasni
odloËitvi o vkljuËitvi ICES-a v
nastajanje sistema nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na nacio-
nalni ravni. Kar najveËja zahva-
la pa gre tudi izjemnemu posluhu

Ministrstva za delo, druæino in
socialne zadeve in njegovi podpo-
ri pri uvajanju sistema nacional-
nih poklicnih kvalifikacij v elek-
trogospodarsko okolje, strokovni
pomoËi Centra RS za poklicno
izobraæevanje pri pripravi pokli-
cnih standardov in katalogov
strokovnih znanj in spretnosti ter
ne nazadnje Dræavnemu izpitne-
mu centru, Andragoπkemu cen-
tra in zlasti Ëlanom komisij za
preverjanje in potrjevanje nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij za
opravljeno zahtevno delo v zve-
zi s pripravo in pregledovanjem
listin.

Pridobljeni certifikati 
odpirajo nove moænosti
Staπa Baloh Plahutnik, dræavna
sekretarka na Ministrstvu za de-
lo, druæino in socialne zadeve, je
v svojem slavnostnem nagovoru
zatem orisala pomen nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Zahvalila
se je vsem, ki so v elektroenerget-
ski panogi sodelovali pri njiho-
vem uvajanju in pri tem poudari-
la, da s prvo tako veliko podeli-
tvijo certifikatov o nacionalni po-
klicni usposobljenosti dokazuje-
mo, da smo v Sloveniji z uveljav-
ljanjem Zakona o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah na pravi
poti. Ob vse veË razpravah o mo-
ænem vkljuËevanju Slovenije na
skupni evropski trg dela, hkra-
tnem zapiranju mej dosedanjih

dræav Ëlanic Evropske skupnosti
iz strahu pred mnoæiËnim priho-
dom delovne sile iz novih pristo-
pnic ter s tem povezanih napove-
dih o prehodnem obdobju, ven-
darle postaja vse oËitneje, da se
veËina dræav Ëlanic zavzema za
odprtje trga dela vsaj za vse tiste
poklice, ki so zanje zanimivi. Po
njenih besedah pa kot takπna me-
dnje sodita tudi dispeËer v centru
vodenja in stikalniËar v elektroe-
nergetiki. Prejemniki certifika-
tov o poklicni usposobljenosti za-
nju tako ne bodo imeli teæav z
vstopanjem v Evropsko sku-
pnost, toliko bolj, ker je navede-
ni certifikat javna listina in ima
kot takπen mednarodno veljavo 
v vseh dræavah Evropske skup-
nosti.
Ker gre pri sistemu nacionalnih
poklicnih kvalifikacij za sistem,
ki omogoËa slehernemu vanj
vkljuËenemu posamezniku veËjo
fleksibilnost na trgu dela, pomeni
po navedbah Baloh Plahutnikove
veËja fleksibilnost zaposlenih s
tovrstnim certifikatom obenem
tudi veËjo fleksibilnost delodajal-
cev pri doseganju svoje konku-
renËnosti na skupnem evropskem
trgu. Pri tem pa certifikat o naci-
onalni poklicni usposobljenosti
za posameznike, dræavo in druæ-
bo ne pomeni le koraka naprej v
smeri veËje mobilnosti njegovih
imetnikov znotraj skupnega ev-
ropskega prostora. Navedeni
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certifikat je predvsem odraz po-
trebe po vse nujnejπi deregulaciji
poklicev v sodobnem svetu, v ka-
terem je zaradi vse hitrejπega teh-
noloπkega razvoja in z njim pove-
zanega odmiranja starih in nasta-
janja novih poklicev dandanaπ-
nje izobraæevanje zanje tudi v
elektroenergetski panogi vse
manj ustrezno, obËutno preveË
regulirano, nasploh predolgo in s
tem tudi predrago. Zato je, po
njenih besedah, odveË dosedanje
pretogo razumevanje poklicev,
saj je v sistemu nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij moË æe prido-
bljeno poklicno usposobljenost
enostavneje nadgraditi z novimi
poklicnimi standardi in z novimi
poklicnimi znanji, spretnostmi in
sposobnostmi. Ta fleksibilnost
daje slutiti, da se bo prehodnost
med posameznimi poklici z nasta-
janjem novih poklicnih standar-
dov, ter s tem hitrejπim in uËinko-
vitejπim razvijanjem πolskemu si-
stemu komplementarnega siste-
ma nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij Ëedalje bolj poveËevala in
Ëasovno skrajπala, kar bo Slove-
niji kot dræavi prineslo v prihod-
njih letih veËjo konkurenËnost na
trgu dela, posameznikom pa
omogoËilo ponuditi delodajalcu
tista znanja, sposobnosti in spre-
tnosti, ki jih ta od njega priËaku-
je.
Mag. Djordje Æebeljan, dræavni
sekretar na Ministrstvu za oko-
lje, prostor in energijo, se je v
svojem nagovoru osredotoËil na
pomen dejanske usposobljenosti,
ki stoji za tovrstnim certifikatom
o nacionalni poklicni usposoblje-
nosti. Kot je poudaril, sta v spre-
jetje predlagana Nacionalni ener-
getski program in bliænja spre-
memba Energetskega zakona
brez izvajanja in zanesljive oskr-
be z elektriËno energijo zgolj mr-
tvi Ërki na papirju, podobno pa v
enaki meri velja tudi za certifikat
o nacionalni poklicni usposoblje-
nosti. 
Kot je omenil, se vsega ne da na-
uËiti, in zato se bo prava vred-
nost navedenega certifikata po-
kazala πele takrat, ko se bo ob
izrednem dogodku prejemnik
certifikata odzval pravilno in bo
v resnici vse ostalo tako, kot je
sedaj. 
Da æarnica samoumevno zasveti,
mora po æicah prej neovirano ste-
Ëi elektrika, in to je na podroËju
elektroenergetike po njegovih be-

sedah najpomembnejπe merilo
strokovnosti, ki ga v sebi lahko
nosi navedeni certifikat. Da ima-
mo elektriko, je sklenil, namreË
obiËajno ugotovimo πele takrat,
ko jo za nekaj sekund zmanjka. 
Na izjemen pomen usposobljeno-
sti za zanesljivo, varno in kako-
vostno preskrbo z elektriËno
energijo je opozoril tudi mag. Ve-
koslav Koroπec, direktor Elesa.
Po njegovem prepriËanju je slo-
venska elektroenergetika z dolgo-
letno tradicijo pripravljena na
prihodnje izzive, tako kot doslej
pa jim bo kos v prihodnje lahko
le z veliko pozornostjo, ki jo na-
menja izobraæevanju in usposa-
bljanju. Kot je dejal, je bila slo-
venska elektroenergetska stroka
prav zavoljo posodabljanja zna-
nja, spretnosti in sposobnosti ves
Ëas tudi sposobna slediti razvoju
elektroenergetske stroke v svetu
in πe zlasti v Evropi, zaradi Ëesar
je med dræavami pristopnicami
edino slovenska elektroenergeti-
ka tudi dosegla popolno harmoni-
zacijo z obratovanjem v okviru
Evropske skupnosti in ves Ëas
znala zadostiti tudi vsem zahte-
vam Evropske interkonekcije.
Velik deleæ zaslug ima, po njego-
vih besedah, za to tudi ICES s
svojo dolgoletno tradicijo, saj je
praktiËno ves Ëas sledil potrebam
po izobraæevanju kadrov in je v
vseh letih svojega delovanja zago-
tovil πtevilne kadre s podroËja
energetike, telekomunikacij, pri-
dobil v ta namen certifikate na
podroËju raËunalniπkega usposa-
bljanja in sedaj usposabljanja za
izvajanje postopkov za pridobi-
tev nacionalne poklicne kvalifi-
kacije dispeËer v centru vodenja
in stikalniËar v elektroenergetiki.
Ob tem se je zahvalil Milanu Ste-
bernaku ob njegovem odhodu v
pokoj za tovrstno dolgoletno us-
peπno vodenje ICES-a, Andreji
Nardin Repenπek kot novi direk-
torici ICES-a zaæelel veliko uspe-
hov v prihodnje, in izrekel pri-
znanje Mateju Strahovniku za
dosedanje vodenje programa
Upravljalci elektroenergetskih
naprav.
Kot zadnji slavnostni govornik je
navzoËe nagovoril Ladislav Tom-
πiË, direktor za tehniËno podroËje
in Ëlan poslovodstva Holdinga
Slovenske elektrarne. V svojem
govoru je poudaril, da brez zna-
nja ni razvoja in ne napredka, πe
zlasti v elektrogospodarstvu kot

eni tistih panog, v kateri nenehna
izobraæevanja, usposabljanja in
specializacije pomenijo temelj
varne, zanesljive in træno na-
predne proizvodnje. Tako kot æe
govorniki pred njim, je tudi Tom-
πiË Ëestital izobraæevalcem v
ICES-u za opravljeno delo in
prejemnike certifikatov pohvalil
za njihovo prizadevnost, odloË-
nost in ne nazadnje - odliËnost,
vsem navzoËim v dvorani pa po-
loæil na srce, da se je pot do zna-
nja zdaj πele pravzaprav zaËela.
V æelji, da se ne bi nikdar nehali
uËiti, je strnjeno povzel misli Ed-
garja Alana Poa, ameriπkega pe-
snika in pisatelja: ≈SreËa ni v
znanju, temveË v pridobivanju
znanja«.
Iz rok prof. dr. Ivana Svetlika,
predsednika strokovnega sveta
RS za poklicno in strokovno izo-
braæevanje, ter Vladimirja Tkal-
ca, direktorja Centra za poklicno
izobraæevanje RS, so v nadalje-
vanju kandidati prejeli certifika-
te o nacionalni poklicni kvalifika-
ciji dispeËer v centru vodenja,
certifikate stikalniËar v elektro-
energetiki pa so kandidatom po-
delili Gorazd Jenko, dræavni pod-
sekretar na Ministrstvu RS za de-
lo, druæino in socialne zadeve,
Andreja Nardin Repenπek, direk-
torica ICES-a, in Matej Strahov-
nik, vodja programa Upravljalci
elektroenergetskih naprav. 
S tem je bilo prvih 75 certifikatov
o nacionalni poklicni usposoblje-
nosti predano v prave roke. Ker
v tem trenutku na presojo v za-
Ëetku aprila æe Ëaka nova skupi-
na kandidatov, ki so januarja le-
tos konËali usposabljanje po pro-
gramu Upravljalci elektroener-
getskih naprav, se bo navedenim
prejemnikom certifikatov po pri-
Ëakovanjih æe aprila pridruæilo
πe veË novih, kar priËa o naraπËa-
nju potreb po tovrstni usposob-
ljenosti v elektroenergetiki in
pravilnosti odloËitve o vpeljeva-
nju sistema nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij v elektroenerget-
sko okolje.

Matej Strahovnik
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Zadnji petek v februarju je v lju-
bljanskem Koloseju potekala slav-
nostna podelitev pridobljenih prvih
75 certifikatov nacionalnih pokli-
cnih kvalifikacij v elektrogospodar-
stvu, in sicer za poklicni kvalifika-
ciji stikalniËar v elektroenergetiki
in dispeËer v centru vodenja elek-
troenergetskega sistema Slovenije.
Slovesnosti so se poleg veËine ime-
tnikov pridobljenega certifikata
udeleæili dræavni sekretarji oziro-
ma podsekretarji ministrstev, Ëlani
komisije za preverjanje in potrjeva-
nje kvalifikacij, predstavniki Elesa
idr. Za prijetno kulturno ozraËje
pa sta poskrbela πe dva umetnika.
Spodbudne govore smo sliπali, toda
ta podelitev je imela tudi fllepotno«
napako.
Slavnostna podelitev certifikatov,
ovenËanih tudi z dvanajstimi ev-
ropskimi zvezdicami, bi lahko ime-
la moËan motivacijski uËinek za
vse dobitnike certifikata, pa ga je
imela le za maloπtevilne. Zakaj?
Motivacijo zaposlenih, poveËanje
zadovoljstva zaposlenih z name-
nom poveËanja delovnega uËinka,
je seveda mogoËe poveËevati tudi z
lepimi besedami, slovesnimi podeli-
tvami, vendar se vse zaËne z ustrez-
nimi denarnimi spodbudami. 
Je spodbudno, da je na primer dis-
peËer v centru vodenja elektroener-
getskega sistema po nacionalni po-
klicni kvalifikaciji razvrπËen v VI.
raven zahtevnosti, v praksi pa v ve-
Ëini elektrodistribucijskih podjetij,
v Holdingu slovenskih elektrarn ...
v sistematizaciji delovnih mest v to
raven zahtevnosti ni uvrπËen? In to
kljub temu, da je æe prva kolektiv-
na pogodba elektrogospodarstva iz
leta 1991 dispeËerje OCV in DCV
uvrstila v VI. tarifni razred. Sindi-
kat je v tej pogodbi dobro predvidel
uvrstitev omenjenih dispeËerjev v
VI. tarifni razred, v naslednji ko-

lektivni pogodbi iz leta 1996 pa so
na dispeËerje kar flpozabili«.
Zaradi veËinoma neurejene denar-
ne spodbude dobitnikov certifika-
tov tako tudi nedenarna spodbuda
izgubi smisel, in to za zaposlene,
katerih delo sloni na izredno dragi
strojni in programski opremi cen-
trov vodenja, upravljajo pa obseæ-
ne in temu primerno drage infra-
strukturne elektroenergetske
(pod)sisteme, ki napajajo vse bolj
sofisticirano opremljene potroπni-
ke. Za vse se najde denar, razen za
neposredne upravljalce dragih si-
stemov ne! Kako flspodbudno« to
vpliva nanje, pa bi moralo bolj kot
razne direktorje skrbeti porabnike,
in pa tudi vlado, saj dvomim, da
sedanje stanje pripomore k opti-
malnemu upravljanju elektroener-
getskega sistema, hitremu in uËin-
kovitemu odpravljanju motenj ...
Zato tudi na podelitvi izreËene be-
sede dræavnega sekretarja za ener-
getiko, da se mora pridobljeni cer-
tifikat odraziti v praksi, lahko
ostanejo le poboæne æelje.
Pravzaprav je bilo kar simptoma-
tiËno, da je podelitev certifikatov
potekala v ljubljanskem Koloseju;
tudi v rimskem Koloseju pred dve-
ma tisoËletjema so bile predstave
namenjene predvsem gledalcem, a
drugi udeleæenci so po navadi iz-
gubili vse ...
Toda, kako je æe dejal R. Crowe
kot Gladiator v Koloseju? Ostani-
mo skupaj, pa bomo preæiveli. Pre-
vedeno za naπe razmere: πe veliko
dela za sindikat in za lani usta-
novljeno Strokovno druπtvo ener-
getskih dispeËerjev in operaterjev
Slovenije!

Slavko Renko
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Izobraæevalnem centru
elektrogospodarstva Slo-
venije - ICES-u smo za-
znali potrebo podjetij po

usposobljenih kadrih, ki imajo
znanje in izkuπnje za delo v pro-
jektnih timih ter za izvajanje in
vodenje razliËnih projektov. Leta
2002 smo v sodelovanju s prizna-
nimi strokovnjaki s podroËja
projektnega menedæmenta razvili
izobraæevalna programa projekt-
ni menedæer/ka in vodja projek-
ta, katerih nosilec je bil Rado Fa-
leskini. Znanje, ki ga udeleæenci
pridobijo, obsega zaËetek, naËr-
tovanje, izvajanje, nadzorovanje
in konËanje projekta v njegovem
celotnem æivljenjskem ciklusu. 
Program smo zaËeli udejanjati
januarja lani, ko smo v program
projektni menedæer/ka vpisali
trinajst udeleæencev, marca pa πe
deset. Udeleæenci veËidel vodijo
zahtevne projekte, bili pa so iz
elektrogospodarskih, pa tudi iz
drugih podjetij. Organizacija in
izvedba izobraæevalnega progra-
ma je prilagojena pridobitvi
znanj in spretnosti za nacionalno
poklicno kvalifikacijo projektni
menedæer/ka«.
Poleg izvedbe programa smo do-
loËili svetovalca za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih pokli-
cnih kvalifikacij, ki je poskrbel
za izdelavo zbirne mape za posa-
meznega udeleæenca. Na podlagi
pregleda dokazil, zbranih v zbir-
ni mapi, bodo Ëlani komisije za
potrjevanje in preverjanje odlo-
Ëili, ali posameznik prejme certi-
fikat o poklicni usposobljenosti
za projektnega menedæerja/ko ali

morajo doloËena znanja πe pre-
veriti.

Predstavitev vsebine in
izvedbe programa
Izobraæevalni program obsega
132 ur in poteka eno leto. Zaradi
praktiËne naravnanosti progra-
ma je velikost skupine najveË 15
udeleæencev, ki dvakrat na teden
(4-6 ur) posluπajo predavanja in
obiskujejo delavnice. Obe skupi-
ni sta uspeπno konËali program
usposabljanja, ki vsebuje πtiri
module: Osnove projektnega vo-
denja, Metode in tehnike projek-
ta, Obvladovanje projekta in
Vpliv medosebnih odnosov na
projekt. Posamezniki so po vsa-
kem modulu izdelali praktiËne
domaËe naloge in tako dokazali,
da znajo uporabiti pridobljeno
znanje. Vsak posameznik je mo-
ral za pridobitev konËne listine o
usposobljenosti opraviti πe za-
kljuËni izpit. Ta je sestavljen iz
predstavitve seminarske naloge

in njenega zagovora pred triËlan-
sko komisijo. Namen seminarske
naloge je, da kandidat predstavi
projekt iz lastne prakse in na ta
naËin dokaæe, da pridobljena
znanja, spretnosti in veπËine zna
uporabiti v praksi. Izpiti in zago-
vori za prvo skupino so potekali
13. in 17. februarja, za drugo pa
8. in 9. marca. Vsi udeleæenci so
dokazali, da imajo dovolj znanja
in veπËin za vodenje enostavnih
in zahtevnih projektov. Prejeli so
potrdilo Izobraæevalnega centra
elektrogospodarstva Slovenije o
uspeπnem zakljuËku izobraæeval-
nega programa. 
V komisiji, pred katero so kandi-
dati zagovarjali svoje seminarske
naloge, so sodelovali priznani stro-
kovnjaki s podroËja projektnega
menedæmenta: Andreja A. »esen,
Marko Nemec-PeËjak, Neda Bog-
danoviÊ- GoliÊ, mag. Aljaæ Stare.
Njihove vtise in mnenja o izdela-
nih seminarskih nalogah bi lahko
strnili v naslednje ugotovitve:
- vsi udeleæenci so se zelo potru-

dili z izdelavo in predstavitvijo
svojih seminarskih nalog -
praktiËnih projektov, ki so jih
vodili - in so znali utemeljiti po-
manjkljivosti posameznih pro-
jektov in nakazati moæne boljπe
izpeljave;

- posamezni udeleæenci imajo ra-

RVI USPOSOBLJENI
PROJEKTNI MENEDÆERJI 
P

V danaπnjem Ëasu hitrih sprememb je pomembno,
da znamo slednje tudi obvladati, in zato potrebu-
jemo usposobljen kader. »edalje bolj prihajamo do
spoznanja, da je projektni naËin dela pomemben
za uspeπno delo v podjetjih. 

V
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zliËne izkuπnje, ki so zelo pove-
zane s kulturo projektnega me-
nedæmenta v podjetju, v kate-
rem so zaposleni;

- nekateri bodo morali doloËena
znanja πe poglobiti in pravilno
uporabljati terminologijo pro-
jektnega menedæmenta.

Mnenja udeleæencev o programu
usposabljanja smo z anketnimi
vpraπalniki - po vsakem modulu -
zbrali z namenom, da izobraæe-
valni program vsebinsko in orga-
nizacijsko πe izboljπamo. Z vese-
ljem ugotavljamo, da ni bilo ve-
Ëjih pripomb. Vsi so bili zado-
voljni s programom in naËinom
izvedbe. Njihove æelje po obse-
ænejπih gradivih za doloËene vse-
bine in dodatnih praktiËnih pri-
merih bomo upoπtevali pri nasle-
dnjih izvedbah. Kljub veËji zadr-
æanosti pri vkljuËitvi v program
so ob koncu ugotovili, da so pri-
dobili veliko teoretiËnega znanja,
ki ga potrebujejo za uËinkovitej-
πo izvedbo projektov. Izkuπnje,
ki so si jih pridobili pri udejanja-

nju projektov, so premalo, Ëe æe-
liπ projekt tudi uËinkovito izpe-
ljati od zaËetka do konca. Med
izvedbo programa so si izmenje-
vali praktiËne izkuπnje pri vode-
nju projektov, ki so dragocene za
njihovo uspeπno uresniËitev. 
©e vedno pa ostaja nereπeno
vpraπanje o pridobitvi certifikata
o nacionalni poklicni kvalifikaci-
ji projektni menedæer/ka, s Ëimer
pa udeleæenci programa seveda
ne morejo biti zadovoljni. Prejeli
so namreË zaËasno potrdilo, ki
velja v okviru elektrogospodar-
skih podjetij. Strokovne podlage,
ki omogoËajo podelitev certifika-
ta - javne listine za to poklicno
kvalifikacijo - πe niso bile izpelja-
ne do konca. V izobraæevalnem
centru smo prepriËani, da bo
vseh 22 udeleæencev do konca le-
ta dobilo javno listino za nacio-
nalno poklicno kvalifikacijo pro-
jektni menedæer/ka. 

Andreja Nardin Repenπek

TEHNI»NI
PREDPISI
IN STANDARDI
V ELEKTRO-
ENERGETIKI

Pri projektiranju, graditvi, obratovanju in vzdr-
æevanju elektroenergetskih postrojev, na-
prav in napeljav je priπlo v zadnjih letih do
vrste pomembnih sprememb in dopolnitev.
Tako zaradi spreminjanja zakonodaje in
njenega prilagajanja zahtevam Evropske
skupnosti kakor tudi usklajevanja z medna-
rodnimi standardi in zahtevami novega Za-
kona o graditvi objektov, ki razπirja pojem
graditev tudi na obratovanje in vzdræevanje.
Da bi kar najbolj osvetlil novosti in opozoril
na spremembe v elektroenergetski zakono-
daji, je Izobraæevalni center elektrogospo-
darstva Slovenije (ICES-a) kot skripta izdal
bogato in pregledno gradivo z naslovom
Projektiranje, graditev, obratovanje in
vzdræevanje elektroenergetskih objektov,
postrojev in naprav v skladu z veljavnimi
predpisi. Avtor tega dela je priznani sloven-
ski elektrotehniπki strokovnjak Mitja Vid-
mar, spremno besedo pa je napisal dr. Janez
Hrovatin. 
Gradivo, ki zajema tehniËne predpise in
standarde v elektroenergetiki, obsega skoraj
πtiristo strani in vkljuËuje vse spremembe do
5. februarja letos ter s tem pomeni najpo-
polnejπi pregled navedenih predpisov in
standardov v Sloveniji doslej. 
Kot strokovno literaturo priporoËamo gradi-
vo v branje vsem, ki se pripravljate na izpit
s podroËja elektroenergetike, se nameravate
v kratkem usposobiti za upravljalce elektro-
energetskih naprav, πtudirate na viπjeπol-
skem πtudiju elektroenergetike ali ste vodilni
in vodstveni delavci ter strokovnjaki s po-
droËja projektiranja, graditve, obratovanja
in vzdræevanja elektroenergetskih objektov,
postrojev, naprav in napeljav, oziroma
vsem, ki se pri svojem delu v elektroenerge-
tiki sreËujete s predpisi in standardi.
»etudi je moË gradivo v ICES-u tudi posebej
naroËiti, ICES skupaj z avtorjem zaradi ve-
likega zanimanja na temo osvetlitve najpo-
membnejπih sprememb in novosti organizira
tudi seminar z naslovom Veljavni tehniËni
predpisi in standardi na podroËju elektro-
energetike. Informacije o seminarju, pa tudi
naroËilu gradiva, so vam na voljo v tajniπtvu
ICES-a oziroma na telefonski πtevilki
01/474 26 31. 

Matej Strahovnik

Dræavni izpitni
center
Objavlja izvedbo preverjanja in
potrjevanja nacionalne poklicne 
kvalifikacije za naslednje poklicne 
kvalifikacije:

- StikalniËar / stikalniËarka v elektroenergetiki
(koda 5220.003.5.1)

- DispeËer / dispeËerka v centru vodenja
(koda 5220.002.6.1.)

Preverjanje in potrjevanje izvaja pooblaπËeni 
izvajalec Ministrstva RS za delo, druæino
in socialne zadeve.

Podrobne informacije o rokih preverjanja
in potrjevanja so vam na voljo na naslovu:
Dræavni izpitni center,
Ob æeleznici 16, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 548 46 27
Spletna stran: www.ric.si
E-poπta: slavko.lapanja@ric.si
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ot nam je povedal Tone
©karja po vrnitvi iz Ne-
pala, je gradnja muze-
ja prva leta potekala

poËasi. Toda bolj, ko se je bliæala
lanska slovesnost ob 50-letnici
vzpona na Himalajo, bolj pospe-
πena je bila gradnja, predvsem
zaradi japonske denarne pomoËi.
≈Pokra je turistiËno mesto z
okrog sto tisoË prebivalci, ki leæi
ob velikem jezeru. Iz tega mesta
gredo πtevilni trekingi na gorovja
Nepala. Mednarodni gorski mu-
zej je edini muzej v mestu.
Zgradba z osem tisoË kvadratni-
mi metri stoji na lepem kraju v
parku in ima zanimivo arhitek-
tonsko zasnovo, zlito z okoljem.
V njej sta poleg muzeja trgovina s
spominki in restavracija. Glede
na πtevilne turiste v mestu ni bo-
jazni, da bi ne bil muzej, ki je
promocijsko dobro zasnovan, tu-
di dobro obiskan,« meni Tone
©karja, ki je ob februarskem od-
prtju nesel v muzej v Pokro med
drugim broπure o Slovencih v Hi-
malaji in oblaËila za naπo naro-
dno noπo. Pred slovesnostjo je tri
dni sodeloval pri postavljanju
muzejskih eksponatov. Njemu,
Planinski zvezi in πtevilnim slo-
venskim vrhunskim alpinistom,

ki so se povzpeli na himalajske
vrhove in jih v velikem πtevilu tu-
di osvojili, gre zasluga, da ima v
muzeju Slovenija pomembno me-
sto in se eksponati iz naπe deæele
pojavljajo kar na petih mestih.
Vsebinsko je muzej zasnovan ta-
ko, da predstavlja gorovje Hima-
laje, doseæke v njej, etnografsko
in geoloπko predstavitev Nepala,
pa tudi predstavitev drugih sve-
tovnih gorstev in etnografskih
znaËilnosti gorskih dræav.
≈Na Planinski zvezi smo najprej
poskrbeli za ustrezno fotografsko
predstavitev naπih himalajskih
odprav in πole za gorske vodnike
v Nepalu. Potem smo na æeljo or-

OMEMBEN DELEÆ NA©IH
ALPINISTOV V NEPALU
P

Pred desetimi leti je zaËela nepalska planinska or-
ganizacija graditi v mestu Pokra mednarodni gor-
ski muzej z namenom, da v njem med drugim
predstavi Himalajo, doseæke v njej, etnografijo de-
æele, pa tudi druga gorstva sveta. Muzej so febru-
arja letos uradno odprli. V njem imajo pomemben
deleæ Slovenija in naπi alpinisti. Uradnega odprtja
se je udeleæil tudi Tone ©karja, podpredsednik
Planinske zveze in predsednik komisije za odprave
v tuja gorstva pri PZ ter med drugim upokojenec
Elektra Ljubljane.

K
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Tone ©karja
ob lutki, na-
pravljeni v
oblaËila iz za-
Ëetkov sloven-
skega alpini-
zma.

Foto Tone ©karja



ganizatorjev priskrbeli muzeju v
Pokri lutko, obleËeno v alpinisti-
Ëno opremo iz zaËetkov naπega
alpinizma, in ob zadnjem obisku
smo v muzej k petim nepalskim
narodnim noπam postavili πe dve
naπi. Da smo lahko priskrbeli za-
dnjo promocijsko gradivo, gre
zahvala Planinski zvezi, republi-
πki turistiËni organizaciji, vla-
dnemu uradu za informiranje,
Elektru Ljubljani in tiskarni
Schwarz,« je nadaljeval ©karja,
ki ni skrival zadovoljstva nad do-
bro zastopanostjo in ustreznim
mestom Slovenije v mednaro-
dnem gorskem muzeju v Pokri. V
njem je 60 fotografij velikega for-
mata, med njimi kar nekaj po-
snetkov naπih gora in znaËilnosti
Slovenije. Po njegovi oceni je ve-
Ëje pozornosti v muzeju deleæna
le πe Japonska, kar je skladno z
njeno donacijo za muzej in ra-
zvojem te deæele. 
Njihova multinacionalka Epson z
lasersko tehnologijo velikih pa-
nojev ima opazno mesto v muze-
ju, ki pa πe ni v celoti opremljen
in ga bo treba πe dopolniti z eks-
ponati. MogoËe bo priloænost za

novo gradivo za muzej æe z leto-
πnjih slovenskih odprav spomladi
na Daulagiri in jeseni na »omo-
lunco ali pa z vsakoletne πole za
gorske vodnike.

DvajsetiË v Nepalu
Tone ©karja je letoπnji obisk Ne-
pala, ki je bil æe dvajseti po vrsti,
izrabil za tedenski treking po
vzhodnem delu Nepala med
obmoËjem Everesta in reke
Arnn, obmoËjem, ki ni pod nad-
zorom nepalske vlade in je na
njem moË sreËati skupine maoi-
stov, kar se je zgodilo tudi ©karji
in njegovemu vodniku. Sicer pa
zimsko-pomladni Ëas ni najbolj
primeren za hojo po tem delu Ne-
pala, ki tudi sicer ni primerljiv
po treking poteh s Katmandu-
jem. Slednjemu sta alpinizem in
treking pomagala k razvoju.
Vzhodni del Nepala pa ostaja ne-
okrnjen. Pokrajina je razgibana,
doline strme. Z vodnikom sta se
vzpenjala do nadmorske viπine
3500 metrov in se spuπËala do
1100 metrov. Sneæna meja je bila
na 2500 metrih. ©karja se je po-
godil z vodnikom, da mu plaËa po

300 rupij oziroma 800 tolarjev na
dan za vodenje in organizacijo
bivanja ter prehranjevanja. Pre-
hrana za oba ga je stala dodatnih
tisoË tolarjev na dan. Spala sta v
skromnih hiπkah v sobi skupaj z
gospodarjem, njegovo æeno in
πtevilnimi otroki. Pri teh druæi-
nah, ki æivijo preprosto æivljenje,
sta se tudi prehranjevala s hra-
no, ki je bila skoraj brez okusa.
Prebivalci tega dela Nepala dela-
jo, da preæivijo. Predstav o dru-
gaËnem æivljenju nimajo. Imajo
visok prag boleËine in neugodja,
so optimistiËni in jih prihodnost
ne skrbi. Posamezne, redke hiπe
premorejo tudi transformatorje
in s tem luË. ©karji kot profesio-
nalnemu elektrikarju je strokov-
no znanje priπlo prav tudi v Ne-
palu in je domaËinom pomagal
prikljuËiti luË. ≈Zanimiv svet za
pogledati vanj, se sreËati s prvo-
bitnim æivljenjem, spoznati neo-
krnjeno naravo in se vrniti do-
mov v civilizacijo ter pozimi oditi
vsak teden na turno smuko na
Meno planino,« je konËal sogo-
vornik.
Minka Skubic

Poleg πtevil-
nih fotogra-
fij v medna-
rodnem gor-
skem muzeju
naπo deæelo
predstavljata 
tudi narodni
noπi.

Foto Tone ©karja
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utro v Boudnibu. Vse hiπe
so v rozavijoliËni barvi.
Okrog in okrog je puπËava.
Zajtrkujemo, potrebujemo

moË, danes gremo na prvo pravo
pisto - 170 kilometrov dolg ≈off
road√ do sipin Erg Chebbija. In
gremo. Kamnita puπËava. Levo v
daljavi obrisi nekih vzpetin, de-
sno tudi. Oboje v oddaljenosti 30
do 50 kilometrov. Raven hori-
zont. Gas, tretja, Ëetrta, gremo
kakih 60 do 80 kilometrov na
uro. ObËasno se ustavimo, foto-
grafiramo, nabiramo kamne ...
Popolna divjina. Pista se pone-
kod zoæi na πtiri metre, ponekod
se razπiri na en kilometer. Smer
jugozahod. Naenkrat pa na pisto
pravokotno postavljeni kamni.
Kaj to pomeni? Pista zaprta? Se-
veda, naprej je vidna, od oËitno
nekega, πe komaj pred kratkim
hudega deæevja, popolnoma raz-
brzdana pokrajina. 

PrviË izgubljeni
v puπËavi
Planote, nivoji puπËave, podori
kamenja, nobene kolesnice niso
veË vidne. Smo 70 kilometrov od
Boudniba. Jasno, gremo naprej.
Adventure, wait for us. Milan
iπËe prehode, mi mu poËasi sledi-
mo. Do GPS toËke ima kakih de-
set kilometrov - useka kar narav-
nost. Vendar ne gre. Iz doline se
dvignemo na raven, kjer pa se
≈pot« konËa s podorom kamenja.
Moramo obrniti. Od zaprtja piste
smo naredili æe kakih 30 kilome-

trov in za to porabili dve uri. »as
nas priganja. Kje smo? Malce
smo izgubljeni. Kako naprej?
Gremo kar ≈direktnega«, predla-
ga Janez. S ploπËadi po hribu
navzdol v korito suhe reke. Na
zaËetku je videti kar hudo, ven-
dar se pokaæe, da za Defenderje
ni ovir. Vsi se brez teæav spustimo
v korito in potem po koritu in ob
njem peljemo v pribliæno pravi
smeri. Po pol ure voænje gor in
dol po res Ëisto pravi ≈vukojebi-
ni« se v daljavi le pokaæejo obrisi
nekih kolesnic. O. K., smo na
pravi poti, gremo naprej. In
hkrati preËkamo z buldoæerjem v
puπËavo izdolbljeno pot, ki vodi
neposredno v Alæirijo. PuπËava
se spet zravna, tako da lahko vo-
zimo malce hitreje. Sedaj smo na-
redili æe kakih 120 kilometrov, iz-
za hriba priteËe nek beduinski
deËek, ki mu damo igraËo in ga
osreËimo. Naprej je bila puπËava
spet drugaËna. Mivkasto kamena
podlaga je bila idealna za dirka-
nje. Tako smo vozili okrog dvaj-
set kilometrov in je bilo res en-
kratno. Lahko smo vozili vzpo-
redno v razdalji sto metrov brez
bojazni, da bi naleteli na kakπno
oviro. Priπli smo do prvih sipin,
puπËava je znova spremenila svoj
videz. Zanimivo, kako te sipek
saharski pesek hitro ustavi. ©ele
tu res Ëutiπ, kaj pomeni navor
nad 300 Nm in zakaj se upora-
blja. In ne mislite, da se preko si-
pin kar voziπ, slej ko prej nekje
obtiËiπ. »e imaπ πe nekaj deset ki-

lometrov do cilja, si moraπ izbo-
riti prehode med sipinami. Po si-
pinah je sledila Ëudovita oaza.
PoËitek. V daljavi so se æe videli
obrisi sipin Erg Chebbija. Pelje-
mo naprej in spet smo deleæni ve-
likih dimenzij puπËave. Vsaj vsa-
ko uro pripeljemo v del, ki je tak-
πne velikosti kot Ljubljanska ko-
tlina. Vozimo πe kakπnih deset do
petnajst kilometrov po Ërni ka-
meni puπËavi, ko se kamena tla
poËasi zaËnejo spreminjati v si-
pek pesek in æe so tu sipine Erg
Chebbija! Prihajamo v turistiËno
razvit del. Erg Chebbi je del kla-
siËne trase rallyja Paris-Dakar in
pri lanskem preËenju je bilo naj-
veË odstopov prav tu. Okrog 17.
ure pripeljemo v hotel, ki je od
zunaj videti kot kakπna graπËina.
Sobe solidne, elektrika na gene-
rator, straniπËe evropsko, topla
voda na plin. Kar luksuzno glede
na prejπnje dni. Res idiliËno. Erg
Chebbi je dostopen tudi po kla-
siËni cesti iz smeri Erfouda/Ris-
sanija in ga toplo priporoËam
vsem, v katerih je vsaj kanËek
avanturizma. Nove dimenzije,
duπevni mir, toplina peska ...vse
je treba obËutiti, Ëeprav se tudi iz
slike lahko marsikaj razbere.
Kar nekako obsedimo v idiliËnem
okolju. Potem se le odloËimo, da
se povzpnemo na vrh nam najbli-
æje sipine, ki je videti kot najvi-
πja. Sonce æe zahaja, bomo pa πe
slikali sonËni zahod. Hodimo bo-
si in hoja blagodejno vpliva na
utrujena stopala, jih masira. Na
vrhu sipin naredimo nekaj po-
snetkov, ki se pozneje pokaæejo
kot Ëudoviti. Sledila je veËerja in
tajine, nakar so se domorodci
spravili na bobne, tam-tame, in
zaËeli plesati nek domaË fantov-
ski ples. Sicer so me pa glede
≈fantovskih« zadev MaroËani ze-
lo presenetili. Celo vojaki se na
ulici dræijo za roke in objemajo.
»udna neka vojska! Poleg vozila
avtoπole z dvema volanoma je bil

AROC
PAR PISTES II. DEL

M
ZaËenja se prava avantura. Opravili
smo s transferjem mimo bolj turistiËnih
destinacij. V krajih, po katerih se bomo
od zdaj naprej vozili, je lahko vsaka
okvara usodna, zato ni priporoËljivo so-
lirati. S tremi Defenderji pa mora iti
brez tveganja.

J
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to eden prvih veËjih πokov, ko
smo vstopili v Maroko. Domo-
rodci so se razvneli in ne glede na
publiko zaËeli zganjati vedno 
veËji hrup, zato smo se odpravili
spat. 

AvanturistiËni
dan poËitka 
Zajtrkujemo na sipinah in se od-
pravimo na voænjo okrog sipin.
©e prej spustimo gume na 1,2 ba-
ra - tako je voænja enostavnejπa.
Sipine Erg Chebbija so prvi veËji
Erg v Sahari, Ëeprav je veËina
Sahare - proti prepriËanju veËine
- kamnita. Obsegajo okrog 10 x
30 kilometrov velik prostor in
sam obvoz je okrog sto kilome-
trov. Odpeljemo se proti Merzou-
gi, skozi vas, nato πe naprej proti
jugu, nato zavijemo neposredno
v sipine. Po nekaj sto metrih se
zgodba æe konËa. Sipine so pre-
globoke in previsoke za resno 
voænjo. Lahko se tako igramo ves
dan, pa bomo prepeljali kilome-
ter ali dva. Zato se samo fotogra-
firamo za boæiËno e-voπËilo in od-
peljemo nazaj do trπega terena,
πe vedno pa peska. Tako po nekih
kolesnicah obvozimo najjuænejπi
del sipin in se usmerimo proti se-
veru. Malce kamnite puπËave ob
robu in smo spet na sipinah, to-
krat manjπih in trπih. Med sipi-
nami beduini pasejo kamele, ki
mirno preævekujejo tako imeno-
vano kameljo travo. Tu si damo
duπka in se vozarimo gor in dol,
sem ter tja. Naredimo nekaj od-
liËnih posnetkov, dokler Cvetu ne
zaËne res glasno roæljati izpod
pokrova motorja. Naredi πe ka-
kih sto metrov in na sreËo ustavi,
kajti prav tam mu odpade prope-
ler hladilnika. Prisilna premor in
popravilo. Janez vzame orodje in
poËasi spravimo Cvetovo devet-
desetko v normalno stanje. Ko se
kar naenkrat izza sipin na mope-
du prikaæeta dva tuarega s spo-
minki. Od kod? Saj je do prve va-

si vsaj deset kilometrov. Sledi
≈deal« s tuaregi glede cen. Tako
smo dobili za dobrih sto dirha-
mov veË fosilov in veriæic. Gremo
naprej, sipine se spremenijo v
kamenje, zaËne se praπiti. Kmalu
pripeljemo na asfaltno cesto, ki
vodi do Erfouda. Katastrofa. Lu-
knja pri luknji, bolje je peljati ob
cesti, manj trese. Pa πe nihËe se ti
ne umakne, Ëe mu pripeljeπ nas-
proti. Cesta je v bistvu miπljena
samo za eno vozilo, ob sreËanjih
mora vsako vozilo zapeljati delno
na bankino. Ponavadi moraπ to
storiti ti, in ne samo delno, tem-
veË kar stoodstotno, ker domaËi-
ni zavzamejo celo voziπËe. Erfo-
ud. Prvo malce veËje mesto. Par-
kiramo na glavni ulici in gremo
na Ëaj. Jasno, polno natovorjena
vozila imamo vseskozi na oËeh.
Zraven Ëajnice - kjer je mrgolelo
muh - je bila prodajalna preprog

in bog ve πe vse Ëesa. In Henryja
kar potegne noter. Pa Slavko,
Cveta, Asjo tudi. MulËki skaËejo
okrog vozil in zelo agresivno zah-
tevajo plaËilo za ≈varovanje« -
komaj smo se jih otresli. Odpelje-
mo se proti Ërpalki v smeri Rissa-
nija. SreËamo nenormalno veliko
πtevilo belih turistiËnih Defen-
derjev. Na parkiriπËu veË kakor
petdeset! Vsi enako opremljeni -
tretja klop za potnike, πnorkel,
prtljaænik na strehi, zaπËita za lu-
Ëi spredaj, brez rezervne gume
na zadnjih vratih. Drugih teren-
cev tu sploh nismo videli! Samo
LR Defender. Jasno, to je zakon
za najteæje razmere. Pripeljemo
se v Rissani, ki je od Erfouda od-
daljen kakih dvajset kilometrov
in je veËje mesto, samo na karti
oznaËeno kot manjπe. Henry mo-
ra v banko, saj je æe vse porabil
za tepihe, drugi ga Ëakamo v ka-
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30 kilometrov
od Boudniba
nas Ëaka πe vsaj
petdeset kilo-
metrov takπne-
ga terena.

PeπËine Erg Chebbija pred sonËnim zahodom, 1 km od hotela.



feinici na glavnem trgu. In opa-
zujemo, kako neki zagnanci moli-
jo, vstanejo in spet molijo, kako
se sprehajajo æenske v Ërnih
oblekah in Ërnih fereah, izpod
katerih gledajo samo oËi, pa πe te
samo kanËek. In Ëe jih pogledaπ,
se takoj obrnejo vstran. Pa mo-
æakar v rdeËem, ki se sprehaja
naokrog in z zvonËkljanjem opo-
zarja nase. In kaj poËne? Vodo
prodaja. Nalije ti jo v kozarec, in
to iz kameljega meha. VraËamo se
do hotela, kjer si s Cvetom dava
duπka πe z voænjo po sipinah. »e
bi se æe zakopal, da ne bo preveË
daleË od civilizacije. ZaËelo se je
æe temniti. V sobi privleËem na

dan vso informacijsko kramo. In
pretoËim slike na trdi disk, jih
obdelam, da niso prevelike -
zmanjπam na 80 k - ter se z IR-te-
hnologijo po GSM-ju (zelo πibak
signal!) iz predverja Sahare po-
veæem v internet. Gre, Ëeprav ze-
lo poËasi - 9600 bps. Tako po-
πljem sliko in voπËilo na nekaj e-
poπtnih naslovov ter πe na LR-fo-
rum. BoæiËni veËer. Malce mi je
hudo, ker nisem z druæino. Kaj
delajo moji? Kako se poËutijo?
Da le Ëim prej mine. Slavka se je
potrudila in s sabo vzela plastiË-
no jelko, ki jo je okrasila, priæga-
la sveËke in priËarala idiliËno
okolje. Za veËerjo - tadjine. Poje-

mo, ko domorodci spet zaËnejo
svoj tam-tam cingl congl πou, za-
to gremo kar spat. 

Kraljevska etapa Erg
Chebbi-Zagora
Vstanemo ob πesti uri zjutraj. Ze-
lo slabo sem spal, predvsem zara-
di boæiËnega veËera, ki ga nisem
preæivel v druæinskem krogu,
delno pa tudi zaradi treme pred
danaπnjo, kar 370 kilometrov
dolgo etapo. To je toliko kot od
Ljubljane do ©ibenika - Ëisto
brezpotje. In bolj se ponoËi vzne-
mirjaπ, manj imaπ moænosti, da
zaspiπ. No, kakπni dve uri pa sem
le spal. ©e v mraku okrog sedme
ure oddrvimo proti Merzougi, ki
je edino resno naselje v krogu tri-
desetih kilometrov. Slavka kot po
navadi izvoha, kje je pekarna.
Kruh je podoben bosanski lepi-
nji, samo da je veËji. In Ëe dobiπ
toplega, je πe posebno dober. In
Slavka se je potrudila, da smo
dobili toplega! In odpeljemo na-
prej. Do Taouza, vasi, ki je Ëisto
na meji z Alæirijo. Pred Taouzom
smo prviË naleteli na nekaj kilo-
metrov slanega jezera. Enkratno.
Kot da bi vozil po strjeni moki.
Jasno, da se ustavimo in naredi-
mo nekaj fotografij. Taouz je 
zadnja civilizacija, potem dolgo,
dolgo ne bo niË. Peljemo po do-
kaj neizrazitem kolovozu. Pot se
poËasi prevesi in kar zlije v stru-
go obËasnega potoka. In konËa.
Pravo brezpotje. PoiπËemo pre-
hod po nekem prelazu med dve-
ma hriboma - Ëista skala. In pri-
demo v neko drugo dolino, Ëez
kakih deset kilometrov nabaπemo
na voæeno pot. Treba bo pohiteti
in se niË veË zgubljati.
O, pa smo se πe. Komaj smo pri-
plezali na neko ploπËad, ko se je
ta konËala v slepi dolini. MogoËe
je bilo, da smo celo preËkali alæir-
sko mejo. Neko naselje, na koncu
naselja pa berberski πotor in pro-
daja spominkov, ustavimo, spije-
mo Ëaj, kupimo πe nekaj veriæic
in fosilov. Baje ponujajo tudi tuπ
in angleπki WC! Poleg je res neka
na pol zgrajena stavba tri krat tri
metre, pa vendar tuπ, WC? Pot
nas nato privede do naselja Ago-
ult, do koder πe vozijo tudi turi-
stiËni Defenderji. Tu mora Cveto
natoËiti gorivo, ker ima samo 55-
litrsko posodo za gorivo, drugi pa
75-litrsko. Spet po domaËe, pre-
ko filtra, cena malce viπja kakor
na pravih Ërpalkah. Obletavajo
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PrviË poæenemo prek sto kilometrov na uro na posuπenem slanem jezeru.

Lost world
ali izgublje-

ni v ozeleneli
puπËavi veli-

kosti Lju-
bljanske 
kotline.



nas otroci. In ko jim Janez da ne-
kaj tenis æogic, je gneËa nepopis-
na. Gremo naprej. Videti je, kot
da je pot samo do te vasi. Ne mo-
rem verjeti, da je to nadaljeva-
nje. Takoj za zadnjo hiπo se zaË-
ne pesek, pot se vije med grmi-
Ëevjem. Sipinice so majhne, ven-
dar je pot speljana neposredno
Ëez. In razliËic je neπteto. Katera
je prava? Kam sta πla Cveto in
Milan, se spraπujeva z Janezom?
Sva jih morala toliko spustiti na-
prej, da se ni veË praπilo. To pa
pomeni spustiti iz vidnega polja,
kar je v teh razmerah pomenilo
dvajset metrov. Take voænje je
bilo kar nekaj kilometrov - in
spet se je pokazala moË navora!
Pesek je bil preglobok, zato je bi-
lo treba voziti s prvo ali drugo
prestavo, nisi smel ustaviti, ker
bi potem preteæko speljal, Ëe
sploh bi. No, meni je nekako us-
pelo in od tega trenutka naprej
sem rajπi vozil v niæji prestavi s
polnim plinom, kot da sem preiz-
kuπal, kje je meja. Priπli smo na
trπi teren - kamnita puπËava, me-
πana s peskom, pa spet kamen. In
to tako kakih sto kilometrov, ko
se spet malce zgubimo. Pa πe do-
bro, da smo se. Vozili smo kakih
dvajset kilometrov bolj JZ od
GPS trase (Alæirija?), tako da
smo bili v drugi, vzporedni doli-
ni. Neke kolesnice so se videle, pa
smo πli po njih. PeπËena pot se je
dvigala na neko sedlo, od tam pa
poËasi navzdol. In tu je bilo res
noro. PuπËava je ozelenela. Ker
je bil pred kratkim moËan naliv,
se je na obmoËju, velikem kot
Ljubljansko barje, bohotilo zele-
nje. »eprav je za podlago droban
saharski pesek. »ez pokrajino
peljemo terenu primerno - 60 do
80 kilometrov na uro, vzpored-
no, dokler ne naletimo na grËa-
sto peπËeno-kamnito puπËavo. Tu
si vsak utira svojo pot. Sledi sla-
no jezero, kjer prviË v navduπe-
nju poæenem preko sto kilome-
trov na uro. Kar bo pa bo - jarek
al’ pa niË. Ni bilo niË. Sicer pa
smo spet priπli v kamnito obmoË-
je. In sredi niËa kapelica in v da-
ljavi kamion, ki se je pribliæeval.
In se je ustavil pri nas. Mercedes,
letnik 1970, predelan za puπËavo,
v njem pa nemπki par, sredi 40-
ih, ki se æe dva meseca vozi tu
okrog. In πe vsaj mesec se name-
ravata. Naπa pot je πe dolga, mo-
ramo naprej. Kmalu postane te-
ren dokaj neprijazen. Kamnita

pokrajina, kamni v velikosti pesti
ali veËji. Vendar veË kakor 40 ki-
lometrov na uro ne moreπ peljati,
Ëeprav imamo vsi zelo dobre pla-
πËe. Neverjetno, kaj vzdræijo. In
tudi vzmetenje! ©ele tu so sploh
lahko prave obremenitve vzmeti,
πasije, amortizerjev. Defeneder
je res zakon! Sledi malica sredi
ostrih vulkanskih skal, ki jih 
pridno nabiramo. Nato naprej
na prelaz - in ni prav! Spet smo
kakih deset kilometrov iz smeri.
OËitno se je miπko, ki je prevozil
to pot in vpisal GPS toËke, kar
nekajkrat zafrknil, pa napak po-
tem ni popravil. Zato smo morali
preËkati zelo negostoljubno po-
krajino, veliko kot Ljubljanska
kotlina. Kamni pa veliki za dve
pesti! KonËno spet kolesnice -
nekdo se je tu æe peljal. ©e ena
ura, ko pripeljemo na hrib, kjer
je na vrhu koliba, par moæakar-
jev, zraven pa skoraj nova Toyo-
ta Land Cruiser 90. Zakaj so tu
in kaj poËnejo - nimam pojma.
Moæno, da je to karavla in voj-
ska. Vojaki se tu v puπËavi sploh
ne razlikujejo od pastirjev. Po
dolini Qued Bou Halara vozimo
proti civilizaciji. Pot je Ërna miv-
kasta, zvoæena, da se voziti do 80
kilometrov na uro. Se pa zadeva
ponavlja. Kaka dva kilometra
ravnega, nato zoæitev piste in ja-
rek. Pa spet isto. Na naπi levi go-
rovje Gara Bou Tildat. Po veË
kakor 250 kilometrih piste se bli-
æamo prvemu naselju - Ikhf-N-
Ouzerg. Vmes vojaπka kontrola.
Pista je zaprta z verigo, zraven
par vojakov. Damo jim æe doma
spisane papirje in so vsi zadovolj-
ni. »ez dvajset kilometrov pa πe
ena karavla - to pa zato, ker smo
zgreπili pravo pot, kar pa ni teæ-
ko, saj se je praktiËno ne vidi.
Vojaki poberejo podatke in nas
usmerijo dva kilometra nazaj,
Ëeπ tam zavijte levo, pa bo. Sledi-
la je muËna voænja po pisti, ki je
primerna samo za æivali. Za vozi-
la to ne more biti glavna pot. Æi-
vo kamenje, ni se dalo voziti veË
kakor deset kilometrov na uro -
dolina Takkat n’alt Adouane. Pa
πe ob tej hitrosti je samo treslo, ni
bilo videti konca. Vsi pretreseni
se ustavimo, ko je bilo tega tere-
na konec. In si damo duπka, eni z
Unionom, eni z Laπkim. Glavno,
da prija. Sposojeni hladilnik nam
je v takπnih trenutkih zelo kori-
stil. Vozimo se po Ëarobni pokra-
jini, Ërna zemlja, ravnina, iz rav-

nine pa majhni, do sto metrov vi-
soki hribËki, ki delujejo kot dav-
ni vulkani. KonËno pridemo v oa-
zo, kjer je civilizacija. Vse vasi
do zdaj so bile v bistvu dve do tri
sesute hiπe in staja za osle. Ksar
El Kebir in Beni Isbih pa sta pra-
vi naselji. Imajo melioracijo zem-
ljiπË. Zajezili so vodo in v kva-
drantih gojijo travo, palme, kak-
πne sadeæe. Pridemo v Tagounite
in smo spet na asfaltu, imamo πe
okrog petdeset kilometrov do Za-
gore. VeËer. Na glavni cesti se na
Cveta prilepi mladeniË na skuter-
ju, ki sliπi Ëuden zvok propelerja.
Je v LR uniformi in nam kar uka-
æe, da naj peljemo za njim. Dve-
sto metrov proË je njegova delav-
nica. Poleg nje pa seveda proda-
jalna preprog. Slavko, Henryja
in Janeza zvleËejo v prodajalno.
In se dve uri pogajajo.  Henry za
preproge. In jih hoËe menjati za
pivo. Pivoskrunstvo! Medtem
Cvetu skupno nastavljajo spet
razrahljano visko sklopko. Seve-
da novega dela tu ni, bodo nekaj
skupaj stolkli, zvrtali, zvarili.
Cveto naroËi πe nove blaæilnike,
ker je oËitno preveË poskakoval
in stare povsem sesul. Vmes se
malce zamenjamo pri defiju 90 in
v trgovinici, kjer mimogrede vse
diπi po haπiπu. Gremo v hotel. Pr-
vi na evropski ravni. Cene pa
smeπno nizke. Kakih dva tisoË to-
larjev na noË na osebo. VeËerja
odliËna, Ëe æe ne super. Nekakπni
kebab tadjine sem jedel, kar je
podobno ≈naπim« raænjiËem, po-
leg pa pomfri, omleto in nazadnje
πe palaËinke. Vse to za tisoË pet-
sto tolarjev. Pa πe pivo in vino so
imeli. Kmalu prideta πe Cveto in
Henry. Defi je popravljen, ne ve
se, za koliko dni sicer, toda bo æe.
Cveto je bil laæji za kakih dva ti-
soË dirhamov. Kar drago. To je
deset dni hotela. Hotel je na izho-
du iz Zagore, poleg znane table,
na kateri piπe ≈Tomboctou 52 jo-
urs«. Sicer ne naËrtujemo Tom-
boctouja (dræava Mali), moramo
pa priti vsaj do Akke, Ëe æe ne do
Asse. NoË bo kratka, pot πe dol-
ga. In jutri bo nov dan. 

Igor Loborec
Nadaljevanje in konec prihodnjiË:
Maroc par Pistes III - decembrsko
kampiranje 250 kilometrov od civilizacije
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anez ©krinjar je v knjigi
Razvoj πtevcev elektriËne
energije - o tem smo pisali
æe lani v decembrski πtevil-

ki Naπega stika - na vsebinsko
privlaËen naËin predstavil veË
kakor stoletni razvoj merjenja
elektriËne energije. S tem je pre-
cej prispeval k ohranjanju tehni-
πke in kulturne dediπËine tako na
obmoËju, ki ga pokriva Elektro
Ljubljana, kot tudi v πirπem slo-
venskem prostoru. Pred kratkim
smo ga obiskali na domu in se z
njim pogovarjali o nastanku nje-
govega tehniËnega priroËnika in o
nekaterih zgodovinskih zanimi-
vostih s podroËja merjenja elek-
triËne energije, πe zlasti v najzgo-
dnejπem obdobju. 

Kdaj in kako se vam je porodi-
la zamisel, da bi se lotili pisa-
nja zgodovinske knjige o elek-
triËnih πtevcih? 
≈Kmalu po upokojitvi mi je priπla
v roke knjiga πvicarskega profe-
sorja Ernesta Gombricha z naslo-
vom Kratka svetovna zgodovina
za mlade bralce. V uvodu je med
drugim zapisal, da je s spominom
tako, kot Ëe vræeπ kamen v glo-
bok vodnjak. Nekaj Ëasa ga πe vi-
diπ, kako tone, Ëez Ëas pa ga ni

veË. Tako je tudi z naπim spomi-
nom, ki poËasi zbledi, dokler ne
ugasne. Z njim svetimo nazaj v
preteklost. Najprej v svojo, po-
tem vpraπamo stare ljudi, potem
pa iπËemo in iπËemo. Na sreËo pa
imamo arhive, knjiænice in muze-
je. Tako sem dobil zamisel, da
uredim zapiske na podlagi obse-
ænega gradiva, ki sem ga zbral v
Ëasu delovne dobe pri delu s πtev-
ci. Za nastanek knjige pa je seve-
da zasluænih veË sodelavcev, med
katerimi bi posebej omenil Lu-
dviga Sotoπka in Petra Kozina
ml. iz Elektra Ljubljana.« 

Kaj ste konkretno upoπtevali
pri vaπem izboru? 
≈PodroËje elektriËnih πtevcev ob-
sega od zaËetkov do danes zares
ogromno πtevilo razliËnih apara-
tov oziroma naprav, tako da je
nemogoËe izËrpno prikazati celo-
tno snov. Zato sem se omejil na
bistvene predstavnike, ki so vpli-
vali na zaËetke in na nadaljnji ra-
zvoj te veje merilne tehnike. Se-
veda pa so izvzeti elektronski
πtevci, ki s svojimi lastnostmi in
moænostmi Ëedalje bolj prodirajo
v uporabo.« 

V kakπnih zgodovinskih okoli-

πËinah se je izoblikovalo izhodi-
πËe za uvajanje elektriËne ener-
gije v veËjem obsegu? 
≈Kot je znano, so po letu 1870 na-
stajala v veËjih mestih Evrope in
v Novem svetu, kot so takrat radi
imenovali ZDA, prva podjetja za
oskrbo z elektriËno energijo. To
so bile skromne blokovne centra-
le, ki so æe v zaËetku imele nepri-
Ëakovane teæave. Takrat namreË
ni bilo nikakrπne merske enote za
dobavljeno elektriËno energijo
kot blago in tudi ne nikakrπnega
merila, po katerem bi lahko ugo-
tovili dobavljeno koliËino. Zatem
so v zaËetku osemdesetih let 19.
stoletja na trg priπle izboljπane
Edisonove tlivke in Werner von
Siemensova iznajdba samovzbu-
jevalnega dinamo stroja. S tem je
bilo dano izhodiπËe za uvajanje
elektriËne energije v veËjem obse-
gu.« 

Kdaj se je pojavila potreba po
merjenju elektriËne energije?
≈Oskrbovalci elektriËne energije
so se najprej zadovoljili s tem, da
so porabo v gospodinjstvu oce-
njevali po πtevilu æarnic in po
tem, koliko Ëasa gorijo. Ta vrsta
obraËuna seveda ni dolgo Ëasa
zadovoljevala. ElektriËna energi-
ja naj se prodaja kot blago. Zato
je bilo treba najti sredstva in na-
Ëin, da bi lahko to blago po mo-
ænosti Ëim bolj toËno in praviËno

LEKTRIKO SO 
NAJPREJ ≈TEHTALI«
E

Kako teæka je ena kilovatna ura? Kako teæak je
elektriËni tok? Danes se takemu vpraπanju smeji-
mo, nekdaj pa je imelo resno ozadje, saj so prvi
πtevci elektriËne energije dejansko merili v gramih,
pojasnjuje Janez ©krinjar, avtor knjige Razvoj
πtevcev elektriËne energije in nekdanji sodelavec
Elektra Ljubljana. V naslednjih letih se je razvoj
nadaljeval od prvega indukcijskega (velikega in
okornega) πtevca (Blathy), ki je tehtal kar 36,5 ki-
lograma, do zelo majhnega in lahkega πtevca, ki
sta ga proti koncu dvajsetih let 20. stoletja pro-
izvedla Siemens in Landis&Gyr, zatem pa je sledi-
la πe vrsta raznih tehnoloπkih izboljπav.

J
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Janez ©krinjar,
pisec knjige 
o razvoju 
πtevcev elektriË-
ne energije.

Foto Miro Jakomin



obraËunali. Ker se je torej kazala
vse veËja potreba, da bi prevzeto
elektriËno energijo toËno ugotovi-
li in registrirali, je bil klic po me-
rilnih aparatih vse glasnejπi.« 

Kako so v tem zgodovinskem
razvoju sodelovali strokovnja-
ki? Kakπen je prispevek zaËetni-
kov merjenja elektriËne energi-
je?
≈©tevilni inæenirji in fiziki so tako
v Ameriki kot Evropi iznaπli ra-
zliËne vrste merilnih aparatov,
merilcev porabe in elektriËne
πtevce, vendar pa je bilo zelo ma-
lo naprav praktiËno uporabnih.
Direktor elektriËne centrale v
Atenah Etienne de Fedor je leta
1891 napisal knjigo z naslovom
ElektriËni merilci porabe, v kate-
ri je opisal kar 80 avanturisti-
Ënih, pa tudi fascinantnih izna-
jdb, ne da bi bila veËina teh apa-
ratov tudi zgrajena. Med drugim
piπe, da so za uporabo in odbira-
nje dvesto πtevcev potrebni ne
veË kakor trije ljudje, in da pri
tem velike centrale kar dobro
shajajo s stroπki. »e bi na primer
to danes pretvorili na tristo tisoË
πtevcev, kot jih ima Elektro Lju-
bljana, bi potrebovali za oskrbo
πtevcev kar 4.500 ljudi.« 

Pojem o tehtanju elektriËne
energije v resnici zveni zelo ne-
navadno. Na kakπen naËin so v
pionirskih Ëasih fltehtali« elek-
triËni tok? 
≈Kot æe reËeno, so se oskrbovalci
elektriËne energije pred veË ka-
kor sto leti najprej zadovoljili s
tem, da so porabo v gospodinj-
stvu ocenjevali po πtevilu æarnic.
©ele leta 1881 je bilo mogoËe pr-
viË meriti razmeroma toËno z
Edisonovim voltametrom, in si-
cer po teæi: uporabil je elektroke-
mijski zakon Michaela Faradaya.
Dve elektrodi iz cinka sta bili po-
topljeni v cinkosulfatni kopeli.
»e je tekel enosmerni tok skozi
njiju, se je izloËala kovina iz ene
elektrode in se vsedala na drugo
elektrodo. V doloËenih Ëasovnih
presledkih so se elektrode stehta-
le, razlika v teæi pa je pokazala
porabo elektriËnega toka.«

Tako kot pri vseh vrstah blaga
so tudi pri elektriki znani pri-
meri dolgoprstneæev. Kako so
na ta pojav gledali v zaËetnem
obdobju uvajanja elektriËne
energije? 

≈VeË kakor sto let je minilo od te-
ga, ko je v NemËiji prvikrat sedel
pred sodiπËem Ëlovek, ki je kra-
del elektriËni tok. Bil je to spre-
tneæ, ki se je priklopil na uliËno
razsvetljavo. Sodniki so bili po-
stavljeni pred teæko odloËitev. Je
bila to kraja, prevara ali poπkod-
ba predmeta? S sodnega glediπËa
je bilo v tem primeru teæko govo-
riti o kraji. Po kazenskem zako-
niku je πlo za krajo samo v prime-
ru tuje premiËne stvari. Celo zve-
zno sodiπËe se je ukvarjalo z veË
primeri kraje elektriËnega toka.
Vrhovno sodiπËe je potrdilo niæjo
inπtanco: elektriËni tok ni nika-
krπen predmet, kajti predmet
mora biti neko ≈telo ali prostor-
sko zapolnjen material«. Ker pa-
ragraf o kraji ni bil uporaben, je
sledila oprostitev. Torej kraje
elektriËnega toka v zakonu ni bi-
lo.« 

Do kdaj je trajala ta pravna
vrzel v zakonu?
≈Ta vrzel je v NemËiji trajala vse
do leta 1900, ko so za krajo elek-
triËnega toka lahko kaznovali po
predpisih novega zakona, kjer je
bil govor o kaznovanju neupravi-
Ëenega odjema elektriËne energi-
je. Imel je sicer samo dva para-
grafa, vendar pa je bila s tem zo-
pet postavljena pravna zaπËita.« 

Kako je v grobih obrisih pote-
kal razvoj πtevcev elektriËne
energije od leta 1885 naprej? 
≈V letih od 1885 do 1890 je bilo
veliko prepirov o odloËitvi - ali
enosmerni ali izmeniËni tok. Za
πtevËno industrijo je bilo to pre-
rekanje neprijetno, saj sploh niso
vedeli, katere vrste πtevcev se bo-
do konËno priporoËale. Pri tem
bi omenil, da je Galileo Ferraris
iz Torina æe leta 1885 eksperi-
mentiral z navitjem, skozi kate-
rega je poslal izmeniËni tok. ©ele
tri leta pozneje je objavil po njem
imenovani Ferrarisov princip.
Enako so v tem Ëasu odkrili tudi
drugi razvijalci, med njimi je bil
tudi znani Nikola Tesla. Prvi za-
res uporaben πtevec na izmeniË-
ni tok je dalo na trg podjetje
Ganz&Co iz Budimpeπte, ki je bi-
lo znano iz leta 1889 po svojem
izumitelju Blathyju. Ta πtevec je
tehtal 36,5 kilograma. Nato so
sledile razne racionalizacije: leta
1898 je Raabov πtevec tehtal se-
dem kilogramov, leta 1905 Si-
mens&Schuckertov 3,6 kilogra-

ma, leta 1928 pa samo 1,2 kilo-
grama. Proti koncu dvajsetih let
20. stoletja je bila na vrhuncu te-
ænja proizvesti Ëedalje manjπi
πtevec. Æelja je bila, da bi paten-
tirali tak πtevec, ki bi imel izmere
kocke 100 x 100 x 100 milimetrov.
To je uspelo proizvajalcema Sie-
mensu in Landis&Gyru.«

Kako se je razvijala domaËa
proizvodnja πtevcev elektriËne
energije, tu mislimo na Iskro
Kranj, ki se danes imenuje
Iskraemeco?
≈ZaËelo se je s πtevcem tipa E1, ki
ga je skonstruiral Milan Æele-
znik. Redna proizvodnja je ste-
kla leta 1948. S tem πtevcem je 
bil odpravljen pavπalni obraËun
elektriËne energije tako v Slove-
niji kot tudi v Istri in zahodni Hr-
vaπki. Temu πtevcu so sledile iz-
boljπave, tako da imajo za sabo
æe veË kakor trideset razliËnih ti-
pov. Tovarna πtevcev se je mo-
dernizirala in napredovala, nji-
hove πtevce pa uporabljajo na
vseh celinah sveta. Po proizvo-
dnji pa je Iskraemeco æe v samem
vrhu na svetu. Pred kratkim je to
podjetje opremilo tudi najveËjo
elektrarno na svetu, ki jo gradijo
na Kitajskem, za kar si vsekakor
zasluæi veliko pohvalo.« 

Miro Jakomin

Janez ©krinjar je bil v podjetju
Elektro Ljubljana zaposlen na
delovnih mestih poslovodje
(1954-1963) in vodje elektrome-
rilnega servisa (1963-1993). V
letih od 1981 do 1990 je bil tu-
di predsednik jugoslovanske ko-
misije za meritve elektriËne
energije za distribucijo v okviru
nekdanjega Yugela. Leta 1993,
ko se je upokojil, se je posvetil
pisanju knjige Razvoj πtevcev
elektriËne energije. To delo, ki
je hkrati tudi tehniËni priro-
Ënik, je konec leta 2003 izπlo
pod okriljem podjetja Elektro
Ljubljana - o tem smo prviË pi-
sali æe lani v decembrski πtevilki
Naπega stika.
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esniπkega veËera so se
poleg uglednega pesnika
Ivana Minattija udeleæili
tudi gostje iz nekaterih

elektrogospodarskih podjetij in
drugih ustanov. Pesmi je brala
Vesna Malnar, na flavti pa jih je
spremljala Klara Boπnjak. So-
zvoËje besednih in glasbenih
utrinkov je v petkovem veËeru
zazvenelo v Ëudovit pozdrav pri-
hajajoËi pomladi.
Kot je v spremni besedi med dru-
gim zapisala pesnica Neæa Mau-
rer - sreËanja se iz upraviËenih
razlogov ni mogla udeleæiti - v
zbirki odseva neka dvojnost so-
dobnih mladih ljudi: bojazen
pred Ëustvi - in silna nuja po lju-
beËi bliæini. ≈Verjamem, da bo
mnogo bralk Ëutilo olajπanje,
morda celo izpolnitev ob spozna-
nju: Nisem sama. Nekdo Ëuti po-
dobno kot jaz! Nekdo piπe name-
sto mene.« 
Pesnik Minatti, ki je marca do-
polnil 80-letnico bogatega ume-
tniπkega ustvarjanja, je povedal,
da je te pesmi veËkrat prebral in
jih presoja kot dobre, impresiv-
ne. ≈To, kar misli pesnica pove-
dati, pove z moËnimi, odloËnimi
Ërtami. »ustva so eruptivna, silo-
vita, tematika dovolj πiroka, Ëe-
prav je poglavitna tema erotika.
Mislim, da je to dobra, moËna
poezija.«
Zakaj mag. Irglova piπe pesmi?

Komu jih piπe? »emu jih piπe?
Odgovor na ta vpraπanja se po
njenih besedah skriva v citatu
pesnika Janeza Menarta, ki je ta-
kole zapisal: ≈Zame je nekaj vre-
dna le tista umetnost, ki izvira iz
Ëloveπke nuje, ki govori o Ëlove-
πkih problemih, in ki je namenje-
na tudi drugim ljudem, pa Ëeprav
je vsaka prava umetnost seveda
predvsem stvar njenega ustvar-
jalca; umetnost, ki æeli doæiveti
Ëustva in pridobljena spoznanja
posredovati tudi drugim. Zato
mora biti seveda Ëim bolj dojem-
ljiva.«
Kot æe reËeno, pesniπka zbirka
Evino srce vsebuje tri dele in ima
veË kakor 130 strani. Kot vodilni
motiv se na fotografijah - posnel
jih je pesniËin brat Radoslav -
pojavljajo dlani gospe Neæe Kraj-
noviË - z rdeËo vrtnico v roki. V
tej zbirki je mag. Irglova zapisala
veË pesmi, ki so bolj izpovedne
narave, hkrati pa so lahko tudi
pouËna razmiπljanja za bralce.
Nekatere pesmi se nagibajo v ero-
tiko, druge imajo πirπi socialni
pridih. V zadnjem delu zbirke pa
lahko bralec odkrije celo najbolj
ælahtne prvine skrivnostne tran-
scendence, to je preseganja tuze-
meljskega æivljenja. Slednje po
veË kakor tisoËletnih izkuπnjah
Ëlovekove vere, upanja in ljube-
zni ni namenjeno samo sebi, tem-
veË se odpira v neskonËna obzor-

ja, ki jih v polnosti ne dojame no-
beno Ëloveπko srce.
Ob koncu pesniπkega veËera se je
je mag. Irglova zahvalila dona-
torjem iz elektrogospodarskih
podjetij, saj so tako denarno kot
moralno podprli izid njene zbir-
ke. Kot je povedala, bo izkupiËek
od prodanih knjig namenjen Ma-
terinskemu domu v ©kofljici.

Miro Jakomin

VINO SRCE - 
POZDRAV POMLADI
E

V ljubljanski Galeriji Commerc so 19. marca pred-
stavili zbirko tenkoËutnih pesmi z naslovom Evino
srce. Delo je izπlo izpod ustvarjalnega peresa mag.
Violete Irgl, vodje sluæbe za odnose z javnostmi in
urednice glasila Elektro novice iz podjetja Elektro
Ljubljana. Njena zbirka vsebuje tri dele: Adam in
Eva, Deæ v raju in Tebi. Pesnica piπe o æenski in
moπki duπi, o notranjem svetu ter o drugih narav-
nih in nadnaravnih stvareh, ki jo vznemirjajo in v
njej tlijo toliko Ëasa, dokler ne privrejo na dan.

P
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Moje æenske 
Vaπ kruh s trdo skorjo diπi.
Vaπa bela kava diπi.
Vaπe pisano cvetje diπi.
Moje majhne velike æenske.
VËasih, ko sem najbolj sama, 
v tesnem objemu nemira
vas Ëutim ob sebi.
Samotne bojevnice.
Pregnetene z moko boleËine.
Moje ste in jaz sem vaπa,
vaπa sem in sama svoja.
Neænost in moË, 
iskrenost, milina, ponos,
vse vaπe stopinje so v meni.

Pustite mi sanjati
Pod najino smreko sediva,
dva sadeæa zrela,
dve bitji ubrani.
TresoËe grËaste roke in 
izËrtana ljuba obraza.
Drug v drugem.
Globoko povezana,
popolnoma eno.
NeskonËni trenutki miru,
kot v edenskem vrtu, 
ta hip, ob tebi, bi lahko umrla.
Sonce poËasi ugaπa,
Pod roko te primem,
Skupaj odideva v hiπo.

mag. Violeta Irgl in pesnik Minatti.

Foto Radoslav Irgl



skupaj vadijo. Na eni takπnih vaj
konec lanskega leta, pravi Ciril
Debeljak, pa se je porodila tudi
zamisel, da bi njihovo muzicira-
nje shranili na CD-ploπËo. Pri
uresniËitvi te zamisli jim je s svo-
jim znanjem in bogatimi izku-
πnjami veliko pomagal basist
Marjan Strojan, nekaj je prispe-
vala sreËa, ki jim je dodelila izvr-
stnega snemalca iz studia Rado
»erne, svoje pa je dodala tudi so-
dobna raËunalniπka snemalna 
tehnologija. Kot je povedal Franc
Mravlje, so pri tem sicer ostali
zvesti svojemu pristnemu zvoku,
saj v tem primeru ni πlo za ko-
mercialni, temveË predvsem spo-
minski izdelek, ki je namenjen
poslovnim partnerjem Savskih
elektrarn, kot enemu glavnih
sponzorjev tega projekta, sode-
lavcem in prijateljem, s katerimi
so v preteklosti preæiveli veliko
lepih trenutkov. Na delo v Sav-
skih elektrarnah oziroma na HE
Medvode, kjer sva s Francem
preæivela praktiËno vso delovno
dobo, je dejal Ciril Debeljak, nas
veæe veliko prijetnih spominov.
Tudi danes z velikim zanimanjem
spremljamo vsa dogajanja na
elektrarni ter tudi v slovenskem
elektrogospodarstvu nasploh, in
tudi te zadeve so pogosta tema
naπih pogovorov na ponedeljko-
vih vajah. Tudi v elektrarno se z
veseljem vraËamo in smo veseli

kupina z imenom Poplavni
val, ki svoj prosti Ëas pre-
ganja z igranjem predvsem
starejπih narodnih in ljud-

skih viæ, je v svojih vrstah sicer
gostila æe nekaj veË imen, vendar
pa se v zadnjem Ëasu pojavljajo
predvsem πtiri. Cirila Debeljaka,
ki igra harmoniko, Franca Mrav-
ljeta, ki piha v klarinet, Marjana
Strojana, ki prispeva basovske
zvoke in Antona Tometa, ki mu je
najbolj pri srcu trobenta. Fantje,
ki se radi pohvalijo, da skupaj
premorejo æe krepko Ëez dvesto
let, so konec minulega leta zbrali
pogum in stopili v snemalni stu-
dio, kar je bil tudi povod za naπ
obisk in pogovor z dvema Ëlano-
ma na hidroelektrarni Medvode.
Kot nam je hitel pripovedovati
Ciril Debeljak, je njihova skupi-
na nastala predvsem iz ljubezni
do glasbe in na temelju prijatelj-
skih vezi, ki so se stkale med dol-
goletnim sluæbovanjem v Medvo-
dah. Vsakdo izmed Ëlanov se je v
takπni ali drugaËni obliki æe prej
ukvarjal z glasbo, razliËni vese-
li dogodki, kot so rojstnodnevna
praznovanja, obletnice in pusto-
vanja, pa so jih povezali v skupi-
no, ki je ob takπnih trenutkih us-
peπno razveseljevala predvsem
sodelavce. 
Glasbeno vez so ohranili tudi po
upokojitvi, tako da se πe danes
redno sestajajo ob ponedeljkih in

Skupina muzikantov iz vrst nekdanjih delav-
cev na HE Medvode se je konec lanskega leta
zaprla v studio in samo v dveh sobotah posnela
gradivo za CD-ploπËo, ki je za nekomercialne
namene izπla tik pred boæiËem. Na njej so
zbrali nekaj zimzelenih melodij, ki jim πe da-
nes razveseljujejo duπo in so jih ob razliËnih
priloænostih igrali sodelavcem.
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Medvoπka kotlina
Medvoπka kotlina, prelep si ti kraj,
nas vsak dan in znova povabiπ nazaj.

Kjer Sora in Sava se zlijeta skup’,
je tud’ elektrarna, kjer naπ je bil kruh.

Preko zelenih valov Sava tiho πumi,
me spominja na dni, ko mladi smo b’li.

Skozi turbino nam voda æe leta drvi,
nas spominja na dni, ko mladi smo b’li.

vsakrπnega povabila in ob poseb-
nih priloænostih z veseljem πe kaj
zaigramo. Moram pa poudariti,
da je v zadnjih letih v Medvodah
bilo ogromno narejenega, in gle-
de na to, da sem doslej obiskal
kar nekaj avstrijskih elektrarn,
lahko reËem, da se lahko brez
sramu primerjamo z njimi oziro-
ma smo na nekaterih podroËjih
celo æe pred njimi. 
DrugaËe pa glasbeni program Po-

plavnega vala temelji predvsem
na narodni pesmi in melodijah,
ki se Ëedalje redkeje sliπijo, a jim
starejπe generacije πe vedno z ve-
seljem prisluhnejo.Tako lahko na
omenjeni CD-ploπËi najdemo
med 16 naslovi pesmi, kot so Tam
doli na ravnem polju, mama Jua-
nita, Na Golici, Lili Marlen in po-
dobne. Ciril Debeljak je ob tej
priloænosti na melodijo pesmi Sa-
vinjska dolina napisal besedilo
Medvoπka kotlina, ki odraæa na-
vezanost Ëlanov skupine na kraj
in elektrarno, v katerih so preæi-
veli mladost.

Brane JanjiÊ 

Poplavni
val
v polnem
zaletu.
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nton Ribnikar se je ro-
dil 14. januarja leta
1914 na Golniku v kme-
Ëki druæini s 15 otroki.

Pri Ribnikarju je bilo πest deklet
in devet fantov, deseti je pri πe-
stih mesecih umrl, sicer bi moral
iti po svetu. Anton je bil drugoro-
jenec. Junija 1914 se je zaËela pr-
va svetovna vojna in njegov oËe
je odπel za tri leta v vojsko in jo
preæivel. Bila je revπËina, za v πo-
lo otroci niso imeli Ëevljev, tem-
veË so si jih med sabo posojali.
Osnovno πolo v Kriæah in Gori-
Ëah je obiskoval v letih 1920-
1928, potem je delal doma na
kmetiji in v gozdu. 
Æivo se spominja, kako so leta
1927 napeljali elektriko barona
Borna iz elektrarne na Mlaki pri
Pristavi za Bolnico Golnik. Nje-
gov oËe se je jezil, ker so gradite-
lji posekali sadna drevesa. Elek-
triko je dobila tudi Ribnikarjeva
domaËija. Napeljavo je delal Ci-
ril Teran iz Retenj pod vodstvom
baronovega vodje Voglarja.
≈Imel sem 13 let, ko smo dobili
elektriko.Veselje je bilo. Bili smo
navduπeni,« pravi Anton Ribni-
kar. 
Od januarja 1931 do februarja
1936 je bil zaposlen v ZdraviliπËu
Golnik in opravljal vzdræevalna
in zunanja dela, urejal park in
kosil travo. Od aprila 1936 do
aprila 1938 je kot gozdni delavec
in golcar delal pri lesnem trgovcu
Alojzu Cvenkelnu v Ljubnem.
Od aprila 1938 do novembra
1939 je sluæil vojsko v II. planin-

skem polku v Gerovu kot radiote-
legrafist. Po vrnitvi je delal na
domaËi kmetiji, od aprila 1940 do
februarja 1941 pa je dobil zapo-
slitev kot gozdni delavec pri
Francu Gorjancu v Kranju. 

Zaprt med vojno
Æivo je priËevanje Antona Ribni-
karja iz vojnih Ëasov: ≈Prvega
aprila 1941 sem bil spet poklican
v vojsko, po razpadu stare Jugo-
slavije sem delal doma na kmetiji.
Dvajsetega junija 1941 so priπli
prvi partizani ter me organizirali
za zbiranje hrane in drugih po-
trebπËin. Bil sem Ëlan gospodar-
ske komisije in obveπËevalcev do
4. maja 1944. leta. Priπli so mi na
sled in sumili, da simpatiziram s
partizani, zato sem bil aretiran in
zaprt. Gestapovci so me odpeljali
v Kranj, nato v Begunje in naprej
v NemËijo, v taboriπËe Solingen.
Bilo je delovno taboriπËe, reπeva-
li smo posledice bombardiranja
zgradb, cest in odstranjevali po-
drte ruπevine. Videl sem toliko
mrtvih, kot jih nisem nikoli po-
zneje v æivljenju. Ob nekem bom-
bardiranju Angleæev ob koncu
vojne smo se hoteli zateËi v neko
hiπo. Bilo je zaklenjeno. Pred mi-
traljeπkim ognjem iz aviona sem
se umaknil za drvarnico. Naen-
krat je zaropotalo in vsa hiπa, v
katero smo se malo prej hoteli
skriti, je zletela v zrak. Letalska
bomba je poruπila ves objekt, mr-
tvih je bilo enajst ljudi. Imeli smo
sreËo, da se ni dalo odpreti vrat.
Ob koncu vojne so bile teæave s

transporti za vrnitev. ©estega av-
gusta 1945 sem se vrnil domov.«

Zaposlitev pri DES,
rajon Kriæe
Konec leta 1945 je πel prosit za
sluæbo k obratovodji DES obrat
Elektro Kranj Dragu Chvatalu in
dobil zaposlitev 17. februarja
1946. Janko Ribnikar je pred
vojno delal v Bronovi elektrarni
v Pristavi, po vojni pa je vodil ra-
jon Kriæe. Delavnica je bila v
Kriæah ob bunkerju, pri PotoËni-
ku. Anton Ribnikar se je pridru-
æil monterju Milanu Ropretu iz
Pristave, vajencu ©imnu Primo-
æiËu. Pridobil je Tona Malija z
Zg. Vetrna in ko je Janko Ribni-
kar odπel v GoriËe za tajnika
OLO, je sam vodil rajon Kriæe. V
elektrarni Pristava je delal Vik-
tor ©ober z Brega. Menjavali so
se v izmenah. Skrbeli so za po-
pravila na omreæju. Ena prvih
akcij je bila elektrifikacija med
vojno poægane partizanske vasice

REVIDNOST IN SRE»A
ANTONA RIBNIKARJA
P

Devetdesetletnico je praznoval Anton Ribnikar iz
Pristave pri TræiËu, ki je najstarejπi æiveËi upoko-
jenec Elektra Gorenjska. ©e danes je ponosen na
kvalifikacijo elektromonterja, ki jo je opravil ko-
nec πtiridesetih let, bil je pomoËnik rajonskega
monterja, nazadnje pa stikalec v razdelilni trans-
formatorski postaji. Upokojil se je pred 35-imi leti.
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Anton Ribnikar skrbno hrani
star instrument, ki mu je naj-
bolj zaupal. Prav svoji previ-
dnosti in sreËi se ima zahvaliti,
da je po sreËnih okoliπËinah 
doËakal 90 let.

Foto Drago Papler



Gozd z omreæjem z Golnika, po-
zneje je bil zgrajen 3 kV daljno-
vod. Na Ljubelj je potekal 20 kV
daljnovod z æeleznimi vodniki, ki
je bil povezan z Avstrijo, πe iz me-
dvojnih Ëasov za gradnjo ljubelj-
skega predora. Povezavo z Av-
strijo smo ukinili, demontirani
material, konzole in izolatorje pa
smo uporabili za druge daljnovo-
de. Pomagali smo pri gradnji 35
kV daljnovoda preko Ljubenske-
ga polja proti Radovljici. Na træi-
πkem obmoËju je glavni daljno-
vod potekal iz HE Pristava preko
Kriæev, Sebenj, Æiganje vasi do
Dupelj, odcep od daljnovoda pa
je potekal preko Udin Borπta do
SeniËna, Golnika in naprej do
GoriË, Srednje vasi in Zaloga ter
do Letenc. Obnavljali so omreæje
po vaseh, gradili daljnovode in se
lotevali novih elektrifikacijskih
akcij. Leta 1947 se je poroËil s
©tefko, rodila sta se jima dva
otroka: hËi Ida (1947) in sin Toni
(1950). Najprej so stanovali v Se-
benjah, potem so zgradili novo
hiπo v Podvasci πt. 1, v krajevni
skupnosti Pristava pri TræiËu.
≈Gradili smo daljnovod na Spo-
dnji Beli pri Preddvoru, ko je
priπel na teren obratovodja Dra-
go Chvatal in mi dejal, da naj ne-
hamo delati. Mislil sem, da sem
ga kaj polomil. Dejal je, da naj
grem v Kranj po potrdila in da
grem v πolo. Videl je, da se zani-
mam in da rad delam; omogoËil
mi je, da sem pridobil poklic. Tri-
je izbrani smo bili prva skupina,
ki je 6. aprila 1948 odπla na tri-
meseËni teËaj v AjdovπËino. Izpit
za kvalificiranega delavca elek-
troinstalaterske stroke sem opra-
vil 30. junija 1948,« se spominja
Anton Ribnikar.

PomoËnik rajonskega
monterja v rajonu TræiË
Rajon Kriæe in Rajon TræiË sta
bila zdruæena, sedeæ pa prestav-
ljen na rajon TræiË, ki ga je æe
prej vodil Albin Novπak. NajveË
je delal skupaj z Lojzetom Joπ-
tom iz Naklega, pomagal je ©imen
PrimoæiË. Kot elektromonter je
opravljal dela pri gradnjah in
vzdræevanju daljnovodov in niz-
konapetostnem omreæju. Elek-
tromonterji so odhajali na pomoË
v druge rajone in sodelovali pri
veËjih, obseænejπih akcijah in
gradnjah. VeËje okvare je od-
pravljala skupina Petra Bitenca
iz Kranja. 

≈Leta 1952, ko je bilo 1,40 metra
snega, smo delali v izrednih ra-
zmerah. Smreke so padle na dalj-
novod pred Kovorjem. Rajonski
Albin Novπak me je poslal, da re-
πim okvaro. ©el sem v cel sneg
brez smuËi, hodil vso noË v globo-
kem snegu in nalogo opravil, da
smo daljnovod spet priklopili na-
zaj pod napetost in TræiËu zago-
tovili elektriko. Sodelovali smo z
rajonom Podbrezje, ki je skrbelo
za daljnovod od Kovorja do Mla-
ke v smeri Begunj in krajevna
omreæja na tem obmoËju,« je po-
vedal Anton Ribnikar. Spominja
se sreËe pri delovni nesreËi.
≈Pred delom na nizkonapeto-
stnem omreæju v RoËevnici je so-
delavec preveril trdnost droga in
me poslal vanj. Ko je z lestve opr-
te na zidno konzolo hiπe odπËipnil
vodnike, je devetmetrski drog z
mano vred v trenutku padel.
Vmes sem se na devetmetrskem
drogu zasukal, tako da sva vzpo-
redno padla na tla, sicer bi mi
konzola z izolatorji zmeËkala gla-
vo. Potem sem πe ves dan delal,
zveËer pa je πok priπel za mano in
sem bruhal. PomoË sem iskal pri
zdravniku v TræiËu, ki je ugotovil
pretres moæganov in udarce, na
sreËo nisem bil niË polomljen,« je
dejal Anton Ribnikar. 
Potem se ni veË zanesel na druge
in je z natanËnostjo preveril situ-
acijo, saj je elektrika zelo nevar-
na. V Æiganji vasi je priπlo ob ne-
vihti do izpada transformatorske
postaje. Pri odpravi okvare je
preveril visokonapetostne varo-
valke, ki so bile brez napetosti,
vendar suhega transformatorja
ni πel takoj preverjat. Najprej je
odklopil loËilko in zamenjal varo-
valke. Ob ponovnem priklopu je
poËilo, suhi transformator je bil
ves preægan, kajti vanj je æe ob
nevihti treπËilo in le previdnost ga
je obvarovala. 
Med dokumenti je zanimiv poda-
tek, da je dobil povraËilo odπko-
dnine za uporabo lastnega kolesa
v sluæbene namene od 1. maja
1955 naprej. Leta 1955 je bil raz-
porejen na delovno mesto pomo-
Ënika rajonskega monterja v ra-
jonu TræiË. 
V tistem Ëasu je bil zgrajen dalj-
novod iz TræiËa v Jelendol in do
Spodnjega Loma; Zgornji Lom
pa je bil z elektriko napajan iz
zasebne elektrarne Gabrc. Dalj-
novod je bil zgrajen od Hudega
do Brezij pri TræiËu. Zgrajena je

bila transformatorska postaja v Leπah, V Ce-
gelπah, v Gozdu, na Zg. Vetrnem. V TræiËu
smo predelovali in prevzemali predilniπko om-
reæje. Gradnja novih stanovanjskih hiπ in po-
veËevanje industrijskih obratov sta prinesla
potrebe po novih daljnovodih, kablovodih,
transformatorskih postajah in prikljuËkih.
Skupina se je veËala, prihajali so mlajπi mon-
terji iz tovarn, Joæe Trplan, Vlado KosmaË,
Alojz Ankele ... 

Stikalec v RTP 
Leta 1961 je bil Anton Ribnikar prerazpore-
jen na delovno mesto stikalniËarja v RTP Po-
lica, leta 1962 pa stikalniËarja v RTP Kranj
II. - Zlato polje. Od 13. do 24. februarja 1962
je opravil pred izpitno komisijo Okrajnega
ljudskega odbora Kranj strokovni izpit za vi-
soko kvalificiranega delavca v poklicu elektro-
monter za elektriËne vode elektrotehniËne
stroke. Za stikalca RTP Polica sem priπel v
skupino pod vodstvom Franca Ajdovca. Izva-
jal sem priklope in odklope, popisoval podat-
ke s πtevcev o pretokih elektriËne energije. 
≈V spominu imam dogodek, kako sem si po-
πkodoval oËi. Od nadrejenega obratovalca v
Kranju sem po telefonu dobil nalogo, da od-
klopim loËilko za 35 kV odvod v RTP Polica,
Ëeprav bi moral odklopiti z oljnatim odklo-
pnim stikalom v RTP Labore. Izrazil sem po-
mislek glede odklopa pod obteæbo in varnosti
ter vpraπal, ali je pravi ukaz. Odgovor se je
glasil, da naj odklopim! Toda ko sem to storil,
je nastal obloËni plamen, ki se ni hotel preki-
niti. Stikalo je bilo uniËeno, izolatorje je ra-
zneslo. Oslepile so mi oËi. Palico sem imel, da
sem loËilko potegnil nazaj ven, vse je bilo v
ognju in zakajeno. Iz Kranja je peπ pritekel
obratovalec in me objel, ko je videl, kaj se je
zgodilo in da sem ostal æiv. Vsa Gorenjska je
ostala brez elektrike, naprave so bile zaægane.
NiË nisem videl. Peljali so me k zdravniku, da-
li so mi kapljice in mi zalepili oËi. Posledice
obloËnega ognja sem Ëutil vse æivljenje,« je
opisoval dogodek Anton Ribnikar.
Po zgraditvi nove RTP Zlato polje 35/10 kV v
Kranju so se stikalci preselili na novo lokacijo.
V izmeni po 12 ur so se menjavali: Joæa Mi-
klavËiË, Marjan Viπnar, Franc Ajdovec in An-
ton Ribnikar. Kot stikalec I se je upokojil 1.
februarja 1969.
Anton Ribnikar v pokoju ni miroval. Pomagal
je pri gradnji sinove hiπe v soseπËini in vrsto let
pomagal v Kriæah pri kmeËkih delih in gojenju
zelenjave. Prebira Ëasnike in knjige, redno
spremlja televizijski program. Ob naπem obi-
sku se je veselil dvojnega druæinskega æivljenj-
skega jubileja, ko je sam praznoval 90-letnico,
njegova æena ©tefka pa 80-letnico. 

Drago Papler
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a podlagi dovoljenja
ministrstva za trgovino
in industrijo decembra
1936 je bila Elektrarni

Vinko MajdiË septembra 1937 iz-
dana odloËba o odobritvi razπiri-
tve kaloriËne centrale na parc. πt.
443 k.o. Kranj, ob svoji hidro-
elektriËni centrali. Leta 1936 so
postavili prvo tako napravo, ki je
imela motor 500 KM in generator
480 kVA z napetostjo 3 kV, leta
1937 pa πe en agregat enake moËi. 
Teæave pri obratovanju motorjev
je delal katran, ki se je usedal na
motorjeve notranje dele. Vpraπa-
nje katrana so reπili s tem, da so
vgradili visokonapetostni Ëistil-
nik sistema Lurgi, kakrπen se πe
danes uporablja za ËiπËenje di-
mnih plinov v termoelektrarnah.
To je bila tedaj taka novost, da
celo tovarna dobaviteljica ni ver-
jela v njegovo uspeπnost, vendar
je praksa pokazala, da so imeli
strokovnjaki v elektrarni prav.
Mile Vozel je v poroËilu ugotovil,

da je naprava odliËno delovala in
so jo tedaj πteli za edinstven pri-
merek na svetu.
Leta 1936 sta bili elektrificirani
vasi Æeje in Zbilje. Leta 1937 je
potekala izgradnja elektrovoda 3
kV od elektrarne preko Save do
transformatorske postaje v kom-
pleksu Jugobruna in v StraæiπËe. 

Povezava
elektrarne
Vinka MajdiËa
s KDE
Pomemben dogodek v razvoju je
prikljuËitev kranjske elektrarne
Vinka MajdiËa na 20 kV omreæje
Kranjskih deæelnih elektrarn, in
sicer po pogodbi za medsebojno
izmenjavo energije in pomoË,
sklenjeni po dolgih pogajanjih le-
ta 1937. V ta namen je bil zgrajen
20 kV daljnovod do zvezne trans-
formatorske postaje KDE na Po-
lici pri Naklem, ki je bila preko
RTP »rnuËe povezana v takrat-
no slovensko visokonapetostno

mreæo. Ob tej priloænosti je elek-
trarna opustila napetost 35 kV.
Maja 1938 je bila odobrena razπi-
ritev elektriËnih naprav do Poli-
ce - obrtna odobritev elektrovoda
visoke napetosti 20 kV od elek-
trarne v Kranju do transforma-
torske postaje na Polici, last
KDE, ter do lastne postaje pri
HE v Kranju, ki se je hkrati raz-
πirila.

Elektrifikacija
vasi
se je πirila
V Arhivu Republike Slovenije je
veË metrov fasciklov z dokumenti
elektriπkih naprav takratne
Dravske banovine in tudi kar
precej originalov obravnavane
HE Vinko MajdiË v Kranju, ki se
nanaπajo na tehniËno dokumen-
tacijo elektrifikacij vasi in uprav-
ne odloËbe za odobritev gradenj
daljnovodov, transformatorskih
postaj in omreæij, iz katerih je
nakazana πiroka MajdiËeva elek-
trifikacijska in proizvodna de-
javnost, ni pa veË ohranjenih
oprejemljivih tehniËnih podat-
kov po zgraditvi. Tako lahko be-
remo, da je bila septembra 1938
izdana obrtna odobritev, da se od
obstojeËe transformatorske po-
staje v StraæiπËu zgradijo krajev-
na omreæja za vasi Zabukovje,
Pπevo, Javornik in »epulje, ter
transformatorska postaja v Pπe-
vem z visokonapetostnim dovo-
dom 10 kV. 
Prav tako septembra 1938 je bil
objavljen razglas o preureditvi
vodne naprave elektrarne Vinko
MajdiË v Kranju, zaradi boljπe
izrabe razpoloæljive vodne sile. V
komisijski obravnavi zaradi odo-
britve elektriËno industrijske na-
prave v StraæiπËu in v Besnici
tvrdke Vinko MajdiË v Kranju,
sta sodelovala poslovodja inæ.
Gros Oæbalt in solastnica MajdiË
Marica. Novembra 1938 je bila
izdana odloËba, da sme Elektrar-

SEM DESETLETIJ
MAJDI»EVE ELEKTRARNE- 2

O
Dotok vode na Savi v Kranju je precej spre-
menljiv, kar je vplivalo na proizvodne zmo-
gljivosti elektrarne. Ker se v zaËetku ni mo-
gla pogoditi za medsebojno izmenjavo elek-
triËne energije s sosednjimi Kranjskimi de-
æelnimi elektrarnami, ki so s svojimi zmo-
gljivostmi edine lahko priπle v poπtev, so la-
stniki zaËeli razmiπljati o lastni rezervni
elektrarni. Po prouËitvi razliËnih moænosti
so se odloËili za motorje z notranjim izgore-
vanjem in z generatorskim plinom, za gori-
vo so izbrali lesno oglje, saj ga je bilo v πko-
fjeloπkih hribih dovolj in po ugodnih cenah.
Les tedaj ni imel prave cene, poleg tega pa
so v oglje predelovali ves odpadni les.

N
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na MajdiË Kranj v Ëasu rekon-
strukcije mostu preko Save v
Kranju poloæiti kabel, ki je polo-
æen na mostu in izvrπiti kriæanje
Save s prostovodom na æeleznih
jamborih. 
Leta 1939 se je zaËela gradnja
krajevnih omreæij naselij Meja,
Senica, Sora in Draga ter elektri-
fikacija tovarne MediË - Miklavc
v Medvodah. 
Elektrarna Vinko MajdiË v Kra-
nju je leta 1940 opravila kolovda-
cijo elektrifikacije na obmoËju
Sv. Joπta v obËini StraæiπËe in va-
si v obËini Besnica. 
Septembra 1940 je bila izdana
odloËba o odobritvi za zgraditev
transformatorske postaje II. v
StraæiπËu na parc. πt. 660 k.o.
StraæiπËe z visokonapetostnim
vodom do Opekarne PiËulin v
StraæiπËu od æe obstojeËega dalj-
novoda StraæiπËe - Pπevo in z niz-
konapetostnim vodom od projek-

tirane transformatorske postaje
II. v StraæiπËu do Opekarne Pi-
Ëulin v StraæiπËu. 
Po objavi razglasa kraljeve ban-
ske uprave je bil 4. septembra
1940 opravljen komisijski ogled.
Zgrajen je bil visokonapetostni
prikljuËek 3 kV. Transformator
moËi 100 kVA je napajal z elektri-
Ënim tokom Opekarne PiËulin in
Zadruæne tovarne æime, poleg te-
ga je sluæil tudi za pokritje potreb
okoliπkih posestnikov.
Elektrarna Vinko MajdiË je do-
gradila transformatorsko postajo
na Meji s krajevnim omreæjem,
za katero ji je bila izdana obrtna
odobritev in gradbeno dovoljenje
z odloËbo kraljeve banske uprave
v Ljubljani junija 1939. Po raz-
pisu je bil opravljen komisijski
pregled naprave novembra 1940
in ugotovljeno, da je naprava do-
grajena po pogojih izdane obrtne
odobritve in gradbenega dovolje-
nja. Transformator je imel 20
kVA zmogljivosti. Naprava je bi-
la namenjena elektrifikaciji nase-
lja Meja in je prehodna postaja v
æe kolovdiranem elektrovodu te
elektrarne, ki spaja Medvode s
Kranjem.
Kraljeva banska uprava dravske
banovine Kranj je decembra
1940 izdala odloËbo o odobritvi
obrtne odobritve in gradbenega
dovoljenja za postavitev trans-
formatorske postaje v Drulovki z
zmogljivostjo 100 kVA z odcepom
visoke napetosti 10 kV. 

Jezovne
naprave 
Zajezitev Save je bila s 300 me-
trov dolgim lesenim jezom, voda
pa je dotekala po 650 metrov dol-
gem kanalu. Jez je bilo treba stal-
no vzdræevati. Za dosego konËne
kvote ob normalnih vodah so
imeli πe posebne nastavke iz
desk, ki pa so jih morali ob nasto-
pu visoke vode odstranjevati, kar
je bilo zelo nevarno. Zato so na-
meravali lastniki jez posodobiti,
ga prestaviti za nekaj sto metrov
ob vodi navzdol in zdruæiti z no-
vo elektrarno, kar pa je prepre-
Ëila vojna. Po vojni je postala
elektrarna manj pomembna in je
ta investicija odpadla. 

Velik
tehniËni potencial 
Elektrarna MajdiË je imela lastno
delavnico, v kateri so izdelovali
lastne konstrukcije za elektrar-

no, zapornice in prenosne ter
razdelilne naprave. Na vaseh so
propagirali uporabo zadruænih
motorjev in, da bi se vaπËani laæje
odloËili zanje, so sami izdelovali
vozove æelezne izvedbe z motor-
jem in æago. ElektriËno energijo
so obraËunavali ali po kmetijski
tarifi na osnovi velikosti obdelo-
valne zemlje ali po posebnem
πtevcu obratovalnih ur. Elektrar-
na je omogoËila razvoj industrije
v Kranju, Medvodah in tudi v
©kofji Loki. Poleg tega pa je
oskrbovala z elektriËno energijo
πe 34 krajev v okolici Kranja in
Medvod. 

Drago Papler
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Jez Majdi-
Ëeve elek-
trarne na
Savi v
Kranju ob
veliki vodi.
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azstavljena dela v Gale-
riji Elektra Gorenjska v
Kranju sprejemam kot
pogled uteleπenih podob

po literarnih predlogah. ObËu-
dujem vrezane figure v les, ta pr-
vinski naravni material. Skulptu-
re oznaËujejo Ëloveπke podobe,
ki jih Peter JovanoviË nosi v svo-
ji zavesti ali si jih predstavlja
skozi pesniπko predlogo. Kleni
obrazi trpke, a Ëudovite loπke
hribovske pokrajine, iztesani v
debla v zarisanih potezah svoj-
skih oblik, ki jim pravimo Jova-
noviËev slog. Poetova sporoËila je
v domiπljijskem podoæivljanju
izrisal s Ërtami in drobnimi piki-
cami, v likovni stvaritvi je dal
nov pridih. Iz hribovskega oko-
lja, nad katerim se dviga mogoËni
Blegoπ, izvirajo njegovi ljudski
kmeËki motivi.
V knjigi Samorastnik izpod Ble-
goπa (1998) je Janez Kajzer zapi-
sal: ≈Tu gori, na tisoË metrih viπi-
ne, je dosti miru, v katerem se da
o vsem razmisliti in je dosti lepot,
ki po dolinah izginjajo. Kipar iπËe
svojo lepoto predvsem v ljudeh, v
teh, ki æive sedaj, ki so æiveli pred
njimi. NajveË jo najde v sebi ena-
kih in πe veË v otrocih.« Nevidno
vez med ustvarjalci literature in
likovnosti spleta Peter Jovano-
viË. Odprtje njegove razstave v
Galeriji Elektra Gorenjska je bila
tudi priloænost za sreËanje z dve-
ma avtorjema Pesmi πtirih, po
katerih motivih je razstavljalec
dobil zamisel in navdih za svojo
ustvarjalnost s tuπem in v lesu.
Pesnika Tone PavËek in Ciril Zlo-

bec sta ob tej priloænosti sprego-
vorila o sreËanjih in pogledih, ki
jih zbliæujejo in povezujejo. 

Kipar iπËe svojo lepoto 
v ljudeh 
Tone PavËek, pesnik in prevajalec:
≈Vesel sem, da sem ponovno med
slikami in novimi kipi avtorja Pe-
tra JovanoviËa. To veselje je zelo
prvinsko in zelo naravno, samo
po sebi straπno logiËno. Na tem
svetu je toliko ljudi in tako malo
dobrih. Peter JovanoviË je eden
od tistih, ki so najboljπi in se tru-
di πe naprej, da bo sreËal dobrega
Ëloveka. Rad ga bom obiskal, po-
tem ko bom obdelal vinograd do
konca marca ter oddal nov roko-
pis za knjigo in bo duπa izpraznje-
na, izËiπËena. Na Æetino pod Ble-
goπ pridem, ko bodo jablane cve-
tele, Peter pa tako in tako vedno
cvete, tudi æena in otroci, in je eno
samo cvetje, ena sveta Ëistost, ki
je Ëloveku v æivljenju tako veliko
in velikokrat manjka. Nekaj risb
in kipov iz ciklusa Pesmi πtirih
sem æe poznal, zdaj sreËujem no-
ve motive. Presunilo me je tako,
kot bi sreËal svojo mater ©pan-
Ëkovo Ano ob kipu, ki je v ozadju
in ima ime po eni izmed mojih pe-
smi. Je tista podoba matere, ki k
sebi stiska otroke v varno zavetje,
in tista podoba, ki z mano hodi
skozi vse æivljenje oziroma grem
jaz za njo in mislim, kamor stopi
mati, lahko stopim tudi jaz. Njena
noga prej preveri in premeri vse
hude luknje in vsa neka razpotja
in me vodi v lepo posveËeno samo-
skrivnost in v lepoto. In ko bom

enkrat πel tja Ëez k njej, mi bo tu-
di lepo, ker bo πla z menoj tudi
Petrova ©panËkova Ana. 
Ustvarjanje Petra JovanoviËa je
kot otroπka radost, veseliti se æiv-
ljenja in gledati svet tudi po otro-
Ëje z nekimi nedolænimi, ljubki-
mi, v svetlobo in resnico zavero-
vanimi oËmi. Kajti njegov Ëas je
tisti, ki se spreminja kar naprej v
svetlobo. In ko gledaπ te kipe in
slike, te oblije neka imenitna luË,
da si sam πe notranje razsvetljen
in si malo spet boæji otrok. Petru
JovanoviËu sem namenil najno-
vejπo knjigo S Ërko Ëez Krko, ki
govori o tem, kakπne krivice se na
tem svetu godijo nam otrokom od
vas starejπih ... in v posvetilu na-
pisal Ërke iz Krke, opore iz Sore,
pozdrave iz Save in vse prinesel
tako po otroËje Petru v naroËje.« 

Notranji dialog 
in notranja svetloba 
Ciril Zlobec, pesnik, 
pisatelj, prevajalec, urednik, 
politik, redni Ëlan SAZU:
≈Pesmi πtirih so doæivele æe πest
izdaj. Pesniki se vedno pojavlja-
mo v doloËenem vrstnem redu,
kjer je znaËilnost, da je Tone
PavËek vedno na koncu in valovi
s takπno πiroko epsko Ëustveno-
stjo, da za njim preprosto Ëlovek
ne ve, kaj bi rekel. Kajti ljudje se
Ëutijo sreËne, nasmejane, polne
dobre volje, potem pa naj pride
nekdo, ki je po svoji naturi bolj
mrko naravnan kot jaz in nujno v
zadregi. Ob nastopu Toneta Pav-
Ëka sem si ogledoval obËinstvo
polno radosti, razpoloæeno in z
naklonjenostjo. Peter JovanoviË
pa se je tako skruπeno dræal, kot
da je Ëesa kriv, kot da nosi na se-
bi neko teæko breme, morda neko
krivdo, ki jo obËutimo vsi, ki smo
zaπli na to podroËje ustvarjanja.
Kajti sleherna umetnost je paË ti-
sta, ki Ëloveka, poleg tega, da mu
daje obËutek ugodja, zadovolj-
stva, tudi priseljuje v nek notra-

ESNIKA PAV»EK IN ZLOBEC 
O LIKOVNIKU PETRU JOVANOVI»U
P

Slikar in kipar Peter JovanoviË je s svojimi krepki-
mi, odloËnimi potezami in v duhu otroπke radoæi-
vosti vtisnil svoje videnje literarnim upodobitvam
v risbah in gladkih oblikah kipov. Ustvaril je mo-
goËne, orjaπke kipe - spomenike z njegovo zgodo-
vinsko ali pa osebnostno sporoËilnostjo junakov.

R

84



nji dialog s tistim, kar v kipar-
stvu, slikarstvu vidi pred sabo ali
pri poeziji prebira. Ta notranji
dialog je tudi boleË ali pa zbuja v
nas malce slabe vesti, ker odkri-
vamo nek drugaËen, nov svet, ki
nam je bil tuj ali pa premalo po-
znan, pa vendar, ko se z njim sre-
Ëamo, dobimo obËutek, da bi bilo
naπe æivljenje siromaπnejπe, Ëe te-
ga umetniπkega sveta, upodoblje-
nega skozi umetnost, ne bi spo-
znali. In tako se dogaja s Petrom
JovanoviËem. Pogostokrat je
umetnost v nasprotju z realnim,
vsakdanjim æivljenjem. Pogosto-
krat tudi v nasprotju s Ëloveπko,
zunanjo podobo ustvarjalca. 
Peter JovanoviË je vse do popol-
nosti skladen in usklajen s tistim,
kar poËne. Radost, dobrota, ne-
ka teænja po notranji svetlobi je v

vsaki njegovi risbi, v vsakem nje-
govem kipu. Spoznal sem ga pred
pol stoletja, ko so se zaËeli tabori
samorastnikov in je ustvarjal ve-
likanske lesene skulpture, obliko-
vane v Ëloveπko podobo. In ta-
krat sem dobil prvi najbolj nepo-
sreden vtis o njem kot Ëloveku, ki
se potrjuje vsa leta. Strinjam se z
uvodno mislijo govornika mag.
Andreja ©uπterπiËa, ki je pouda-
ril pomen zdruæevanja in zbliæe-
vanja neke konkretne gospodar-
ske dejavnosti in umetnosti. Æiv-
ljenje je danes tako moderno, ta-
ko zelo prepletajoËe, tako zelo
usodno komplementarno, da
praktiËno ne moremo veË æiveti
brez katerega koli njegovega de-
la. Samo zamislite si, kaj se zgodi,
Ëe nam odpove vodovod, elektri-
Ëna napeljava, zmanjka bencina

za avtomobile, ugasne raËunal-
nik. Vsi danes vse potrebujemo.
Umetnost kot najbolj preizkuπe-
na Ëloveπka dejavnost se je zaËela
s svojevrstnimi oblikami æe ta-
krat, ko Ëlovek materialne civili-
zacije πe ni poznal. NajveËkrat so
ob ognju, ob plesu zaËutili potre-
bo, da zapojejo. Ko so πe celo bi-
vali v jamah ljudje, so zaËutili, da
nariπejo svoje podobe po hrapa-
vih stenah. Edina pravilna politi-
ka - organizacijska misel skupne-
ga æivljenja - ki niËesar ne jemlje,
smisel sodobnega, modernega, tr-
dnega in odprtega æivljenja je tu-
di v umetnosti. Tudi tokrat mu od
srca Ëestitam in æelim, da bo πe
dolgo Ëasa ustvarjal in v svoji Ëlo-
veπki karakternosti ostal to, kar
je vedno bil - to je krasen Ëlovek.«
Drago Papler

85

Akademik Ciril Zlobec v druæbi
profesorja dr. Ivana Kejæarja ter

gostiteljev predsednika uprave Elektra
Gorenjska Joæeta Knavsa in Ëlana

uprave mag. Andreja ©uπterπiËa.

Galerija Elektra Gorenjska postaja
kulturni hram ter stiËiπËe gospodarskih in
umetnostnih poti. Na sliki: predsednik
uprave Elektra Gorenjska Joæe Knavs,
slikar in kipar Peter JovanoviË ter pesnik
Tone PavËek. 

Foto Drago Papler
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steroporoza je sistem-
ska bolezen okostja, za-
radi katere postanejo
kosti krhkejπe in se laæje

zlomijo. V najhujπih primerih se
lahko, na primer, vretenca po-
πkodujejo æe pri sklanjanju ali
moËnejπem kaπljanju, kolk ali ro-
ka pa se zlomita æe zaradi pad-
cev. Prav vretenca, roke (po na-
vadi tik nad zapestjem) in kolk so
tudi najpogostejπa mesta zlomov
pri osteoporozi. 

Kako ugotoviti nastanek
osteoporoze?
Osteoporoza je tiha in prikrita
bolezen, pri kateri je izguba ko-
stnine postopna in ne kaæe nobe-
nih opozorilnih znakov ali simp-
tomov, dokler se ne razvije v to-
likπni meri, da si oboleli zlomi ka-
tero od kosti. Najbolj nevarni so
predvsem zlomi vretenc in kol-
kov. Prvi zmanjπujejo gibljivost,
povzroËijo skljuËenost in zmanj-
πajo telesno viπino, πe bolj nevar-
ni pa so osteoporozni zlomi kol-
ka. Pribliæno tretjina bolnikov
namreË ne preæivi prvega leta po
zlomu, tretjina jih nikoli veË ne
shodi, le tretjina pa lahko priËa-
kuje, da bo zlomljeni del spet gi-
bljiv.
Prav zaradi hudih posledic, do
katerih lahko privede osteoporo-
za, je treba Ëim prej ugotoviti, ali

nismo nemara nagnjeni k razvoju
bolezni oziroma ali je morebiti æe
nimamo. Zato je treba po pripo-
roËilu osebnega zdravnika izme-
riti mineralno gostoto kosti.
Sicer pa so pri odkrivanju bole-
zni v pomoË tudi dejavniki tvega-
nja za nastanek osteoporoze. Pr-
vi med njimi so genetski dejavni-
ki - Ëeprav bolezen ni dedna, ob-
staja veËja verjetnost, da se bo
razvila, Ëe jo æe ima kateri izmed
druæinskih Ëlanov. Prav tako so
k njej bolj nagnjeni ljudje, ki
imajo neæno telesno zgradbo.
Med omenjene dejavnike se uvr-
πËajo hormonske spremembe,
predvsem zgodnja menopavza
(pri 40 letu ali celo prej), ameno-
reja oziroma neredna menstrua-
cija ter hipogonadizem ali po-
manjkanje spolnih hormonov pri
moπkih.
Poleg navedenega so med ljudmi,
ki lahko obolijo za osteoporozo,
tudi tisti, ki se dolgotrajno zdra-
vijo s tako imenovanimi kortiko-
steroidi (pri astmi, revmatoi-
dnem artritisu ali transplantaciji
organov) ali z zdravili proti strje-
vanju krvi, prav tako osebe, ki
imajo anoreksijo, hiperparatiroi-
dizem (preveË aktivna πËitnica),
Cushingov sindrom ali nepravil-
nosti v delovanju prebavnega
trakta in jeter.
Kot pri domala vse drugih bole-

znih, je tudi naËin æivljenja tisti,
ki vpliva na nastanek osteoporo-
ze. Ljudje, ki imajo majhno tele-
sno teæko, kadijo, uæivajo prema-
lo kalcija in premalo vitamina D,
ki se ne gibljejo veliko ter alkoho-
liki, bodo praviloma prej zboleli
za omenjeno boleznijo.

S kalcijem bogata hrana
Kljub navedenim dejavnikom
tveganja pri osteoporozi vendarle
ni pravil, zato naj bi se zaËela
preventiva pred njenim nastan-
kom æe v mladosti slehernega po-
sameznika, a tudi pozneje je skrb
za kosti dobrodoπla. Izogniti se je
torej treba dejavnosti, ki poveËu-
jejo verjetnost nastanka bolezni,
in poskrbeti za zdrav naËin æiv-
ljenja, predvsem pa uæivati s kal-
cijem bogato hrano. Kosti nam-
reË potrebujejo kalcij za ohrani-
tev Ëvrstosti, vendar v razliËnih
æivljenjskih obdobjih razliËne
koliËine.
Otroci od enega do desetega leta
ga potrebujejo od 800 do 1200 mg
na dan, mladostniki do 24 let od
1200 do 1500 mg, æenske pred
menopavzo 1000 mg, æenske v
menopavzi, ki uæivajo estrogene,
prav tako 100 mg, æenske v me-
nopavzi brez estrogenov 1500
mg, moπki od 25 do 65 leta tisoË
mg, æenske in moπki nad 65 letom
1500 mg ter noseËnice in dojeËe
matere od 1200 do 1500 mg kalci-
ja na dan.
In v kateri hrani se skriva najveË
kalcija? Med æivila, bogata z
njim, sodijo mleko, ki ima v 100 g
100 mg kalcija, sladka smetana
(80 mg), jogurt (80 mg), sir, zlasti
ementalec in gavda, ki imata v
100 g 1020 mg oziroma 820 mg
kalcija, suho sadje (126 mg), le-
πniki (259 mg), mandlji (254 mg),
Ëokolada (245 mg), zelenjava (od
75 do 180 mg) in ribe (345 mg).
Med pijaËe, ki imajo veliko kalci-
ja, sodi mineralna voda, saj spi-
jemo v Ëetrt litra tudi 70 mg kal-
cija.
Zdrava prehrana je med drugim
tudi kljuË do zmanjπevanja tve-
ganja za obolevnost z osteoporo-
zo. Za to boleznijo sicer najbolj
pogosto zbolijo æenske, zlasti v
obdobju po menopavzi, a ven-
darle je treba skrbeti za kosti æe
prej in jim priskrbeti dovolj ka-
kovostne hrane, v tem primeru
kalcija, ter æiveti zdravo.

Simona Bandur

STEOPOROZAO
Kosti Ëloveπkega telesa se nenehno obnavljajo. Pri-
bliæno do tridesetega leta se kostnina veËa, nato je
deset let nespremenjena, potem pa se zaËne posto-
poma manjπati. Delna izguba kostne mase je torej
obiËajen del staranja, a vendarle kosti ne bi smele
postati tako krhke, da ne bi zmogle vsakdanjih
obremenitev in naporov. Razen Ëe se pojavi osteo-
poroza - v tem primeru se Ëvrstost kosti tako
zmanjπa, da je verjetnost zloma bistveno poveËana
æe ob manjπi obremenitvi.
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kocjan oziroma Kanziani-
berg, 795 metrov, je zani-
miv apneniπki in konglome-
ratni Ëok kilometer juæno

nad Bekπtajnom (Finkenstein) v
bliæini bolj znanega Beljaka (Vil-
lach). Kako do tja? Najbliæje Ëez
karavanπki predor, lahko pa tudi
Ëez Korensko sedlo. Sredi prijet-
ne ravninske pokrajine nas pre-
senetijo monolitni, do 90 metrov
visoki kamniti bloki, ki jih kar ni
konca, Ëe se odpravimo peπ pod
steno - obhod je namreË dolg kar
700 metrov. Na zahodno in juæno
stran kaæe ©kocjan strmi, skalna-
ti obraz, na vzhodno pa je bolj
pohleven, saj je gozdnat. Kaj lah-
ko tu poËnemo, Ëe nismo ravno
πportni plezalci, ki imajo tu svoj
plezalni vrtec (Klettergarten)?
Do vrha nas pripelje stezica z
vzhodne strani, Ëe pa æelimo ≈po-
πlatati« skalo, imamo na izbiro
nekaj drznih ferat. Te sicer niso
opremljene Ëisto tako, kot smo
morda navajeni pri nas, vseeno
pa nam omogoËijo dovolj varno
≈tehniËno« poplezavanje. 
Avto pustimo na zahodni strani
blokov, kjer je urejeno parkiri-
πËe in je informativni kiosk (za to
obmoËje imajo tudi plezalni vo-
dniËek). Æe takoj v prvem bloku,
kjer se lahko preizkusijo tudi
najmlajπi, je jeklenica. Odpravi-
mo se naprej proti steni. Na levi

in na desni so gladke, zgoraj pre-
visne ploπËe. Pod steno je kriæpot-
je. Ena ferata zavije desno in se
pne Ëez strmo steno. Plezanje po
njej je zahtevno, Ëeprav je to fe-
rata, je ocena II. To pomeni, da
plezamo v odprti steni, potrebna
je psihiËna stabilnost in nekaj
moËi v rokah. Naravnost naprej
vodi tako imenovana lovska pot
(Jagersteig). Ta gre v slikovito so-
tesko razbitih balvanov, oken in
votlin. Med dvema blokoma se le-
vo spet odcepi πe ena izredno za-
nimiva ferata, ki nas skozi vlaæen

pot. »e ne bomo izbrali tako div-
je razliËice izleta, se bomo po
oznaËeni poti odpravili do cerkve
sv. Kancijana na vzhodni strani.
Ta se prviË omenja leta 1301, se-
danja poznogotska z renesanËno-
baroËnim osmerokotnim zvoni-
kom pa je bila zgrajena okrog
1486, ko je zapisana njena posve-
titev. VeËina obiskovalcev tega
obmoËja pa se pripelje do razva-
line Starega gradu, ki se nahaja
πe nekaj dlje po asfaltni cesti v
vzhodni smeri. Razvaline deloma
obnovljene utrdbe πe danes nare-
dijo moËan vtis in si ni teæko
predstavljati, kakπna mogoËna
stavba je nekoË stala na tem me-
stu. Stolp (Bergfrid) je iz 12. sto-
letja. Grad je bil sedeæ Finken-
steinov, ki so prviË omenjeni
1143. V Ëasu, ko je v Spodnji
©tajerski in na Dunaju v 15. sto-
letju divjal spor med cesarjem
Friderikom III. in njegovim bra-
tom Albrehtom VI., je Frideriko-
va æena Eleonora Portugalska s
sinom Maksimiljanom bivala v

kamin privede na vrh levega blo-
ka. Glavna zanimivost poti se
skriva zgoraj, kjer na gladki vr-
πni ploπËi prestopimo pol metra
πiroko, a veË deset metrov globo-
ko sotesko. Pomaga nam seveda
jeklenica. Iz prej omenjene πirπe
soteske zavijemo na sedelcu de-
sno in Ëez krajπo stenico, kjer je
æelezna lestev, priplezamo do vr-
ha ©kocjana. Ta je zaradi gozda
manj zanimiv, kot pa je bila sama

mirni Koroπki. Leta 1984 so pod
mogoËnim zahodnim grajskim zi-
dom uredili gledaliπËe na pro-
stem. 
Informacije: Stanko Klinar, Ka-
ravanke, Planinska zaloæba,
1997, zemljevida: Julijske Alpe,
vzhodni del, Kπrtner Seen Villach
Klagenfurt (Freytag & Berndt
WK 233), oba 1:50.000. 

Vladimir Habjan
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KOCJANS
Toplo spomladansko sonce
nas vabi v naravo. Po gorah
je πe precej snega, mi pa smo
ga æe rahlo naveliËani. Kam
torej? Pa pojdimo na nedelj-
ski sprehod ali na plezalni
potep Ëez mejo k soimenjaku
naπega Rakovega ©kocjana. 

©
Foto Vladimir Habjan
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»e ne veste,
kam ste namenjeni,

kako naj potem
pridete tja?


