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2 Ustvarjalni dnevi elektroenergetikov
Letoπnji konferenci slovenskih elektroenergetikov, ki je konec
maja potekala v Portoroæu, so dale vodilni ton velike spremem-
be v delovanju elektroenergetskih sistemov: reorganizacija slo-
venskega elektrogospodarstva, odprtje notranjega in zunanjega
trga z elektriËno energijo, vkljuËitev Slovenije v evropski sistem
Ëezmejnega trgovanja v okviru organizacije ETSO in drugi so-
dobni izzivi.

26 90 uspeπnih let celjske elektrodistribucije
V podjetju Elektro Celje letos praznujejo Ëastitljivo devetdeset-
letnico uspeπnega distribuiranja elektriËne energije. Visoki ju-
bilej so poËastili z vsebinsko bogato slovesnostjo v modri dvora-
ni celjskega sejma, kjer je slavnostni govornik prof. dr. Maks
Babuder predstavil vrsto vplivnih dejavnikov v tehnoloπkem ra-
zvoju slovenske elektrodistribucije, izhajajoË iz Ëvrstih korenin
izkuπenj in znanja.

34 Priprave na 400 kV povezavo z Madæarsko
Elektro-Slovenija je v skladu z dolgoroËnimi razvojnimi naËrti
in energetskimi potrebami zaËelo priprave na gradnjo 400 kV
povezave z Madæarsko. Lokacijski naËrt naj bi bil sprejet leta
2005, daljnovod pa zgrajen do konca leta 2007. Z novim dalj-
novodom naj bi zagotovili predvsem dostop do cenovno ugodne
energetske ponudbe iz vzhodnih dræav, hkrati pa tudi izboljπali
obratovalne razmere v tem delu Slovenije.

44 NajveËji remont na bloku 5 TE ©oπtanj
Konec junija so v ©oπtanju zaËeli obseæna dela na bloku 5, ki je
na generalni remont Ëakal kar πtiri leta. S tem so si precej od-
dahnile tudi vzdræevalne ekipe, ki so se v minulih mesecih moË-
no trudile, da bi omenjeni blok πe zadovoljivo obratoval. Dela
naj bi predvidoma konËali konec avgusta, njihova vrednost pa
je ocenjena na pribliæno deset milijonov evrov. 

48 V Boπtanju skoraj vse pripravljeno
Z nedavnim podpisom pogodbe o financiranju gradnje elek-
trarn na spodnji Savi (imenuje se tudi pogodba o skupnem po-
dvigu) je uresniËevanje tega najveËjega domaËega energetskega
projekta dobilo novo spodbudo. V teh dneh konËujejo priprav-
ljalna dela za HE Boπtanj (izkop gradbene jame, utrjevanje
nasipov, ureditev infrastrukture) in Ëakajo na podpis pogodbe
o glavnih gradbenih delih.

60 Vidmarjev dan o prenosu in prostoru
V Cankarjevem domu v Ljubljani je 10. junija potekala tradi-
cionalna prireditev Vidmarjev dan, ki je bila v strokovnem de-
lu tokrat namenjena obravnavi prenosne problematike. Kot je
bilo sliπati, bi morali v Sloveniji za zagotovitev nemotenega
obratovanja naπega elektroenergetskega sistema Ëim prej skleni-
ti 400 kV zanko in se lotiti tudi gradnje nekaterih novih pove-
zav, zlasti z Italijo in Madæarsko.60
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Porabniπki sindrom
Poraba elektriËne energije v Sloveniji æe lep Ëas na-
raπËa, in to precej bolj, kakor bi si dejansko æeleli,
in tudi precej bolj, kakor zmorejo slovenske elektrar-
ne. In ker za zdaj na obzorju πe ni videti vkljuËitve
kakπnega novega pomembnega proizvodnega vira -
oziroma prej nasprotno, vse kaæe, da se bomo morali
nekaterim dosedanjim zaradi dotrajanosti v krat-
kem celo odpovedati - se zdi πe kot najrealnejπa reπi-
tev za ublaæitev trenutnih razmer in potencialne
energetske krize pritisk na porabniπko stran. Resnici
na ljubo, so v Sloveniji ukrepi, ki naj bi spodbujali
varËevanje z energijo in zajezili potratno ravnanje z
elektriko, πe v povojih. Vlada oziroma Ministrstvo
za okolje, prostor in energetiko skupaj s svojimi
agencijami se sicer æe nekaj let trudijo in tudi izva-
jajo posamezne evropsko podprte energetske projek-
te, ki pa æal πe vedno ostajajo zgolj posamezni in
precej neodmevni. Ob tem sicer dræi, da je pri oza-
veπËanju ljudi potrebna politika drobnih korakov in
da na hitro velikih uspehov ni mogoËe priËakovati,
kljub temu pa bi se desetletno prizadevanje za uËin-
kovitejπo rabo energije in energetsko prestrukturira-
nje podjetij vendarle nekako æe moralo poznati.
SodeË po podatkih o skokovito naraπËajoËi porabi,
pa bi o kakπni globalni preusmeritvi naπega miπlje-
nja o razumnejπem ravnanju z elektriËno in tudi
drugimi oblikami energije v Sloveniji za zdaj πe zelo
teæko govorili. Zato se znova zdi umestna pripomba
nekaterih ekonomistov, ki prisegajo, da je treba ra-
cionalnost Ëloveπkega ravnanja prepustiti trænim za-
konitostim. V naπem konkretnem primeru pa bi to
pomenilo, da je treba elektriËni energiji, glede na
trenutno omejenost proizvodnih virov in veliko za-
nimanje zanjo, doloËiti ustreznejπo ceno. Oziroma
takπno, ki nas bo ob plaËevanju meseËne poloænice
spomnila, da bi za niæji znesek na raËunu, brez
kakπnih velikih odpovedovanj sedanjemu udobju,
lahko precej storili tudi sami.
Vse dotlej, dokler pa bomo lahko z elektriËno energi-
jo razsipavali po mili volji in nas bo celomeseËno
flelektroveseljaËenje« stalo manj od popoldanskega
zapitka s prijatelji v bliænji oπtariji, pa vidnih var-
Ëevalnih uspehov na porabniπki strani zagotovo ni
priËakovati.
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menjene konference so
se v Kongresnem centru
Morje v Portoroæu ude-
leæili πtevilni predstav-

niki elektrotehniπke stroke, obeh
univerz, industrije, tujih elektro-
gospodarstev in drugih zdruæenj.
≈Letoπnja konferenca elektroe-
nergetikov poteka v obdobju veli-
kih sprememb v Sloveniji, saj se
je odprl trg z elektriËno energijo
tudi za tuje ponudnike, v nasle-
dnjem letu pa se predvideva po-
novna sinhronizacija omreæij ju-
govzhodne Evrope z UCTE om-
reæjem, kar pomeni za Slovenijo
veliko nalogo in izziv. Slovenija je
v zadnjih letih na podroËju har-
monizacije z evropsko zakonoda-
jo naredila veliko; postali smo
polnopravni Ëlan evropskih stro-
kovnih organizacij in evropskega
zdruæenja upravljalcev omreæja
UCTE kot edini izmed dræav pri-
stopnic v Evropsko unijo. ReËem
lahko, da smo slovenski elektroe-
nergetiki prehiteli politiËno
vkljuËevanje v Evropo, kajti 1.
maja 2004 bo Slovenija postala
polnopravna Ëlanica Evropske
unije. Sicer pa bi posebej omenil,
da v Sloveniji strmo naraπËa po-
raba elektriËne energije. Lani se

lo na podroËju elektroenergetike.
Priznanje za æivljenjsko delo je
prejel prof. dr. Anton Ogorelec,
zasluæni profesor, ki sodi v skupi-
no najuglednejπih elektroenerge-
tikov. Plakete Cigre za dolgoletno
uspeπno delo v slovenski elektro-
energetiki in mednarodnem svetu
za velike elektroenergetske siste-
me (Cigre) so prejeli prof. dr.
Maks Babuder, mag. Kreπimir
BakiË, mag. Janez Hostnik, univ.
dipl. ing. Ivan Leban in univ.
dipl. ing. Marjan Æumer. Prizna-
nja za dolgoletno uspeπno delo v
slovenskem elektrogospodarstvu
so prejeli univ. dipl. ing. Jure Br-
guljan, univ. dipl. ing. Valentin
Golob, univ. dipl. ing. Milan
Kenda, univ. dipl. ing. ©tefan
MarjetiË in mag. Drago ©tefe. Po-
hvale za odmevno delo v sloven-
skem elektrogospodarstvu oziro-
ma za vidne prispevke v sloven-
skem komiteju Cigre in Cired so
podelili univ. dipl. ing. Bogomilu
Jelencu, univ. dipl. ing. SreËku
Lesjaku, univ. dipl. ing. Tonetu
MarinËku, univ. dipl. ing. Anto-
nu Medvedu, univ. dipl. ing. La-
dislavu TomπiËu in dr. Branku
Zadniku.

Izjemni prispevek
prof. dr. Ogorelca 
Prof. dr. Anton Ogorelec, zasluæni
profesor, je kot pionir razvoja
zaπËitne tehnike in avtomatizaci-
je slovenskega elektrogospodar-
stva postavil temelje za pedago-
πko, raziskovalno in praktiËno
delo na tem podroËju. Rodil se je
23. maja 1924 na Reki, maturiral
na klasiËni gimnaziji v Ljubljani
in leta 1950 diplomiral z odliko
na Fakulteti za elektrotehniko.
Na povabilo prof. dr. BedjaniËa,
ustanovitelja veË slovenskih to-
varn, je zaËel delati v Tovarni
elektriËnih aparatov (TELA),
kjer je razvijal prve releje. Pove-
zava med teorijo in prakso je bila
moËan gonilni element v karieri

je poveËala za 7 odstotkov, pa tu-
di v prvem delu leta 2003 je giba-
nje porabe elektriËne energije
okrog 6 odstotkov, kar je izjemno
veliko. »e bomo tudi v prihodnje
æeleli zagotoviti zanesljivo in var-
no oskrbo z elektriËno energijo,
bomo morali zgraditi nove elek-
troenergetske proizvodne objek-
te, prenosne objekte in elektrodi-
stribucijsko omreæje, ki je pove-
zano s konËnimi porabniki. Zave-
dati se moramo, da bomo precej
odvisni od svojega znanja in svo-
jih prenosnih zmogljivosti, kajti
vse energije se ne da uvoziti,« je
povedal mag. Vekoslav Koroπec. 

Priznanja najzasluænejπim
elektroenergetikom 
Slovensko nacionalno zdruæenje
Cigre - Cired je najveËja strokov-
na organizacija v Sloveniji. Uspe-
πnega delovanja zdruæenja ne bi
bilo brez zasluænih posamezni-
kov, strokovnjakov, ki so v delo v
okviru zdruæenja vloæili veliko
truda, je povedal dr. Peter Æun-
ko, predsednik posebne komisije
za podelitev priznanj Druπtva
slovenskih elektroenergetikov.
Poudaril je, da so priznanja za-
hvala nagrajencem za vloæeno de-

STVARJALNI  DNEVI
ELEKTROENERGETIKOV
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Ob odprtju 6. konference slovenskih elektroenerge-
tikov 26. maja v Portoroæu je mag. Vekoslav Koro-
πec, predsednik nacionalnega komiteja Cigre - Ci-
red, poudaril, da to strokovno sreËanje dokazuje,
da je slovenska elektroenergetska stroka pripravlje-
na na sodobne izzive. flVeË kot 400 udeleæencev in
veË kot 183 prijavljenih referatov z vseh podroËij
naπih dejavnosti dokazuje, da slovenska elektro
stroka sledi razvoju in je na evropski ravni. Ker
smo æe doslej uspeπno obvladovali elektroenergetski
sistem in znali zagotavljati zanesljivo, varno in
kakovostno oskrbo z elektriËno energijo, sem pre-
priËan, da je naπa stroka sposobna uresniËiti vse
naloge tudi v prihodnjem obdobju.«
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prof. dr. Ogorelca. Vodil je πtevil-
ne pionirske projekte s podroËja
zaπËite in avtomatizacije elek-
trarn. Od leta 1960 do leta 1992
je predaval na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani in je bil
prvi v nekdanji Jugoslaviji, ki je
v pedagoπki proces uvedel pre-
dmeta Relejna zaπËita in Avtoma-
tizacija elektroenergetskih siste-
mov. Bil je mentor πtevilnim ma-
gistrantom in doktorantom. Pre-
dmete s podroËij zaπËite in avto-
matizacije je stalno posodabljal
in razvijal, saj gre za podroËje
elektroenergetike, ki se je najhi-
treje razvijalo. O tem je napisal
vrsto univerzitetnih uËbenikov in
knjig. Bil je ustanovitelj in prvi
urednik revije Avtomatika. Pre-
daval je tudi na mariborski in sa-
rajevski univerzi na tretji sto-
pnji. Po upokojitvi ga je Univer-
za imenovala za zasluænega pro-
fesorja za zasluge v pedagoπkem
in raziskovalnem delu. Zelo plo-
dno je bilo tudi njegovo medna-
rodno sodelovanje. Poleg dolgo-
letnega dejavnega sodelovanja v
pariπkem Cigre, v πtudijskem ko-
miteju 34 (ZaπËita elektroener-
getskih sistemov), je bil tudi Ëlan
mednarodne elektrotehniËne ko-
misije (IEC) za relejno zaπËito.
Za uspeπno sodelovanje v pari-
πkem Cigre je leta 1998 dobil pri-
znanje ≈Distinguished Member«.
V slovenskem komiteju Cigre je
profesor Ogorelec æe od zaËetka
eden najdejavnejπih Ëlanov z ved-
no novimi zamislimi. Veliko lju-
bezen do slovenske tehniËne be-
sede je izkazal kot urednik slo-
venskega elektrotehniËnega slo-
varja s podroËja energetike. Bil
je gonilna sila celotnega projekta,
ki je trajal od leta 1995 do 1999.
V zadnjih treh letih pa je bil ure-
dnik Slovarja izrazov za trg z
elektriËno energijo.

Portreti vidnih
strokovnjakov 
Dr. Maks Babuder je eden od naj-
starejπih in zelo dejavnih Ëlanov
slovenske in mednarodne Cigre.
V to delo se je vkljuËil æe leta
1972, in sicer pri delovni skupini
Trdni izolacijski materiali. Po-
zneje je s soglasjem Junako Cigre
postal opazovalni Ëlan v medna-
rodnem ©K 33 Prenapetosti in
koordinacija izolacije ter Ëlan ©K
33 tudi v okviru Junako. Po osa-
mosvojitvi Slovenije je sodeloval
pri ustanavljanju Sloko Cigre in

je bil njen podpredsednik. Hkra-
ti je vodil njen ©K 33 in prispeval
strokovne referate s tega podro-
Ëja. V slovenskem komiteju Cigre
je dejaven kot predsednik Tehni-
Ënega komiteja. Ves Ëas je tudi
≈Observing member« v mednaro-
dnem ©K 33, kjer sodeluje s pris-
pevki in referati. Kot direktor
Elektroinπtituta Milan Vidmar je
dajal pobudo in osebni zgled za
dejavno delovanje sodelavcev z
objavami strokovnih doseækov
tudi z namenom promocije in
podpore dejavnosti Sloko Cigre. 
Kreπimir BakiË je diplomiral in
magistriral na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani. Od leta
1975 do 2002 je bil zaposlen na
Elektroinπtitutu Milan Vidmar.
Dolga leta je bil vodja oddelka za
razvoj elektroenergetskih siste-
mov. Sedaj je svetovalec v Elesu.
Kot vodja ali sodelavec je izdelal
veË kakor 140 πtudij in v zadnjih
20-ih letih sodeloval pri utemelje-
vanju veËine investicijskih pro-
jektov obstojeËega primarnega
slovenskega elektroenergetskega
omreæja. Njegovo delo v pari-
πkem Cigre se zaËelo leta 1991 v
πtudijskem komiteju NaËrtovanje

in razvoj elektroenergetskih si-
stemov. Sodeloval je v mnogih de-
lovnih skupinah Cigre in bil stro-
kovni poroËevalec mednarodne-
ga simpozija Cigre. Trenutno je
redni Ëlan ©K C1 ≈Economy and
development of System« in vodja
delovne skupine C1-35 ≈Informa-
tion technology development and
its impact on economy, security
and electricity market«. Za svoje
delo v mednarodnem Cigre je leta
2002 dobil visoko priznanje ≈Di-
stinguished Member«. V sloven-
skem Cigre je zelo dejaven, in to
vse od njegove ustanovitve. Bil je
gonilna sila in organizator vseh
dosedanjih konferenc Sloko Ci-
gre. Bistveno je prispeval pri
vkljuËevanju slovenskih distri-
buterjev v mednarodni Cired. Na
slovenskih konferencah je pris-
peval πtevilne strokovne Ëlanke.
Mag. Janez Hostnik je diplomiral
na ljubljanski elektrotehniπki fa-
kulteti. Takoj po diplomi se je za-
poslil v podjetju Elektro Ljublja-
na in mu ostal zvest do danes.
Vseh 25 let je bil vodilni moæ
obratovanja in vzdræevanja elek-
troenergetskega omreæja najveË-
jega slovenskega distribucijske-
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ga podjetja. Izkazal se je s πtevil-
nimi dobrimi zamislimi in inova-
tivnimi reπitvami. Leta 1988 je
dal pobudo za gradnjo integrira-
nega informacijskega sistema v
slovenski distribuciji, pozneje pa
spodbujal gradnjo nadzemnih
vodov s polizoliranimi vodniki.
Vodil je tudi projektno skupino
za izdelavo idejnega projekta si-
stema vodenja v podjetju Elektro
Ljubljana in pozneje idejnega
projekta avtomatizacije SN om-
reæja. Objavil je πtevilne strokov-
ne referate s podroËja obratova-
nja in vzdræevanja distribucij-
skih omreæij. Od ustanovitve slo-
venskega komiteja Cigre je pred-
sednik komiteja za kable in de-
javni sodelavec vodilne skupine
strokovnjakov druπtva elektroe-
nergetikov Cigre in Cired. 
Ivan Leban je starosta slovenske
elektroenergetske projektne de-
javnosti. Po diplomi na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljubljani leta
1967 se je zaposlil na Elektropro-
jektu v Ljubljani, kjer je πe ve-
dno zaposlen. Od leta 1978 je bil
vodja elektro oddelka, pozneje
pa je postal direktor elektro sek-
torja v IBE. Zamisli in znanje
Ivana Lebana so vgrajeni v mno-
ge slovenske elektroenergetske
objekte. V zaËetku kariere se je

ukvarjal s projektiranjem hidro-
elektrarn, pozneje se je posveËal
visokonapetostnim stikaliπËem,
kot so RTP Maribor, RTP Beri-
Ëevo, stikaliπËe ob NE Krπko. So-
deluje tudi pri projektih za RTP
DivaËa in RTP Podlog. Za pris-
pevke pri gradnji VN omreæja je
dobil plaketo Nikola Tesla. V
osemdestih letih se je povrnil k
projektiranju hidroelektrarn:
HE na MoraËi v »rni gori, idejni
projekt HE Solkan, HE na spo-
dnji Savi, »E Poæarje, »E Ko-
zjak, HE Fatnica in HE Cernica
v BiH. Sodeluje tudi v pedago-
πkem procesu in prenaπa svoje
znanje na mlajπe generacije. De-
javno sodeluje v Cigre in je pred-
sednik πtudijskega komiteta 23
Sloko Cigre za stikaliπËa, sedaj
pa predsednik komiteja Cigre
B3. Je prvi predsednik MatiËne
sekcije elektroinæenirjev pri In-
æenirski zbornici Slovenije.
Marjan Æumer je leta 1964 diplo-
miral na Fakulteti za elektrote-
hniko v Ljubljani. Od zaËetka
delovne dobe je ostal zvest slo-
venski distribuciji. Njegova stro-
kovna pot je πla skozi vse faze de-
la, od projektantske, razvojne in
investicijske do funkcije tehni-
Ënega direktorja Elektro Celja,
ki jo πe vedno opravlja. Vso po-

zornost in skrb je kot dolgoletni
tehniËni direktor s sodelavci
usmerjal v zagotavljanje zaneslji-
vega obratovanja in razvoja po-
djetja Elektro Celje. Sodeloval je
v razliËnih strokovnih komisijah
in prispeval k ugledu in kakovo-
sti distribucijskega sistema. Izka-
zal se je s πtevilnimi inovativnimi
reπitvami pri gradnji in razvoju
distribucijskega omreæja. Kot
podpredsednik slovenskega ko-
miteja Cigre je dejavno sodeloval
pri napredku stroke in prispeval
pri ustanovitvi slovenskega pove-
zovalnega komiteja Cired ter nje-
govega vËlanjenja v mednarodno
zdruæenje distributerjev elektri-
Ëne energije, kar je bilo uresniËe-
no leta 1999 v Nici.

Privatizacija zahteva
veliko previdnost 
Na okrogli mizi v okviru 6. kon-
ference elektroenergetikov so
skuπali osvetliti tehniËne (elek-
troenergetske), ekonomske (na-
rodnogospodarske), socioloπke in
podjetniπke vidike lastninskega
preoblikovanja energetskih po-
djetij ter poiskati optimalni naËin
lastninjenja energetskih podjetij
s staliπËa druæbenih in gospodar-
skih koristi Slovenije. 
Prof. dr. Rajko Pirnat, predsed-
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Intelektualni
potencial
183 πtudijskih
referatov
Cigre je mednarodno stalno nevladno in nepro-
fitno zdruæenje za velike elektroenergetske siste-
me in povezuje proizvajalce, prenosnike, distri-
buterje, operaterje, raziskovalce in uporabnike
elektroenergetskih sistemov. Med elektroenerge-
tiki po svetu slovi kot zdruæenje z visokim stro-
kovnim rangom. 
Pri nas smo letos v Portoroæu organizirali 6.
konferenco slovenskih elektroenergetikov, in si-
cer v okviru rednega dveletnega sreËanja elek-
troenergetikov ter izmenjave izkuπenj in dviga
strokovnih znanj iz elektroenergetike. Namen
delovanja zdruæenja je razvoj tehniπkega znanja
in izmenjava informacij med vsemi dræavami na
podroËju proizvodnje in visokonapetostnega
prenosa elektriËne energije. PodroËje dela, ki
ga pokriva Cigre, obsega na eni strani tehnolo-
gijo visokonapetostne opreme, ki tvori elektri-
Ëni del elektrarn - od proizvajalcev elektriËne
energije, nadzemni vodi, izolirani kabli in trans-

formatorske postaje ter na drugi strani razvoj
prenosnih in interkonektivnih sistemov (zaπËita,
vplivi na okolico, telekomunikacije in daljinsko
vodenje, razvoj, obratovanje in vzdræevanje
elektroenergetskih sistemov). Ugledna skupina
svetovnih strokovnjakov, ki vsak dan reπujejo
probleme naËrtovanja, gradnje in obratovanja
visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov,
je povezana v 15 πtudijskih skupinah - komite-
jih. 
Cired je mednarodni forum profesionalnih di-
stributerjev elektriËne energije. Vsake dve leti
sklicuje mednarodne konference, ki potekajo æe
od leta 1971. Delo konference usmerja in vodi
mednarodni odbor nacionalnih komitejev, kate-
rega redni Ëlani so predstavniki dræav Evropske
unije (razen Irske in GrËije), ©vice, Norveπke in
ZDA. Tem rednim Ëlanicam so pridruæeni Ëlani
iz petnajstih dræav: Avstralija, Brazilija, Kanada,
Kitajska, Egipt, Madæarska, Indija, Poljska, Gr-
Ëija itn. Med njimi je tudi Slovenija, ki je bila
sprejeta leta 1999 na kongresu v Nici.
TehniËni program se izvaja v πtudijskih skupi-
nah: Omreæne komponente, Kakovost elektri-
Ëne energije in EMC, Obratovanje, vodenje in
zaπËita distribucijskega omreæja, Razprπeni viri -
upravljanje in izkoriπËanje elektriËne energije,
Razvoj distribucijskih omreæij in Organizacijske
veπËine menedæmenta.



nik komisije za privatizacijo
elektrodistribucijskih podjetij, je
predstavil nekatera najbolj pere-
Ëa vpraπanja, s katerimi se pri
svojem delovanju sreËuje ta ko-
misija. Med drugim je povedal,
da morajo biti vsa elektrogospo-
darska podjetja, kar πe posebej
velja za distribucijska, naravna-
na na veËjo odprtost energetske-
ga trga. Poudaril je velik pomen
poslovnega znanja (≈know-
how«), s katerim naj bi si uprave

elektrogospodarskih podjetij pri-
dobile novo poslovno kulturo in
uvedle sodobne naËine notranje-
ga poslovanja. »eprav se v veËini
podjetij dobro spoznajo na svoj
posel, je æal πe veliko dediπËine
minulega sistema, ki ni spodbujal
racionalnega poslovanja in zago-
tavljal novih storitev. Poleg tega
je povedal, da je veË kljuËnih
vpraπanj, na katera bo slovenska
vlada morala odgovoriti pred
prodajo 25 odstotkov in ene del-

nice v elektrodistribucijskih po-
djetjih. Vendar v tem trenutku
ne gre toliko za vpraπanje, ali ta
podjetja privatizirati, kot za
vpraπanje, ali je sedanji trenutek
sploh primeren za tak proces, Ëe
pomislimo na spremembe v di-
rektivi EU, pa tudi na pripravo
sprememb slovenskega energet-
skega zakona. 
V nadaljevanju je mag. Djordje
Æebeljan, dræavni sekretar za
energetiko na Ministrstvu za oko-
lje, prostor in energijo, na kratko
predstavil nekatera bistvena
vpraπanja, povezana s privatiza-
cijo distribucije (zakaj privatizi-
rati, kako privatizirati, kaj pri-
vatizirati, kdaj privatizirati in
podobno). O privatizaciji je go-
voril kot orodju za zanesljivo
oskrbo z elektriËno energijo. Pri
tem je poudaril, da dejansko ne
gre za prodajo elektrodistribucij-
skih podjetij, temveË bo napro-
daj predvsem dobrih 800 tisoË
odjemalcev elektriËne energije.
Podobno je menil tudi Peter Pe-
troviË, direktor podjetja Elektro
Celje, ko je dejal, da denarja ni v
napravah in omreæjih, temveË je
v odjemalcih. 
Dr. France KriæaniË, direktor
Ekonomskega inπtituta Pravne
fakultete, je menil, da bi dræava
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Delo v πtudijskih komitejih
Slovenski strokovnjaki so v 15-ih strokovnih
πtudijskih komitejih Cigre in v πestih skupinah
sekcije Cired za distribucijska omreæja obravna-
vali kar 183 referatov, kar pomeni pravo eks-
plozijo tehniËnega sporoËanja o novostih v elek-
troenergetiki. UpoπtevajoË πtevilo zaposlenih v
slovenskem elektrogospodarstvu in podjetij, ki
so z njim poslovno povezana, je bil tokratni
strokovni odziv v rangu svetovnega rekorda. V
πtudijskih komitejih se izmenjavajo izkuπnje in
pripravljajo pisni dokumenti (broπure, poroËila,
πtudije), ki sluæijo za izboljπanje organizacijskih
in tehniËnih reπitev sistemov. Tehniπki komite
Slovenskega komiteja Cigre vodi prof. dr. Maks
Babuder iz Elektroinπtituta Milan Vidmar Lju-
bljana, Tehniπki komite Cired pa mag. Zvonko
Toroπ iz Elektra Primorska Nova Gorica. Oba
tehniËna organa pregledujeta dejavnosti πtudij-
skih komitejev in sodelujeta pri pripravah po-
svetovanj, recenzij referatov in operativnih
odloËitvah. Cigre in Cired pomenita toriπËe
strokovnjakov iz fakultet, institutov in podjetij,
ki snujejo ideje na podroËju standardizacije in
tehniËnih priporoËil za praktiËno uporabo.

©est diplom za najbolj odmevne referate
s prejπnje konference 
Predsednik Tehniπkega komiteja Cigre prof. dr.

Maks Babuder je v odmoru slovesne veËerje 6.
konference podelil diplome za najbolj odmevne
referate na prejπnji konferenci pred dvema leto-
ma na Bledu. V πtudijskem komiteju 11 je naj-
bolj izstopal referat TE Brestanica in trg elek-
triËne energije avtorjev Bogdana BarbiËa, mag.
Draga Fabijana in Edija ZidariËa. V ©tudijskem
komiteju 15 je bil najodmevnejπi referat On-li-
ne diagnostika energetskih transformatorjev av-
torjev Andreje Varl in Marjana Prezdirca, v
©tudijskem komiteju 22 pa referat koavtorja
SreËka Lesjaka in Milana Kende z naslovom
Analiza poπkodb zaπËitnih vodnikov z vgrajenimi
optiËnimi vlakni in prenosnih vodov. 
V ©tudijskem komiteju 33 so mag. Stane Viæin-
tin, Mladen IgliË, mag. Vladimir Dirnbek in An-
drej Kunej predstavili raziskavo prenapetosti na
transformatorju sploπne lastne rabe v NE Krπko
zaradi odpovedi prenapetostnih odvodnikov, v
©tudijskem komiteju 36 je mag. Peter Bergant
podal klasifikacijo periodiËnih popaËenj s pomo-
Ëjo transformacije z valËkom. V ©tudijskem ko-
miteju 37 je bil predstavljen izbor metode za
obraËun uporabnine elektriËnega omreæja av-
torjev Tomaæa Mohorja in mag. Kreπimirja Ba-
kiËa, v sekciji Cired pa referat Vzdræevanje sti-
kalnih naprav mag. Zvonka Toroπa. 
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morala biti previdna, in to ne sa-
mo glede cene prodajanega omre-
æja, temveË tudi glede same stra-
tegije, ki jo na trgu naËrtujejo
novi kupci. Poudaril je tudi, da
je v sodobnem svetu uspeπnost
gospodarjenja odvisna od podje-
tniπke in marketinπke sposobno-
sti prilagajanja novim razmeram
na svetovnem trgu. 
Prof. dr. Maks Babuder, direktor
Elektroinπtituta Milan Vidmar, je
ob resnih napovedih o stanju v
elektroenergetskem sistemu (gle-
de porabe, veËjega poveËanja
odjema itd.) omenil predvsem po-
trebo po upoπtevanju robnih po-
gojev, kot sta prostor in zagotav-
ljanje elektriËne energije po
ustrezni ceni. Dejstvo je, da se
elektroenergetski sistem, kjer so
vgrajene tehniËne in tehnoloπke
komponente, ki delujejo æe vrsto
desetletij, ne da primerjati deni-
mo s proizvodnjo raËunalniπke
tehnologije, ki zastari æe v enem
letu.
Sicer pa so poleg æe omenjenih
razpravljavcev pazljivost v pro-
cesu privatizacije elektrogospo-
darskih podjetij priporoËili tudi
prof. dr. Ferdinand Gubina z lju-
bljanske elektrotehniπke fakulte-
te (tujcem ne bi smeli prodajati
kljuËnih delov podjetij, kot je de-
nimo infrastruktura), dr. Neven-

ka Hrovatin z ljubljanske eko-
nomske fakultete (dræava bi mo-
rala ohraniti zlato delnico) in
mag. Kreπimir BakiË, predsednik
organizacijskega odbora konfe-
rence, ki je opozoril na slabe iz-
kuπnje pri privatizaciji elektro-
gospodarstva na Madæarskem.

Letna skupπËina
druπtva slovenskih
elektroenergetikov
Na letni skupπËini slovenskega
nacionalnega komiteja Cigre - Ci-
red, ki je bila v okviru dnevov
energetikov v Portoroæu 28. ma-
ja, so uvodoma z minuto molka
poËastili spomin na aprila 2003
preminulega uglednega Ëlana
prof. dr. Marjana Plaperja, ki je
dejavno deloval v jugoslovan-
skem in mednarodnem zdruæenju
Cigre in njenih πtudijskih komite-
jih.
Leto 2002 je bilo za Slovensko
druπtvo Sloko Cigre - Cired do-
kaj uspeπno in delovno. Izπla je
druga izdaja Slovarja izrazov za
trg z elektriËno energijo, ki je ka-
kovostno in zelo dobro uËno gra-
divo za vse, ki jih zanima to po-
droËje. Druπtvo izdaja tudi glasi-
lo SporoËila, in sicer so bile lani
izdane tri πtevilke. Ob koncu leta
so Ëlani pripravili tudi æe tradici-
onalni tematski koledar druπtva

na temo stebrov za nadzemne vo-
de. »lani strokovnega zdruæenja
so v minulem letu veliko energije
namenili tudi pripravam na πesto
konferenco elektroenergetikov v
Portoroæu. Sicer pa v okviru
druπtva delujeta dve sekciji πtu-
dijskih komitejev: Slovenski ko-
mite (Sloko) Cigre, ki zdruæuje
15 πtudijskih komitejev, in Slo-
venski komite Cired, ki zdruæuje
6 πtudijskih komitejev. Lani so se
komiteji sestajali razliËno in z ra-
zliËnimi strokovnimi potrebami
po izmenjavi informacij in izku-
πenj s podroËja elektroenergeti-
ke. »lani so sodelovali tudi na
mednarodni konferenci Power
System Protection, PSP-2001 in
na Elektrotehniπko-raËunalni-
πkih konferencah ERK-2001 in
ERK-2002. V mednarodnih πtu-
dijskih komitejih dejavno dela
πest predstavnikov druπtva: mag.
Kreπimir BakiË, kot redni Ëlan
SC C1, prof. dr. Maks Babuder,
kot opazovalec v SC A3, dr. Ro-
bert Golob, kot opazovalec v SC
C5, prof. dr. Ferdinand Gubina,
kot opazovalec v SC C4, mag.
Breda Cestnik, kot opazovalka v
SC C3 in Zoran MarËenko, kot
opazovalec v SC C2. »lani so
imeli veË mednarodnih sestankov
in strokovnih sreËanj, poleg dela
v πtudijskih komitejih so delovali
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v mednarodnih strokovnih sku-
pinah. Uspeπno se je nadaljevalo
tudi delo slovenske sekcije Cired,
ki je zaæivela, pojavlja pa se od
pete konference leta 2001. Tako
so drugiË uradno sodelovali na
mednarodnem kongresu distri-
buterjev maja 2003 v Barceloni
kot mednarodno priznani Slo-
venski nacionalni komite. Na
konferenci so sodelovali s πtirimi
referati. Slovenska sekcija Cired
je tudi v Sloveniji zaËela dejavno
delovati, kar je bilo s πtevilnimi
referati πe posebej opazno tudi
na letoπnji konferenci. Na skup-
πËini so πe potrdili pisno poroËilo
predsednika druπtva slovenskih
elektroenergetikov Cigre - Cired
mag. Vekoslava Koroπca, sprejeli
poroËilo nadzornega odbora, ki
ga je podal mag. Matija Nadiæar
in usmeritve za prihodnje dvele-
tno delo, ki jih je zaokroæil prof.
dr. Ferdinand Gubina. Prof. dr.
Maks Babuder je v razpravi pou-
daril, da si je Slovenija z nacio-
nalnim in dvema meddræavnima
referatoma na lanski konferenci

pariπke Cigre zagotovila pravico
do priprave dveh referatov za Ci-
gre Pariz 2004, kar je solidno za-
stopstvo. Elektroenergetiki bodo
dejavni udeleæenci Elektroteh-
niËne-raËunalniπke konference
ERK-2003 v Portoroæu, medna-
rodne konference Power System
Protection, PSP-2003 na Bledu.
SkupπËina je bila seznanjena, da
se predvideva v naslednjih letih
priprava mednarodnega simpozi-
ja o interkonekciji. Dr. Franc
Jakl je opozoril na sistematiËno
kadrovsko naËrtovanje s stro-
kovnjaki, ki bodo postopno pre-
vzeli vodenje in delo v komitejih,
iz katerih se umikajo upokoje-
ni elektroenergetiki. Poglavitno
sporoËilo, ki ga je treba tudi v
prihodnje negovati, pa je prenos
znanja v mednarodne elektroe-
nergetske tokove in nazaj. Mag.
Janez Hostnik, predsednik ©K
B1, je dejal, da se nacionalni ko-
mite Cired ogreva za pripravo di-
stribucijske konference jeseni
2004. leta, iz razprave drugih
udeleæencev pa je bilo razbrati,

da bi ostali pri enotni konferenci,
dobrodoπel pa bi bil specializira-
ni tematski posvet distributerjev,
s povabilom kakega tujega stro-
kovnjaka. Treba bi bilo premisli-
ti tudi o tehniπkem slovarju v
elektronski obliki. ©e naprej bo
geslo in usmeritev zaloæbe Cigre
Vsakemu inæenirju na mizo slo-
var. Pri tem je treba zaloge publi-
kacij ponovno ponuditi podje-
tjem, da se vloæena sredstva vr-
nejo, postopno pa bi razprodane
naklade edicij IEC izrazov, pre-
vedenih v slovenski jezik, pripra-
vili na zgoπËenki. VeË pozornosti
naj bi v prihodnje namenjali pre-
naπanju novosti iz znanstvene
sfere in trgovanja v prakso elek-
troenergetskih podjetij. Druπtvo
slovenskih elektroenergetikov se
bo tvornejπe povezalo s stanov-
skimi zdruæenji, Elektrotehniπko
zvezo in Nacionalnim komitejem
WEC. Kot del civilne druæbe bo
Sloko Cigre - Cired zaËelo v jav-
nosti objavljati strokovne elek-
troenergetske poglede in tako
opozarjati politike na tehtne ar-
gumente, ki bi jih morali upoπte-
vati pri sprejemanju kljuËnih
odloËitev. Pri nastajanju nove
zakonodaje in podzakonskih ak-
tov bo treba doseËi, da bo elek-
troenergetika dejavnik, ki bo
vkljuËena v postopek priprave,
oblikovanje mnenja in izdaje so-
glasja za podroËje panoge. Pred-
sednik tehniËnega komiteja Cigre
prof. dr. Maks Babuder se je ob
tej priloænosti zahvalil tajniku v
©K 22 in sedanji B2 Janezu Ker-
nu za njegovo dolgoletno delo,
trud in prispevek, ki ga je vloæil v
delo komiteja nadzemnih vodov. 
Letno skupπËino je na pobudo de-
lovnega predsedstva v pesniπkem
slogu sklenil mag. Andrej Tirπek
s svojim dovtipnim sonetom Elek-
trika in nam zaupal, da so ga pri-
jatelji prepriËali za izdajo svoje
prve zbirke pesmi ...

Slovenija med zahodom
in jugovzhodom
Zadnji dan konference sloven-
skih elektroenergetikov je bil na
programu mednarodni kolokvij z
naslovom Obratovanje in razvoj
jugovzhodnega prenosnega omre-
æja po ponovni povezavi v inter-
konekcijo UCTE. Uvodni govor
kolokvija je imel mag. Vekoslav
Koroπec, generalni direktor Ele-
sa, ki je predstavil vlogo Elesa pri
povezavah z jugovzhodno Evro-
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Predsednik nadzornega odbora druπtva elektro-
energetikov Slovenije mag. Matija Nadiæar (levo)
je poroËal, da ima druπtvo 167 individualnih Ëla-
nov in 30 podpornih Ëlanov - podjetij. Financira

se iz dejavnosti in sponzorstev. Na sliki delovno
predsedstvo (v sredini) in pano 6. konference

(desno) z generalnimi sponzorji.
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po, vkljuËevanje balkanskih dr-
æav v interkonekcijo, rezultate
testiranj pred vkljuËevanjem. Ji-
ri Fejst iz »eπke se je dotaknil vi-
zije UCTE po ponovni povezavi
prvega in drugega dela interko-
nekcije in programa, da bi leta
2004 do sinhronizacije priπlo.
Mag. Milan Jevπenak je predstavil
delo skupine ETSO, George Kat-
sigiannakis iz GrËije je govoril o
razvoju Sudela. Italijana Angelo
Invernizzi, CESI, in Gianluca
Fulli, GRTN, sta predstavila ita-
lijanski prenosni sistem in naËr-
tovane povezave z jugovzhodnim
sistemom in mediteranskim po-
droËjem. Italija naËrtuje nove
380 kV daljnovodne povezave s
Slovenijo, Avstrijo in ©vico. Za-
Ëeli so se pogovarjati z Elesom za
DV Videm-Okroglo. Zlasti pa je
bila zanimiva njuna predstavitev
projekta Mediteranskega elektri-
Ënega kroga, v katerega naj bi bi-
le vkljuËene Tunizija, Egipt, Jor-
danija, Sirija, Alæirija, Francija,
©panija in Italija. Od slednjih so
nekatere uvoznice in druge izvo-
znice elektriËne energije. RaËu-
najo, da bi bila ta povezava vzpo-
stavljena med letoma 2005 do
2010.V nadaljevanju kolokvija je
med drugim govoril Gorazd Sku-
bin, direktor Borzena o razvoju
slovenskega trga elektriËne ener-
gije, Alain Godeau, Seetech, o re-

gionalnem trgu elektrike, Adrian
Cernet iz Romunije o sedanjosti
in prihodnosti romunskega trga
elektriËne energije, sliπali pa smo
tudi, kakπna je elektroenergetska
situacija v preostalih nekdanjih
jugoslovanskih republikah in na
Madæarskem.
Ob koncu kolokvija je dr. Janez
Hrovatin, predsedujoËi prvega
dela kolokvija, med drugim po-
vzel, da je bil mednarodni kolo-
kvij posveËen ponovni resinhro-
nizaciji, torej ponovni vkljuËitvi
sedanje druge sinhronske cone,
ki obsega vse dræave, loËene leta
1991, po razpadu nekdanjega ju-
goslovanskega elektroenergetske-
ga sistema. Do takrat je bil pove-
zan po znanem 400 kV dobro ar-
hitektsko oblikovanemu omre-
æju, imenovanem Nikola Tesla.
Temu sekundarnemu delu starih
Ëlanic UCTE-ja sta se pridruæili
tudi Romunija in Bolgarija, ki
sta pravzaprav prestali veliko
transformacijo naprav svojega
elektroenergetskega omreæja pod
vodstvom tehniËnega komiteja
UCTE, kateremu sedaj predse-
duje direktor Elesa mag. Veko-
slav Koroπec. ≈Pod njegovo tak-
tirko sta oba sistema investirala
velika sredstva za izboljπanje ka-
rakteristik svojega omreæja. Ne
samo dispeËerski centri, ne samo
omreæje, ne samo transformator-

ske postaje, temveË tudi karakte-
ristike proizvodnih enot so danes
popolnoma drugaËne, kakor so
bile. Jasno je, da je bilo treba po-
Ëakati leta, da je bilo opravljeno
veliko delo, in rezultat je odliËen,«
je nadaljeval dr. Hrovatin. Oba
sistema delujeta danes z vsemi
pozitivnimi tehniËnimi karakteri-
stikami na visoki ravni kakovo-
sti, ki je znaËilna za interkonek-
cijo UCTE. Upoπtevana so vsa
pravila. Ko denimo izpade katera
koli naprava v drugi sinhronski
coni, predvsem pa v obeh rele-
vantnih sistemih Bolgarije in Ro-
munije, se to sicer v frekvenci po-
zna, vendar se frekvenca avto-
matsko vrne na izhodiπËno vre-
dnost po delovanju vseh sistem-
skih regulacij. Sedaj postaja ak-
tualna druga faza - organizacija
same prikljuËitve, ki je izredno
odgovorna, vodi jo predsednik
komiteja UCTE za vkljuËitev
druge sinhronske cone h glavne-
mu delu omreæja UCTE Jirzi Fa-
ist s »eπke. Vodil je tudi priprave
za vkljuËitev Centrela, tako da je
Ëlovek z velikimi izkuπnjami gle-
de resinhronizacije in vsi upamo
na najboljπe. Kot je dejal dr.
Hrovatin, gre pri tem za vrsto de-
javnosti, postavitev programa sa-
me sinhronizacije, ki ni en, tem-
veË gre za harmonizirani pro-
gram sodelujoËih obmejnih po-
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Dr. Janez Hrovatin, predsedujoËi prvega dela
mednarodnega kolokvija.

Dr. Ferdinand Gubina, predsedujoËi drugega
dela mednarodnega kolokvija.
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djetij, ki morajo delati kot eno,
da bo sinhronizacija uspela.
Kljub temu pa ostane tudi nepo-
sredno po tej sinhronizaciji πe vr-
sta dejavnosti, ki jih je treba æe
danes opredeliti. To so Power
systems stabilajzerji, ki morajo
biti nastavljeni tako, da ne dovo-
lijo nizkofrekvenËnih nihanj, ki
se lahko pojavijo z razπiritvijo in-
terkonekcije UCTE.
≈To je dejansko mogoËe napravi-
ti πele neposredno po vkljuËitvi
druge sinhronske cone v glavni
del UCTE. Nadalje je izrednega
pomena tudi drugi dejavnik,
spremenili se bodo prosti tokovi
po Kirchoffovih zakonih in tukaj
je Slovenija izredno obËutljiva.
Ne toliko kot drugi. Ravno Slove-
nija je lahko moËno prizadeta.
Zato je izredno pomembno, da se
v tej fazi ugotovi in natanËno do-
loËi, kaj to pomeni za vsa okoli-
πka podjetja, za vso okolico, za
prenosne sisteme dræav, ki danes
obratujejo sinhrono s centralnim
delom UCTE in se bodo potem s
svojimi napravami prikljuËila v
drugo sinhronsko cono. Konkre-
tno za Slovenijo to pomeni pove-
Ëanje tranzitov, torej poslabπanje
danaπnje situacije, to pa po UC-
TE doktrini ni dovoljeno. Nobe-
na nova vkljuËitev naj ne bi po-
slabπala obstojeËega stanja. Zato
je izredno pomemben program.

Na danaπnjem kolokviju je bilo
poroËano, podprto in dogovorje-
no z vseh strani udeleæencev, da
se vse glavne toËke dobro obdela-
jo in pogledajo, kaj je treba na-
praviti, da ne bo negativnih vpli-
vov obstojeËih æe delujoËih po-
djetij, ki æe delujejo s centralnim
delom UCTE. Obdelana je bila
tudi vrsta zadev, kot so medite-
ranski obroË, dodatne povezave
Slovenije s sosedi v okviru itali-
janskega poroËila. Italijanski ko-
legi naËrtujejo povezave s Slove-
nijo, πe posebej je zanimiva 400
kV povezava Udine-Okroglo,
vendar povezana tako na naπi kot
na italijanski strani, spremlja pa
jo nasprotovanje okoljevarstve-
nih dejavnikov. V okviru posve-
tovanja je bilo predstavljeno
obmoËje Balkana, ki bo po resin-
hronizaciji zaËelo trgovati z elek-
triËno energijo v okviru evrops-
kega trga. To celotno balkansko
obmoËje, katerega Ëlanice niso
Ëlanice ETSOja, bodo organizi-
rale SETSO - Juæno ETSO ope-
ratorje, tako da bodo po resin-
hronizaciji podjetja pripravljene
s pravili za nastop na evropskem
trgu z elektriËno energijo,« je
konËal dr. Janez Hrovatin.
Dr. Ferdinand Gubina, Ëastni
predsednik Sloko Cigre - Cired,
je kot predsedujoËi drugega dela
mednarodnega posvetovanja po-

vzel, da je drugi del konference 
o prikljuËevanju jugovzhodne
Evrope v interkonekcijo UCTE
obravnaval tri vpraπanja: ust-
varjanje moænosti za delovanje
trga, kjer smo obravnavali kako-
vost in merila, vodila za to in pre-
verjanje ukrepov. Druga tema je
bila gradnja omreæja, ki bi pove-
zovalo posamezne dræave in
ustvarjalo razmere za trg. Tretja
tema se je ukvarjala predvsem z
ustvarjanjem in preverjanjem
pogojev za obratovanje teh pove-
zanih omreæij z zagotavljanjem
zanesljivosti njihovega obratova-
nja. Podan je bil poudarek na
odpiranju povezav proti UCTE,
predvsem na spodnjem delu pro-
ti Italiji, ki je pomemben, saj je
Italija trg, ki raste od 2,4 do 3,4
odstotka na leto. Zato sta poveza-
vi Slovenije z Madæarsko, ki izje-
mno razvija svoje omreæje, in pa
Italijo posebnega pomena.
Mag. Vekoslav Koroπec, direktor
Elektra Slovenija in predsednik
Sloko Cigre - Cired, pa je dejal,
da so za vzpostavitev obratova-
nja vzhodnega evropskega omre-
æja po ponovni povezavi z inter-
konekcijo UCTE pokazale velik
interes tako dræave jugovzhodne
Evrope kot tudi dræave Ëlanice
Evropske unije, predvsem za po-
novno resinhronizacijo omreæij,
ki so bila od leta 1991 razdeljena,
zaradi poruπenih postaj v Mo-
starju, Ernestinovu in povezoval-
nih daljnovodov. Ponovna resin-
hronizacija omreæij jugovzhodne
Evrope je predvidena leta 2004,
do konca leta naj bi bile poprav-
ljene in popolnoma obnovljene
RTP Ernestinovo in RTP Mostar
s pripadajoËimi daljnovodi. To je
pomembno tako za jugovzhodno
Evropo, predvsem zaradi odpi-
ranja trga z elektriËno energijo,
ki naj bi se odprl po letu 2005, po
drugi strani pa je pomembno tudi
za Slovenijo zaradi trænih mo-
ænosti in pa tudi zaradi sodelova-
nja naπih podjetij in naπe indu-
strije pri obnovi in gradnji novih
energetskih objektov v jugovzho-
dni Evropi, kjer smo dolga leta æe
bili navzoËi. ≈Prav ta kolokvij je
pokazal, da ta velika pripravlje-
nost obstaja, da je slovenska
stroka pripravljena tudi za resin-
hronizacijo obeh omreæij in da so
pred nami veliki izzivi. Pokazalo
se je tudi, da je bil na tehniËnem
podroËju posodobitve omreæja
elektrogospodarstev v jugovzhod-
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ni Evropi narejen velik premik v
obnovi in pripravljenosti njiho-
vega omreæja na resinhronizaci-
jo, kar dokazuje tudi sprejem
Bolgarije in Romunije v polno-
pravno Ëlanstvo. Pri tem je treba
poudariti, da je pri resinhroniza-
ciji Evrope Slovenija in pa slo-
venska stroka igrala zelo pomem-
bno vlogo. Pri tem smo si prido-
bili velik ugled v Evropi in v sve-
tu. Kar zadeva 6. konferenco
Sloko Cigre - Cired, lahko reËem,
da je ena najuspeπnejπih,« je po-
vzel sploπno oceno πeste konfe-
rence energetikov mag. Koroπec
in ob tem dodal, da so razprave
pokazale, da je slovenska stroka
pripravljena na vse izzive, ki jo
Ëakajo, in da smo sposobni po-
kriti porabo in zagotoviti zane-
sljivo preskrbo z elektriËno ener-
gijo.
Gorazd Skubin, direktor Borze-
na, je s sodelavci predstavil delo-
vanje trga, kakor tudi dejavno-
sti, ki potekajo poleg rednega de-
la trga z elektriËno energijo. Na
Borzenu se ukvarjamo z razliËni-
mi novimi projekti, ki jim bodo
omogoËili nadaljnjo πiritev v
energetski prostor jugovzhodne
Evrope, kjer ob elektriËni energi-
ji dodajamo druge segmente trga,
kot je trg zelenih certifikatov, tr-
govanje z emisijskimi certifikati,
vremenskimi regulativi in zelo

popularna dejavnost kliringa bi-
lateralnih pogodb, ki v Evropi
postaja Ëedalje bolj pomembna.
Poseben del je Borzen imel na
mednarodnem kolokviju, kjer je
v sklopu prezentacije razliËnih
udeleæencev iz razliËnih dræav ju-
govzhodne Evrope predstavil vi-
zijo razvoja slovenskega trga in
moæno reπitev, ki jo ponujamo
kot implementacijo za trgovanje
z elektriËno energijo na organizi-
ranem trgu na obmoËju jugovz-
hodne Evrope.
Dr. Robert Golob, predsednik 
©K C5 Sloko Cigre Energetski trg
in regulacija in direktor Istra-
benza Energetski sistemi, ocenju-
je, da je bila 6. konferenca Sloko
Cigre v Portoroæu izjemno zani-
miva, ne samo s strokovnega vidi-
ka, temveË tudi z vidika navezo-
vanja poslovnih priloænosti. S te-
ga vidika je bil zadnji dan v pe-
tek, primeren zakljuËek z me-
dnarodnim kolokvijem, ki je na-
kazal, kam bodo πla elektroener-
getska gibanja in kje se bo naπa
usoda moËno odloËala. Slovenija
postaja velika neto uvoznica
energije in nekje bo to energijo
treba dobiti. Poleg tega Slovenija
razpolaga z znanjem in tudi s ka-
pitalom. Tako da se lahko te tri
stvari poveæejo; pomanjkanje
energije, hkrati pa preseæek ka-
pitala in znanja. In s tega vidika

se ravno Balkan in jugovzhodna
Evropa kaæeta kot najboljπa po-
slovna priloænost. ≈Naπe podjetje
Istrabenz Energetski sistemi je
zelo dejavno, in to ne le v naËr-
tih, temveË tudi æe v konkretnih
projektih, in tudi mednarodni
kolokvij je bil s tega vidika zelo
zanimiv. SluËajno se je hkrati in
na istem mestu v Kongresnem
centru Morje, Hotela Slovenija
odvila tudi skupπËina delniπke
druæbe Istrabenz, v kateri je ste-
ber energetika eden od treh klju-
Ënih stebrov. Z namenom pospe-
πenega razvoja tega stebra je bilo
ustanovljeno novo podjetje Istra-
benz Energetski sistemi, d. o. o.,
ki ga vodim in ki ima glavni na-
men investicije v uËinkovito rabo
energije ter obnovljive vire ener-
gije. Pri tem se πe zdaleË ne ome-
jujemo samo na slovensko ozem-
lje, temveË smo æe danes dejavni
tako v Bosni, v Srbiji, v Italiji.
Na balkanskem obmoËju so se v
zadnjem Ëasu dejavnosti zelo in-
tenzivirale, ker se pripravlja
enotni balkanski trg in ta bo tudi
izjemno zaznamoval dogajanje
na energetskem trgu v Sloveniji.
Hitro rastemo in sem prepriËan,
da bomo na podroËju energetike,
ravno v okviru skupine Istra-
benz, πe marsikaj postorili v pri-
hajajoËih letih, tudi z vidika pri-
prave na vkljuËitev v enotni ev-
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ropski trg, takrat ko bo ta zaæi-
vel. Naπe predstave so, da se bo
to zgodilo leta 2005 in tedaj bomo
imeli vlogo regionalnega igralca,
ne samo nacionalnega. Skupina
Istrabenz je æe danes navzoËa na
vseh omenjenih trgih, na katerih
bomo nadaljevali dejavno vlogo.
Obetamo si kar precej dinamiËno
prihodnost,« je s podjetniπkega
staliπËa ocenil tovrstno druæenje
elektroenergetikov dr. Robert
Golob.

Razvoj novih
tehnologij
na svetovni ravni
Zanimanje med slovensko elek-
trotehniËno elito, od znanstvenih
do uporabniπkih krogov, so ob te-
hniËnem delu πeste konference
slovenskih elektroenergetikov
doæivele predstavitve podjetij
Iskraemeco iz Kranja, Siemens
Slovenija, ABB Slovenija, Dale-
kovod Hrvaπka, C &G Ljublja-
na, Iskra Sistemi Ljubljana in
drugih. Skratka, slovenska indu-

strija sledi razvoju novih tehno-
logij na svetovni ravni.
Pomembno novost je v Ëasu kon-
ference predstavilo tudi podjetje
Iskra Sistemi (prej Sysen), ki de-
luje na podroËju zaπËite, vodenja
in komunikacij v elektroenergeti-
ki. Na tem podroËju ima æe 50-le-
tno tradicijo in se uspeπno kosa z
mednarodno konkurenco na sve-
tovnih trgih. Podjetje prodaja
specializirane mikroprocesorske
sisteme za zaπËito in vodenje elek-
troenergetskega sistema, katerih
strojne komponente ter program-
ska oprema so v celoti plod do-
maËega znanja, naprave pa so tu-
di veËinoma v celoti izdelane v sa-
mem podjetju ali pri domaËih ko-
operantih. V zadnjih osmih letih
se je na podroËju mikroprocesor-
jev zgodil ogromen tehnoloπki
premik. Iz 8-bitnih procesorjev
so se razvile 16, potem 32 in æe so
na trgu tudi komercialno dosto-
pne 64-bitne arhitekture. V pro-
cesorskih Ëipih se zdruæuje veË
procesorjev, z miniaturizacijo pa

postajajo to zelo kompleksne
komponente. Tako so se proce-
sorske moËi na tem podroËju dvi-
gnile z reda 1-10 MIPS (Million
Instructions Per Second) pred
desetimi leti na 100-1000 MIPS
danes. Frekvence urnega takta
procesorjev so zrasle za 10-1000
krat, kar zahteva drugaËno arhi-
tekturo vezij, drugaËna orodja za
njihovo oblikovanje in popolno-
ma nove metode in orodja za pre-
izkuπanje.
S podrobno analizo dogajanja na
podroËju informacijskih tehnolo-
gij, strojne opreme, opreme za-
πËite in vodenja elektroenerget-
skega sistema in pomanjkljivosti
obstojeËih sistemov so tudi v po-
djetju Iskra Sistemi zasnovali no-
vo arhitekturo sistema zaπËite 
in vodenja elektroenergetskega
objekta NEO3000. Sistem so za-
snovali na treh ravneh, kar je za
zdaj v svetu ocenjeno kot najso-
dobnejπa arhitektura, ki sledi
standardu IEC 61850: vhodno/iz-
hodni nivo (Process level), nivo
polja (Bay level) in postajni nivo
(Station level). 
Na ravni vhodno/izhodne enote
se zajamejo fiziËni signali iz pro-
cesa in pripravijo za nadaljnjo
uporabo. Za to pripravo pa se ne
uporabijo procesorji, temveË
konfigurabilna logiËna vezja (FP-
GA), kar je novost in moËno po-
veËa robustnost enot. Vezja omo-
goËajo paralelno obdelavo podat-
kov, kar poveËa uËinkovitost in
hitrost. Ker je vsak element
strukture uporabljen za natan-
Ëno doloËeno operacijo, je tudi
testiranje bolj uËinkovito, saj ni
nikakrπne soodvisnosti med po-
sameznimi opravili, kot je to pri-
mer pri procesorjih.
Kot je povedal vodja programa
zaπËite in vodenja v Iskra Siste-
mi, d.d., dr. Jurij Curk, so z
uvedbo mreænih komunikacij-
skih tehnologij poskrbeli za pove-
zavo enot v celoto. Za povezavo
med vhodno/izhodnim nivojem in
nivojem polja skrbi visoko zmo-
gljivo Ëasovno deterministiËno
vodilo, zasnovano na tehnologiji
optiËnih vlaken. Prav to je tudi
odloËilna komponenta, ki omogo-
Ëa spremembo arhitekture in s
tem tudi nove reπitve.
≈Nivo polja z bistvenim poveËa-
njem procesne moËi prevzame
dodatne naloge komunikacije
proti lokalni SCADA in proti cen-
tru vodenja. Postajni nivo pa se
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dejansko zlije skupaj z omreæjem
celotnega podjetja in postane in-
tegralni del omreæja, namenjene-
ga vodenju omreæja. To je vezano
na gradnjo novega digitalnega
komunikacijskega omreæja v
elektroenergetskem sektorju, ki
omogoËa prehod iz preteæno se-
rijskih komunikacijskih povezav
na novo omreæje, zasnovano na
internetni tehnologiji. Tudi za-
snova projektnega okolja temelji
na filozofiji prave internetne
aplikacije, kjer za vzdræevanje
zadostuje obiËajni spletni br-
kljalnik.
Nove reπitve se bodo na trgu ne-
dvomno uveljavile prav zaradi
prednosti, ki jih prinaπajo upo-
rabniku, kar pa je: redundanca
na nivoju polja, manj potrebnega
oæiËenja, laæje in cenejπe vzdræe-
vanje, izmenljivost naprav razli-
Ënih proizvajalcev, neodvisnost
strojne in programske opreme,
moænost uporabe nenamenske
strojne opreme, poveËana kon-
kurenca na trgu sekundarne
opreme in niæje cene sistemov z
viπjimi zmogljivostmi,« poudarja
Anton Urankar, vodja projektov
v Iskri Sistemi, d. d. Pravi πe, da
se zaveda konkurence na svetov-
nem trgu, a vidi træno priloænost
prav pri razvoju in ponudbi no-
vih visoko kakovostnih tehnologij
in reπitev. Zato mora biti njihovo
podjetje v stalnem razvoju in v
koraku z najveËjimi svetovnimi
proizvajalci zaπËite, vodenja in
komunikacij v energetiki. 

Miro Jakomin
Drago Papler
Minka Skubic
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SRBIJA
MALO MOÆNOSTI ZA BEOPETROLOVO ZMAGO
Za Srbijo bi bila najbolj primerna in koristna prekinitev
postopka privatizacije Beopetrola in poprejπnja pojasni-
tev spornih vpraπanj med srbsko in hrvaπko vlado oziro-
ma naftnimi druæbami obeh dræav (NIS in Beopetrol ter
Ina), je za beograjski dnevnik Glas javnosti povedal vo-
dja skupine za sistemska vpraπanja naftnega gospodarstva
SFRJ Petar ©ujica. Spomnil je, da je Ina Zagreb novem-
bra 2001 na beograjsko gospodarsko sodiπËe vloæila toæbo
proti Beopetrolu ter srbski vladi in njenemu ministrstvu
za privatizacijo, v kateri zahteva vrnitev premoæenja, ki
ga je imela v Srbiji do konca leta 1991. Ina zahteva tudi
povraËilo πkode, ki naj bi jo utrpela zaradi izgubljene
maræe v prometu naftnih derivatov in zmanjπanja vre-
dnosti njenih Ërpalk, ki jih je uporabljal Beopetrol. »e bi
zagrebπko podjetje dobilo spor, bi mu morala Srbija pla-
Ëati pribliæno petsto milijonov dolarjev oziroma celoten
znesek, dobljen v postopku privatizacije Beopetrola. Sicer
pa strokovnjaki menijo, da ima Srbija malo moænosti za
zmago v sodnem sporu z Ino, to oceno pa utemeljujejo z
okvirnim sporazumom o nasledstvu nekdanje SFRJ, ki je
bil podpisan junija 2001 na Dunaju. STA

NEM»IJA
HLADNO VREME POVE»ALO DOBI»EK RUHRGASA
V nemπki druæbi za distribucijo plina Ruhrgas, katere
stoodstotni lastnik je najveËji tamkajπnji energetski kon-
cern Eon, ocenjujejo, da bo poslovno leto 2003 uspeπno,
zlasti v primerjavi z lanskim letom. Ruhrgas je namreË v
prvih πtirih mesecih glede na isto obdobje lani poveËal
prodajo za 13 odstotkov in vsega skupaj prodal 25 mili-
jard kubiËnih metrov zemeljskega plina. Najbolj uspeπen
je bil 9. januarja, ko je prodaja dosegla 0,3 milijarde ku-
biËnih metrov, kar je posledica nizkih januarskih tempe-
ratur v NemËiji. Dober letoπnji rezultat je po besedah di-
rektorja podjetja Burckharda Bergmanna πe posebej ra-
zveseljiv zaradi lanskega slabega dobiËka, ki je nastal
predvsem zaradi niæjih cen plina. Takrat se je prodaja
zmanjπala za enajst odstotkov na nekaj manj kot dva-
najst milijard evrov - 15 odstotkov od tega je Ruhrgas
ustvaril na tujih trgih. Podjetje je lani za naloæbe name-
nilo 1,25 milijarde evrov, najveË prav za kapitalske ude-
leæbe v tujini. Med drugim je poveËalo svoj deleæ v najve-
Ëji ruski plinski druæbi Gazprom in postalo njen 6,5-od-
stotni lastnik. STA

KITAJSKA
TEÆAVE Z JEZOM
Kitajci so v zaËetku junija objavili, da imajo teæave z je-
zom hidroelektrarne Tri soseske, ki so jo zaËeli graditi le-
ta 1993. Pribliæno 80 razpok, ki so jih inπpektorji odkrili
v velikanskem jezu, bi lahko namreË povzroËile uhajanje
vode, Ëe jih pravoËasno ne bi zaËeli popravljati. V naspro-
tju z omenjenim priznanjem je kitajska vlada πe nekaj
dni prej trdila, da je jez brezhiben, odkar so 1. junija po
desetletju velikih gradbenih del zaËeli polniti jezero. Voda
veletoka Jangce, ki sicer pogosto poplavlja, je tako zaËela
polniti 600 kilometrov dolgo jezero, do sredine junija pa
naj bi raven æe dosegla 135 metrov. Hidroelektrarna, ki
naj bi jo zgradili do leta 2009, bo proizvedla 18.200
MW elektriËne energije, kar ustreza koliËini desetih veli-
kih termoelektrarn, ki porabijo na leto petdeset milijonov
ton premoga. STA
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POVPRA©EVANJE PO ELEKTRIKI ©E NAPREJ NARA©»A

MAJSKA PROIZVODNJA POD PRI»AKOVANJI

VSE BLIÆE ©ESTODSTOTNI RASTI PORABE

SodeË po podatkih o majskem odjemu elektriË-
ne energije iz prenosnega omreæja, lahko tu-
di letos priËakujemo, da bo poraba elektrike
na letni ravni presegla dolgoroËno priËakova-
ne stopnje rasti, saj povpraπevanje po elektri-
ki æe vse letoπnje mesece naraπËa. Tako so
odjemalci maja iz prenosnega omreæja pre-
vzeli 973,1 milijona kilovatnih ur elektriËne
energije, kar je bilo za 4,3 odstotka veË kot
isti mesec lani in tudi za 3 odstotke nad bi-
lanËnimi ocenami. Poraba je bila veËja pri
obeh spremljanih skupinah odjemalcev, pri
Ëemer so neposredni odjemalci peti letoπnji
mesec iz prenosnega omreæja prevzeli 245,8
milijona kilovatnih ur elektriËne energije
(9,7-odstotna rast), odjem distribucijskih po-
djetij pa je v tem Ëasu dosegel 727,3 milijona
kilovatnih ur (2,5-odstotna rast).

Podatki o porabljeni elektriËni energiji v pr-
vih petih letoπnjih mesecih kaæejo, da se vse
bolj bliæamo meji 6-odstotne stopnje rasti
porabe, saj so porabniki do konca maja v
Sloveniji iz prenosnega omreæja prevzeli æe 5
milijard 55,8 milijona kilovatnih ur elektri-
ke oziroma za 5,8 odstotka veË kot v istem
lanskem obdobju. Poraba se je obËutneje po-
veËala πe zlasti pri neposrednih odjemalcih,
ki so v petih mesecih porabili milijardo
134,6 milijona kilovatnih ur elektrike (16,6
odstotka veË kot v istem Ëasu lani). Za 3,1
odstotka pa je bil veËji tudi odjem distribu-
cijskih podjetij, ki so skupno iz prenosnega
omreæja v tem Ëasu prevzela 3 milijarde
921,2 milijona kilovatnih ur elektriËne ener-
gije. Zanimivo je, da doslej ni bilo opaziti
veËjih odstopanj na proizvodni strani, saj
smo iz slovenskih elektrarn do konca maja
zagotovili 5 milijard 212,3 milijona kilovat-
nih ur elektriËne energije oziroma celo za
0,9 odstotka veË kot v istem obdobju lani.

Neugodne hidroloπke razmere se vse bolj
odraæajo tudi na proizvodnji slovenskih hi-
droelektrarn in znova opozarjajo na precej-
πnjo pomanjkljivost naπega elektroenergetske-
ga sistema, ker v svojih vrstah nima tudi po-
membnih akumulacijskih jezer, ki bi poma-
gala premoπËati neugodna obdobja. Tako
smo iz slovenskih hidroelektrarn maja dobili
282,1 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za
dobrih 5 odstotkov manj kot maja lani in
kar za tretjino manj, kot je bilo sprva naËr-
tovano. Pomladanski in poletni meseci so tu-
di Ëas zaËetka obseænejπih remontov v termo-
objektih, tako da so bili tudi na tem podro-
Ëju doseæeni rezultati pod primerjalnimi lan-
skimi, saj smo iz jedrske elektrarne Krπko in
drugih termoelektrarn maja dobili 823,9 mi-
lijona kilovatnih ur, kar je bilo za 6,7 od-
stotka manj kot v istem Ëasu lani.
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URAD ZA ENERGETIKO 

MAG. ÆEBELJAN
O POSLANSTVU NEP
Kaj æelimo doseËi z Nacionalnim energetskim
programom? Dræavni sekretar za energetiko
Djordje Æebeljan omenja NEP kot ogledalo
slovenske srednjeroËne energetske politike z
dolgoroËno vizijo in s poudarkom na trajno-
stnem razvoju. Z njim æelimo omogoËiti tak ra-
zvoj, s katerim bi zadovoljili æelje in potrebe
sedanjih generacij, hkrati pa bi dopustili tudi
prihodnjim generacijam enake moænosti razvo-
ja. Poleg tega gre v tem okviru tudi za dolgoroË-
no razpoloæljivost energetskih virov, liberaliza-
cijo energetskih trgov in posreden dostop do-
maËega gospodarstva do energije po konkuren-
Ënih cenah, smotrno ravnanje z energijo, razu-
mevanje pomena energije oziroma elektrike v
razvojnem ciklusu sodobnega Ëloveka, usklaje-
nost pridobivanja in uporabe energije z ener-
getskimi okoljskimi direktivami in zahtevami
Kjotskega protokola, spodbujanje izrabe
obnovljivih in alternativnih virov energije, za-
gotavljanje prednosti uËinkoviti rabi energije
pred oskrbo iz neobnovljivih virov, dolgoroËno
ohranjanje proizvodnje lignita v Velenju in
proizvodnje elektriËne energije v Nuklearni
elektrarni Krπko. Sicer pa bo NEP odgovoril
na naslednja πtiri temeljna vpraπanja: Kje smo
sedaj na podroËju energetike in njene vpetosti
v πirπe okolje? Kaj nam pomeni trajnostni ra-
zvoj energetskega sektorja? Kako æelimo v tem
programu doseËi doloËene cilje, upoπtevaje za-
nesljivost oskrbe, konkurenËnost in vpliv na
okolje? Koliko smo pripravljeni za doseganje
ciljev ærtvovati finanËno in organizacijsko?
Miro Jakomin
(Povzeto po glasilu Okolje in prostor)

NE KR©KO

PRED»ASNO KON»AN
REMONT
Nuklearna elektrarna Krπko je bila 4. julija
zveËer ponovno prikljuËena na elektroenerget-
sko omreæje po tem, ko je bil konËan redni let-
ni remont, ki je trajal 26 dni, kar je πe dva 
dni manj od za letos naËrtovanega najkrajπega
remonta doslej. Med remontom so zamenjali
44 gorivnih elementov od skupno 121, izvedli
obseæen program preverjanj in vzdræevalnih
del na vitalni opremi, opravili tudi nekatere
nadstandardne dejavnosti, med njimi nadzorni
in vzdræevalni program na motorju glave reak-
torske Ërpalke, glavnem generatorskem stika-
lu, instrumentacijskem sistemu kontrolnih pa-
lic, nizkotlaËnih turbinah in obeh uprajalni-
kih. V okviru strategije stalnega tehnoloπkega
posodabljanja so med zaustavitvijo uvedli 20
tehnoloπkih novosti, ki poveËujejo raven var-
nosti in stabilnosti elektrarne. Zamenjali so tu-
di toplotne izmenjevalce in ventile na sistemu
za kaluæenje uparjalnikov in zamenjali krmil-
no blokirne naprave v 400 kV stikaliπËu ter
izvedli druge modifikacije, ki izhajajo iz obra-
tovalnih izkuπenj.
Rezultati vseh pregledov so bili v mejah priËa-
kovanj in so dobra podlaga za varno in zane-
sljivo obratovanje elektrarne v 20. gorivnem
ciklusu. Slednji bo trajal 15 mesecev in pomeni
prehod na 18-meseËni gorivni ciklus, kar je
obratovalna usmeritev elektrarne v naslednjih
letih.

Minka Skubic
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TE-TO LJUBLJANA

NOVI STARI
DOBAVITELJ PREMOGA
Ljubljanska TE-TOL je v zaËetku maja objavi-
la razpis za dobave ekoloπko primernega pre-
moga. Razpisali so dobave dveh vrst premoga -
865 tisoË ton s toplotno vrednostjo do 19 MJ
na tono in 586 tisoË ton bogatejπega s toplotno
vrednostjo do 21 MJ na tono. Razpisno doku-
mentacijo je dvignilo 11 zainteresiranih, po-
nudbo pa so oddali le trije, in sicer Istrabenz v
sodelovanju s Impakto, Petrol in Gorenje GTI
v sodelovanju s MetRohstoffe, ki je zadnjih pet
let dobavljal indonezijski premog v Moste.
OsemËlanska komisija, ki jo je vodil Marko
Agreæ, pomoËnik direktorja TE-TOL, si je tudi
zaradi slabih izkuπenj ob zadnjem razpisu pri-
dobila mnenje Urada za javna naroËila in obeh
lastnikov, je delala z namenom, da πe zniæa ce-
no uvoæenemu premogu.
Sredi junija je komisija izbrala najugodnejπega
ponudnika, in sicer konzorcij Istrabenz in Im-
pakta. Impakta je æe stari znanec v TE-TOL,
saj je uvaæala indonezijski premog pred seda-
njim dobaviteljem Gorenjem in je bila v igri za
izbiro tudi pred petimi leti leti. Celotna vred-
nost posla znaπa brez davka skoraj deset mili-
jard tolarjev. Izbrani konzorcij bo moral pred-
loæiti banËno garancijo v vrednosti deset od-
stotkov posla. To je bil tudi eden od razlogov,
da so se prijavili samo dobavitelji z moËnim fi-
nanËnim zaledjem. V TE-TOL ocenjujejo, da
bodo zaradi niæje nabavne vrednosti premoga,
dogovorjenih niæjih cen z Luko Koper in Slo-
venskimi æeleznicami ter niæjih stroπkov finan-
ciranja v prihodnjih treh letih prihranili tri
milijarde tolarjev.
Vodstvo TE-TOL predvideva, da bodo pogod-
bo podpisali v sredini julija, najpozneje pa do
konca avgusta, odvisno od vloæenih morebitnih
zahtevkov za obrazloæitev oziroma revizijo po-
stopka vrednotenja in oddaje naroËil od neiz-
branih ponudnikov. Po pravnomoËnosti izbire
dobavitelja bodo sklicali sejo nadzornega sve-
ta, ki bo potrdila izbiro in omogoËila direktor-
ju podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem za
uvoz ekoloπko primernega premoga za nasled-
nja tri leta. Za isto obdobje bodo podpisali 
pogodbo tudi z Luko Koper in Slovenskimi æe-
leznicami. Prve dobave po novi pogodbi priËa-
kujejo v TE-TOL konec leta.

Minka Skubic

MOPE

UREDBA O ENERGETSKI
INFRASTRUKTURI 
Vlada RS je na seji 19. junija na podlagi
energetskega zakona sprejela uredbo o
energetski infrastrukturi, ki podrobneje
doloËa objekte, naprave in omreæja, ki
so infrastruktura. DoloËitev je razdeljena
po posameznih vsebinskih sklopih na pli-
novodni sistem, prenos elektriËne energi-
je, distribucijo elektriËne energije, hidro-
elektrarne, premogovne elektrarne, nu-
klearno elektrarno, soproizvodnjo toplo-
te in elektriËne energije, plinske elek-
trarne ter proizvodnjo plina. V posamez-
nem sklopu so podane mejne vrednosti
parametra, ki razmejuje med infrastruk-
turnim objektom in drugimi objekti. Ta-
ko je spodnja meja podana za hidroelek-
trarne pri 10 MW in za naprave za so-
proizvodnjo toplote in elektriËne energi-
je prav tako pri 10 MW. DoloËena je ra-
zmejitev za infrastrukturo med preno-
snim in distribucijskim elektroenerget-
skim omreæjem glede na stran energet-
skega transformatorja. Uredba doloËa tu-
di vsebino in naËin vodenja evidenc in-
frastruktur, saj opredeljuje izdajanje so-
glasij vlade na vkljuËitev ali izkljuËitev
naprave, objekta ali omreæja iz ali v evi-
denco infrastrukture. Glede na obseænost
evidence so predvidene poenostavitve za
izdajo soglasja v primerih nebistvenih
objektov in naprav. Ti objekti in naprave
so doloËeni glede na njihovo amortizacij-
sko dobo. Pri obremenitvah s hipoteko
ali z zastavo je to omejeno na 3% vred-
nosti objekta, omreæja ali naprave. Ured-
ba med drugim tudi doloËa, da je soglas-
je za vkljuËitev v infrastrukturo dano za
vse objekte, naprave in omreæja, ki jih
izvajalci energetske dejavnosti uporablja-
jo na dan predloæitve evidence infrastruk-
ture ministrstvu, pristojnem za energeti-
ko, in ki so vkljuËeni v to evidenco.

Sluæba za odnose z javnostmi MOPE
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PREMOGOVNIK VELENJE

VE» KOT
4 MILIJONE TON
PREMOGA
TUDI LETOS
Uprava Premogovnika Velenje je za 23. junij
sklicala 7. skupπËino delniπke druæbe. Ta se bo
med drugim seznanila tudi z letnim in konsoli-
diranim poroËilom Premogovnika Velenje za
leto 2002. Premogovnik Velenje, d.d., je pove-
zana druæba holdinga Slovenske elektrarne, ki
je njen 77,71-odstotni lastnik. Delovni naËrt
Premogovnika Velenje je za leto 2002 predvi-
deval odkop 3,960 milijona ton premoga, od-
kopanega pa je bilo 2,21 odstotka veË ali
4.047.686 ton. Takπna koliËina premoga omo-
goËa optimalnejπe poslovanje in kaæe, da bodo
veË kot 4 milijone ton premoga v Premogovni-
ku Velenje odkopali tudi letos. S svojim najveË-
jim lastnikom so se namreË æe dogovorili o od-
kopu dodatnih 400.000 ton premoga, kar bi le-
toπnji osnovni proizvodni naËrt druæbe pove-
Ëalo na letno raven 4,150 milijona ton. V Pre-
mogovniku pravijo, da bodo dodatne koliËine
premoga odkopali æe v prvi polovici leta, saj so
energetske razmere zaradi suπe in izvoza jedr-
ske elektriËne energije na Hrvaπko letos speci-
fiËne. Hidroelektrarne zagotavljajo le okoli 70
odstotkov naËrtovane elektriËne energije, za-
radi potreb trga in izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti pa mora HSE poskrbeti za poveËa-
no proizvodnjo v TE©. Za potrebe proizvodnje
elektriËne energije v TE© bo Premogovnik Ve-
lenje v prvem polletju letos dobavil nekaj manj
kot 21.686.866 GJ premoga oziroma milijon in
pol veË, kot je bilo predvideno po osnovni po-
godbi. Da bi zadostili tem potrebam, so velenj-
ski rudarji v prvih πestih mesecih letos delali
16 dni veË, kot so naËrtovali.

Urπka RibiË

GIZ DISTRIBUCIJE

NOVO VODSTVO
ZDRUÆENJA
Na 5. redni seji skupπËine GIZ distribucije
elektriËne energije je bil 23. aprila 2003 za no-
vega predsednika izvoljen David ValentinËiË iz
podjetja Elektro Primorska, delo poslovodje
pa bo πe naprej opravljal Alojz Saviozzi. Kot
je znano, se predsedniki skupπËine GIZ zvrsti-
jo na vsaki dve leti na podlagi dogovora med
elektrodistribucijskimi podjetji. Prvi predsed-
nik je bil ©tefan Lutar (Elektro Maribor), nato
je to mesto zasedel Ludvig Sotoπek (Elektro
Ljubljana), za njim pa Peter PetroviË (Elektro
Celje). Slednjemu so se Ëlani na omenjeni seji
zahvalili za uËinkovito delo v dosedanjem

mandatu, ValentinËiËu pa so zaæeleli uspeπno
vodenje zdruæenja v naslednjem obdobju. In s
katerimi izzivi se bo novo vodstvo najprej sre-
Ëalo? Po besedah Saviozzija trenutno poleg
Uredbe o koncesiji gospodarske javne sluæbe
sodijo med najbolj aktualne zadeve tudi infor-
macija o evropski energetski smernici in dejav-
nosti na podroËju nove organiziranosti sloven-
ske elektrodistribucije.  

Miro Jakomin

ELEKTRO LJUBLJANA

AKCIJSKI NA»RT
NI BIL POTRJEN
Na upravi delniπke druæbe Elektro Ljubljana
so maja pripravili akcijski naËrt, s katerim naj
bi v skladu z obstojeËimi zakonskimi in podza-
konskimi akti uresniËili nadaljnje potrebne ko-
rake na podroËju racionalizacije in optimizaci-
je poslovanja. Nadzorni svet podjetja je o pre-
dlogu razpravljal 23. maja, vendar akcijskega
naËrta ni potrdil. Da je dogajanje zapleteno in
ne dovolj pregledno, potrjuje tudi dejstvo, da
je direktor Vincenc Janπa ob jasno izraæeni po-
trebi po obveπËanju elektrogospodarske javno-
sti zavzel skrivnostno dræo. SodeË po nekate-
rih znamenjih sodi med najbolj ≈nevralgiËne«
toËke vpraπanje, kako organizirati racionalno
poslovanje na podroËjih tarifnih in upraviËe-
nih odjemalcev elektriËne energije. Kako v
ekonomskem pogledu doseËi optimalne uËinke?
Kot je razbrati iz nekaterih javno izraæenih
staliπË Elektra Ljubljana (Elektro novice,
maj), so v vodstvu podjetja odloËeni, da na po-
dlagi energetske zakonodaje nadaljujejo pos-
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David ValentinËiË, novi predsednik
GIZ distribucije.

Foto Miro Jakomin



NE KR©KO

PRVI SESTANEK
MEDDRÆAVNE
KOMISIJE
Drugi torek junija se je v NE
Krπko prviË sestala meddræavna
komisija za spremljanje izvajanja
meddræavne pogodbe o NEK.
Sejo je vodil gostitelj mag. Janez
KopaË, minister za okolje, pro-
stor in energijo, hrvaπko delega-
cijo pa minister za gospodarstvo
dr. Ljubo JuriËiÊ. Kot so posre-
dovali v sporoËilu za medije po
konËani seji, so na njej ocenili,
da se doloËila meddræavne po-
godbe v celoti uresniËujejo. Ko-
misija je NE Krπko naloæila, da
izdela projektno nalogo in naËrt
dejavnosti, potrebnih za pripravo
programa odlaganja nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov
ter izrabljenega jedrskega goriva
in program razgradnje NEK. Pri
projektni nalogi bosta sodelovali
Agencija za radioaktivne odpad-
ke na slovenski strani in Agencija
za posebni odpad na hrvaπki
strani. O naËinu sodelovanja
strokovnih organizacij in NEK
pri pripravi programov pa bo
meddræavna komisija razpravlja-
la na naslednjem sestanku julija,
ki ga bo sklicala hrvaπka stran.
Kot izhaja iz meddræavne pogod-
be, morata biti oba programa
pripravljena do marca prihod-
njega leta. Minister KopaË je 
Ëlane komisije seznanil tudi z de-
javnostmi, ki jih Slovenija zaËe-
nja za sklenitev dolgoroËnih po-
godb o dobavi jedrskega goriva.

Minka Skubic

peπeno preoblikovanje, ki bo v prihodnosti la-
stnikom in potencialnim vlagateljem zagotav-
ljalo sprejemljive donose ob majhnem poslov-
nem tveganju. Poudarili so tudi, da se druæba
Elektro Ljubljana zavestno in naËrtovano
spreminja v sodobno, po evropskih standardih
delujoËe energetsko podjetje.

Miro Jakomin

ELEKTRO CELJE

ODJEMALCI
ELEKTRI»NE ENERGIJE
SO ZADOVOLJNI 
Ker v podjetju Elektro Celje æelijo Ëim bolj za-
dovoljiti potrebe, æelje in priËakovanja kupcev
elektriËne energije, se skrbno ravnajo po zna-
nem naËelu Kupec je naπ kralj. S tem name-
nom so pred nedavnim skuπali z anketo ugoto-
viti, kako njihovi kupci ocenjujejo storitve po-
djetja. Zanimalo jih je vpraπanje, kako so
odjemalci zadovoljni s træenjem elektriËne
energije. Izpolnjenih je bilo sto anket, ki so jih
obdelali in analizirali v podjetju CDE nove teh-
nologije, d. d., (klicni studio). V anketi so bila
vpraπanja zastavljena glede kakovosti dobave
elektriËne energije, razumljivosti raËuna,
odnosa med anketiranimi in usluæbenci podje-
tja, pritoæb in reklamacije, vzdræevanja elek-
troenergetskih naprav, odprave napak, dela
delavcev podjetja in podobno. Kot je pri pred-
stavitvi povzetka ankete pojasnil Andrej Ter-
Ëelj, zbrani podatki kaæejo, da so odjemalci
elektriËne energije zadovoljni s storitvami
Elektra Celje. Skupno je nad storitvami podje-
tja in odnosi zaposlenih v povpreËju zadovolj-
nih dobrih 70 odstotkov strank. Rezultat pa
kaæe, da bi lahko πe marsikaj izboljπali in v
prihodnje dosegli πe viπjo stopnjo zadovoljstva,
predvidoma nekje od 82 do 85 odstotkov.
≈Skrbna analiza ankete in strokovno spremlja-
nje razmer na naπem obmoËju, ki je bistveno
drugaËno kakor pred leti, nam nedvomno ka-
æe, da je æivljenje vedno bolj sofisticirano,
elektriËna energija nepogreπljiva, dela, potreb
in priloænosti pa je zelo veliko,« meni Peter
PetroviË, direktor Elektra Celje.

Miro Jakomin
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ELEKTRO CELJE 

»LANARINA
NE PRESEGA CENE
BUTELJKE
Elektrotehniπko druπtvo Elektro Celje je ob
praznovanju 50-letnice uspeπnega delovanja iz-
dalo zbornik z uvodnimi besedami, ki so jih
zapisali SreËko Maπera, predsednik druπtva,
prof. dr. Marko JagodiË, predsednik Elektro-
tehniπke zveze Slovenije, in Bojan ©rot, æupan
Mestne obËine Celje. Janko Budna (prejπnji
predsednik druπtva) in mag. Marijan Porenta
(Elektrotehniπka zveza Slovenije) sta opisala
prispevek Elektrotehniπkega druπtva Celje k
razvoju elektrifikacije na oæjem in πirπem celj-
skem obmoËju. Druπtvo je bilo ustanovljeno le-
ta 1953, njegov prvi predsednik pa je bil Mir-
ko Zupanc. Najpomembnejπa naloga druπtva
je bila izobraæevanje in vzgoja elektrotehni-
πkih kadrov ter uvajanje modernih metod dela
in tehniËnih reπitev pri elektrifikaciji mesta in
podeæelja. SËasoma je druπtvo svojo dejavnost
razπirilo πe na podroËje specialnih storitev, kot
so izdelava elaboratov idejnih reπitev gradnje

elektriËnih naprav in postrojev, strokovna po-
moË in svetovanje pri gradnji in vzdræevanju
ter drugo. V sedemdesetih letih so Ëlani za oæje
in πirπe celjsko obmoËje izdelali elaborate idej-
nih reπitev nizkonapetostnih prikljuËkov zazi-
dalnih naËrtov stanovanjskih naselij in obrtnih
con, gradnje javne razsvetljave, telekomunika-
cijskih naprav, naprav za kompenzacijo jalove
energije, prikljuËkov MHE na javno omreæje
in drugo. Prvi v Sloveniji so organizirali semi-
narje in izpite za preverjanje znanja za uprav-
ljavce MHE. V dosedanjem obdobju so bili ze-
lo dejavni tudi pri izdajanju raznih strokovnih
publikacij za elektrotehniπko stroko. Poleg te-
ga so si ogledali πtevilne elektroenergetske
objekte doma in na tujem in se seznanili z ra-
zvojnimi teænjami in doseæki. Tako so doslej
organizirali æe veË kakor 130 strokovnih eks-
kurzij v raznih deæelah sveta. Druπtvo, ki ima
sedeæ v prostorih Elektra Celje, trenutno πteje
450 Ëlanov. Kot so duhovito zapisali v zborni-
ku, Ëlanarina po viπini ≈ne presega cene butelj-
ke dobrega πtajerskega vina«.

Miro Jakomin

ELEKTRO GORENJSKA

IZVOLJEN NOV SVET
DELAVCEV
V Elektru Gorenjska so po Zakonu o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju kot prvi v distri-
buciji pred osmimi leti oblikovali Svet delavcev
podjetja. Maja 2003 se je iztekel mandat dose-
danjim Ëlanom, zato je volilna komisija razpi-
sala nove volitve. Potekale so v sredo, 14. ma-
ja, volilno pravico je imelo 310 zaposlenih. 
Svet delavcev pokriva s svojimi Ëlani vse zapo-
slene v podjetju, zato so bili predlagani kandi-
dati, ki bodo zadolæeni za pokrivanje zaposle-
nih v dveh teritorialnih enotah v Kranju in Æi-
rovnici. Za obe obmoËji je bilo predlaganih se-
demnajst kandidatov, od tega dva za obmoËje
Æirovnice in petnajst za obmoËje Kranja. Za
obmoËje Æirovnice sta bila predlagana in tudi
izvoljena Vojko Oman in Damjana Pernuπ. Za
kandidate za Ëlane sveta delavcev za obmoËje
Kranja pa se je izmed predlaganih petnajst vo-
lilo sedem Ëlanov. NajveËje πtevilo glasov in s
tem izvolitev v svet delavcev podjetja Elektra
Gorenjska so dobili Æare ©trukelj, Drago Pa-
pler, Dominik OvniËek, Borut Jereb, Damjan
Peric, Slavko HlebiË in Brigita KopaË Tiπler.
Udeleæba na volitvah v Æirovnici je bila 71, v
Kranju pa 70,7-odstotna. 
Prvo konstitutivno sejo Sveta delavcev podje-
tja Elektro Gorenjska d.d. je po pravilih Za-
kona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v
petek, 23. maja, sklicala predsednica volilne
komisije in dosedanja predsednica Sveta de-
lavcev Rozalija Sabo. Izvoljeni Ëlani so s taj-
nim glasovanjem nato izvolili za predsednika
Sveta delavcev podjetja Elektro Gorenjska
Draga Paplerja, za namestnika (podpredsedni-
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ka) pa Dominika OvniËka. Novoizvoljeni pred-
sednik Drago Papler se je navzoËim zahvalil za
zaupanje, nekdanjim Ëlanom Sveta delavcev za
sodelovanje, nove Ëlane Sveta delavcev pa po-
zval k dobremu delu tudi v prihodnje.

Drago Papler

SINDIKAT DEJAVNOSTI ENERGETIKE

VPLIV SDE SEGA
VSE DO BRUSLJA
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slove-
nije je bil v dosedanjem letoπnjem obdobju po-
leg zavzemanja za ekonomsko in socialno var-
nost delavcev v energetiki izredno dejaven tudi
na mednarodnem sindikalnem podroËju.
VkljuËen je v mednarodne sindikalne organi-
zacije oziroma centrale, kot so PSI, ICEM,
EPSU, EMCEF in druge, ki zdruæujejo zapo-
slene s podroËij javnih sluæb, rudarstva, kemi-
je, energetike in sorodnih panog. Znano je tudi
njegovo delovanje v okviru sindikatov viπe-
grajske skupine ter v okviru sindikatov iz dr-
æav na obmoËju nekdanje Jugoslavije. Na tem
podroËju je prispevek SDE Slovenije izredno
velik, o Ëemer priËajo tudi priznanja iz tujine.
Omenjeni energetski sindikati namenjajo po-
zornost tudi aktualnim ekonomskim procesom
v evropskem prostoru. V novejπem Ëasu se πe
posebej ukvarjajo s socialnimi posledicami od-
piranja trga z elektriËno energijo in v skupnih
nastopih oziroma akcijah skuπajo doseËi pozi-
tivne reπitve na podroËju privatizacije in libe-
ralizacije evropskih elektroenergetskih sektor-
jev. Sicer pa SDE Slovenije sodeluje tudi v mi-
siji Republike Slovenije pri Evropski komisiji
v Bruslju.

Miro Jakomin

S KNJIÆNIH POLIC

PROJEKTIRANJE
ELEKTRI»NIH
INSTALACIJ
V okviri izdaj ljubljanske zaloæbe Viharnik je
pred kratkim izπla knjiga mag. Boπtjana Lilije
Projektiranje elektriËnih inπtalacij - TehniËni
izraËuni, ki je zasnovana kot priroËnik, name-
njen projektantom, izvajalcem, nadzornikom
in vzdræevalcem elektriËnih instalacij, upora-
bna pa je tudi kot izobraæevalni pripomoËek.V
njej so na devetdesetih straneh podrobno opi-
sane osnove graditve objektov s poudarkom na
dokumentaciji pri izvajanju elektriËnih insta-
lacij, nadtokovna zaπËita vodnikov in kablov
ter zaπËita pred elektriËnim udarom. Najti pa
je mogoËe tudi vrsto poglavij, namenjenih kon-
kretnim izraËunom, kot so denimo tehniËni
izraËuni pri projektiranju elektriËnih instala-

cij, izraËuni kratkostiËnega toka in notranje
razsvetljave. Poseben dodatek je namenjen tu-
di predlogom in osnutkom razliËnih dokumen-
tov, potrebnih za izpeljavo posameznih del,
kar knjigi nedvomno dodaja uporabno vre-
dnost. Za knjigo boste morali odπteti dobre πti-
ri tisoËake, podrobnejπe informacije in naroËi-
la pa sprejemajo v zaloæbi Viharnik na telefo-
nu 01/432 91 06.

Brane JanjiÊ
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a omenjeno delovno sre-
Ëanje smo povabili tudi
pooblaπËeno revizorko
Florjano Bohl, ki je so-

delovala æe na podobnem delov-
nem sestanku januarja letos, ko
je predstavila novosti Slovenskih
raËunovodskih standardov pri
pripravi zakljuËnih raËunov in
poroËil za leto 2002.
Problematika, o kateri so udele-
æenci sestanka tokrat izmenjali
mnenja in izkuπnje, hkrati pa
preverili staliπËa stroke, se je na-
naπala na: obvladujoËe in odvi-
sne druæbe oziroma povezana po-
djetja, transferne cene pri naku-
pu elektriËne energije, merila za
razvrπËanje sploπnih stroπkov in
prihodkov na dejavnosti, oblike
raËunovodskih izkazov v skladu s
SRS 35 in zaraËunavanje DDV
pri hiπnih prikljuËkih.
Za vsak tematski sklop je revi-
zorka pripravila pojasnila v skla-
du z noveliranim Zakonom o gos-
podarskih druæbah, prenovljeni-
mi Slovenskimi raËunovodskimi
standardi in predpisi, ki urejajo
davËno podroËje, dodala pa jim
je tudi izkuπnje iz svojega dolgo-
letnega revizijskega delovanja.
Pri vseh sklopih se je razvila æi-
vahna razprava, v kateri so ude-
leæenci predstavili tudi svoje po-
misleke v zvezi z neurejenostjo
zakonodaje in o organizacijski
obliki delovanja javnih gospo-
darskih sluæb, kjer prihaja do
nasprotij interesa dræave in del-

niËarjev. Poudarili so, da neja-
snosti povzroËajo obilo teæav za-
radi razliËnega razumevanja isto-
vrstne problematike, dali pa so
tudi konkretne pobude za enotno
ureditev posameznih podroËij,
kjer so druæbe doslej razliËno
ravnale.
Glede aktualne tematike razmer-
ja obvladujoËih in odvisnih ozi-
roma povezanih druæb smo ugo-
tovili, da mora poslovodstvo
odvisne druæbe v prvih treh me-
secih poslovnega leta sestaviti po-
roËilo o razmerjih z obvladujoËo
druæbo. V njem morajo biti nave-
deni vsi pravni posli, ki jih je
druæba v preteklem poslovnem
letu sklenila z obvladujoËo druæ-
bo ali z njo povezano druæbo ali
na pobudo oziroma v interesu teh
druæb. Navedena morajo biti tu-
di vsa druga dejanja, ki jih je
odvisna druæba storila ali opusti-
la na pobudo oziroma v interesu
teh druæb. Pojasniti je treba, ali
je bila druæba s tem, ko je bilo
storjeno ali opuπËeno takπno de-
janje, prikrajπana, in navesti, ali
je bilo prikrajπanje nadomeπËe-
no. To doloËa tudi 38. Ëlen Ener-
getskega zakona, kjer je oprede-
ljeno, da mora letno poroËilo ob-
segati vsako transakcijo s pove-
zano druæbo oziroma druæbo z
istimi lastniki. PoroËilo o odnosih
do povezanih druæb se revizorju
predloæi hkrati z raËunovodskimi
izkazi in poslovnim poroËilom. V
poroËilu mora biti tudi seznam

podjetij, katerih lastniki so Ëlani
uprave in nadzornih svetov.
Transferne cene pri nakupu elek-
triËne energije tudi sodijo med ti-
sta podroËja, kjer se poraja ne-
kaj dilem. Zakon o davku od do-
biËka pravnih oseb, ki je za jav-
na podjetja obvezujoË glede
opravljanja træne dejavnosti, do-
loËa, da mora davËni zavezanec
poveËati davËne prihodke oziro-
ma zmanjπati davËne odhodke,
Ëe je kupoval oziroma prodajal
povezanim druæbam po cenah,
niæjih oziroma viπjih od povpre-
Ënih cen na trgu. Revizorka je
udeleæence seznanila, da je v pri-
pravi cel paket nove zakonodaje,
ki se nanaπa tudi na transferne
cene in ugotavljanje povpreËnih
cen.
RazvrπËanje sploπnih stroπkov in
prihodkov na regulirane in træne
dejavnosti je del raËunovodske
politike druæb. Zaradi naËela
stalnosti pri oblikovanju meril za
razvrπËanje na posamezne dejav-
nosti je revizorka druæbam pri-
poroËila, da uporabljena merila
zapiπejo v interni akt, ki je lahko
samostojen ali pa sestavni del
Pravilnika o raËunovodstvu. 
V skladu z uredbo o prenosu je
agencija Elesu æe leta 2001 dala
soglasje k predlaganim merilom.
Distribucijska podjetja so v okvi-
ru svojega gospodarskega intere-

ORISTNE
POBUDE
K

Na pobudo Agencije za energijo RS smo se 16. ju-
nija v prostorih agencije v Mariboru sestali finan-
Ëni strokovnjaki vseh petih podjetij za distribucijo
elektriËne energije, Elesa, predstavniki Urada za
energetiko z Ministrstva za okolje, prostor in ener-
gijo ter predstavniki agencije. Æeleli smo poiskati
skupne reπitve za odprta vpraπanja, s katerimi se
finanËni in raËunovodski delavci teh podjetij sre-
Ëujejo pri svojem delu.

N
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V prostorih Agencije za energijo RS je
16. junija potekalo posvetovanje finanËnih
strokovnjakov Elesa, elektrodistribucijskih
podjetij in predstavnikov Ministrstva
za okolje, prostor in energijo ter agencije.

Foto Miro Jakomin



snega zdruæenja prav tako æe leta
2001 oblikovala merila za razvr-
πËanje, vendar pa jih niso posre-
dovala v soglasje agenciji, saj te-
ga veljavna uredba o distribuciji
ne opredeljuje. Agencija za ener-
gijo RS bo zaradi poenotenja na-
Ëina potrjevanja meril za razvr-
πËanje v sklopu priprave predlo-
gov sprememb Energetskega za-
kona in podzakonskih aktov pre-
dlagala ustrezne spremembe ozi-
roma dopolnitve. Jeseni bo agen-
cija skupaj z GIZ distribucije or-
ganizirala sestanek na temo mo-
rebitnih potrebnih sprememb do-
sedanjih meril.
Glede oblike raËunovodskih iz-
kazov za javna podjetja smo ugo-
tovili, da jih v obveznem, mini-
malnem okviru doloËa SRS 35.
Agencija pripravlja pravilnik o
podatkih, v katerem bo podro-
bneje opredelila vsebino raËuno-
vodskih izkazov reguliranih po-
djetij, ki jih potrebuje za svoje
delo. Njihovo vsebino bo uskladi-
la z Ministrstvom za okolje, pro-
stor in energijo.
ZaraËunavanje DDV pri hiπnih
prikljuËkih na elektroenergetsko
omreæje pri distribucijskih po-
djetjih prav tako poraja nekaj
vpraπanj. Zaradi uporabe razli-
Ënih stopenj davka na dodano
vrednost pri zaraËunavanju pri-
kljuËkov za stanovanjske objekte
in razliËnih razlag tega vpraπanja
posameznih enot DURS smo se
odloËili, da pridobimo enotno
mnenje Glavnega davËnega ura-
da. Za to nalogo je pristojna
agencija. 
Ob koncu sestanka so udeleæenci
spregovorili πe o nekaterih dru-
gih pereËih vpraπanjih posame-
znih distribucijskih podjetij, kot
so na primer vpraπanja plaËilnih
rokov. Predstavniki agencije smo
udeleæence tega zanimivega in ko-
ristnega sreËanja obvestili, da se
pripravlja novelacija Pravilnika
o doloËitvi cen za uporabo elek-
troenergetskih omreæij in kriteri-
jih za upraviËenost stroπkov, kjer
bo to posebej opredeljeno. Da so
bile teme res aktualne, potrjuje
podatek, da je 24 udeleæencev na
sestanku dejavno sodelovalo kar
πtiri ure, dogovorili pa smo se, da
bomo tudi v prihodnje Ëim veË
vpraπanj reπevali skupaj, s sode-
lovanjem uporabnikov, regula-
torjev in strokovnjakov.

Darja Frank

Reguliranje s kakovostjo
napajanja
Agencija za energijo RS je v zaËetku marca objavila javni poziv
kandidatom, ki bi æeleli sodelovati v projektu Reguliranje s kako-
vostjo napajanja. Odziv je bil dober in prvega sestanka, ki je bil
7. maja, se je udeleæilo vseh 18 prijavljenih strokovnjakov. V za-
Ëetka junija so se sreËali tudi Ëlani vseh treh delovnih skupin.
Agencija je v okviru nalog, ki jih izvaja skladno z doloËili Ener-
getskega zakona, æe opravila pomembno nalogo in uvedla pravila
za ekonomsko regulacijo podjetij, ki izvajajo gospodarske javne
sluæbe distribucije in prenosa elektriËne energije. Delovno telo
pa je bilo ustanovljeno z namenom, da ekonomski vidik dopolni-
mo πe z regulacijo s kakovostjo napajanja. V dræavah, ki æe ima-
jo nekaj izkuπenj z odprtjem trga in ki so uvedle samo ekonom-
sko regulacijo, je praksa pokazala, da je to premalo za zagotav-
ljanje kakovostne in zanesljive oskrbe. ElektriËni mrki so za
marsikoga pomenili πok pa tudi streznitev. 
Statut Agencije za energijo RS dovoljuje ustanovitev zunanjih in
notranjih delovnih teles. Na podlagi tega so bila postavljena no-
tranja pravila za uresniËevanje projekta. »lani delovnega telesa
so mi kot internemu koordinatorju zaupali tudi vlogo predsedni-
ka. Na prvem skupnem sestanku je predstavnik Ministrstva za
okolje, prostor in energijo dr. Franc ÆlahtiË predstavil usmeritve
za zagotavljanje kakovostnejπe elektriËne energije v Sloveniji.
Opredelil je definicije kakovosti, nadaljeval z institucionalnimi in
regulatornimi okviri ter predstavil naloge posameznih akterjev.
Posebej je poudaril, da se bo delovno telo ukvarjalo samo z na-
logami prenosa in distribucije in v tem smislu pripravilo pravila
oziroma predloge za spremembo drugih aktov.
V razpravi so Ëlani delovnega telesa potrdili usmeritev agencije o
treh vidikih kakovosti, ki je skladna tudi s staliπËi sveta mednaro-
dnih regulatorjev (CEER Council of European Energy Regula-
tors) - in ti so: komercialna kakovost, neprekinjenost (zaneslji-
vost) napajanja in kakovost napetosti. Skladno s tem smo obliko-
vali tri delovne skupine s po πestimi Ëlani, njihovo vodenje pa so
prevzeli: mag. Boris Kupec iz Elektra Celje, mag. Zvonko Toroπ
iz Elektra Primorska in mag. Peter Bergant iz Elektra Ljubljana.
V skupinah so najprej pregledali izhodiπËa za pripravo akta za re-
guliranje s kakovostjo napajanja in jih dopolnili. »lani vseh treh
skupin so poudarili potrebo po enotnem sistemu zajemanja po-
datkov, ki morajo biti primerljivi med posameznimi podjetji in tu-
di v mednarodnem prostoru. Delovna skupina za komercialno
kakovost in delovna skupina za neprekinjenost (zanesljivost) na-
pajanja sta si zadali nalogo, da bosta natanËneje opredelili izje-
mne primere, ki so zapisani v standardu SIST EN 50160. Ti izje-
mni primeri so: izredne vremenske razmere in druge naravne ka-
tastrofe, motnje, ki jih povzroËi tretja oseba, ukrepi dræavnih or-
ganov, stavke, viπja sila in zmanjπanje oskrbe z elektriËno energi-
jo zaradi zunanjih dogodkov. Vse tri delovne skupine se bodo
spopadle z iskanjem najprimernejπih strokovnih izrazov, saj opa-
æamo, da imamo z njimi v slovenskem jeziku πe kar nekaj teæav.
»lani delovnih skupin so se strinjali s predlogi povezave med po-
sameznimi elementi kakovosti oziroma izpolnjevanjem ravni ka-
kovosti in ceno za uporabo omreæja. Sprejeli so tudi spremembo
uporabe izraza ≈standard« za posamezne elemente kakovosti in
ga nadomestili z izrazom ≈raven kakovosti«, da ne bi prihajalo
do nejasnosti ali zamenjav s tehniËnimi standardi, sprejetimi v
standardizacijskih organizacijah (IEC, Cenelec, SIST). 
Delovne skupine bodo pripravile predloge aktov do konca leta,
tako da bomo lahko prihodnje leto æe ocenili uËinke povezave
med ceno za uporabo omreæja in kakovostjo. 

Ervin Serπen
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ot je znano, so elektro-
distributerji v okviru
GIZ distribucije elek-
triËne energije septem-

bra leta 2001 pri dr. Maksu Taj-
nikarju (Ekonomska fakulteta v
Ljubljani) naroËili pripravo pro-
jekta koncentracije kapitala in
poslovnih funkcij za vseh pet
elektrodistribucijskih podjetij,
ga v oktobru prejeli in ga po pre-
gledu v GIZ novembra 2001 po-
sredovali Uradu za energetiko
pri MOPE. V tem projektu so
opredeljena statusna vpraπanja
ter pravni akti, kapitalska struk-
tura, pravno organizacijska obli-
ka in postopek ustanovitve hol-
dinga, pravna razmerja med hol-
dingom in odvisnimi druæbami
ter osnutek akta o ustanovitvi
druæbe z omejeno odgovornostjo.
Urad za energetiko je v Uradnem
listu πtevilka 61-62/27.7.2001
objavil javno naroËilo za izvajal-
ca Strateπkega naËrta privatizaci-
je elektrogospodarstva in premo-
govniπtva in izbral za izvajalca
Pricewaterhouse Coopers d. o. o.
(PWC). Kot rdeËa nit se skozi vse
dogajanje, dejavnosti in pogovore
bodisi na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo bodisi v Gos-
podarskem zdruæenju za energe-
tiko pri GZS bodisi v GIZ distri-
bucije elektriËne energije vleËe te-
æak ekonomski poloæaj posame-
znih elektrogospodarskih podjetij
in πe posebej distribucije.
V zvezi s tem so se leta 2001 lotili
ponovnega vrednotenja osnovnih
sredstev v vseh elektrogospodar-
skih podjetjih, kar je bilo tudi
opravljeno in je priπlo tudi do
znatnega slabljenja osnovnih
sredstev. To se je v poslovnem po-
roËilu podjetja Elektro Maribor
za leto 2001 izkazalo kot izguba v
viπini 19 milijard tolarjev. Zaradi
tega se je obraËunana amortizaci-
ja zniæala s 6,5 milijarde tolarjev
na 3,5 milijarde tolarjev, kar pa
vseeno ni bilo zadosti, da bi bila
amortizacija pokrita s prihod-
kom niti v letu 2002, na nekoliko
drugaËen naËin pa niti ne leta
2003, ko je v gospodarskem naËr-
tu πe vedno predvidena izguba v
viπini 1,5 milijarde tolarjev.
Na sestanku pri podjetju Nebra
so se 1. julija 2002 (GIZ, MOPE)
dogovorili, da se omenjeni pro-
jekt koncentracije kapitala in po-
slovnih funkcij za pet elektrodi-

stribucijskih podjetij dopolni z
analizo zaposlenih - æivi viri, z iz-
delavo strateπkega poslovnega
naËrta, s predstavitvijo konflikta
interesov (zunanjih - rast kapita-
la, notranjih - socialna varnost).
To je bilo nato uresniËeno na
skupπËini GIZ distribucije 2. juli-
ja 2002 z naroËilom, da se pri-
pravi druga faza omenjenega
projekta. ©tudija, ki je nastala
pod vodstvom dr. Maksa Tajni-
karja, je svetovalnega znaËaja in
sluæi predvsem kot podlaga in iz-
hodiπËe za program ukrepov za
poveËanje uËinkovitosti in racio-
nalnosti poslovanja po posame-
znih podjetjih distribucije. 
Distributerji so 18. novembra
2002 Ministrstvo za okolje, pro-
stor in energijo seznanili s πtudijo
in dejavnostmi, ki so jih zaËeli
izvajati v posameznih elektrodi-
stribucijskih podjetjih. Iz javne-
ga podjetja Elektro Maribor so
vladi RS poslali okvirni program
ukrepov 16. januarja 2003 in se
tudi opredelili do te πtudije. 

Izboljπati ekonomski
poloæaj distribucije!
≈Tako se ne strinjamo z ugotav-
ljanjem produktivnosti delovne

Po sklepu vlade naj bi v elektrodistribucijskih po-
djetjih ugotovili upraviËenost stroπkov poslovanja
ter zagotovili najveËje moæne uËinkovitosti poslo-
vanja tudi s koncentracijo kapitala in poslovnih
funkcij. V tem primeru gre gotovo za temo, ki za-
deva vse ravni elektrodistribucije in je ne nazadnje
tesno povezana tudi z usodo zaposlenih. Dosedanje
in prihodnje dejavnosti na tem podroËju sta tokrat
predstavila Stanislav Vojsk, novi direktor Elektra
Maribor, in svetovalec ©tefan Lutar. Posebej sta
poudarila nekatere pomembnejπe vidike pri racio-
nalizaciji in optimizaciji podjetja s poudarkom na
zmanjπevanju poslovnih stroπkov.
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Stanislav
Vojsk, novi
direktor
podjetja
Elektro
Maribor.

©tefan Lutar,
nekdanji
direktor, sedaj
svetovalec.

Foto Miro Jakomin



sile le na treh tehniËnih podat-
kih, kakor tudi ne s preveË pou-
darjenimi trænimi elementi izva-
janja dejavnosti na πkodo delova-
nja tehniËnega sistema. Strinja-
mo pa se z izhodiπËem, da bi pred
privatizacijo distribucije morali
izboljπati ekonomski poloæaj di-
stribucije, saj bo na ta naËin dr-
æava veË dobila za delnice, ki jih
misli prodati strateπkemu par-
tnerju. K temu pa le malo pripo-
morejo akcijski programi, Ëe ne
bodo vzpostavljena normalna ce-
novna razmerja v Gospodarski
javni sluæbi dobava tarifnim
odjemalcem. ReËi pa moramo, da
smo zastavljene naloge na podla-
gi sklepa vlade z dne 14. junija
2001 deloma æe uresniËili s spre-
jetjem gospodarskega naËrta za
leto 2003. V okvirnem programu
ukrepov smo nakazali moænosti
zmanjπevanja zaposlenih na dalj-
πi rok, predvsem z ≈oËiπËenjem«
gospodarskih javnih sluæb in 
z nekaterimi organizacijskimi
spremembami znotraj podjetja.
O kakrπnih koli variantah pove-
zovanja elektrodistribucijskih
podjetij v akcijskih programih ne
razmiπljamo, saj so podlage za to

bile dane v predlogu o ustanovi-
tvi holdinπke druæbe in o povezo-
vanju nekaterih funkcij, pri Ëe-
mer gre tudi za posredno racio-
nalizacijo poslovanja posame-
znih podjetij. O naπem predlogu
se veËinski lastnik oziroma pred-
stavniki lastnika za zdaj πe niso
opredelili,« sta v drugi polovici
maja pojasnila direktor Stanislav
Vojsk in svetovalec ©tefan Lutar.
Nazadnje so elektrodistributerji
iz Ministrstva za okolje, prostor
in energijo 8. marca 2003 prejeli
πe zahtevo, da izdelajo akcijske
programe po enotni shemi v os-
mih toËkah in dveh oblikah (gro-
bi veËletni in podrobni letni). Æe-
lja je bila, da bi tako izdelane ak-
cijske programe, ki naj bi jih po-
trdili πe nadzorni sveti, dostavili
ministrstvu do 30. aprila. Ta ter-
min je bil pozneje podaljπan do
15. maja. V javnem podjetju
Elektro Maribor so tak akcijski
program pripravili, nadzorni
svet pa je o njem razpravljal na
seji 15. maja in ga z nekaterimi
korekcijami tudi potrdil. 
V zvezi s poslovno vizijo podjetja
je Vojsk povedal, da ima Elektro
Maribor vse podlage za dober ra-

zvoj, seveda pa se mora tako kot
druga elektrodistribucijska po-
djetja v Sloveniji πe prilagoditi
vsem spremembam, ki jih prina-
πa energetski zakon. Ukrepi raci-
onalizacije poslovanja podjetja
so razdeljeni v dva poglavitna de-
la, in sicer v træni del (prodaja
upraviËenim odjemalcem, stori-
tve) in v regulirane dejavnosti
oziroma GJS. Tako bodo morali
v gospodarskih javnih sluæbah
poiskati storitve, ki so na trgu, in
na ta raËun ne poveËevati πtevila
zaposlenih. Z namenom nadalj-
njega zmanjπevanja stroπkov so
letos zaËeli tudi z zdruæevanjem
nekaterih poslovnih funkcij (pro-
daja tarifnim odjemalcem). Z
zdruæitvijo dveh doslej loËenih
enot na obmoËju mesta Maribor
so dosegli, da so informacije vsem
odjemalcem dosegljive na enem
mestu. NaËrtujejo pa tudi reor-
ganizacijo sektorja storitev, ki
naj bi jo uresniËili v primerni or-
ganizacijski obliki, o kateri pa se
za zdaj πe niso odloËili.

Miro Jakomin
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V akcijskem programu, ki so ga pripravili
v delniπki druæbi Elektro Maribor, predvi-
deni ukrepi prispevajo k zmanjπevanju
stroπkov poslovanja. Gospodarski javni
sluæbi izvajanje distribucijske dejavnosti
in upravljanje distribucijskega omreæja sta
z omreænino formalni, pokriti ob pogoju,
da bo iz GJS dobava tarifnim odjemalcem
ta omreænina tudi uresniËena. Teæava je v
tem, da dobava tarifnim odjemalcem ni v
stanju najeti kredita za plaËevanje elek-
triËne energije proizvodnji, ker ni jasno, iz
katerega vira naj bi te kredite vraËali. Ker
pa je treba prevzeto energijo, tako HSE-ju
kot Elesu GENu (NEK) sproti plaËati, se
ponavlja situacija iz leta 2002, ko zmanj-
ka sredstev za plaËilo omreænine uprav-
ljavcu in se v rezultatu poslovanja pokaæe
primanjkljaj pri pokrivanju amortizacije,
so pojasnili v vodstvu podjetja Elektro Ma-
ribor. Pripomnili so πe, da bodo letos izva-
jali sprejeti akcijski program in tudi redno
spremljali njegove uËinke. O tem bo Elek-
tro Maribor meseËno obveπËal Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, trimeseËno
pa tudi nadzorni svet podjetja.

Podjetje Elektro Maribor je v svo-
jih obmoËnih enotah (Slovenska Bi-
strica, Ptuj, Gornja Radgona,
Murska Sobota, Maribor mesto in
Maribor okolica) uvedlo informa-
cijske pisarne. Za obveπËanje o sta-
nju raËunov, prekinitvah dobave
elektriËne energije zaradi vzdræe-
valnih del in podobno ima πe po-
sebno vlogo klicni center, ki je po-
vezan s distribucijskim centrom vo-
denja (DCV). V Elektru Maribor 
skrbno spremljajo tudi zadovoljstvo
zaposlenih kot pomemben dejavnik
organizacijske klime. V ta namen
med zaposlenimi z anketo ugotav-
ljajo, kako so ti zadovoljni z obve-
πËanjem, izobraæevanjem, delovni-
mi razmerami in podobno; eno od
vpraπanj je tudi, kaj si zaposleni
æelijo, da bi se v podjetju spremeni-
lo na bolje. Za uËinkovitejπo komu-
nikacijsko povezanost in obveπËe-
nost zaposlenih pa izdajajo tudi in-
terno glasilo Naπ informator.



nogokrat je zaradi te-
ga izraæeno nezado-
voljstvo prihodnjih
odjemalcev, katerim v

soglasjih za prikljuËitev na distri-
bucijsko mreæo podajamo mesto
razpoloæljive kakovostne elektri-
Ëne energije daleË od najbliæjih
vodov oziroma naprav.
Namera Elektro Celje, d. d., je v
prvih petih letih doseËi pri veËini
odjemalcev kakovostno dobavo
elektriËne energije, kot je to
opredeljeno v Uredbi o sploπnih
pogojih za dobavo in odjem elek-
triËne energije (Uradni list RS,
πt. 117/02). Temu ustrezno so na-
Ërtovana investicijska vlaganja
za 10-letno obdobje, kar je pri-
kazano v tabeli spodaj desno.
Pri naËrtovanju novih objektov
ter njihovem vzdræevanju se sre-
Ëujemo z zahtevami soglasjeda-
jalcev ter zahtevami lastnikov
zemljiπË, preko katerih potekajo
EE vodi in naprave. Njihovi po-
goji podaljπujejo pripravo pro-
jektne dokumentacije in poveËu-
jejo potrebna sredstva æe v zaËe-
tni fazi investicije.
Uredba o sevanju v naravno in
æivljenjsko okolje zahteva druga-
Ëne reπitve vodov in naprav. Pro-
blematiko reπujemo z veËjimi
odmiki od tal oziroma bliænjih

objektov ali pa s kabliranjem ce-
lotnih prikljuËnih vodov oziroma
posameznih razpetin, kar pa po-
veËuje investicijska vlaganja.
Sprejemanje sklepov nekaterih
obËin o plaËevanju nadomestila
za uporabo stavbnih zemljiπË za
obstojeËe vode in naprave pred-
stavlja ob posploπitvi teh zahtev
na vse vode in naprave potrebna
sredstva v viπini najmanj 300 mi-
lijonov tolarjev na leto.
Dejavnosti za racionalizacijo po-
slovanja lahko razdelimo na po-
droËje materialov oziroma tehno-

loπkih reπitev ter na podroËje
gradbenih in elektromontaænih
del. Æe veË let uvajamo pri naËr-
tovanju in izvedbi tehnoloπke re-
πitve, ki vodijo k zmanjπevanju
stroπkov gradnje novih objektov
ali pa stroπkov vzdræevanja ob-
stojeËih.
Letos smo zaËeli tudi projekt po-
sodobitve tehnoloπkega dela DCV
Elektro Celje in oddaljenih de-
lovnih mest. S posodobitvijo pro-
cesne in programske opreme bo-
mo izboljπali nadzor nad celo-
tnim elektroenergetskim omre-
æjem in vpeljali nove funkcional-
nosti, ki bodo omogoËale izvaja-
nje analiz z veliko DMS in pre-
verjanje posledic stikalnih mani-
pulacij.
V okviru poslovnih funkcij bomo
izboljπali komunikacije in odziv-
nost odjemalcev elektriËne ener-
gije, za kakovostno uporabo na-
povedi in ovrednotenja obreme-
nitve pa bomo v naslednjih letih
postopno zgradili podsistem za
daljinsko odËitavanje πtevcev
upraviËenih odjemalcev.
Na podroËju telekomunikacij bo-
mo z digitalizacijo prilagajali om-
reæja novim tehniËnim in poslov-
nim potrebam. Skladno s spreje-

Iz poslovnih knjig Elektro Celje, d. d., je razvidno,
da je odpisanost osnovnih sredstev 70-odstotna (vir
- Poslovno poroËilo za leto 2002), in sicer 73-od-
stotna za gradbeni del in 66-odstotna za opremo.
Starost elektroenergetskih vodov in naprav, odpisa-
nost opredmetenih osnovnih sredstev, odloËbe elek-
troenergetskih inπpektorjev, kakor tudi pritoæbe
odjemalcev elektriËne energije opozarjajo na sta-
nje, ko ne moremo zagotavljati kakovostne oskrbe
elektriËne energije.
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Plan investicij v EE objekte za obdobje
od 2003 do 2012

Leto NaËrtovane Predvideno
investicije v poveËanje
osnovna planskih
sredstva (SIT) investicij (%)

2003 3.281.600
2004 3.486.700 6
2005 3.691.800 6
2006 3.913.308 6
2007 4.148.106 6
2008 4.396.993 6
2009 4.616.843 5
2010 4.847.685 5
2011 5.090.069 5
2012 5.344.572 5
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ENERGETSKI TRG ZA GOSPODINJSTVA
LETA 2007
Skladno z liberalizacijo evropskih trgov z elektriko in
zemeljskim plinom, ki jo je dokonËno potrdil evropski
parlament, si bodo veliki odjemalci lahko izbrali svo-
jega dobavitelja energije leta 2004, gospodinjstva pa
od 1. julija 2007. Potrjeni naËrt z odpiranjem evrop-
skega trga zamuja za dve leti in pol, saj je bilo sprva
naËrtovano, da se bo evropski trg popolnoma odprl æe
leta 2005, kompromis pa je iztræila Francija. Zanimi-
vo je πe, da najnovejπi evropski naËrt liberalizacije
energetskega trga predvideva loËitev sistemov za proi-
zvodnjo in distribucijo elektriËne energije, tako da teh
dveh dejavnosti ne bo veË moglo izvajati eno samo po-
djetje. »lanice pa lahko s to loËitvijo poËakajo do 1.
julija 2007.
Finance, 9. junij

HOLDING NAJ BI IZPLA»AL DELNI»ARJE DEM
Holding Slovenske elektrarne, ki je skoraj 80-odstotni
lastnik Dravskih elektrarn Maribor, je pripravljen
odkupiti deleæe 25 delniËarjev, ki imajo v Dravskih
elektrarnah 20,5-odstotni lastniπki deleæ. Zanje je pri-
pravljen izplaËati okrog 19 milijard tolarjev, Ëe se bo-
do za prodajo odloËile vse druæbe za upravljanje in
njihove pooblaπËene investicijske druæbe in Ëe se bodo
odpovedali vsem toæbam, ki so jih vloæile tako proti
Holdingu kot tudi Dravskim elektrarnam. »e bodo
odkup izpeljali, bo HSE postal stoodstotni lastnik
Dravskih elektrarn, kar pa naj ne bi prineslo bistve-
nejπih sprememb oziroma naj bi se spremenila le se-
stava sedanjega nadzornega sveta, ki bi jo prilagodili
razmeram v drugih druæbah.
VeËer, 14. junij

APRILA REALNO VE»
Aprila zasluæene in maja izplaËane plaËe so se realno
poveËale, saj je povpreËna bruto plaËa aprila letos
znaπala 246.982 tolarjev, kar je za 1,3 odstotka veË
kot marca lani in kar za 7,9 odstotka veË kot v istem
mesecu lani. Podoben izraËun pa velja tudi za pov-
preËne neto prejemke, saj naj bi zaposleni prejeli
154.810 tolarjev, kar je bilo za osem odstotkov veË
kot v istem Ëasu lani. Manj razveseljiva pa je primer-
java v evrih, saj je aprilski zasluæek v povpreËju zna-
πal 665 evrov, za 395 evrov pa je bilo prispevkov. Ali
πe nekoliko drugaËe, majska izplaËila so bila za 4,4
odstotka ali za dobrih 28 evrov viπja od lanskih maj-
skih izplaËil.
Delo, 17. julij

RAZDEV©EK ZAPUSTIL ELEKTRO.TK
Direktor Debitela Borut Razdevπek, ki je bil zasto-
pnik skupnega telekomunikacijskega podjetja sloven-
skega elektrogospodarstva Elektro.TK, se je odloËil, da
po izteku pooblastila ne bo veË sodeloval pri tem pro-
jektu. Kot je dejal, je zelo teæko zadostiti priËakova-
njem vseh lastnikov, saj naj bi ti imeli zelo velike zah-
teve, zato vidi veË izzivov v mobilni telefoniji oziroma
v svojem dosedanjem podjetju. Teæave naj bi tudi bi-
le, ker je treba omreæje elektropodjetij πe nadgraditi
in pred tem uskladiti interese in pravna razmerja
med delniËarji. Sicer pa je Razdevπka na njegovem
poloæaju zamenjal Ferdinand ValenËak, ki v Holdin-
gu Slovenske elektrarne skrbi za telekomunikacije.
Finance, 19. junij

Priredil Brane JanjiÊ

to politiko MOPE bomo træili
preseæke TK zmogljivosti pre-
ko novoustanovljenega podjetja
Elektro TK, d. o. o. V ta namen
bo treba razvijati organizacijski
vidik TK dejavnosti v ustrezne
oblike in razvijati elemente TK
omreæja.
Elektro Celje, d. d., uresniËuje
nove investicije ter investicijska
vzdræevalna dela z zaposlenimi v
enoti elektrogradenj in servisov
ter zaposlenimi v sluæbi vzdræe-
vanja (elektro-montaæna dela), s
kooperanti, izbranimi na podlagi
javnih razpisov (gradbeno-mon-
taæna dela) ter s podjetji, izbrani-
mi na podlagi pridobivanja po-
nudb (elektro-montaæna in grad-
beno-montaæna dela).
Ves material za potrebe tovrstnih
investicij izberemo na podlagi
javnega razpisa in ga izvajalci del
dvignejo v skladiπËih Elektro Ce-
lje, d. d. Za potrebe uresniËeva-
nja drugih investicij oziroma in-
vesticijskih vzdræevalnih del (te-
lekomunikacije, vodenje, RTP-
ji, RP-ji itd.), dobavitelje opre-
me izberemo na podlagi javnih
razpisov.
Iz opisanega je razvidno, da le
elektro-montaæna dela, ki jih
izvajamo sami, niso predmet jav-
nih razpisov. Ob upoπtevanju
zmanjπevanja πtevila zaposlenih
(odhodi v pokoj) je tudi na tem
podroËju priËakovati javne raz-
pise. 
Sluæba vzdræevanja opravlja tudi
investicijska vzdræevalna dela. V
pripravi je predlog prestavitve
teh zaposlenih v enoto elektro-
gradenj in servisov, kar pomeni,
da se preostali zaposleni v sluæbi
vzdræevanja ukvarjajo le z vzdr-
æevanjem in delom s strankami.
Nadaljnja racionalizacija poslo-
vanja na podroËju delovne sile
bo, ob upoπtevanju vgradnje no-
vih kakovostnejπih materialov,
zmanjπevanje πtevila nadzorniπ-
tev. Sicer pa je vse te ukrepe in
racionalizacijo v tem trenutku
nemogoËe ovrednotiti s konkre-
tnimi πtevilkami v dejanskih le-
tih. Vsekakor pa bomo tako, kot
je æe praksa, sledili vsem z Agen-
cijo za energijo dogovorjenim
ukrepom za racionalizacijo po-
slovanja.

SreËko Maπera 
Alojz MaËek
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a slavnostni prireditvi
so bili poleg predstav-
nikov iz Ministrstva za
okolje, prostor in ener-

gijo navzoËi tudi πtevilni pred-
stavniki obËinskih, gospodar-
skih, kulturnih, znanstvenih in
izobraæevalnih ustanov, partner-
skih podjetij, kupcev, dobavite-
ljev in kooperantov ter elektro-
gospodarskih in drugih podjetij. 
Goste je pozdravil Peter PetroviË,
direktor podjetja Elektro Celje,
in v uvodnem govoru predstavil
nekatere najpomembnejπe inve-
sticijske projekte (posodobitev
distribucijskega centra vodenja,
konËanje del v novi RTP 110/20
kV Laπko itd.), ki letos sovpada-
jo s praznovanjem 90-letnice celj-
ske distribucije (o njih smo pisali
æe v aprilski πtevilki Naπega sti-
ka). Poleg tega se je na prireditvi
zvrstilo πe nekaj drugih priloæno-
stnih nagovorov. 
Mag. Janez KopaË, minister za
okolje, prostor in energijo, je
omenil dosedanja razburkana
obdobja od Ëasov industrializaci-
je in elektrifikacije do poznejπe
privatizacije in liberalizacije. Po-
sebej je opozoril na trenutne ev-
ropske procese na podroËju pri-
vatizacije in liberalizacije trga z
elektriËno energijo, ki nas nava-

jajo na premislek o tem, kaj je πe
treba uresniËiti znotraj elektro-
distribucijskih podjetij. Trg s tu-
jo konkurenco nedvomno zahte-
va bolj poglobljeno sodelovanje
med elektrodistribucijskimi po-
djetji, pa tudi v povezavi z doma-
Ëimi proizvajalci elektriËne ener-
gije. Pred distribucijskimi podje-
tji so veliki izzivi pri odgovoru na
vpraπanje, kako se prilagoditi
zahtevam Evropske unije, pa
vendar ohraniti doloËeno poslov-
no samostojnost.

ZaËetek tehnoloπkega
razvoja 
Savnostni govornik prof. dr. 
Maks Babuder je izËrpno orisal
najpomembnejπe znaËilnosti v
Ëasovnem razponu obstoja po-
djetja Elektro Celje, ki ima svoje
zaËetke neposredno pred prvo
svetovno vojno in je doæivljalo
velike, neslutene spremembe dr-
æavnih institucionalnih okvirov.
S tem so se temeljito spreminjali
tudi pogoji poslovanja, na katere
pa je vplivala πe cela vrsta niË
manj pomembnih dejavnikov.
Vsaj nekaj vplivnih dejavnikov je
sledilo vrveæu druæbenih spre-
memb, drugi so kazali bolj ali
manj enakomeren tok in mednje
sodijo: obseg porabe elektriËne

energije, tehnoloπki napredek de-
lovnih metod in sredstev, rast ka-
drovskega potenciala in znanja v
sploπnem.
Pospeπen razvoj se je zaËel odvi-
jati v obdobju po drugi svetovni
vojni. Pomanjkanje kakovostne
sodobne opreme in materiala je
zelo oviralo ta proces. Kljub te-
mu so snovanje graditev, obrato-
vanje in vzdræevanje razdelilnega
omreæja in postrojev dolgo Ëasa
uspeπno obvladovali πtevilni odli-
Ëni elektrotehniki in inæenirji.
Med njimi je prof. dr. Babuder
(ob tveganju, da bo mogoËe kdo
nehote prezrt, kot se je izrazil) za
posamezna distribucijska podje-
tja omenil naslednja zasluæna
imena: Sajovic, RabiË, Randl,
Raspet, Zupanc, GregorËiË, De-
belak (Elektro Celje); Primc, Je-
sih, Tome, ©orn, ©tajdohar,
Mavko, Oblak, Brvar, Pirnat,
Gril (Elektro Ljubljana); Koro-
πec st., Sakelπek, HoËevar, Baro-
viË (Elektro Maribor); Chvatal,
Vozel, GrËar (Elektro Gorenj-
ska); Kranjc, Hvala, ArËon, ©to-
kelj (Elektro Primorska).

Nadaljnje obdobje
hitrejπega vzpona
Proti koncu petdesetih in v πest-
desetih letih se zaËne hitrejπi
vzpon, podprt z moËno kadrov-
sko okrepitvijo πtevilnih inæenir-
jev (kot je dejal prof. dr. Babu-
der, jih je preveË, da bi vse ome-
nil in mnogi so πe med nami). Na-
daljuje se ambiciozni program
graditve transformatorskih po-
staj 110/20 kV veËjih moËi. SËa-
soma je vgrajena visokonapeto-
stna oprema slabe kakovosti in
terja izjemno skrb pri zakljuËni
kontroli kakovosti pri domaËih
proizvajalcih, po vgraditvi pa di-
agnosticiranje stanja v obratova-
nju. ZaËne se uporaba sodobnih
sistemov krmiljenja, zaπËite in si-
gnalizacije. O napravah za pro-
cesno vodenje sistema πe ni nika-

USPE©NIH LET CELJSKE
ELEKTRODISTRIBUCIJE 
90

Praznovanje 90-letnice distribuiranja elektriËne
energije na oæjem in πirπem obmoËju podjetja Elek-
tro Celje je doseglo vrhunec konec maja v modri
dvorani celjskega sejma. Na slavnostni prireditvi je
bil osrednji govornik prof. dr. Maks Babuder, ki je
najprej orisal dosedanji razvoj podjetja Elektro
Celje, zatem pa je spregovoril tudi o πirπi proble-
matiki slovenske elektrodistribucije. Njegove besede
je kot rdeËa nit povezovala misel, da elektrodistri-
bucija izhaja iz Ëvrstih korenin izkuπenj in je s so-
dobnim inæenirskim znanjem na poti v uËinkovito
prihodnost.

N

26



krπnega sledu. Kakovost 110 kV
opreme je obupno slaba, pogosto
se dogajajo okvare kot eksplo-
zije instrumentnih transforma-
torjev, odklopnikov, prenapeto-
stnih odvodnikov. Kabelsko om-
reæje je tehnoloπko zastarelo. V
zaËetku 70-tih se zaËne proizvo-
dnja domaËih kablov s polietilen-
sko izolacijo. Niti pribliæno ne
dosegajo evropske kakovosti.
≈Iz tistega Ëasa se spominjam ka-
belske povezave za napajanje tu-
ristiËnega centra na Kopah. Po
πtevilnih okvarah so kabelske
spojke nadomeπËale okvarjene
dele kabla praktiËno vzdolæ cele
trase. V tem smislu bi lahko z na-
vajanjem podobnih problemov
nadaljeval. Veliko pasti je bilo na
tej serpentinasti poti, ampak ho-
rizont je æarel. In prav nam pride
ta, precej svobodna interpretaci-
ja Maove misli: strokovni poten-
cial kadrov v distribuciji se je bo-
gatil z izkuπnjami in oËiten na-
predek so dokazovali πtevilni te-
hniËni doseæki,« je dejal prof. dr.
Babuder.
V tem smislu je med tehniËnimi
pridobitvami omenil doloËitev
standardnih sosednjih nazivnih
napetosti omreæja 110 kV in 20
kV, graditev prvih transforma-
torskih postaj 110/X kV, uporabo
novih PVC in PE kablov ter nove
kabelske tehnike pri spojnem
materialu in konËnikih, uporabo
samonosnega kabelskega snopa v
nizkonapetostnem omreæju, tipi-
ziranje hiπnih prikljuËkov, upo-
rabo MTK naprav za daljinski
preklop dvotarifnih πtevcev, uva-
janje novih sekundarnih siste-
mov, uporabo malooljnih odklo-
pnikov veËje izklopilne zmoglji-
vosti, uvajanje sodobnih reπitev
prenapetostne zaπËite, nove reπi-
tve pri ozemljevanju nevtralne
toËke v srednjenapetostnem om-
reæju, pripravo in uveljavljanje
tehniπkih predpisov in normati-
vov ter standardov za opremo v
distribucijskem sistemu.
Razvilo se je tehniπko okolje, ki
je ob uporabi sodobnega in v sve-
tu razpoloæljivega znanja na gos-
podaren naËin skrbelo za nemo-
teno dobavo kakovostne elektri-
Ëne energije in drugih storitev -
primerno kriterijem, ki so v ve-
ljavi v razvitih okoljih. Omenje-
ne procese je podpirala celotna
infrastruktura, kot: vladne ad-
ministrativne strukture, zlasti
njihov strokovni del, vzgoja ka-

drov v posebnih πolah in fakulte-
tah, razvojno-raziskovalni inπti-
tuti, industrija opreme in ne na-
zadnje strokovne organizacije in
druπtva. Spremembe v preho-
dnem obdobju, ki je sledilo osa-
mosvojitvi Slovenije, so zahtevale
prilagajanje in s tem dodaten
trud, in Elektro Celje je pri tem
sodelovalo z vsemi moËmi.

»as velikih
tehnoloπkih pridobitev
V nadaljevanju je prof. dr. Maks
Babuder dejal, da so se strokov-
njaki Elektra Celje kljub finan-
Ënim teæavam trudili slediti sodo-
bnim trendom pri graditvi, obra-
tovanju in vzdræevanju svojega
elektroenergetskega sistema. Sko-
raj v celoti je opravljen prehod s
35 kV na 20 kV nivo ter tako od-
prta pot k nadaljnji tipizaciji in
poenotenju opreme in naprav.
Podobno se izvaja in naËrtuje
prehod z 10 kV na 20 kV napeto-
stni nivo. Prav tako je sprejet
koncept zankastega napajanja
srednjenapetostnih izvodov, ki
omogoËa selektivno izloËanje de-
lov omreæja v okvari, kar zmanj-
πuje πtevilo in trajanje izpadov
odjemalcev. Prav gotovo je gra-
dnja centra daljinskega vodenja
najpomembnejπi poskus v smeri

izboljπanja zanesljivosti napaja-
nja odjemalcev in s tem tudi po-
veËanja kakovosti njihovega na-
pajanja. Uvaja se centralizacija
izvajanja posameznih nalog da-
ljinskega vodenja in temu pri-
merno poveËanje uËinkovitosti
delovanja podjetja kot celote. 
Pomemben prispevek na tehni-
Ënem in tehnoloπkem podroËju je
avtomatizacija srednjenapeto-
stnega omreæja v Elektru Celje.
Strokovnjaki tega podjetja so z
avtomatizacijo zaËeli æe leta 1990
in so z izvirnimi lastnimi reπitva-
mi uspeπno avtomatizirali najbolj
kritiËne dele svojega srednjena-
petostnega omreæja. To je bila
spodbuda in velik korak naprej v
smeri pribliæevanja odjemalcem
in izpolnjevanja njihovih zahtev
po kakovostnejπi dobavi elektri-
Ëne energije.
Poudariti je treba, da distribu-
cijski center vodenja in avtomati-
zacija prispevata predvsem k
uresniËevanju naslednjih ciljev:
poveËanju zanesljivosti napaja-
nja odjemalcev (manjπe πtevilo iz-
padov in krajπi Ëas trajanja izpa-
dov), zmanjπanju potrebnega de-
la monterjev na terenu, manjπe-
mu obsegu prevoæenih poti pri
osamitvi okvar, varnejπemu in
enostavnejπemu delu monterjev,

27

Slavnostni govornik prof. dr. Maks Babuder.

Foto Miro Jakomin



uËinkovitejπemu delu zaposlenih,
poglobljenemu strokovnemu delu
in uporabi sodobnih orodij pri
vodenju in analizi delovanja DE-
ES, nadaljnji informatizaciji po-
slovanja distribucijskih podjetij,
veËjemu zadovoljstvu odjemal-
cev.
Pomemben dejavnik kakovosti
napajanja sta predvsem πtevilo in
trajanje prekinitev dobave elek-
triËne energije. Prekinitve nasta-
nejo v nekaterih primerih tudi
zaradi vzdræevalnih posegov. Za-
to se je v 80-tih letih zaËel proces
uvajanja dela pod napetostjo, ki
do danes ni bil uresniËen. NaËin
obratovanja slovenskega sre-
dnjenapetostnega omreæja je v
prek upora ozemljenih posame-
znih delih omreæja, kjer se ze-
meljskostiËni tokovi omejujejo na
predpisano vrednost (150 ali 300
A). V takem sistemu pomeni vsak
zemeljski stik tudi izpad voda
(delovanje zaπËitnih naprav pred-
vsem hitrega in poËasnega APV).
To pa pri uporabi sodobnih 
tehnoloπkih naprav in informa-

cijske tehnologije pomeni pre-
nehanje delovanja πtevilnih na-
prav, kar negativno vpliva na
odjemalce. Tudi tu so strokov-
njaki podjetja Elektro Celje pri-
sluhnili potrebam Ëasa in izpelja-
li projekt uvajanja shunt-stikala,
ki omogoËa delovanje voda tudi v
primeru tovrstnih okvar. Premo-
stitev okvarjene faze s shunt-sti-
kalom povzroËi ugasnitev obloka
zaradi izpada (ozemljevanja)
okvarjene faze, kar pa zaradi
kratkega Ëasa in normalnega de-
lovanja zdravih faz odjemalci ve-
Ëinoma ne obËutijo. Nadaljnji te-
hnoloπki napredek je bil narejen
na podroËju zaznavanja in
spremljanja atmosferskih raze-
lektritev. Kontinuiteta napajanja
je v srednjenapetostnem omreæju
vselej ogroæena od teh pojavov.
©e posebej velja to v naπem pro-
storu, kjer je atmosferska aktiv-
nost te vrste razmeroma intenziv-
na. Zniæanje posledic izpadov je
mogoËe doseËi tudi s prilagoditvi-
jo obratovanja glede na ogroæe-
nost, ugotovljeno na podlagi in-

formacij preko sistema Scalar, ki
omogoËa zanesljivo obveπËanje o
mestu in Ëasu atmosferskih raze-
lektritev v naπem prostoru. Vsa
distribucijska podjetja so se æe
odloËila za uporabo tega sistema.

Posledice neustrezne
delitve sredstev 
Zavedati se moramo, je poudaril
prof. dr. Babuder, da so πtevilne
reorganizacije in s tem prehodi s
centraliziranega na decentralizi-
rani naËin organiziranosti distri-
bucijske dejavnosti imele tudi ne-
æelene uËinke na uspeπnost in
uËinkovitost poslovanja distribu-
cijskih podjetij. Razprπenost
kompetenc in veËja moË nekda-
njih tozdov oziroma pozneje po-
slovnih enot je privedla do dro-
bljenja dejavnosti na organizacij-
sko premajhne enote, kar je vpli-
valo na optimalnost sprejetih te-
hniËnih in tehnoloπkih reπitev.
Razdrobljenost in neenotnost pa
je vplivala tudi na nerazumeva-
nje in podcenjevalen odnos do di-
stribucije tistih dejavnikov, ki so
odloËali o delitvi sredstev v nek-
danji skupni elektrogospodarski
dejavnosti. Posledice neustrezne
delitve sredstev so πtevilne in
opazne v praktiËno vseh sloven-
skih distribucijskih podjetjih:
nezgrajeni centri daljinskega vo-
denja, nezadostna vlaganja v
gradnjo distribucijskih objektov
(RTP, RP in TP), nezadostna
vlaganja v gradnjo omreæja (110
kV, SN in NN omreæja) ter posle-
diËno neustrezni nivo kakovosti
napajanja odjemalcev v posame-
znih delih omreæja.
Te misli nazorno potrjuje dej-
stvo, da so bili investicijski pro-
grami za distribucijske centre vo-
denja vseh slovenskih distribucij-
skih podjetij izdelani v obdobju
od leta 1986 do 1989, prvi center
vodenja je bil dograjen leta 2002
(DCV Elektro Maribor), druga
podjetja pa so trenutno v fazi
razpisov za pridobitev ponudni-
kov oziroma izvajalcev. Pripo-
mniti je treba, da je edino Elek-
tro Celje pridobilo sredstva iz
nekdanjega skupnega elektroe-
nergetskega sklada, s katerimi je
zaradi pravoËasno izdelane do-
kumentacije tudi zgradilo prosto-
re (stavbo) za nov center vode-
nja. Morda bi se dalo izogniti
marsikateri nasedli investiciji na
raËun vlaganj v distribucijski del
elektroenergetskega sistema, kar
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bi pomenilo veliko veËjo kako-
vost napajanja odjemalcev, kar
je imperativ in vodilni cilj vseh
distribucijskih podjetij v dana-
πnjem Ëasu.

Bo πe moæna
kakovostna oskrba?
Omenjena dejstva morajo upoπ-
tevati vsi pripravljalci in zago-
vorniki nove reorganizacije slo-
venske distribucije. Odprte so
namreË πe vedno dileme o zdruæe-
vanju dejavnosti upravljanja in
distribucije, o povezovanju petih
podjetij v eno, dve ali tri podjetja
o moænosti centralizacije dejav-
nosti upravljanja in drugo. Te-
meljni problem pa je, da distri-
bucijska podjetja delajo æe leta z
izgubo, ki jo vedno in znova pre-
tapljajo v zmanjπano amortizaci-
jo in s tem v zniæevanje kapital-
ske vrednosti podjetij, kar πko-
duje njihovemu poslovanju. Tre-
ba se je sprijazniti z dejstvom, da
elektriËna energija ne more biti
veËni korektiv za inflacijska gi-
banja, kar pomeni, da se mora
cena za opravljene storitve ustre-
zno poveËati, ker v nasprotnem
primeru ne bo mogoËe izpolnje-
vati pogojev glede kakovosti na-
pajanja odjemalcev. Vedno veËje
πtevilo odjemalcev bo napajano z
elektriËno energijo, katere kako-
vost ne bo ustrezala zahtevam ev-
ropskih standardov, to pa je za-
gotovo stanje, ki si ga nihËe v na-
πi dræavi ne æeli. Vpraπljiv je tudi
nakup distribucijskih podjetij, Ëe
so to podjetja, ki ustvarjajo izgu-
bo in s tem niso zanimiva za vla-
ganje zasebnega ali tujega kapita-
la. Postavlja se vpraπanje, zakaj
bi tuji partnerji kupili slovenska
distribucijska podjetja in kaj bi
taka reπitev prinesla slovenskim
odjemalcem. Da se dræava vsaj
delno umika kot lastnica DEES je
realnost; slutnja o tem, kako ji bo
to uspelo, ni obetavna. Ali bo po-
skrbljeno za dolgoroËno zaneslji-
vo oskrbo odjemalcev ob upoπte-
vanju okoljskih omejitev in zah-
tev trajnostnega razvoja? Æe na
videz nepomembni dogodki, kot
so na primer preostro postavlje-
ne omejitve v Uredbi o elektro-
magnetnih sevanjih lahko po-
membno vplivajo na Ëasovni po-
tek investicij z vsemi ekonomski-
mi posledicami. Znatno opaznej-
πe (in boleËe) so posledice Zakona
o lokalni samoupravi, kjer pogo-
je za gospodarsko rast doloËa, re-

cimo, mala obËina, ne da bi o
vseh posledicah kvalificirano in
temeljito presodila, zraven pa
uveljavi samo izrazito lokalne in-
terese. EES predstavlja ekonom-
sko uspeπno celoto le, Ëe presega
v danih razmerah kritiËne di-
menzije (≈kritiËno maso«). Ne
glede na to, kdo bo lastnik DEES
ali kdo bo skrbel za njegov opti-
malni razvoj, ima vlada æe danes
nalogo poskrbeti za uveljavitev
usklajene uporabe novih, ev-
ropskih ≈pravil igre«. Izkuπnje
so pokazale, kaj pomeni umakni-
tev napisanega pravila (na pri-
mer standarda JUS), ki ga ima
uporabnik v omari v jeziku, ki ga
razume, in uveljavitev boljπega,
sodobnejπega, a napisanega v an-
gleπËini (ne glede na to, da stan-
dardi niti niso veË obvezni).
Objekti v DEES tako kot v EES
so specifiËni glede na strukturo in
sestavljajo praviloma njihov naj-
pomembnejπi del - kompleksni te-
hnoloπki sistem. Gradbena opora
in okrov je ekonomsko sekundar-
nega pomena. Tehnologiji objek-
ta je treba nameniti najveËjo po-
zornost, ker neposredno vpliva
na: varnost in zdravje ljudi v
objektu, poæarno varnost, ogro-
æenost okolja, uËinkovito obrato-
vanje in vzdræevanje sistema, ne
da bi omenjali spleta interaktiv-
nih ekonomskih vplivov vËasih
enormnih finanËnih dimenzij; ti
vidiki so, glede na njihovo speci-
fiËnost, preveË grobo obdelani v
novem Zakonu o graditvi objek-
tov. Z nekoliko pozornosti bo-
mo v veËini elektroenergetskih ob-
jektov hitro naπli interes dræave,
pa Ëeprav gre za zasebno investi-
cijo in se vlada ne more v celoti
umakniti. Zato naj bodo tako za-
konske doloËbe, kot tudi podza-
konski akti eksplicitni v tem smi-
slu.

Prihodnost je v skupnem
nastopu
V zadnjem delu slavnostnega go-
vora je prof. dr. Babuder pove-
dal, da veËina izreËenih misli
obravnava inæenirsko znanje,
≈know-how« tiste vrste, ki ga ni
mogoËe kupiti na softverskem tr-
gu in ga ne moremo uvoziti na
zgoπËenki. Zraslo je iz izkuπenj,
ki so rodile tudi podatkovno ba-
zo, iz katere lahko Ërpamo po-
datke za optimiranje reπitev v na-
πem sistemu - poudarjamo v na-
πem sistemu, ki je specifiËen in ne

morebiti tako optimiran kot v
Kanadi ali Braziliji. NekritiËna
uporaba zgledov od drugod je
tvegana in veËinoma ne vodi k us-
pehu. To je omenil ob bojazni, da
pojema vera v domaËe potenciale
znanja, ki je zbrano v vseh orga-
nizacijskih enotah EES.
NekritiËno uveljavljanje zahtev
od drugod in zdi se, da je bilo po-
dobno pri oblikovanju Uredbe o
sploπnih pogojih za dobavo in
odjem elektriËne energije, vodi v
teæave. Kriteriji so postavljeni
previsoko.
Trgovina je v verigi od proizvo-
dnje do porabe samo en element
v celotnem procesu. Ni nepo-
memben, vendar kaæe imeti pred
oËmi, do kod sega njen akcijski
mehanizem.
≈Kljub vsemu menimo, da je pri-
hodnost v skupnem nastopu 
vseh strokovnjakov v slovenskem
elektrogospodarstvu. SinergiËni
uËinek izkuπenj in znanja, ki ga
premoremo v Sloveniji, je zagoto-
vilo za uspeπno obratovanje,
vzdræevanje, razvoj in ne naza-
dnje tudi poslovanje distribucij-
skih podjetij v prihodnje. To naj
bi zagotavljalo tudi kakovostno
napajanje odjemalcev in oprav-
ljanje storitev v skladu z evrops-
kimi standardi, kar je tudi pogla-
vitna naloga distribucijskih po-
djetij,« je konËal prof. dr. Babu-
der.
Ob tem πe omenimo, da je podje-
tje Elektro Celje ob praznovanju
90-letnice izdalo jubilejno publi-
kacijo, ki v prvem delu opisuje
razvoj elektrifikacije na obmoËju
Elektra Celje in razvoj distribu-
cije elektriËne energije. Drugi
vsebinski deli so: Obrazi, ki osta-
nejo (portreti), Varnost, razvoj
in okolje, Poraba in cene elektri-
Ëne energije ter Osebna izkaznica
podjetja. Pri pisanju te publika-
cije je sodelovalo veË uglednih
avtorjev, ki so se sreËali z nemaj-
hnimi teæavami pri zbiranju zgo-
dovinskih podatkov. Kot je v be-
sedi urednika zapisal Joæe Vol-
fand, je marsikaj ostalo neodkri-
ta preteklost, ki vabi k nadaljnje-
mu raziskovanju in odkrivanju.

Miro Jakomin
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ovoustanovljeno podje-
tje je zaËelo poslovati 1.
julija 1963 na podlagi
Temeljnega zakona o

elektrogospodarskih organizaci-
jah in odloËbe Izvrπnega sveta
Ljudske republike Slovenije. Po
besedah predsednika uprave
Vincenca Janπe v pozdravnem 
nagovoru je bilo v Sloveniji na ta
datum ustanovljenih pet dræav-
nih podjetij za distribucijo elek-
triËne energije namesto prejπnjih
16 komunalnih elektrogospodar-
skih organizacij in med njimi
Elektro Ljubljana. V podjetju
Elektro Ljubljana so se zdruæili
Elektro KoËevje, Elektro Lju-
bljana mesto, Elektro Ljubljana
okolica, Elektro Novo mesto in
Elektro Trbovlje kot poslovne
enote. Dodatno je bila ustanov-
ljena kot poslovna enota tudi
enota Elektroservisi. Sprememba
zakonodaje v elektrogospodar-
stvu v tem obdobju je narekovala
uËinkovito odpravo administra-
tivno centralistiËnega upravlja-
nja, ki je zaviral nadaljnji ra-
zvoj. Znotraj elektrogospodar-
stva je to pomenilo ukinitev elek-
trogospodarske skupnosti in
elektroprenosa ter poudarek na
novo ustanovljenih proizvodno

prenosnih podjetjih in distribu-
cijskih podjetjih. 
Poudarek bistvenih sprememb je
bil naslednji:
- veËja svoboda upravljanja v

elektrogospodarstvu;
- pogodbeno urejeni poslovni

odnosi med elektrogospodarski-
mi podjetji ter elektrogospodar-
skimi podjetji in odjemalci; 

- predpisano elektroenergetsko
soglasje za nove odjemalce;

- odprava enotnih cen, normati-
vov, skupnega obraËuna in re-
gresov iz preteklega Ëasa; 

- polna odgovornost elektrogos-
podarskih podjetij za prevzete
dobavne obveznosti elektriËne
energije do odjemalcev.

S koncentracijo kadrov, pred-
vsem iz nekdanjega podjetja Lju-
bljana okolica in delno iz podje-
tja Ljubljana mesto, je bil pod
prvim direktorjem Janezom Pre-
logom postavljen jasen koncept
razvoja. Distribucija je osvojila
tudi napetostni nivo 110 kV in
prvi rezultati so bili izgradnja pr-
vih dveh direktnih transformacij
110/10 kV Ljubljana-Center (leta
1967) in 110/20 kV Domæale (leta
1968). S tem je bil led prebit in
druga podjetja so sledila novemu

konceptu. Prvih deset let je zah-
tevalo tudi izjemne finanËne na-
pore, saj so poslovne enote zdru-
æevale do 50 odstotkov amortiza-
cijskih sredstev za zgraditev hrb-
tenice sistema. ©ele pozneje, z do-
tokom sistemskih energetskih
sredstev, je distribucija lahko veË
investirala tudi v lokalno mreæo. 
Z odlokom navedenega datuma je
dejansko nastalo Elektro Lju-
bljana na obmoËju, ki ga πe danes
pokriva in dobavlja elektriËno
energijo odjemalcem. V teh 40 le-
tih je seveda priπlo do πtevilnih
notranjih reorganizacij podjetja,
toda ozemeljsko obmoËje pokri-
vanja elektrodistribucijskega
omreæja in odjemalcev na tem
omreæju se ni spremenilo. Elek-
tro Ljubljana torej æivi v takπni
ali drugaËni organizacijski obliki
na takrat opredeljenem obmoËju
æe 40 let ter bo æivel in se razvijal
naprej.
Kot je bilo v uvodu æe omenjeno,
je zelo uspela in dobro obiskana
prireditev potekala v okviru dne-
va podjetja v neposredni bliæini
gradu Bogenπperk in je vkljuËe-
vala tako kulturni kot zabavni
program. Naj na tem mestu ome-
nim le Valvasorjevo konjenico,
Zasavske rogiste in Oktet Valva-
sor. Vrhunec pa je prireditev vse-
kakor dosegla v æe tradicional-
nem plezanju na drog, v katerem
so se med sabo pomerile posame-
zne distribucijske enote podjetja.
Tudi letos je æe ≈tradicionalno«
zmagala DE Ljubljana okolica.
Uradni del prireditve je bil raz-
deljen na tri kljuËne dogodke:
podelitev plaket zaposlenim, po-
delitev pisnega priznanja in de-
narne nagrade za najboljπo stal-
no izboljπavo in podelitev pisnih
priznanj nekaterim najpomem-
bnejπim poslovnim partnerjem.
Eden poglavitnih poslovnih ciljev
Elektra Ljubljana je zagotavlja-
nje stalne, zanesljive in kakovo-
stne dobave elektriËne energije.

LET OBMO»JA
ELEKTRO LJUBLJANE
40

Skoraj deset let je æe od takrat, ko je Elek-
tro Ljubljana, d. d., praznovalo 100-oble-
tnico zaËetka elektrifikacije. Ker se podjetje
zaveda pomena poznavanja svojega izvora,
korenin, razvoja in prehojene poti, je 14.
junija 2003 na æe tradicionalni prireditvi,
dnevu podjetja, zaznamovalo tudi 40 let
svojega obstoja na sedanjem elektroenerget-
skem obmoËju, kjer podjetje dobavlja elek-
triËno energijo odjemalcem.
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Pri uresniËevanju tega cilja ima-
jo pomembno vlogo poslovni par-
tnerji, ki æe dolga leta zgledno so-
delujejo s podjetjem. Podjetje se
jim je zahvalilo s pisnim prizna-
njem.
Slovensko elektrogospodarstvo s
proizvodnjo, prenosom in distri-
bucijo ter drugimi novimi trænimi
akterji, sodi med temeljne in vi-
talne panoge gospodarstva. Po-
mena elektrogospodarstva pa se
æal prepogosto zavemo πele, ko
pride do prekinitve dobave elek-
triËne energije ali do tako osovra-
æenih redukcij. Pomen zaposle-
nih v elektrogospodarstvu podje-
tje æe veË let potrjuje in izraæa s
podelitvijo plakete za 20-letno
delo v elektrogospodarstvu svo-
jim zaposlenim. Letos je plaketo
prejelo trinajst sodelavk in sode-
lavcev.
Letos je podjetje zaËelo podelje-
vati pisna priznanja in denarne
nagrade za najboljπo stalno iz-
boljπavo v minulem letu. Lani je
sluæba za kakovost prejela sede-
mnajst predlogov za stalne izbolj-
πave. Slednje so bile obravnava-
ne skladno z organizacijskim
predpisom za izvajanje stalnih iz-
boljπav - OP 25. Trinajst predlo-
gov je bilo sprejemljivih za izved-
bo in s tem tudi denarno nagraje-
nih. ©tiri izboljπave niso bile pri-
merne za izvedbo. Za leto 2002 je
bil na podlagi razliËnih kriterijev
izbran Jakob Pavlin kot najbolj-
πi predlagatelj in nosilec najbolj-
πih dveh predlogov stalnih izbolj-
πav leta 2002.
Na prireditvi sta Elektru Lju-
bljana uspeπno poslovanje tudi v
naprej zaæelela dræavni sekretar
za energetiko mag. Djordje Æebe-
ljan in æupan Litije Mirko Ka-
plja. Slednji se je upravi podjetja
zahvalil za dobro medsebojno so-
delovanje s simboliËnim Valva-
sorjevim srebrnikom.

Mag. Violeta Irgl
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Podjetju je
ob pomembni

obletnici
Ëestital tudi

dræavni
sekretar za
energetiko.

Upravi
podjetja je
simboliËno
priznanje

izroËil æupan
Litije.

Podelitev
plaket

za 20-letno
delo v elektro-
gospodarstvu.

Foto arhiv Elektro Ljubljana
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priloænostih na tem po-
droËju smo se v zaËetku
junija pogovarjali z dipl.
univ. pravnikom Ninom

MaletiËem, novim direktorjem
sploπno kadrovskega sektorja v
delniπki druæbi Elektro Celje (do
konca letoπnjega aprila je bil za-
poslen kot vodja pravne sluæbe v
podjetju Elektru Maribor). Do-
slej je dejavno sodeloval pri ure-
sniËevanju pomembnih elektroe-
nergetskih projektov in svoja ra-
ziskovalna prizadevanja πe pose-
bej usmeril v spremljanje razvoja
energetskega prava in njegove re-
gulative. Gre za mlado pravno di-
sciplino v Sloveniji, saj se je njen
razvoj pospeπil πele z uvedbo trga
na podroËju energije, pred tem
pa je bila energetika dolga dese-
tletja monopolna dejavnost s so-
razmerno majhnimi vsebinskimi
spremembami. Vse to je spreme-
nila odloËitev Slovenije o vstopu
v EU in je pred nami obdobje ob-
seænih sprememb in prilagoditev
na popolnoma nove ekonomske
odnose na podroËju slovenske
energetike, ki tako ponovno po-
staja pomembna gospodarska pa-
noga.

Prosim, Ëe lahko opiπete pogla-
vitne delovne izkuπnje, ki ste si

jih doslej pridobili v elektrogos-
podarstvu. Kako je potekalo
vaπe sodelovanje v strokovnih
krogih? 
≈V Ëasu zaposlitve v elektrogos-
podarstvu sem svoje znanje do-
datno izpopolnjeval na πtevilnih
delavnicah, namenjenih usposo-
bitvi strokovnjakov elektroener-
getskih podjetij za delovanje v
novih trænih okoliπËinah. Tako
sem se od 3. do 9. septembra
1999 udeleæil specializiranega se-
minarja na podroËju trga elek-
triËne energije, ki ga je organizi-
ralo MGD v sodelovanju s Fakul-
teto za elektrotehniko v Ljubljani
(prof. dr. Gubina) in s tujimi
strokovnjaki (prof. dr. Debs -
ZDA, g. Eriksson - Finska (For-
tum), g. Lindstrom - Finska (Fin-
grid) ter s strokovnjaki iz MGD
in Elesa. Udeleæil sem se tudi ne-
kaj kongresov doma in v tujini o
trgovanju z elektriËno energijo in
regulaciji trga z elektriËno ener-
gijo. Prav tako sem bil predava-
telj na nekaj delavnicah za upra-
viËene odjemalce, ki jih je organi-
ziral Inπtitut Joæef Stefan - Cen-
ter za energetsko uËinkovitost.
Pri svojem delu sem imel prilo-
ænost sodelovati s πtevilnimi stro-
kovnjaki iz tujine, kot so dr. Re-
uter, dr. Reisinger, dr. Netzl

(Verbundplan - Avstrija), dr. Po-
eschl (Steweag - Avstrija), dr.
Erich Wagner, dr. Pavel Kaluza
(EVN - Avstrija), dr. Tomas Mul-
ler, mag. Heilig (VEO - Avstrija),
ki se uvrπËajo med vodilne stro-
kovnjake na podroËju uvajanja
trga z elektriËno energijo.«

Pri katerih projektih ste πe so-
delovali?
≈Sodeloval sem tudi pri projektu
reπevanja nasedlih investicij v
slovenskem elektrogospodarstvu.
Pri tem sem bil v stikih s strokov-
njakom iz Velike Britanije dr.
Scarsijem (London Economics),
ki je prav tako organiziral delav-
nico, na kateri nam je predstavil
delovanje evropskega trga z ener-
gijo in pristojnosti regulatorja v
Veliki Britaniji in nekaterih dru-
gih dræavah EU (Nizozemska,
©panija), kjer je sodeloval kot
svetovalec. ©tevilne izkuπnje pa
sem si nabral tudi v neposrednih
stikih z vodilnimi in odgovornimi
strokovnjaki v naπem elektroe-
nergetskem sistemu.«

V novih gospodarskih razme-
rah naj bi bilo vse usmerjeno k
Ëim boljπemu odnosu do odje-
malcev elektriËne energije, kar
πe posebej velja za kadrovski si-
stem. Kakπna je vaπa vizija na
tem podroËju?
≈Naπ namen je pridobiti hitro in
uËinkovito komunikacijo s stran-
kami, to je s kupci, dobavitelji,
poslovnimi partnerji in drugimi.
Pomembno vlogo ima tudi perso-
nalizacija odnosov, kar vodi do
poveËanja zadovoljstva in lojal-
nosti naπih strank. Æelimo vpelja-
ti poglobljeni nadzor nad delom s

OV »AS ZA
PRILOÆNOSTI 
N

V delniπki druæbi Elektro Celje v tem Ëasu uvajajo
standard kakovosti ISO 9001, katerega pomembni
del so kompetence, ki pomenijo sposobnost uporabe
znanja in drugih zmoænosti, da lahko zaposleni
uËinkovito in v skladu s standardi delovne uspe-
πnosti opravijo svoje delo. V tesni povezanosti z
uvajanjem sistema kompetenc je po prepriËanju
naπega gosta Nina MaletiËa prav posodobitev ka-
drovskega sistema, ki je usmerjena predvsem k
odnosu s strankami. Prihaja obdobje dejavnega
upravljanja Ëloveπkih virov, ki ga bodo nenehno
razvijali in izpopolnjevali z namenom, da bi dose-
gli poslovno odliËnost.
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strankami in predvidevanjem po-
treb, vse to pa vodi k zniæevanju
stroπkov in poveËanju lastne pro-
duktivnosti. Dejavno nadziranje
poslovanja v druæbi zajema aæur-
no spremljanje poslovanja in
sprotno primerjavo uspeπnosti.« 

Katerim nalogam boste v pri-
hodnje namenili najveËjo po-
zornost? 
≈Elektro Celje, d. d., bo v priho-
dnje namenilo dodatno pozor-
nost upravljanju Ëloveπkih virov,
kar se æe izvaja v okviru izvedene
prenove sistematizacije delovnih
mest v skladu s spremembami de-
lovne zakonodaje in zahtev Ener-
getskega zakona. ©e posebej bo-
mo teæili k razvoju notranjih ka-
drov, kar nam bo omogoËila do-
datna informacijska podpora, ki
jo prav zdaj pripravljamo. Dvig
ravni upravljanja Ëloveπkih virov
pa pomeni uvedba notranjega
komuniciranja in obvladovanja
ter æe omenjenega kontrolinga.
Pripravljamo uvedbo razvojnih
pogovorov, katerih namen je za-
gotavljanje nenehnega razvoja
podjetja in vzdræevanje kakovo-
stnih medsebojnih odnosov, po-
samezniku pa se omogoËi osebno-
stni, poklicni in delovni razvoj,
kar pomeni ohranjanje njegove
konkurenËne sposobnosti na trgu
delovne sile. Z razvojnimi pogo-
vori si æelimo poveËati uËinkovi-
tost dela in zadovoljstvo pri de-
lu.«

Poglavitni pojmi v novem siste-
mu poslovanja so torej poveza-
ni z ljudmi, znanjem, kakovo-
stjo, konkurenËnostjo in podo-
bnim. Za katere cilje si boste v
vaπem podjetju πe posebej pri-
zadevali?
≈Cilj naπe druæbe, katerega v ce-
loti zagovarjam, je, da z ustrezno
selekcijo pridobimo prave ljudi,
razvijamo njihove sposobnosti,
optimalno izkoristimo njihove
zmoænosti in znanje ter jih ustre-
zno motiviramo. Dejstvo je nam-
reË, da so ljudje kljuËni konku-
renËni dejavnik, zato je vedno
bolj pomembno, kako upravlja-
mo njihovo znanje. Z uvedbo si-
stema kakovosti si bomo prizade-
vali na podroËju kadrov doseËi
uËinkovito upravljanje znanja.
Izvedli bomo tudi strateπko preo-
brazbo izobraæevalnih progra-
mov, pri Ëemer si æelimo poveËati
deleæ izobraæevanja za jutri. Po-

datek o πtevilu ur izobraæevanja
namreË pove zelo malo, saj je teæ-
ko meriti vloæek v izobraæevanje
v odnosu do poveËanja prihod-
kov. Poseben poudarek pa bomo
namenili tudi naËrtnemu prena-
πanju znanja med zaposlenimi, ki
pomeni izpopolnitev izobraæeva-
nja v druæbi, saj se s tem zagotav-
lja, da Ëim veË znanja ostaja v
druæbi tudi po odhodu posame-
znika, ki si je pridobil doloËena
znanja. Za veliko druæbo, kot je
naπa, je znaËilno, da vednost o
tem, kaj kdo zna in kaj zna druæ-
ba kot celota, ni neposredno do-
stopna kot v primeru majhnih
podjetij, zato je potreba po
upravljanju znanja toliko veËja.«

Kakπni so vaπi pogledi na ra-
zvoj energetskega prava in
pravne regulative kot razmero-
ma mlade pravne discipline v
Sloveniji, ki se je pojavila v ob-
dobju po energetskem zakonu? 
≈Kot je znano, je bilo prej to po-
droËje urejeno zgolj administra-
tivno. Dejansko je bila energeti-
ka monopol, kjer ni bilo nekih
moænosti razvoja in znotraj tega
tudi ne pravnih in ekonomskih
odnosov. Z odpiranjem trga smo
dobili upraviËene odjemalce elek-
triËne energije, ki imajo prost do-
stop do omreæja. To pomeni, da
kupci prosto sklepajo pogodbe in
se tudi prosto pogajajo v zvezi s
pogodbami za nakup elektriËne
energije. V to je bilo vloæeno
ogromno dela, ker æelimo dohite-
ti zahodni svet in preiti na nove
pogodbene odnose, pa tudi uvesti
novo ekonomsko miselnost na po-
droËju energetike. Trgovina z
energijo je po definiciji energije
kot trænega blaga res terminolo-
πko izenaËena z drugim blagom,
vendar ni zanemariti njene pose-
bnosti, ki se nanaπa na transport
in skladiπËenje - veliko vlogo tako
igra tako imenovana tehniËna re-
gulativa, ki neposredno vpliva na
razvoj trgovine z elektriko. Vsa
miselnost se v bistvu vrti okrog
vpraπanja, kako s kupcem sode-
lovati, kako ga ohraniti kot par-
tnerja, kako ga narediti zaintere-
siranega, da bi mu lahko πe na-
prej prodajali elektriËno energi-
jo, ki je za zdaj naπe edino pro-
dajno blago. Æelimo si seveda
prodora na druga træna podro-
Ëja, podobno kot to poËnejo po-
djetja v tujini, in druæbo usmeri-
ti v tako imenovano ≈multi uti-

lity« dejavnost, zato nas na tem
podroËju Ëaka πe ogromno dela.«

Kako pa je trenutno z usklaje-
nostjo naπe energetske zakono-
daje z zakonodajo na podroËju
Evropske unije (harmonizaci-
ja)?
≈Glede energetske zakonodaje je
bilo maja na 6. konferenci slo-
venskih elektroenergetikov v
Portoroæu povedano, da je æe
okrog 90 odstotkov usklajena z
zahtevami EU. Drugi problem, ki
pa se z odprtjem trga pojavlja, je
podroËje konkurenËnega prava.
In to zaradi prehoda iz monopol-
ne dejavnosti na podroËje pogod-
benih odnosov, kjer veljajo dolo-
Ëene omejitve glede træne moËi
posameznega subjekta na trgu.
VeËkrat se namreË presoja zdru-
æevanje posameznih pravnih su-
bjektov z vidika konkurenËnosti.
Tako bomo morali dati poseben
poudarek tudi temu pravnemu
podroËju. Æelja vsakega trgovca
je, da postane Ëim veËji in Ëim
moËnejπi, in da si zagotovi Ëim ve-
Ëji træni deleæ. In podobno je ta-
ko v Slovenji kot tudi v Evropski
uniji.«

Miro Jakomin
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Nino MaletiË je z odliËnim uspehom di-
plomiral iz mednarodnega gospodarskega
prava, uspeπno je opravil tudi dræavni
pravniπki izpit, tekoËe govori nemπki in
angleπki jezik, trenutno pa πtudira na tre-
tji stopnji Pravne fakultete v Mariboru
(magistrski πtudij gospodarskega prava).
Na dosedanji πtudijski in poklicni poti si
je pridobil bogate delovne izkuπnje. V le-
tih od 1995 do 1997 je bil zaposlen na Vi-
πjem sodiπËu v Mariboru, v letih od 1997
do 1998 pa v istem mestu na Okroænem
sodiπËu. Leta 1998 se je zaposlil kot prav-
nik in svetovalec direktorja v Elektrogos-
podarstvu Slovenije, razvoj in inæeniring,
d. d., v Mariboru. Tu se je ukvarjal z na-
slednjimi nalogami: specializacija na po-
droËju energetskega prava, samostojno sve-
tovanje direktorju na podroËju pravnih
zadev in notranjega vodenja podjetja, vo-
denje kadrovskih zadev, priprava pravnih
aktov podjetja, uvajanje sistema kakovosti
ISO 9001, sodelovanje pri mednarodnih
pogajanjih v ekspertnih skupinah, zasto-
panje podjetja pred upravnimi in sodnimi
organi, sodelovanje v strokovni komisiji
za pripravo Energetskega zakona in neka-
terih podzakonskih aktov.
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lektro-Slovenija v skla-
du z dolgoroËnimi ra-
zvojnimi naËrti in ener-
getskim programom æe

dalj Ëasa naËrtuje zgraditev 400
kV daljnovodne povezave z Ma-
dæarsko, saj se povpraπevanje po
elektriËni energiji v Sloveniji ne-
nehno poveËuje, s tem pa se veËa-
jo tudi obremenitve slovenskega
prenosnega omreæja.
ObstojeËe 400 kV daljnovodno
omreæje nam srednjeroËno sicer
zadostuje za izpolnitev potreb za
prenos 100 MW moËi, ni pa pri-
merno za prenos veËjih moËi. Od-
piranje trga z elektriËno energijo
zahteva lokacijsko fleksibilnost
ponudbe in povpraπevanja in
hkrati moænost prenosa veËjih
koliËin energije na velike razda-
lje, zaradi zasedenosti prenosnih
zmogljivosti v zahodnem delu ev-
ropske interkonekcije pa so ome-
jitve za transport zakupljene mo-
Ëi vsako leto veËje. 
Zato je za Slovenijo in severovz-
hodni del dræave nujna Ëimprej-
πnja povezava z Madæarsko in s
tem vzhodnoevropskim energet-
skim omreæjem, saj bo le tako
mogoËe zagotoviti dovolj kakovo-
stne in cenovno primerne elektriË-
ne energije za potrebe tamkaj-

πnjega prebivalstva in industrije.
NaËrtovani 400 kV daljnovod na
relaciji Cirkovce-Pince pomeni
del povezave med tremi dræavami
Madæarsko, Hrvaπko in Sloveni-
jo. Sedaj je æe v celoti zgrajen na
madæarski strani ( 2 x 400 kV
daljnovod Heviz-Pince) in od
razcepa v notranjosti Madæarske
do hrvaπke meje. Na Hrvaπkem
je zgrajen dvosistemski daljno-
vod od meje z Madæarsko do Æer-
javinca pri Zagrebu, ki od leta
2001 redno obratuje po enem si-
stemu med Madæarsko in Hrva-
πko. »e Slovenija ne bo pravoËa-
sno zgradila tega daljnovoda, pa
bosta povezana oba sistema med
Madæarsko in Hrvaπko, s Ëimer
bo Slovenija zamudila priloænost
za neposredno povezavo z Ma-
dæarsko oziroma tudi priloænost,
da si dolgoroËno zagotovi dovolj
kakovostne in træno zanimive
elektriËne energije iz vzhodnoev-
ropskih dræav.
Podjetje Elektro-Slovenija je na
podlagi dolgoroËnih razvojnih
usmeritev in obseæno izpeljanih
strokovnih podlag sodelovalo pri
pripravi programa izdelave loka-
cijskega naËrta, ki je bil minulo
leto tudi æe sprejet, sama trasa
novega daljnovoda pa je oprede-

ljena tudi v prostorskih sestavi-
nah dolgoroËnega naËrta Repu-
blike Slovenije. 
Junija bodo posredovane vsem
nosilcem urejanja prostora gra-
diva za pridobitev smernic za na-
Ërtovanje. V tem Ëasu bodo se-
znanjene tudi obËine, po katerih
bo predvidoma potekala trasa te-
ga daljnovoda. Predvidevamo,
da bodo obËine temeljito prouËile
predlog, posredovan v gradivu,
in da bodo preverile, ali obstaja
trasa, ki bi bila za lokalno skup-
nost bolj primerna, ter jo posre-
dovale kot predlog razliËice tra-
se. Na podlagi smernic za naËrto-
vanje bo izdelana primerjalna
πtudija razliËic podrobnejπega
poteka daljnovoda. Sicer pa naj
bi celotna trasa 400 kV daljnovo-
da Cirkovce-Pince znaπala pribli-
æno 80 kilometrov in bo v veËjem
delu potekala vzporedno z æe ob-
stojeËima 110 in 220 kV daljno-
vodoma oziroma po obmoËju ob-
Ëin KidriËevo, Videm, Markovci,
Goriπnica, Ormoæ, Ljutomer,
»renπovci, Beltinci, Velika Pola-
na in Lendava. 
V skladu z Zakonom o urejanju
prostora bo predlog dræavnega
lokacijskega naËrta javno razgr-
njen in obravnavan, pripombe in
predloge iz teh obravnav pa bo
Eles temeljito prouËil in jih sku-
πal Ëim bolj upoπtevati pri doloËi-
tvi konËnega poteka daljnovoda,
za katerega naj bi bilo gradbeno
dovoljenje izdano do konca leta
2005. Po sedanjih naËrtih naj bi
nato gradnjo 400 kV povezave z
Madæarsko zaËeli leta 2006 in jo
nato Ëez dobro leto tudi konËali.

Brane JanjiÊ

RIPRAVE NA GRADNJO 400 kV
POVEZAVE Z MADÆARSKO
P

Elektro-Slovenija, d. o. o., je v skladu
z dolgoroËnimi razvojnimi naËrti in
energetskimi potrebami zaËelo pripra-
ve na gradnjo 400 kV povezave z Ma-
dæarsko, ki bo dræavi tudi v priho-
dnjih letih zagotovila dovolj kakovo-
stne in cenovno ugodne elektriËne
energije. Lokacijski naËrt naj bi bil
sprejet leta 2005, daljnovod pa zgra-
jen do konca leta 2007.

E
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PRIHODNJO
EVROPO BO VODIL
PREDSEDNIK
Dræave Ëlanice Konvencije o prihodnosti Ev-
rope so po skoraj letu in pol pogajanj in
usklajevanj vendarle dosegle konsenz o priho-
dnji reformi Evropske unije. Predstavniki ta-
ko dræav Ëlanic povezave kot tudi kandidatk
za vstop so ob tem sicer pohvalili delo konven-
cije, a vendarle je jasno, da bo trajalo πe ne-
kaj Ëasa, preden bodo nesoglasja zlasti glede
glasovanja s kvalificirano veËino povsem po-
mirjena. Na sreËanju v Solunu bodo predlog
pogodbe πe enkrat premleli, sicer pa naj bi bi-
la podpisana πele maja prihodnje leto, ko bo
Unija tudi uradno imela 25 Ëlanic.

Mnenja diplomatov Ëlanic Evropske unije so se
najbolj razhajala pri naËrtovanju prihodnjega in-
stitucionalnega ustroja povezave in s tem tudi po-
razdelitve moËi, kar smo opisali æe v prejπnjih πte-
vilkah Naπega stika. Velikim dræavam Ëlanicam je
uspelo uveljaviti svojo zamisel, da naj bi dobila
Unija stalnega predsednika - skladno s predlogom
bo namreË Evropski svet, v okviru katerega se πti-
rikrat na leto sestajajo voditelji EU, dobil predse-
dujoËega, s Ëimer bo ukinjeno naËelo rotacije na
Ëelu Unije. Predsednik bo imel najveË pet let dolg
mandat, njegove osrednje naloge pa bodo zagotav-
ljanje kontinuitete, priprava zasedanj in zastopa-
nje Unije v svetu, vendar brez poseganja v pri-
stojnosti predsednika Evropske komisije in priho-
dnjega zunanjega ministra povezave. Poleg tega
pa predsednik ne sme biti nosilec nacionalnega
mandata, kar pomeni, da ne bo opravljal nobene
javne funkcije v dræavi, iz katere bo izhajal.

Komisarji z glasovalno pravico
in brez nje
V ministrskih svetih se bo sistem rotacije pri pred-
sedovanju πe ohranil, vendar bo rotacija najmanj
enoletna in praviloma ne hkratna, pri tem pa bo
upoπtevano politiËno in geografsko ravnovesje in
raznolikost dræav Ëlanic. NatanËno πtevilo svetov
πe ni doloËeno, temeljna pa bosta sveta za sploπne
in zunanje zadeve. Pri zadnjem - sestavljali ga bo-
do vodje diplomacij - velja izjema glede rotacije,
saj ga bo vodil zunanji minister Evropske unije.
Predlog pogodbe namreË uvaja tudi to funkcijo,
vendar o njej v nasprotju z dogovarjanjem o
predsedniku Evropskega sveta razhajanj ni bilo.
V tej vlogi bosta zdruæeni funkciji komisarja za
zunanje zadeve in visokega predstavnika za zuna-
njo in varnostno politiko. Zunanji minister Unije,
ki ga bo imenoval Evropski svet, bo povezavo
predstavljal na mednarodnem prizoriπËu, hkrati
pa bo tudi predsednik Evropske komisije.
Poleg omenjenega bo imela Komisija πe predsedni-
ka in trinajst evropskih komisarjev z glasovalno
pravico, ki bodo izbrani z enakopravno rotacijo
med dræavami Ëlanicami. NaËelo komisarsko me-

sto na Ëlanico naj bi kljub temu ostalo, saj naj bi
imelo deset dræav dræave, ki bodo brez predstav-
nika z glasovalno pravico, komisarja, ki te ne bo
imel, izmenjavali pa se bodo na podlagi enako-
pravne rotacije med Ëlanicami na vsakih pet let.
Predsednika komisije bo na predlog Evropskega
sveta izvolil Evropski parlament, ki bo hkrati po-
trjeval tudi komisarje. 
Z novostmi glede glasovanja v Komisiji kajpak ni-
so zadovoljne zlasti manjπe dræave, saj se bojijo,
da bodo izgubile æe tako πibko moË, prav tako niso
prepriËane, ali bodo lahko po letu 2009, ko bodo
stekla pogajanja o πtevilu Ëlanov Evropskega par-
lamenta, ohranile sedanjo raven zastopstva v tem
edinem neposredno izvoljenem organu Unije. Do
takrat pa zagotovo πe velja doloËilo pogodbe iz Ni-
ce, po katerem bo imel parlament 732 poslanskih
mest, najmanj πtiri na dræavo.

Sporno glasovanje
Ustavna pogodba naj bi skladno s predlogom raz-
πirila glasovanje s kvalificirano veËino, vendar bo
sistem za ugotavljanje te veËine nekoliko druga-
Ëen, saj jo bo sestavljala veËina dræav Ëlanic, ki
predstavljajo najmanj 60 odstotkov prebivalstva.
Te doloËbe, ki so predstavljale tudi najtrπi oreh
pogajanj, bodo zaËele veljati πele leta 2009, morda
πe pozneje, kajti ohranja se moænost triletnega po-
daljπanja sedanjega stanja. 
Omenjeni sistem bo takrat nadomestil doloËila po-
godbe iz Nice, po katerih ima vsaka dræava Ëlani-
ca doloËeno πtevilo glasov. Toda nova glasovalna
moË je bila bolj ali manj po volji le velikim Ëlani-
cam, najbolj pa ji nasprotujeta ©panija in Polj-
ska. Nov sistem bi namreË pomenil, da bi lahko tri
najveËje Ëlanice Unije blokirale odloËitev, za kate-
ro bi sicer glasovalo 22 drugih Ëlanic povezave.
©panija in Poljska sta tako prepriËani, da bi tak-
πna ureditev zmanjπala njun vpliv in jima oteæila
blokiranje odloËitev. Dræavi imata namreË velike
interese v kmetijstvu in pri financiranju Unije, πe
zlasti pri zadnjem, saj je ©panija (Poljska pa πe
bo) ena veËjih plaËnic v evropski proraËun. Nas-
protovanja obeh je tik pred soglasjem podpiralo
πe 16 drugih Ëlanic oziroma pristopnic, med njimi
Slovenija, Irska, Danska, Finska, Velika Britani-
ja, Poljska in kandidatka Romunija, a jim kljub
temu pri predsedstvu konvencije ni uspelo uvelja-
viti svoje volje.

Moænost izstopa iz Unije
»eprav je bistvo reforme prav v spremenjeni insti-
tucionalni obliki Evropske unije, bo prinesla usta-
va πe veË drugih novosti. Unija bo dobila z njo
pravno osebnost, kar ji bo med drugim omogoËilo
podpisovanje mednarodnih sporazumov, koordi-
nirala bo gospodarsko politiko in izvajala zuna-
njo, poleg tega pa bo imela povezava natanËno
opredeljene pristojnosti, in sicer izrecne in delje-
ne. Prve zadevajo denarno in trgovinsko politiko
ter carinsko unijo, druge pa notranji trg, pravoso-
dje in notranje zadeve, kmetijstvo, transport,
energetiko, socialno politiko, gospodarsko kohezi-
jo, okolje in varstvo potroπnikov. 
Sicer pa bo nova pogodba poenostavila zakono-
dajne postopke, med drugim bodo dobili moænosti
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za pobude za sprejem doloËenega evropskega Ële-
na tudi dræavljani, vendar bo to nekoliko teæko
doseËi, saj bo moralo pobudo sprejeti najmanj mi-
lijon ljudi iz precejπnjega πtevila Ëlanic. Pogodba
uvaja πe tako imenovani solidarnostni Ëlen, ki bo
od dræav terjal, da bodo pomagale drugim dræa-
vam v primeru teroristiËnega napada ali naravnih
nesreË, prviË pa bosta opredeljeni tudi moænosti
suspenza Ëlanstva in izstopa iz Unije. Za zadnjega
se bo Ëlanica lahko odloËila sama in ga izvedla po
predpisanem postopku.

Ni πe konËano ...
Kljub vsem opisanim nesoglasjem so predstavniki
dræav Ëlanic in pristopnic vendarle pozdravili pre-
dlog prenove Evropske unije, nekateri z manj,
drugi z bolj grenkim priokusom. Najbolj so bile
zadovoljne velike dræave, svoje zadræke je πe en-
krat izpostavila ©panija, predstavniki Slovenije so
poveËini dejali, da je dræava lahko zadovoljna,
ker se bo vsaj predvidoma ohranilo πtevilo komi-
sarjev, predvideno v pogodbi iz Nice, in ker pre-
dlog pogodbe πe ohranja sestavo Evropskega par-
lamenta. Nekoliko nezadovoljni pa so glede uved-
be stalnega predsednika Evropskega sveta, z do-
loËbami glede zunanjega ministra in zaradi pre-
majhne πiritve glasovanja s kvalificirano veËino.
»eprav je konvencija s soglasjem o predlogu re-
forme uradno æe sklenila svoje delo, se bo enkrat,
najveË dvakrat vendarle πe sestala. V zaËetku juli-
ja, po solunskem vrhu, na katerem bodo pred-
stavniki Unije πe enkrat pretehtali doloËila, name-
rava namreË urediti nekaj odprtih vpraπanj v tre-
tjem delu predloga, ki se nanaπajo na politike Uni-
je, med drugim tudi na obseg glasovanja s kvalifi-
cirano veËino pri skupni zunanji politiki in na vlo-
go finanËnega ministra Evropske unije. DokonËni
predlog konvencije bo predsedstvo tako uradno
predstavilo πele 18. julija, ko naj bi ga v Rimu
izroËilo v roke prihodnjega italijanskega predsed-
stva, ki bo prevzelo krmilo povezave iz rok GrËije
1. julija. 
Sicer pa bo reforma v celoti dogovorjena πele na
medvladni konferenci, ki se bo predvidoma zaËela
oktobra letos in konËala marca prihodnje leto,
podpisana pa naj bi bila maja 2004, ko bo Unija
tudi uradno πtela 25 Ëlanic. Na tej konferenci bo-
do sodelovale tudi prihodnje Ëlanice - to sodelova-
nje naj bi bilo celo ≈polno in enakopravno«. Toda
za zdaj πe ni povsem jasno, ali bo res tako, saj do-
loËa pogodba o Evropski uniji, da lahko na med-
vladni konferenci reformo sooblikujejo le polno-
pravne Ëlanice, med katerimi novink kajpak ta-
krat πe ne bo. Diplomati Unije sicer njihove stra-
hove zavraËajo, Ëeπ da imajo v vsakem primeru v
rokah moËno oroæje - pogodbo bodo podpisale in
ratificirale le, Ëe se bodo z njo strinjale.
Kakπna bo prihodnja institucionalna sestava Ev-
ropske unije, je torej bolj ali manj znano. Nekate-
re dræave se s predlogom nove pogodbe sicer ne
strinjajo povsem, vendar je glede na dosedanje iz-
kuπnje iz pogajanj skorajda zagotovo mogoËe reËi,
da bo ostalo pri besedi moËnejπih. 

Simona Bandur
Povzeto po STA

OBNOVLJIVI VIRI
NAJ BODO
TUDI KAKOVOSTNI
Kaj sploh sodi med obnovljive vire energije, je
bilo najbolj zanimivo vpraπanje udeleæencev
predavanja z naslovom Obnovljivi viri ener-
gije in klimatske spremembe, ki je potekalo v
okviru tretjega evropskega zelenega tedna v
Centru Evropa v Ljubljani.

Glavne teme letoπnjega zelenega tedna, v okviru
katerega so se po vsej Evropi v zaËetku maja vr-
stile najrazliËnejπe prireditve, sreËanja in preda-
vanja o varovanju okolja, so bile trajnostna po-
troπnja in proizvodnja, obnovljivi viri energije ter
voda, kateri je bilo letos namenjene πe najveË po-
zornosti, saj so Zdruæeni narodi v skrbi za ohra-
njanje Ëiste pitne vode leto 2003 razglasili za me-
dnarodno leto celinskih voda. Kot æe reËeno, je bil
eden izmed dogodkov tudi predavanje o obnovlji-
vih virih energije in klimatskih spremembah, na
katerem so udeleæenci sliπali predvsem æe znana
dejstva na tem podroËju in se seznanili z doseæki
Slovenije. Nadvse zanimiva pa je bila ugotovitev
tako predavateljev kot tudi posluπalcev, da ni do-
volj, da si dræava prizadeva zgolj za uvajanje
obnovljivih virov energije, temveË se je treba ob
tem vpraπati tudi, ali so ti viri do okolja prijazni
res v vseh okoliπËinah. Jasno je namreË, da lahko
kurjenje odpadkov ali æe obdelane lesne biomase
(denimo odpadkov pohiπtvene industrije, ki so æe
obdelani), bolj πkodi naravi kot pa koristi pri pri-
dobivanju elektriËne in toplotne energije.

Razvoj v Sloveniji
Kot je poudaril Franc Beravs, direktor Agencije 
za uËinkovito rabo energije (AURE), ki je bila vse
do lani osredotoËena predvsem na spodbujanje
uËinkovite rabe energije, potem pa je prevzela πe
programe obnovljivih virov, je v Sloveniji teæko
ugotoviti, kolikπen je sploh deleæ teh virov v pri-
marni energiji - po podatkih energetskega letopisa
naj bi namreË ta πtevilka znaπala nekaj manj kot
devet odstotkov, statistiËni urad pa je ugotovil πe
nekoliko viπji deleæ, vendar predvsem zato, ker je
med obnovljive vire priπteval tudi rabo lesa v do-
maËih kuriπËih in izpustil rabo geotermalne ener-
gije. Temeljno vpraπanje, ki se torej postavlja, je,
kaj sploh πteti pod obnovljive vire. Le z natan-
Ënim deleæem je namreË mogoËe slediti zahtevam
Evropske unije in Kjotskega protokola. Beravs je
pri tem previden, in meni, da je najbolje vzeti ne-
koliko bolj pesimistiËne deleæe in se ravnati po
njih. 
Na podlagi poroËila Evropske komisije, ki temelji
na izsledkih evropskega statistiËnega urada Evro-
stat, je Beravs sicer ocenil, da je Slovenija nad ev-
ropskim povpreËjem, kar se tiËe uvajanja obnov-
ljivih virov, predvsem zaradi visokega deleæa
energije, ki jo proizvedejo hidroelektrarne. Toda
tudi drugod je stanje pribliæno enako, saj pridobi-
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spodbujanje naloæb in ustrezne zakonodaje, naËr-
tovanje, mednarodno povezovanje ..., je naπteval
Beravs. To po njegovem mnenju v veliki meri æe
uresniËuje, saj je æe letos objavila vrsto razpisov,
ki ponujajo pomoË pri uvajanju obnovljivih virov
tako posameznikom kot tudi lokalnim skupnostim
in podjetjem. V preteklih letih je poleg dræave de-
nar za te programe prispevala Evropska unija iz
Phara, lani in predlani pa se je temu pridruæil πe
svetovni okoljski sklad. 

Poudarek na kakovosti projektov
Slovenski E-forum, druπtvo za energetsko ekono-
miko in ekologijo, je na predavanju predstavil
svoji izjavi o nacionalnem energetskem programu
in obnovljivih virih energije. Dr. Miha TomπiË je v
njegovem imenu poudaril, da sta slovenski pre-
dnosti v prihodnosti predvsem zmanjπanje ener-
getske intenzivnosti in obremenjevanja okolja z
energetiko. Zlasti prva je zelo pomembna, saj je
po izraËunih statistiËnega urada Slovenija 74-od-
stotno odvisna od uvoza, Ëe ne priπtevamo jedrske
energije, oziroma pribliæno 50-odstotno odvisna z
upoπtevanjem slednje, kar pa je pribliæno na rav-
ni evropskega povpreËja.
Obnovljivi viri lahko po mnenju druπtva bistveno
prispevajo tako k strateπko zanesljivejπi oskrbi in
zmanjπanju okolja, kot tudi konkurenËnosti druæ-
be in socialni kohezivnosti. ≈VeËja uporaba

jo Ëlanice veËino energije z vodnimi potenciali.
Podobno je tudi razπirjenost izrabe sonËne energi-
je relativno ugodna, saj imamo v Sloveniji za pri-
bliæno 100.000 kvadratnih metrov kolektorjev, a
pri tem je poudaril, da je ta vir kljub temu πe veli-
ko premalo izrabljen, saj je potencial izredno ve-
lik. Veliko slabπa pa je podoba pri uvajanju vetr-
ne energije - gradnja vetrnic na kraπkih poljih je
πe vedno odvisna od soglasja naravovarstvenikov. 

Prednosti obnovljivih virov
Vsekakor je uvajanje obnovljivih virov zelo po-
membno zlasti z vidika zniæevanja emisij toplogre-
dnih plinov in zmanjπevanja uvozne odvisnosti
Slovenije. Dræava se je namreË v Johannesburgu
zavezala, da bo do leta 2010 zmanjπala emisije za
12 odstotkov, kar pomeni, je dejal Franc Beravs,
da bo treba poveËati deleæ omenjenih virov - po
njegovi oceni, naj bi Slovenija v tem desetletju
zgradila vetrnice z moËjo od 200 do 500 MW, deleæ
biomase bi se lahko s sedanjih πtirih odstotkov po-
veËal na petdeset v kolaËu teh virov, saj ima dræa-
va veliko gozda in lesnih odpadkov, obenem pa bi
lahko namestili πtevilne nove kolektorje.
Da bi lahko sledili tem ciljem, mora dræava vzpo-
staviti celovit sistem spodbujanja teh programov,
najpomembnejπi pa so izobraæevanje in ozaveπËa-
nje javnosti, spodbujanje strokovnega svetovanja,
energetsko naËrtovanje v lokalnih skupnostih,
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obnovljivih virov energije je za sedanje generacije
moænost, razvojna in træna niπa, za prihodnje pa
nujnost,« je zapisal Slovenski E-forum v svoji
izjavi.
Toda razvoj teh virov mora biti uravnoteæen, saj
lahko tudi njihova raba obremenjuje prostor, pre-
dvsem naravne vrednote in kulturno. Neustrezno
zastavljeni razvojni programi obnovljivih virov
lahko namreË po mnenju tega druπtva povzroËijo
≈sprevræene socialne, energetsko-politiËne in gos-
podarske uËinke«. Zato je treba uveljaviti takπen
naËin uvajanja teh virov, ki bo temeljil na celoviti
strateπki presoji posameznih projektov. Slednji
morajo biti namreË kakovostni, je πe dejal dr.
TomπiË.
Hkrati pa obnovljivi viri ne smejo biti diskrimini-
rani v primerjavo z izrabo fosilnih virov in jedr-
sko energijo. Podpora naj bo torej sorazmerna
vsoti pozitivnih energetsko-strateπkih, okoljskih,
socialnih in makroekonomskih uËinkov. Energet-
ska politika v Sloveniji za zdaj ni skladna z nave-
denimi kriteriji. Pri ravnanju dræave in javnih
podjetij se namreË po mnenju E-foruma ponavlja-
jo napake, ki bi jih lahko po dosedanjih izkuπnjah
æe presegli. Zgolj politika podpore projektom uva-
janja obnovljivih virov ni dovolj, temveË mora
imeti ta podlago v energetski, prostorski, okoljski
in naravovarstveni zakonodaji.

Predlagani strateπki cilji
in izbire E-foruma
Po mnenju omenjene organizacije je bistvenega
pomena uËinkovito ravnanje z energijo - energet-
ska intenzivnost primarne energije bi se morala
zmanjπevati za najmanj tri odstotke na leto, podo-
bno pa naj se ne bi poraba poveËevala za veË ka-
kor odstotek na leto. To naj bi med drugim dosegli
s poveËano uËinkovitostjo izrabe goriva v termoe-
lektrarnah ter z zmanjπanjem porabe za ogreva-
nje v stanovanjih in poslovnih prostorih. Poleg te-
ga bi bilo treba po predlogu E-foruma zmanjπati

obremenjevanje okolja ter poveËati kakovost
oskrbe in zanesljivost z energijo v nujnih prime-
rih. Do leta 2020 bi morala Slovenija tako zmanj-
πati odvisnost od tekoËih goriv s 60 na 40 odstot-
kov in ohraniti sposobnost proizvodnje za nujne
potrebe. »etrti cilj govori o zagotavljanju konku-
renËne neto cene energije ter o postopni obdavËi-
tvi. Med drugim naj bi ostale cene za gospodinj-
stva odgovornost dræave, vsaj do roka za popolno
odprtje trga v Evropski uniji, torej do leta 2007.
Zelo pomembna sta tudi razvoj lokalne energetike
in uporabe obnovljivih virov ter ustvarjalnih po-
tencialov v energetskih tehnologijah in storitvah,
meni E-forum, ki posveËa zlasti prvi izmed za-
dnjih dveh navedenih toËk najveË pozornosti. Po
njegovem mnenju so obËine, mesta in regije tiste,
ki morajo izdelati ustrezne energetske naËrte ali
pa jih vsaj obnoviti in pospeπevati uvajanje
obnovljivih virov - energija iz slednjih naj bi se ta-
ko do leta 2010 podvojila.
In kako doseËi te cilje? Po mnenju dr. TomπiËa
morajo pri tem sodelovati vsi vpleteni akterji, ki
naj delujejo tudi v mednarodnih okvirih in si pri-
zadevajo za trajnostno energetiko. KljuËnega po-
mena je izstop dræave iz konkurenËnih dejavnosti,
torej iz lastniπtva v podjetjih, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo in trgovanjem elektriËne energije. Ob
tem je treba uËinkovito spremljati gibanja na tem
podroËju in zagotoviti uËinkovit javni nadzor nad
delovanjem javnih sluæb, je πe rekel TomπiË.

Pomisleki ...
Slovenija za zdaj dokaj dobro sledi smernicam
Evropske unije, Ëeprav tudi slednja πe nima pov-
sem jasno oblikovane politike na tem podroËju,
kot je dejala Lidija ÆivËiË, Ëlanica mednarodne
organizacije, ki se ukvarja s klimatskimi spre-
membami. NajveË pomislekov je imela predvsem
zaradi direktive o obnovljivih virih energije, ki je
preveË sploπna, da bi lahko bila uËinkovita. Poja-
snila je, da zahteva poveËanje deleæa obnovljivih
virov v kolaËu proizvodnje energije v Evropi na
dvanajst odstotkov, pri tem pa se ne osredotoËa
na posamezne dræave, temveË jim nalaga le orien-
tacijske zahteve. Tudi sam pojem teh virov je ne-
jasno opredeljen, med drugim ni zahtevana kako-
vost. Glede tega so imeli pomisleke tudi drugi ude-
leæenci predavanja - ugotovili so, da je treba
obravnavati obnovljive vire sila previdno, πe zlasti
lesno biomaso, saj se lahko zgodi, da je les æe ob-
delan in vsebuje druge snovi, ki lahko onesnaæijo
ozraËje. Podobno so kakovostno oporeËni tudi od-
padki, saj so pogosto sestavljeni iz neobnovljivih
snovi in zaradi tega tudi ne morejo proizvajati do
okolja prijazne energije. Pod kakπnimi pogoji je
seæiganje sploh primerno za pridobivanje takπne
energije, je vpraπanje, na katerega je treba poi-
skati odgovor, so se strinjali.

Simona Bandur

38

Uvajanje obnovljivih vi-
rov torej le ni tako ne-
problematiËno, kar se ti-
Ëe njegovega vpliva na
okolje. Doslej so zago-
vorniki te energije bolj
ali manj poudarjali le
njene prednosti, zdaj pa
se æe pojavljajo prvi po-
misleki, vendar ne zara-
di uvajanja, temveË zah-
tevajo predvsem veËjo
mero previdnosti.



pri dobrih namenih, zato so Ëlanice doslej sprejele
πest akcijskih programov, ki dajejo Evropski ko-
misiji moænost, da ukrepa proti dræavam, ki ne
sledijo obljubam. Vse Ëlanice morajo namreË spre-
jeti evropske okoljske predpise in jih vkljuËiti v
nacionalno zakonodajo, prav tako dræave kandi-
datke - pri slednjih je to celo eden izmed pogojev
za vstop v Unijo. Kar pa zagotovo ni lahka naloga
za manj razvite dræave, denimo, tiste iz industrij-
ske osrednje in vzhodne Evrope, ki so se desetle-
tja razvijale brez veËjih pomislekov, kako bi lahko
teæka industrija ogrozila naravno okolje.

Vsi sektorji v boju za zdravo naravo
KljuËnega pomena za politiko, ki jo vodi Evrop-
ska unija na podroËju varovanja okolja, je 174.
Ëlen evropske pogodbe, ki temelji na tako imeno-
vanem previdnostnem naËelu. To pomeni, da mo-
rajo biti dræave pozorne na vse morebitne ukrepe,
ki bi lahko ogrozili okolje, Ëetudi to znanstveno
(πe) ni dokazano. Tako morajo na vseh podroËjih
upoπtevati morebitne vplive na naravo - na pri-
mer: naloga reforme skupne evropske agrikultur-
ne politike iz leta 1992 ni le okrepiti delovanje v
kmetijstvu, temveË hkrati pomagati pri zmanjπe-
vanju uporabe umetnih gnojil za pribliæno Ëetrti-
no. Toda takim ciljem je mnogokrat teæko slediti,
zato so voditelji Unije leta 1998 odloËili, da mora-
jo posamezni sektorji pripraviti strategije in pro-
grame, ki bodo pospeπevali varovanje okolja na
svojih podroËjih delovanja, zaËenπi s transpor-
tom, energijo in kmetijstvom, kmalu pa naj bi tak-
πen pristop osvojile πe druge panoge gospodarstva.

RevπËina kot vir onesnaæenja
Pojem trajnostnega razvoja je eden izmed najbolj
pogosto sliπanih, ko govorimo o varstvu narave in
okolja v Evropski uniji. Glavni cilj tega je pospe-
πevanje in razvijanje gospodarstva, vendar z mi-
slijo na prihodnost, torej z veliko mero previdno-
sti pri izrabi virov energije, zlasti tistih, ki so ome-
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EVROPSKA UNIJA
IN SKRB ZA OKOLJE
Prizadevanja Evropske unije, da bi izboljπala
standarde na podroËju varovanja okolja, so
stara æe veË kot trideset let. Zlasti v zadnjem,
πestem okoljskem akcijskem naËrtu se je ta po-
litika precej spremenila, saj Unija tokrat ne
namenja veË toliko pozornosti zakonodaji na
tem podroËju, temveË gleda na varovanje oko-
lja celostno, kar pomeni, da vkljuËuje v ta
proces poleg gospodarskih πe socialne vidike
zaπËite narave, pristopi za uresniËevanje naËel
pa so vse bolj umerjeni na lokalne skupnosti.

Leta 1972 so predstavniki Evropske unije na sre-
Ëanju v Parizu prviË opozorili na to, da je treba
sprejeti doloËene smernice, s katerimi bodo obva-
rovali okolje pred negativnimi vplivi, ki jih imata
nanj predvsem promet in industrija. Sklenili so
sprejeti poseben akcijski program, v katerem so
najveË pozornosti namenili ohranjanju kakovosti
pitne vode in zniæanju πkodljivih emisij v ozraËju. 
Tako v tem dokumentu kot tudi v prihodnji zako-
nodaji je zapisano naËelo subsidiarnosti, s katerim
so se dræave zavezale, da bodo na vseh podroËjih
delovanja (na nacionalni kot na lokalni ravni)
upoπtevale naËela varovanja okolja in odgovorno
ravnale. Toda posamezne dræave vendarle ne mo-
rejo obvarovati okolja, temveË morajo pri tem so-
delovati vse Ëlanice, pa tudi druge dræave sveta -
reke se namreË ne ustavljajo pri mejah, gozdovi
niso odvisni zgolj od skrbi ene dræave, prav tako
æivali ne æivijo le na enem obmoËju ... 
Evropska unija tako podpira, usklajuje in nadzo-
ruje prizadevanja posameznih dræav za izpolnje-
vanje zakonodaje na tem podroËju, saj lahko zgolj
tako doseæe skupni cilj. Vsekakor ne sme ostati le
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jeni, ter z upoπtevanjem morebitnih posledic za
naravo in druæbo v celoti. 
PrviË so o tem naËelu zaËeli govoriti na sreËanju
Organizacije zdruæenih narodov v Riu leta 1992.
Takrat je bilo najveË besed namenjenih bolj eko-
nomiËni potroπnji v razvitih dræavah in boju proti
revπËini v tistih manj razvitih. Zlasti revπËina je
namreË pogosto eden izmed virov onesnaæevanja
okolja - prebivalstvo je na robu preæivetja, zato
nima moænosti, da bi upoπtevalo okoljevarstvene
vidike pridelave hrane, temveË izrablja naravne
vire na kakrπen koli naËin je paË to mogoËe. 
Boj z revπËino je tako neloËljiv del varovanja oko-
lja, Evropska unija pa je prizadevanja za trajno-
stni razvoj, ki vkljuËujejo tudi okoljske in social-
ne vidike ekonomske rasti, zapisala v Agendi 21.
Pojem je postal do danes kljuËno naËelo evropske
politike, kar so voditelji zveze dræav nadgradili
junija predlani na sreËanju v Gothenburgu, ko so
sprejeli Evropsko strategijo trajnostnega razvoja.
S tem so πe poudarili pomen dolgoroËnega naËrto-
vanja bolj praviËne in napredne druæbe, ki bo
omogoËala svetlo prihodnost tudi prihodnjih rodo-
vom, ter bolj Ëistega in zdravega okolja.
Tako se je bistveno spremenila tudi politika varo-
vanja okolja - v preteklosti je namreË veljalo, da
bo prineslo slednje predvsem negativne posledice,
torej zniæalo æivljenjski standard, zmanjπalo gos-
podarsko rast in omejilo svobodo posameznika.
Pojem trajnostnega razvoja je ta razkorak (vsaj
na papirju) preskoËil, saj upoπteva tudi druæbene
posledice zelene politike, in to na naËin, da zaËne
pri posamezniku in manjπih, lokalnih skupnostih,
kar naj bi privedlo do uËinkov v πirπem konteks-
tu. Denimo, bolj premiπljena raba lesa iz gozdov
koristi tako gospodarstvu kot tudi pomaga ohrani-
ti naravno raznolikost, hkrati pa pripomore k ra-
zvijanju πtevilnih moænosti za rekreacijo ljudi. Po
drugi strani pripomore uvajanje okolju prijaznih
virov k zaposlovanju, odpira nove trge ter ponuja
nove moænosti za investicije. Gre torej za krog, ki
ga pa ni mogoËe skleniti brez pravπnje politike in
spodbujanja.

©esti evropski akcijski programi
Kot smo æe poudarili, je zaËela Evropska unija le-
ta 1973 razvijati posebne akcijske programe, ki
naj bi usmerjali evropsko okoljsko politiko. V za-
dnjem, πestem, ki je bil sprejet leta 2001, je dolo-
Ëila πtiri podroËja, ki jim morajo dræave v priho-
dnosti namenjati veË pozornosti. Prvo med njimi
so podnebne spremembe, drugo zaπËita narave in
bioloπke raznolikosti, sledita zdravje in kakovost
æivljenja ter upravljanje naravnih virov in ravna-
nje z odpadki.
Bolj natanËno zahteva oblikovanje dejavnosti, ki
bodo zniæale emisije πkodljivih plinov v ozraËju,
spodbujale k uËinkovitemu ravnanju z odpadki,
upravljanju naravnih virov, natanËneje k razu-
mnejπi rabi, ki naj bi jo med drugim spodbudila
ustrezna davËna politika, zaπËiti prsti, razvoju ka-
kovosti æivljenja, zlasti v mestih, premiπljeni rabi
pesticidov ter bolj natanËnemu nadzorovanju æiv-
ljenja v pristaniπËih. Zlasti slednji toËki je name-
nila najveË Ëasa, saj so pristaniπËa preveË naselje-
na in zaradi tega tudi vse bolj onesnaæena.

Omenjeni program se ne osredotoËa toliko na za-
konodajo, temveË namenja veË pozornosti ozave-
πËanju javnosti in spodbujanju k odgovornemu
ravnanju na vseh omenjenih podroËjih. Prednost
ima partnerstvo in skupno delovanje razliËnih
vpletenih strani - ne le z namenom ohraniti okolje
zdravo, ampak hkrati narediti tudi druge sfere
æivljenja kakovostnejπe. Predstavniki Unije tako
menijo, da je veliko bolj uËinkovito, Ëe se ljudje
prostovoljno odloËijo za korake v smeri varovanja
narave, kot pa da jih k temu prisili represivna za-
konodaja. Pri tem imajo najpomembnejπo vlogo
zlasti lokalne skupnosti, ki naj bi spodbujale ljudi
k takemu delovanju in jim predstavljale dolgoroË-
ne prednosti slednjega.

Podnebne spremembe
Znanstvenki predvsem v zadnjih desetletjih opo-
zarjajo na posledice, ki naj bi jih onesnaæevanje
ozraËja pustilo na podnebju. Snega je iz zime v zi-
mo manj, ledeniki se topijo, gladina morja nara-
πËa ... Hkrati pa se emisije ogljikovega dioksida,
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Prelomnice v evropski
okoljevarstveni politiki:
- leta 1967: prva okoljska direktiva o klasi-

fikaciji, pakiranju in oznaËevanju nevar-
nih snovi

- 1970: direktiva, ki je oblikovala okvir za
doloËanje meril za zmanjπevanje onesnaæe-
vanja ozraËja zaradi izpuπnih plinov vozil

- 1973: prvi evropski okoljski akcijski pro-
gram (za obdobje med letoma 1973 in
1976)

- 1979: direktiva za zaπËito ptic in njihovih
naravnih habitatov

- 1980: direktiva, ki je postavila minimalne
standarde za pitno vodo

- 1985: direktiva o vplivih na okolje
- 1990: direktiva za omejevanje uporabe in

razvoja genetsko spremenjenih organizmov
- 1991: Maastrichtska pogodba - 6. Ëlen zah-

teva, da sledi vsa evropska zakonodaja ci-
ljem zaπËite okolja

- 1992: direktiva o zaπËiti habitatov
- 1994: ustanovljena Evropska agencija za

okolje
- 1999: prvi zeleni teden - zaËetek letnih

konferenc o zaπËiti okolja
- 2000: oblikovana okvirna direktiva o ev-

ropski politiki za zaπËito vode
- 2001: πesti okoljski akcijski program za ob-

dobje med letoma 2001 in 2010 z naslo-
vom Okolje 2010, naπa prihodnost, naπa
izbira

- 2002: ratifikacija Kjotskega protokola o
spremembah podnebja



TUDI ELEKTRIKO
JE TREBA ZNATI
PRODATI
Proizvodnja in prodaja v da-
naπnjem poslovnem svetu πe ni-
sta zagotovilo za uspeh. V pre-
teklosti je bilo podjetje resda
bolj ali manj osredotoËeno pred-
vsem na svojo vlogo kot proda-
jalec izdelkov ali storitev, v 
trænih razmerah pa je kupec ti-
sti, ki ima vse bolj pomembno
in dejavno vlogo.

KljuËnega pomena za vsako poslovanje je poveËa-
nje prodaje, torej pridobivanje novih kupcev, in
zmanjπevanje stroπkov. Podjetje si mora tako za-
gotoviti tolikπno πtevilo strank, da bo poslovalo
pozitivno. Toda to je v trænih razmerah, kjer je
po navadi konkurenca zelo huda, teæko doseËi, za-
to morajo podjetja vedno znova ≈izumljati« nove
naËine træenja, ki poudarjajo njihove prednosti
pred tekmeci. Kajpak se pri tem veËidel posveËajo
kupcem oziroma odjemalcem, zato je trgovanje
vse bolj usmerjeno k njim, tudi na podroËju elek-
troenergetike. Slednja se je namreË prav tako zna-
πla na trgu in s tem je postala bolj ≈oprijemljiva«,
saj jo podjetja kot tako tudi laæje prodajo odje-
malcem.
Podjetja prevzemajo zaradi tega drugaËen naËin
delovanja in spodbujajo predvsem odnose, ki te-
meljijo na trænih razmerjih, kot pravita Bill Do-
naldson in Tom O’Toole v knjigi Strategic Market
Relationships. Toda ti niso usmerjeni zgolj h kup-
cem oziroma odjemalcem, temveË tudi k zaposle-
nim, ki naj bi bili v partnerskem odnosu z vod-
stvom podjetja, ter k poslovnim partnerjem oziro-
ma drugim sodelavcem podjetja. Takπne spre-
membe so popeljale menedæment iz polja, ki so ga
obvladovale predvsem tehnike in veπËine, k mnogo
bolj kompleksnemu delovanju, ki temelji na med-
sebojnih odnosih.

Kako razviti fldobiËkonosne« odnose?
Kot primer novih trænih razmer sta omenjena av-
torja navedla delovanje britanskega elektroener-
getskega trga, ki se je z deregulacijo (tako kot tudi
drugi trgi v Evropi) znaπel v povsem novih razme-
rah. Tamkajπnja podjetja so dobila moænost, da
razπirijo svojo mreæo porabnikov ter ponudbo sto-
ritev, denimo, da poleg elektriËne energije træijo πe
zemeljski plin ali telekomunikacijske storitve. To-
da takπen skok so si lahko privoπËila le veËja po-
djetja, kot so Scottish Power, British Gas, Eastern
and Northern Electriciyty, Southern and Scottish
Hydro, ki so bila pri πirjenju dejavnosti in najra-
zliËnejπih naËinih pridobivanja novih odjemalcev
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ki naj bi bil glavni krivec za uËinek tople grede, πe
poviπujejo. Po mnenju strokovnjakov izjemne
vremenske razmere niso posledica nepredvidljivo-
sti matere Narave, temveË naj bi jih povzroËal Ëlo-
vek kar sam s svojimi poseganji v naravni biori-
tem. NajveËji onesnaæevalec ozraËja so kajpak fo-
silna goriva, termoelektrarne in promet, Ëesar se
okoljevarstveniki dobro zavedajo, zato je bil pred
πestimi leti sprejet æe tolikokrat omenjeni Kjotski
protokol, ki naj bi prispeval k zniæanju emisij to-
plogrednih plinov. Do danes so se slednje v Ev-
ropski uniji sicer zmanjπale za πtiri odstotke, toda
do cilja, ki ga predvideva protokol, je πe dolga
pot, Ëasa pa vse manj. Evropska unija naj bi nam-
reË najpozneje do leta 2012 zniæala emisije za osem
odstotkov (glede na leto 1990), v obdobju do 2020
πe za nadaljnji odstotek na leto, dolgoroËno pa za
sedemdeset odstotkov.
©e najbolj je proces prizadevanj k skupnemu cilju
okrnil ameriπki predsednik George Bush, ki je
oznanil, da Zdruæene dræave Amerike ne bodo sle-
dile zahtevam Kjotskega protokola, saj bi lahko
ogrozile domaËe gospodarstvo. Predstavniki Ev-
ropske unije s komisarko za okolje Margot
Wallström na Ëelu kljub temu vztrajajo pri prvot-
nem naËrtu, Ëetudi so ZDA ena najveËjih onesna-
æevalk ozraËja na svetu. Tako so na lanskem sre-
Ëanju v Johannesburgu pripravili predloge za zni-
æevanje emisij, po katerih naj bi v prvi fazi dræave
Ëlanice preoblikovale ali zaprle in nadomestile veË
sto elektrarn, ki najbolj onesnaæujejo ozraËje.
Podobno kot smernice iz Johannesburga naj bi k
zniæanju emisij prispevale tiste zapisane v Evrop-
skem programu o podnebnih spremembah, ki je
bil sprejet dve leti prej. Slednji vsebuje pribliæno
40 korakov za zniæevanje, veËidel pa se osredotoËa
na energetsko uËinkovitost in razvoj obnovljivih
virov energije, med drugim tudi na podroËju pro-
meta, ki je πe najbolj problematiËen, saj se πtevilo
vozil na evropskih cestah iz leta v leto poveËuje.
Pribliæno trideset let je torej trajalo, da je Ev-
ropska unija s preprostih meril za varovanje oko-
lja napredovala k ugotovitvi, da se je treba tega
lotiti celostno in upoπtevati tako gospodarske kot
tudi socialne vidike varovanja okolja. Nepremi-
πljeni in represivni ukrepi namreË lahko privedejo
do hudih posledic zlasti na podroËju kakovosti
æivljenja ljudi. NaËelo trajnostnega razvoja se lo-
teva ohranjanja narave skupaj z gospodarskim
razvojem in morebitnimi posledicami za ljudi, to-
da proces je brækone veliko bolj zapleten, kot je
sliπati. Le malo dræav si lahko zlasti v Ëasu gospo-
darske stagnacije, ponekod celo recesije, privoπËi
varovanje okolja, Ëetudi prinaπa dolgoroËne kori-
sti na veË podroËjih. Tako bo morala Evropska
unija veliko vlagati v razvoj svoje politike, pri tem
pa pomagati tudi manj razvitim dræavam sveta, ki
vse bolj prevzemajo panoge teæke industrije in ta-
ko prenaπajo onesnaæevanje na svoja ozemlja.

Simona Bandur

Povzeto po broπuri Evropske komisije Choices for a greener future 



dobesedno agresivna. Po drugi strani pa so ta po-
djetja zaËela izgubljati stare stranke ter tiste, ki so
bile vezane na njihovo prvotno dejavnost. Na pri-
mer, od zaËetka deregulacije elektroenergetskega
trga je izgubilo podjetje British Gas Ëetrtino svojih
odjemalcev, s Ëimer se je pokazalo, da ljudje ven-
darle niso tako nedojemljivi za spremembe oziro-
ma sprejemanje novosti ter da jih je mogoËe pre-
priËati z dobrimi, predvsem pa cenovno ugodnimi
ponudbami. 
Posledica takega naËina pridobivanja novih
strank je kajpak pripeljala marsikatero druæbo
na rob preæivetja, saj so πe komajda pokrila stro-
πke - cene, ki so jih ponujale, so bile namreË Ëeda-
lje niæje, zaradi Ëesar so le steæka πe πirile ponud-
bo. Opisana strategija se je torej pokazala za dol-
goroËno povsem neprimerno, zato so zaËeli ponud-
niki elektroenergetskih storitev iskati nove naËi-
ne, s katerimi bi privabili odjemalce. Med novosti
sodijo tudi posebne ugodnosti, kot na primer kre-
ditne kartice, zavarovanja, kartice zvestobe, po-
sebne pogodbe in podobno. V prihodnosti naj bi
takπen marketing napredoval celo tako daleË, da
niti podjetja sama ne bodo veË træila svojih dejav-
nosti, temveË naj bi to prevzele posebne zdruæbe,
ki bodo ponujale dejavnosti veË razliËnih ponud-
nikov. Tako naj bi se industrija razdelila na dve
skupini - prvo naj bi sestavljala elita podjetij, ki
bodo namenjala pozornost predvsem strankam in
na tem bo temeljilo tudi njihovo ime, drugo pa ti-
sta, ki ne bodo mogla tekmovati s podjetji z izde-
lano politiko lojalnosti, zato bodo ostala v ozadju.
To so kajpak le predvidevanja, napovedi, res pa
je, da je v trænih razmerah pridobivanje zaupanja
kljuËnega pomena, a ne le z nizkimi cenami, tem-
veË tudi s πiroko paleto storitev in πtevilnimi ugod-
nostmi in privlaËnimi ponudbami, tudi na podroË-
ju elektroenenergetike. Zato bodo morala podjetja
v svoje delovanje vkljuËiti gradnjo dobrih 
medsebojnih odnosov. 

Pet korakov do cilja
Donaldson in O’Toole sta razvila pet temeljnih ko-
rakov, kako lahko podjetja sledijo trænim zahte-
vam in uvedejo poslovanje, ki temelji na strate-
πkih medsebojnih odnosih. Prvi zajema oblikova-
nje dobre strukture organizacije, ki omogoËa
uËinkovito sodelovanje s porabniki in sodelavci -
predlagata torej dve ravni delovanja, in sicer na
makroravni, ki vkljuËuje oskrbovalce, partnerje
in vËasih celo tekmece, ter na mikroravni, kamor
sodijo odnosi s strankami in zaposlenimi. 
Drugi prav tako zelo pomemben dejavnik je oseb-
je. V podjetju morajo namreË biti zaposleni lju-
dje, ki znajo delati z ljudmi in razumeti njihove
potrebe. Preskok s prejπnjega delovanja, ki je bilo
usmerjeno predvsem v prodajo in je bilo bolj ali
manj pasivno, na novega, veliko aktivnejπega, ki
teæi k zadovoljevanju æelja kupcev, je namreË pov-
sem spremenil tudi odnos do njih. Tako morajo
zaposleni zelo dobro poznati svoje stranke, njiho-
ve potrebe in kulturo. 
Kot tretjiË, menita omenjena avtorja, je zelo po-
memben slog oziroma naËin doseganja ciljnih sku-
pin porabnikov. V praksi prevladujeta dva glavna
naËina: prvi je tradicionalen in racionalistiËen,

usmerjen predvsem v reπevanje teæav, torej bolj
ali manj usmerjen k podjetju in ne toliko h kup-
cem. Drugi je manj formalen in temelji predvsem
na presoji posameznikov v doloËenih situacijah.
Toda v obeh primerih se delovanje lahko zaplete,
Ëe pride do konflikta med æeljami in potrebami
kupcev ter partnerjev. Prav zaradi tega sta Do-
naldson in O’Toole k tema dvema slogoma dodala
πe tretjega, ki je bolj usmerjen k strankam in so-
delovanju z njimi. Odnosi so v tem primeru veËdi-
menzionalni in upoπtevajo æelje vseh vpletenih
strani. Vodstvo podjetja mora tako vseskozi ko-
municirati z njimi, spoπtovati njihove vrednote ter
se izogniti koristoljublju. Gre torej za medsebojno
zaupanje, ki je temelj dobrega sodelovanja.

Majhne ugodnosti - pot do zaupanja
KljuËnega pomena za razvoj delovanja podjetja v
smeri razvijanja dobrih odnosov je po trditvah
avtorjev tudi spodbujanje izobraæevanja zaposle-
nih, tako v smislu poznavanja trga kot tudi strank
samih. Zaposleni morajo, kot smo æe poudarili,
zaupati partnerjem in strankam, odnosi med nji-
mi morajo temeljiti na vzajemnosti, poleg tega pa
morajo znati v nekaterih primerih tudi spreminja-
ti mnenja. Zadnji, peti korak pa zajema posebne
dejavnosti, s katerimi pridobijo podjetja na dolgi
rok zaupanje oziroma lojalnost strank oziroma
porabnikov. Velikokrat so zelo dober naËin za to
razne ugodnosti, kot so, denimo, æe omenjene kar-
tice ugodnosti ter druge podobne dejavnosti, ki
privabijo ljudi, obenem pa razkrivajo identiteto
podjetja.
Nove træne razmere terjajo torej, da podjetja po-
polnoma spremenijo naËin delovanja in poslova-
nja. Porabniki niso veË nekaj samoumevnega,
temveË tisti, od katerih je odvisen obstoj podjetja.
Zaposleni morajo torej storiti vse, da jih obdræijo
oziroma privabijo, zato pa morajo dobro poznati
njihove æelje in potrebe, kar pomeni, da morajo
biti v neprestanem stiku z njimi. Tako poslovanje
ni veË nekaj bolj ali manj tehniËnega, temveË vse
bolj posega vanj psihologija, tudi v primerih, kjer
tega doslej nismo bili navajeni, denimo, v elektro-
energetiki, ki se do nedavnega skoraj ni ukvarjala
z odjemalci. Z deregulacijo se je pokazalo, da je
vsak porabnik zelo pomemben, zato so se podjetja
spustila v boj, ki pa je temeljil predvsem na pre-
priËevanju z niæjimi cenami. Toda to je delovalo,
dokler se podjetja niso znaπla na robu propada.
Spoznala so, da bo treba - Ëe bodo æelela prehiteti
tekmece - ponuditi nekaj veË, torej najrazliËnejπe
ugodnosti ter jih tako pridobiti na dolgi rok. Prav
za to pa je kljuËnega pomena delovanje, ki temelji
na dobrih medsebojnih odnosih s strankami, me-
nita Donaldson in O’Toole.

Simona Bandur
Povzeto po knjigi Strategic Market Relationships 
Bill Donaldson in Tom O’Toole)
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les se je æe septembra la-
ni lotil obnove πe zadnje
etape naπega najstarejπe-
ga daljnovoda 110 kV

povezave Fala-Laπko, in sicer na
odcepu Fala-Pekre, pri Ëemer je
bilo sprva predvideno, da naj bi
obnovitvena dela konËali do kon-
ca leta 2002. A je izvajalcem nato
v zimskih mesecih ponagajalo
vreme, tako da so morali dela v
zaËetku decembra zaËasno usta-
viti in so jih lahko nadaljevali πe-
le januarja. Zadnji steber je bil
dvignjen 29. januarja, konec fe-
bruarja pa so bila konËana tudi
elektromontaæna dela, 7. marca
je bil daljnovod poskusno prviË
dan pod napetost, 24. aprila pa so
se nato zaËeli tudi zagonski in
funkcionalni preizkusi, ki πe ved-
no potekajo. Borut VrtaËnik  nam
je povedal, da je vzrok za to, da
πe ni priπlo do tehniËnega pregle-
da lastninska problematika, ki
graditeljem daljnovodov zaradi
zapletenih postopkov in neureje-
nih zemljiπkoknjiænih vpisov po-
staja vse hujπi trn v peti. Tako jim
kljub dolgotrajnim pripravam in
vloæitvi ogromno delovnih ur in
truda πe vedno ni uspelo dobiti so-
glasja oziroma urediti sluænostne
pravice na zadnji izmed skupno
kar 426 vpletenih parcel. Zaradi
tega tudi ni mogoËe pridobiti vseh
zahtevanih dokumentov, tako da
omenjeni daljnovod ostaja v fazi
zagonskih in funkcionalnih preiz-
kusov. Da pa ves ta Ëas, name-
njen ureditvi lastniπke problema-
tike, vendarle ne bi πel v prazno,
ga je Eles koristno izrabil za pri-
pravo potrebne dokumentacije in
izpeljavo nekaterih postopkov in
nujnih meritev. Do konca maja so
bili pripravljeni projekti izvedbe-
nih del, opravljene so bile prve
meritve elektromagnetnega seva-
nja v skladu z uredbo in cenitve
πkode ter dobljena tudi strokovna
ocena vseh opravljenih del. 
Za osveæitev spomina naj pove-

mo, da je 110 kv daljnovod Fale-
Pekre del najstarejπega sloven-
skega daljnovoda, ki datira πe iz
leta 1924. Tedaj je podjetje Fala,
d. d., zgradilo prvi prenosni dalj-
novod od HE Fala do RTP La-
πko, ki je sprva obratoval na 80
kV napetostnem nivoju, leta 1954
pa je bil prviË obnovljen in poso-
dobljen na 110 kv napetostni ni-
vo. Med letoma 1996 in 1998 se je
Eles lotil temeljite rekonstrukcije
tega precej dotrajanega daljnovo-
da in jo na odsekih Maribor-Slo-
venske Konjice, Slovenske Konji-
ce-Selce in Selce-Laπko tudi uspe-
πno konËal. Tako je neobnovljen
ostal le πe dobrih 12 kilometrov

dolg odsek Fala-Pekre, ki se ga je
Eles lotil septembra lani. Name-
sto prejπnjih 70 je zdaj na celotni
trasi le πe 50 daljnovodnih ste-
brov, daljnovod pa je po vzoru
vseh Elesovih novejπih daljnovo-
dov opremljen tudi z najsodob-
nejπo viskonapetostno opremo in
optiËnimi kabli v tehniki OPGW.
Prvotno je bila cela investicija
ocenjena na 537 milijonov tolar-
jev, a zneski iz sklenjenih pogodb
in priËakovanih drugih stroπkov
kaæejo, da bo precej cenejπa, saj
naj bi se konËni znesek gibal
okrog 400 milijonov tolarjev.

Brane JanjiÊ

ASTNINSKA PROBLEMATIKA
OVIRA OBNOVO FALA - PEKRE
L
E

Foto arhiv ELES

Dvigovanje
stebra z
montaæno
iglo.
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zdræevalne ekipe v TE
©oπtanj so bile v zadnjih
mesecih na trnih kot æe
dolgo ne. Vibracije tur-

bine na drugem leæaju petega blo-
ka so bile vse veËje, z velikimi te-
æavami so premoπËali notranjo
netesnost visoko tlaËnega dela
turbine, prahovodi in gorilniki
kotla so bili v kritiËnem stanju,
æivljenjska doba dodelilnikov
premoga ni bila veË kot za pol le-
ta, dogorevalne reπetke so delale
πe po Ëudeæu. Uparjalniπki del
kotla so moËno naËeli erozijsko-
korozijski mehanizmi, predvsem
njegov lijak in konËni pregreval-
nik III. Kljub naπteti vrsti kritiË-
nih mest, pravi direktor TE ©oπ-
tanja mag. Uroπ Rotnik, da so to
normalne poπkodbe pri termo-
energetskih objektih, da pa je bil
skrajni Ëas za generalni remont.
≈Zagotovo pa imajo zasluge za
πtiriletno obratovanje Teπove naj-
veËje enote brez generalnega re-
monta, naπe vzdræevalne in po-
gonske ekipe,« je dejal direktor.
≈Med dvomeseËno zaustavitvijo
petice bomo veliko pozornost na-
menili kotlovskemu delu. Dela na
kotlu bodo narekovala dolæino
remonta. Pri kotlu bomo zame-
njali dotrajane premogovne go-
rilnike, kanale premogovega pra-

hu, kanale sekundarnega zraka,
potrebnega za zgorevanje, sekun-
darne mlinske dele,« nadaljuje
Rotnik, ki navedene zamenjave
upraviËuje s popolno dotrajano-
stjo starih naprav. Hkrati pa bo-
do vgradili boljπe in kakovostnej-
πe dele, saj gre razvoj tehnologij
hitro naprej. Tako bodo namesto
πtirioglatih gorilnikov, ki poslediË-
no proizvajajo nad 1000 mg du-
πikovih oksidov, namestili okro-
gle, ki bodo zniæali emisije duπi-
kovih oksidov na 350 do 400
mg/Nm3, in s tem zadovoljili za-
konskim zahtevam. RaËunajo
pa, da bodo z nadaljnjo optimi-

AJVE»JI REMONT NA
BLOKU 5 TE ©O©TANJ
N

Po πtirih letih bo letoπnja poletna meseca
stal peti πoπtanjski blok s 345 MW. Dol-
go obdobje obratovanja s Ëim veËjo moË-
jo, brez veËjih posegov, je pustilo sledi in
naprave tega bloka komaj Ëakajo na red-
ni remont, ki bo trajal od 30. junija do
29. avgusta. Odslej bodo remonti na tem
bloku na tri leta.

V

44 Mag. Uroπ Rotnik

Foto arhiv TE©



zacijo mlevnega, kurilnega in do-
gorevalnega sistema πe zniæali du-
πikove okside na 200 do 250
mg/Nm3, kar bo zakonska omeji-
tev po letu 2015. Poleg tega bodo
zamenjali tretjino lijaka kotla,
zamenjali pregrevalnik 3, opravi-
li natanËen pregled ocevja vklju-
Ëno s kolektorji in zamenjali kri-
tiËne cevi. Namestili bodo tudi
nov sistem za doziranje mesno
kostne moke. Vsa ta dela so tako
zahtevna, da so v ©oπtanju izra-
Ëunali, da jih prej kot v devetih
tednih ni moË opraviti. Nemπki
kolegi pa tako obseænih del πe ni-
so opravili prej kot v dvanajstih
tednih.
Pri turbini naËrtujejo, da bodo
opravili vsa potrebna dela v πti-
rih tednih. V tem Ëasu bodo od-
pravili vzrok za nastanek vibra-
cij na prvem in drugem leæaju vi-
sokotlaËnega dela turbine, ki jo
bodo odprli in izvedli na njej vsa
potrebna tesnjenja. Po πtirih le-
tih obratovanja Ëistilne naprave
petice bo letos njen prvi remont,
kjer na posameznih delih opaæa-
jo veliko korozije in obrabe. Ob-
seænih del bodo deleæne tudi dru-
ge naprave 345 MW bloka. Med
drugim bodo zamenjali visoko
tlaËno reducirno postajo in nizko
tlaËno prelivno postajo ter regu-
lacijo krmiljenja in vodenja tur-
bine. PoveËana nega bo namenje-
na tudi generatorju in stikaliπËu
tega bloka.
Kot pravi direktor, πe najveË te-
æav priËakujejo z logistiko re-
monta. Na dvoriπËu elektrarne
bo tudi do 800 ton razliËnih ma-
terialov, potrebnih za remont.
Prostorsko pa so v ©oπtanju zelo
na tesnem. RaËunajo, da bo v ko-
nici remonta v elektrarni med
600 in 700 izvajalcev del, med
njimi je nekaj standardnih izva-
jalcev, ki delajo v Teπu na podla-
gi letnih pogodb, drugi pa so bili
izbrani na razpisih. Med tujimi
izvajalci bodo navzoËi nadzorni-
ki Babcocka za gorilnike in pred-
stavniki Siemensa za upravljanje
in turbino. Pri vseh izvajalskih
ekipah bodo sodelovali tudi elek-
trarniπki delavci, ki bodo poleg
svojih rednih remontnih del ta
dela tudi koordinirali in nadzo-
rovali.
Letoπnji obseæeni remont bo stal
okrog 10 milijonov evrov. V Teπu
ga bodo pokrili delno s krediti in
delno s sredstvi amortizacije. Po
zahtevnosti in obsegu del je podo-

ben lanskemu na πtirici, ki je bil
doslej najobseænejπi remont v
©oπtanju. Uroπ Rotnik pravi, da
bodo veliko naprav obnovili ta-
ko, da bo blok tako moderniziran
in pripravljen, da bo brez veËjih
teæav zagotavljal proizvodnjo
elektriËne energije in s tem
opravljal vlogo, ki se od njega na
trgu priËakuje.

Minka Skubic

Zakup in sprotni nakup
Kot so nam povedali na Holdingu Slovenske
elektrarne, naËrtujejo remonte velikih enot ta-
krat, ko je poraba elektriËne energije manjπa. Za
letoπnje leto so naËrte remontov naredili preden
je bila znana odloËitev o prevzemu poloviËne
proizvodnje NE Krπko s hrvaπke strani. »e bi ce-
lotna proizvodnja ostala v Sloveniji, bi imeli tu-
di v tem obdobju preseæke, tako pa bo del elek-
triËne energije treba uvoziti. flVeËji del elektriËne
energije, ki jo bomo potrebovali v Ëasu zaustavi-
tve petega bloka TE ©oπtanj, smo kupili takoj, ko
je bilo znano, da bo polovico proizvodnje NEK
zaËel ponovno prevzemati HEP, preostali del pa
bomo skladno s trenutnimi potrebami kupovali
sproti. NaËrtujemo, da bomo od 100 do 200
MW elektriËne energije uvaæali preko avstrijsko-
slovenske meje, dodatnih 100 MW pa preko hr-
vaπko-slovenske meje,« predvideva dr. Tomaæ
©tokelj, izvrπni direktor za træenje v HSE. Pravi,
da je na evropskem trgu energije praktiËno ved-
no dovolj, problematiËne so prenosne poti, Ëe
omogoËajo prenos vseh æelenih koliËin elektriËne
energije v Slovenijo. Po navadi to ni tako, vsaj
na severni meji ne. Vpraπljiva je tudi cena, po
kateri lahko to energijo kupijo. V zaËetku junija
so bile cene na evropskih trgih take, da bi teæko
trdili, da so niæje od proizvodnih kWh iz TE
©oπtanj.
O zalogah premoga na deponiji za TE ©oπtanj
dr. ©tokelj pravi, da se poveËujejo, odkar je bil
konËan remont NE Krπko, saj je zdaj dnevna po-
raba premoga manjπa, kakor znaπajo dobave
premoga iz velenjskega premogovnika. Glede na
to, da bo poleti dva meseca stal peti blok elek-
trarne, bo poraba πe manjπa in se bodo zaloge
premoga bistveno poveËale.
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prostorih Ptujske obËi-
ne je bila v zaËetku ju-
nija tiskovna konferen-
ca, na kateri so podrob-

neje predstavili projekt sanacije
Ptujskega jezera. Ptujsko jezero
je nastalo z zgraditvijo hidroelek-
trarne Formin leta 1978 in meri
kar 420 hektarjev, v njem pa je
za 22 milijonov kubiËnih metrov
vode. Hkrati je Ptujsko jezero
tudi naπa najveËje umetna zaje-
zena vodna povrπina, ki pa doslej
pravzaprav ni bila najbolje izra-
bljena. Z namenom uskladitve in-
teresov rabe prostora na jezeru
in ob njem ter razvojem novih
dejavnosti, ki pa naj ne bi okrni-
le osnovne vodnogospodarske in
energetske namembnosti jezera,
je bil pred petimi leti sprejet
Odlok o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin sred-
njeroËnega druæbenega plana ob-
Ëine Ptuj, v dolgo in srednjeroË-
nem druæbenem planu Slovenije
iz leta 1999 pa je bilo Ptujsko je-
zero opredeljeno celo kot naravni
spomenik. Æal pa se v minulih le-
tih, predvsem zaradi nereπenih
finanËnih vpraπanj v zvezi z de-
javnostmi in novo ureditvijo jeze-
ra, ni kaj dosti spremenilo. Drav-
ske elektrarne Maribor so se kot
koncesionar povodja reke Drave
zato odloËile, da pobudo prevza-
mejo v svoje roke in obËini πe en-
krat ponudijo sodelovanje, pri

Ëemer pa se je, kot je poudaril di-
rektor Dravskih elektrarn Dani-
lo ©ef, treba zavedati, da so se
Dravske elektrarne z odprtjem
energetskega trga znaπle v novem
poloæaju. Kot eden najpomemb-
nejπih proizvajalcev elektriËne
energije v dræavi in lastnik oko-
ljevarstvenega certifikata ISO
14001 so sicer zelo naklonjene πir-
πim okoljevarstvenim projektom,
ki pa morajo biti tudi træno zani-
mivi. Eden takπnih bi zagotovo
lahko bil tudi projekt sanacije

A»ETEK UREDITVE
PTUJSKEGA JEZERA
Z

Dravske elektrarne Maribor bodo jeseni za-
Ëele urejati Ptujsko jezero, v katerem se je v
25 letih nabralo æe za 4 milijone kubiËnih
metrov mulja. Poleg izboljπanja energetskih
razmer, prostornina jezera se je zaradi mu-
lja zmanjπala æe skoraj za petino, naj bi s
sanacijo jezera zagotovili tudi uvajanje no-
vih trænih vsebin.

V
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Direktor dravskih elektrarn Danilo ©ef:
flDravske elektrarne so storile prvi korak,
na potezi so zdaj drugi.«

Foto Brane JanjiÊ



Ptujskega jezera, kot zaËetek ne-
kega novega dogajanja na obmo-
Ëju reke Drave, ki poleg temeljne
energetske vsebine odpira tudi
πtevilne druge moænosti.

Sanacija se bo zaËela
æe to jesen
Dravske elektrarne, je dejal Da-
nilo ©ef, so se v zadnjem Ëasu πe
bolj odprle navzven in bodo tudi
πe naprej skuπale okolju, v kate-
rem delujejo, prisluhniti in mu
kar najbolj pomagati, seveda pa
razumevanje priËakujejo tudi na
drugi strani. Prvi veËji korak od-
piranja navzven pa naj bi bila
ravno sanacija Ptujskega jezera,
kjer so Dravske elektrarne æe za-
gotovile potrebnih 50 milijonov
tolarjev za odstranitev mulja na
najbolj zanimivi lokaciji, to je na
obmoËju brodarskega druπtva
Ranca. Gre za poskusni projekt,
ki ga bodo predvidoma zaËeli
septembra in do konca leta tudi
konËali, s premeπËanjem napla-
vin pa naj bi uredili prijaznejπi
dostop do jezera in pri tem do-
bljene izkuπnje s pridom izrabili
tudi pri naËrtovanju vseh priho-
dnjih projektov na tem obmoËju.
Predvsem pa naj bi skupaj z ob-
Ëino Ptuj obudili naËrte o izrabi
jezerske vode v πe kakπne druge
namene, denimo celo za vkljuËi-
tev v razliËne proizvodne progra-
me. Zanje zanimanje æe obstaja

in po besedah Ptujskega æupana
dr. ©tefana »elana, bi obËina pri-
loænost, ki se ji ponuja, vsekakor
morala izrabiti. Ne nazadnje tudi
zato, ker se je spremenil doseda-
nji naËin zbiranja sredstev iz na-
slova nadomestil za stavbna zem-
ljiπËa, pri Ëemer bodo obËine od
koncesionarja prejele le 60 od-
stotkov dosedanjega zneska, pre-
ostanek pa se bo stekal v poseben
republiπki sklad, od koder ga bo
mogoËe dobiti nazaj v lokalne
skupnosti le z dovolj dobrimi raz-
vojnimi programi. Sicer pa je 
sanacija najbolj zanimivega dela
jezera po njegovem mnenju le za-
Ëetni projekt, v nadaljevanju pa
bo treba Ptujsko jezero postaviti
v træno funkcijo, kjer bosta πport
in rekreacija na vodnih povrπi-
nah le dopolnilo drugim dejavno-
stim. Kot je poudaril dr. ©tefan
»elan, namreË lahko danes pro-
jekti, Ëe ni v ospredju podpore
kapitala, hitro postanejo le pobo-
æne æelje. Veliko razumevanje
Dravskih elektrarn in pripravlje-
nost na sodelovanje v trænih pro-
jektih pa vliva upanje, da se bo
Ptujski obËini ob sodelovanju
drugih potencialnih partnerjev,
po vseh teh letih vendarle uspelo
premakniti v smeri postopnega
izboljπanja razmer na sloven-
skem najveËjem umetnem jezeru.

Brane JanjiÊ

Hkrati z odstranitvijo
mulja in premeπËanjem
naplavin na jezerske bre-
æine naj bi sanirali tudi
sedanjo asfaltno oblogo je-
zera, ki precej kazi njego-
vo podobo. Tako naj bi
asfalt prekrili, zasadili in
zmanjπali sam naklon
breæin, s Ëimer se bo videz
Ptujskega jezera tudi bolj
pribliæal podobam narav-
nih jezer.

MADÆARSKA
PROTEST OKOLJEVARSTVENIKOV
PRED PAKSOM
Sredi junija se je pred glavnih vho-
dom v jedrsko elektrarno Paks na ju-
gu Madæarske zbralo pribliæno 40
Ëlanov okoljevarstvene organizacije
Greenpeace, ki so protestirali proti
napovedanemu podaljπanju obratova-
nja elektrarne. Madæarska je namreË
konec maja Mednarodno agencijo za
jedrsko energijo (IAEA) pozvala, naj
pregleda Paks, kjer je sredi aprila za-
radi pregretja rezervoarja za ËiπËenje
kasete z uranskih gorivom priπlo do
uhajanja radioaktivnega plina. Maja
sta temu dogodku sledila πe dva podob-
na. STA

IRSKA
POVEZAVA MED IRSKO
IN WALESOM
Irska vlada je odobrila gradnjo vzho-
dno-zahodne povezave med Irsko in
Walesom, je objavilo tamkajπnje mi-
nistrstvo za komunikacije in naravne
vire. Povezava z moËjo 500 MW, ki
naj bi stala 185 milijonov evrov, naj
bi zaËela delovati Ëez πest let, njena
naloga pa bo predvsem oskrba v Ëasu
morebitnih pomanjkanj elektriËne
energije. Hkrati bo vlada s tem neko-
liko zmanjπala stroπke za nakup gori-
va in izboljπala moænosti za trgovanje
z elektriko med irskim in britanskim
sistemom.

©PANIJA
REKORDNA PORABA ELEKTRI»NE
ENERGIJE
V Ëetrtek, 12. junija, je πpanska pora-
ba dosegla vrtoglave πtevilke. Prebi-
valci so namreË takrat porabili
33.850 MW elektriËne energije, kar je
za skoraj pet odstotkov veË kot v pre-
teklih letih, tamkajπnji strokovnjaki
pa predvidevajo, da bo letoπnji junij
nasploh rekorden, saj naj bi odjemalci
porabili za deset odstotkov veË elektriË-
ne energije kot v tem mesecu v prete-
klih letih. K takπnemu rezultatu je
kajpak najveË prispevala huda vroËi-
na, zaradi katere prebivalci na veliko
uporabljajo klimatske naprave. Sicer
pa je bistveno rasla poraba elektriËne
energije v vseh petih letoπnjih mesecih
- v tem Ëasu so namreË odjemalci po-
rabili 90.670 GWh elektriËne energi-
je, kar je za 4,3 odstotka veË kot v
enakem obdobju lani.
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ot je povedal Miran
Ægajner, vodja oddelka
za elektroenergetske
naprave in sisteme v

HSE Invest, v Boπtanju v tem Ëa-
su konËujejo pripravljalna dela
za gradnjo hidroelektrarne Boπ-
tanj. Levi breg reke Save so z
vgradnjo pilotov in nasipa zaπËi-
tili pred visoko vodo, ob desnem
bregu pa so izkopali gradbeno ja-
mo. Da ne bi priπlo do vdora vo-
de, so zgradili posebne vodnjake
in vezne stene ter postavili obo-
dno steno in zaπËitni zid. Za po-
trebe gradbiπËa so zgradili tudi
transformatorsko postajo, ki se
napaja iz RTP Sevnica po 20 kV
kablovodu. Poleg tega so postavi-
li tudi ËrpaliπËe tehnoloπke vode s
pripadajoËim bazenom, preteka-
liπËe nevarnih snovi, prikljuËek
na vodovod s pitno vodo, Ëistilno
napravo za potrebe gradbiπËa,
pralno ploπËad za tovornjake s
separatorji in lovilci olj. V krat-
kem naj bi konËali tudi izkop v
trdi hribini, vgradili temelje za
betonarno, pripravili dokumen-
tacijo za tehniËni pregled, prido-
bili gradbeno dovoljenje za je-

zovno zgradbo, podpisali pogod-
bo za gradnjo jezovne zgradbe
(Lot A2 HE Boπtanj), potem pa
bodo zaËeli gradnjo tega objekta.

Od Boπtanja k Blanci 
Pogodba o skupnem podvigu, ki
so jo maja podpisali v Sevnici, je
gotovo pomemben korak pri ure-
sniËevanju spodnjesavskega pro-
jekta, pojasnjuje Vili Vindiπ, di-
rektor druæbe HSE Invest, ki je

pristojna za izvajanje investicij-
skega inæeniringa. V zaËetku ju-
nija je za Naπ stik na kratko
predstavil trenutno stanje na tem
podroËju. Kot je povedal, je bil
za izvajalca celotnega projektira-
nja izbran ljubljanski IBE, s ka-
terim so æe podpisali pogodbo.
Trenutno so v konËni fazi kljuËni
razpisi za gradnjo HE Boπtanj,
potekajo pogajanja s ponudni-
kom turbin in generatorjev, v
pripravi so analize in cenitve
prispelih ponudb za hidrome-
hansko opremo; sicer pa je ta hip
praktiËno vse pripravljeno za
podpis pogodbe za glavna grad-
bena dela v Boπtanju.
S tem je HSE Invest uspeπno kon-
Ëal priprave na izvedbo gradnje
HE Boπtanj in se lotil tudi razvoj-
ne faze za HE Blanco. Tu je æe bi-
la opravljena prostorska konfe-
renca kot prvi akt dræave v spre-
jemanju dræavnega lokacijskega
naËrta. Te dejavnosti vodi Mini-
strstvo za okolje, prostor in ener-
gijo (Urad za posege v prostor),
ki je pripravilo tudi terminski
plan. Koncesionar HSE pa mora
v skladu s terminskim planom in
postopki za sprejemanje in potr-
ditev dræavnega lokacijskega na-
Ërta zagotoviti vse strokovne po-

BO©TANJU SKORAJ VSE
PRIPRAVLJENO
V

UresniËevanje projekta za gradnjo elektrarn na
spodnji Savi (HE Boπtanj, HE Blanca, HE Krπko,
HE Breæice, HE Mokrice) kljub oviram napreduje.
Pogodba o financiranju gradnje elektrarn na Savi
je æe podpisana, podpis pogodbe o gradbenih delih
za HE Boπtanj pa bo mogoË takrat, ko bo vlada
potrdila dræavni lokacijski naËrt za to elektrarno.
Po ocenah vodstva HSE znaπa celotna vrednost na-
πega najveËjega energetskega projekta (sodi tudi
med veËje projekte v Evropi) pribliæno sto milijard
tolarjev, energetski del investicije 71,5 milijarde
tolarjev, vlaganja v javno infrastrukturo pa okrog
30 milijard tolarjev.

K
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direktor HSE
Invest (na des-
ni), in Miran
Ægajner,
vodja odelka
za elektroener-
getske naprave
in sisteme.

Foto Miro Jakomin



dlage v predvidenih rokih. Tre-
nutno druæba HSE Invest prido-
biva in analizira ponudbe za pro-
jektantsko hiπo, ki bo pripravila
idejni projekt za HE Blanco, na
koncu pa bo zadeva sklenjena z
investicijskim programom, ki ga
mora odobriti investitor. Potem
bo sledila izvedbena faza projek-
ta, kjer gre za postopke razpisov,
pridobivanje glavne in pomoæne
opreme, pridobivanje gradbenih
dovoljenj, urejanje gradbiπËa,
uvajanje izvajalca v delo ter izva-
janje celotnega nadzora nad izva-
jalci del in dobavitelji opreme.

Miro Jakomin
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Obodna ste-
na, ki je s
posebnimi

sidri priËvr-
πËena na tr-
do podlago,
in zaπËitni

zid varujeta
pred vdorom
visoke vode.

Do zaËetka
junija so v

Boπtanju
konËali æe
skoraj vsa

pripravljal-
na dela, ki

obsegajo iz-
kop gradbe-

ne jame,
utrjevanje
nasipov in

ureditev in-
frastrukture.

Maja so direktorji Holdinga Slovenske
elektrarne, Dravskih, Savskih in Soπkih
elektrarn ter Termoelektrarne Brestanica
podpisali pogodbo o skupnem podvigu, to
je o financiranju gradnje elektrarn na
spodnji Savi. S tem so se obvezali, da bo-
do za gradnjo petih hidroelektrarn na
spodnji Savi, ki bo trajala okrog petnajst
let in pol, zagotovili 71,5 milijarde tolar-
jev (energetski del te investicije). Med
omenjenimi podjetji bo najveË denarja za-
gotovil Holding Slovenskih elektrarn, in
sicer 36,5 milijarde tolarjev.

Foto Miro Jakomin
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aπe ime sem prviË za-
sledila pred leti na
Hrvaπki akademiji
znanosti in umetnosti

ob podelitvi nagrad Hrvoja Po-
æara. Za katero πtudijo ste do-
bili takrat nagrado?
≈To je bila analiza moænosti
zmanjπanja emisij iz termoelek-
trarn Hrvaπkega elektrogospo-
darstva (HEP). V njej so obdela-
ne tehniËne reπitve in stroπki, ki
bi nastali, Ëe bi æeleli zadovoljiti
evropskim ekoloπkim kriterijem.
©tudija je bila nagrajena, ker je
bil prviË celovito obdelan pro-
blem emisij tako æveplovega dio-
ksida kot duπikovih oksidov, pra-
πnih delcev in ogljikovega dioksi-
da. Na podlagi te πtudije je po-
zneje HEP zaËel ekoloπke sanaci-
je. Te so za Hrvaπko velik pro-
blem, saj imamo veliko starih ter-
moelektrarn, in je vpraπanje, ali
se jih splaËa ekoloπko sanirati s
Ëistilnimi napravami ali v njih
kuriti Ëistejπi energent, kot je na
primer uvoæeni premog. Je pa
naπa dræava sanirala najveËjega
onesnaæevalca, to je TE Plomin.«

Ste skrb za okolje Hrvaπke s
prihodom v NE Krπko opustili?
≈Moje zadnje delo v okviru inπti-
tuta Ekonerg pred nastopom dela
v Krπkem je bilo vezano na emisi-
je ogljikovega dioksida, bil sem

koordinator nacionalnega odbo-
ra za zmanjπanje toplogrednih
plinov in Ëlan hrvaπke delegacije
za izvajanje Kyotskega protoko-
la. Na slednjem mestu ostajam πe
naprej. Hrvaπka ima podobno
kot Slovenija, kar je redkost med
dræavami v tranzicijami, zelo niz-
ke osnovne kvote emisij, ki bi jih
morali πe zniæevati. Prav zato bi
radi vkljuËili v naπe emisije tudi
emisije iz TE v Bosni in Hercego-
vini, kamor smo vlagali denar in
kjer smo imeli svoje zmogljivosti.
VkljuËujoË te emisije bi potem
doloËili bazno leto, od katerega
moramo zniæati emisije. Mi pa
dobro poznavanje tovrstne pro-
blematike, πe zlasti sedaj aktual-
nega zniæanja koliËin ogljikovega
dioksida, omogoËa drug pogled
na vrednost proizvodnje NE Kr-
πko, kjer teh problemov ni. S
proizvodnjo, kot jo dosega NEK,
lahko substituiramo 3,5 milijona
ton ogljikovega dioksida. Na trgu
ogljikovega dioksida bo to imelo
ekonomsko vrednost okrog 35
milijonov dolarjev na leto.«

Na podlagi katerih kriterijev
menite, da ste bili s hrvaπke
strani imenovani za Ëlana dvo-
Ëlanske uprave elektrarne?
≈Po stroki sem strojni inæenir in
sem doktoriral iz ekologije in za-
πËite okolja. Delal sem na podroË-

ju jedrske energije, in sicer na
vpraπanjih zanesljivosti. Opravil
sem teËaje IAEA s podroËja jedr-
ske varnosti in tveganj ter bil na
specializaciji v ZDA s podroËja
varnostnih analiz in odlaganja
RAO. Vodil sem interdisciplinar-
ne projekte za mednarodne orga-
nizacije pri Evropski komisiji in
Zdruæenih narodih ter Medna-
rodni agenciji za atomsko energi-
jo (IAEA). Predstavljal sem 
Hrvaπko v mednarodnih pogaja-
njih. Vse to govori v prid dejstvu,
da poznam stroko, se znajdem v
multinacionalnem in mulikultu-
ralnem okolju in da nisem kon-
flikten Ëlovek. Tisti, ki so me iz-
brali, so æeleli dobiti Ëloveka, ki
ni bil vkljuËen v meddræavna po-
gajanja in ni vezan na nesporazu-
me, ki so bili, da ne bil po nepo-
trebnem obremenjen s tem.«

Vodilni delavci NE Krπko
se vseskozi zavzemajo za to,
da je pri tako obËutljivem
objektu, kot je jedrski objekt,
pomembno, da ga vodijo
strokovno kompetentni ljudje
in da za politiko ni mesta
v tovrstnih objektih. Takπno
staliπËe zavzemajo tudi
do svojih lastnikov. Kaj menite
vi o tem?
≈Mislim, da Ëlanov uprave ni mo-
goËe enako ocenjevati kot tiste, ki
vodijo elektrarno v tehniËnem
pogledu. Elektrarna ima izvrπne
direktorje, ki vodijo objekt na
varen in ekonomiËen naËin. Moja
naloga pa je, da zastopam intere-
se lastnika v elektrarni. Ni potreb-
no, da poznam vse procese, ker
poznam tehniko, pa lahko odlo-
Ëam o vseh strateπkih vpraπanjih
o zanesljivosti in ekonomiËnosti
dela elektrarne. Tako tudi delu-
jem, da se o vpraπanjih, ki se do-
tikajo podrobnosti, pogovorim s
pristojnimi kolegi in tako lahko
sprejmem pravo odloËitev v okvi-
ru uprave elektrarne.«

AVDU©EN NAD ODPRTIM
SODELOVANJEM
N

Po ratifikaciji meddræavnega sporazuma o NE
Krπko je elektrarna dobila v zaËetku aprila
dvoËlansko upravo. Predsedniku Stanetu Ro-
æmanu se je v pisarni nasproti pridruæil 47-le-
tni dr. Vladimir JelaviÊ, ki ga je imenovala hr-
vaπka stran. »eprav dela v elektrarni πele dva
meseca in pol, je brez zadrækov sprejel ponudbo
za predstavitveni pogovor za naπe glasilo.

V
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Kako imata z direktorjem Roæ-
manom, kot predsednikom
uprave, porazdeljena podroËja
dela?
≈Nimava porazdeljenih del na
predsednika in na Ëlana uprave.
Glede na to, da sva predstavnika
dveh lastnikov, menim, da je pri-
merno, da vse odloËitve spreje-
mava skupno.«

Remont je enkratna
priloænost za ocenitev kakovosti
dela operativnih delavcev
elektrarne Ëez leto. Letos
ste ga imeli priloænost in mo-
ænost dejavno spremljati. Do
kakπnih ugotovitev ste priπli,
glede na to, da je bil
najkrajπi doslej in πe dva
dni prej ste ga konËali?
≈Res je treba dati vse priznanje
kolegom, ki so pripravljali in vo-
dili minuli remont. Bili so Ëasi v
NEK, ko so bili remonti dvakrat
daljπi, letoπnji je trajal samo 26
dni. Æe to dejstvo govori o tem,
koliko znanja in truda je bilo vlo-

æenega za dosego takega rezulta-
ta.«

Menite, da se da v jedrskem
objektu delovne naloge poraz-
deliti po narodnosti solastni-
kov?
≈Æelimo in naπ cilj je, da v elek-
trarni ni dvojih razmiπljanj, da
je ena obËa politika, ki se prene-
se na zaposlene, da ni dveh naËi-
nov podajanj informacij in nalog.
Interes obeh lastnikov je skupen,
in to je zanesljivost in ekonomi-
Ënost podjetja, zato ni razlogov,
da bi na stvari gledali podvoje-
no.«

Izvrπni direktorji so sestavljeni
paritetno. Ste jih æe imenovali,
oziroma ste zamenjali prejπnje
direktorje?
≈OdloËili smo se, da je dobro, da
zagotovimo kontinuiteto in nismo
menjali obstojeËih direktorjev. V
elektrarni ni bilo zasedeno mesto
komercialnega direktorja, in na
to mesto smo imenovali Zorana

Heruca, ki je doslej delal v teh-
niËni podpori v inæeniringu elek-
trarne. Tako je sedaj pri izvrπnih
direktorjih, kjer je strokovnost
prvi kriterij za zasedbo mesta,
pariteta zagotovljena.«

Sedaj ko ste zaËutili utrip elek-
trarne, ste zaËutili tudi najveË-
je bojazni delavcev NE Krπko
pred imenovanjem novega Ëla-
na uprave, izvrπnih direktor-
jev?
≈Od vsakega novega Ëloveka se
priËakuje, da bo prinesel spre-
membe, ki bodo vplivale tako na
tiste, ki so uspeπni pri delu, kot
na tiste, ki niso. Mislim, da je to
enako povsod, da jedrska elek-
trarna ni pri tem niË posebna.
Znano je tudi bilo, da se bodo
imenovali izvrπni direktorji elek-
trarne po lastniπki pariteti, pa je
morda to poveËalo budnost zapo-
slenih v elektrarni.«

Po mojem poznavanju stvari so
doslej odgovorni v elektrarni
vloæili ogromno truda v to, da
je elektrarna v taki kondiciji, v
kakrπni je, z obratovalnimi ka-
zalci, ki jo uvrπËajo v zgornjo
Ëetrtino svetovnih jedrskih
objektov, in so se zbali, da bo-
do dobili v objekt nestrokovne
ljudi, ki bi jih vodila politika
in bi bile njihove odloËitve v
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tike.‹‹



njenem interesu. Spomini na
tovrstne poskuse iz nedavne
zgodovine v elektrarni πe vedno
ostajajo.
≈Menim, da je hrvaπka stran ja-
sno pokazala, da æeli v NE Krπko
odprto sodelovanje za skupno
dobro. Ne moremo pa pobegniti
pred tem, da ni vkljuËena tudi
politika. To je tako pomemben
objekt, da bo vedno pod vplivom
politike. Dobro je, da je meddr-
æavna pogodba izloËila vpraπa-
nja, ki zahtevajo nadaljnja ra-
zreπevanja, iz elektrarne v reπe-
vanje meddræavni komisiji. Tako
smo osvobojeni tega in naπa nalo-
ga je varno in zanesljivo obrato-
vanje objekta s Ëim manjπim vpli-
vom na okolje.«

Obratovalni kazalci elektrarne
so dobri, cena kWh nizka. Za
novo leto je takrat πe glavni di-
rektor napovedal πe zniæevanje
stroπkov in krajπi remont je æe
eden od tovrstnih ukrepov. Ste
vi æe opazili, kje so πe rezerve
pri stroπkih?
≈Proizvodni rezultati in obrato-
valni kazalci elektrarne so odliË-
ni in kaæejo na dolgoroËno kako-
vostno delo v elektrarni. Vedno
pa obstajajo moænosti za izbolj-
πanje, za ekonomiËnejπe delo in
zmanjπevanje stroπkov ob tem,
da varnost in zanesljivost objekta
nista ogroæena. VeËkrat prezrto
dejstvo je, da je objekt v zadnjih
letih z zamenjavo uparjalnikov
poveËal zmogljivosti za 40 MW,
da se bo z zamenjavo turbine po-
veËala zmogljivost za nadaljnjih
17 MW in da bo s tem objekt po-

veËal svojo vrednost. Zagotovo
bo tudi prehod z enoletnega na
18-meseËni gorivni ciklus zniæal
stroπke proizvodnje.«

PriËakovanja vaπih lastnikov so
vam znana, razmere v NEK ste
æe tudi globalno spoznali. Me-
nite, da boste lahko izpolnili
priËakovanja v dani situaciji?
≈Æe prej sem vedel, s prihodom v
NEK pa sem pobliæe spoznal, da
je elektrarna vodena strokovno.
Dobil sem obËutek, da je cilje, ki
jih je postavil hrvaπki lastnik,
mogoËe uresniËiti postopno, kar
je sprejemljivo za obe strani. Cilj
o pariteti kvalificiranih dobavite-
ljev lahko prispeva k ekonomi-
Ënosti objekta in nima samo poli-
tiËnega pomena.«

Æe doslej elektrarna ni izbirala
dobaviteljev po narodnosti am-
pak po kakovosti uslug in dela,
ki so predpisana in v NEK je
prisotnih kar nekaj hrvaπkih
podjetij?
≈Res jih je veË, kakor je videti na
prvi pogled. Zaradi razpada veli-
kih podjetij se je NEK moral
opreti na stabilne izvajalce in do-
bavitelje. Glavni nosilci del iz teh
podjetij so odprli svoja podjetja
v Sloveniji in nadaljujejo delo v
elektrarni, nekateri hrvaπki stro-
kovnjaki delajo za slovenska po-
djetja, ki sodelujejo z NEK-om,
nekatera podjetja pa se dogovar-
jajo za posamezne posle z elek-
trarno. Nekatera hrvaπka podje-
tja z elektrarno sodelujejo æe dalj
Ëasa. Prav z njimi se trudimo na-
stopati kot skupni tim. Naπe do-
bavitelje namreË vidimo kot part-
nerje v poslu, zato se trudimo 
doseËi, da bi svoje razvojne pro-
grame prilagodili naπim pogle-
dom. Ena od teæav pri tem je, da
delo v elektrarni niha in je veËi-
del vezano na remont. Podjetja, s
katerimi sodelujemo, pa to svoje
specifiËno delo teæko prodajo
drugod. Sodelovanje z NE Krπko
bi lahko bilo njihova referenca,
tako da bi lahko dobili delo tudi
drugje, in si s tem omogoËili veËjo
stabilnost pri poslu.«

Javni razpisi, ki so jih nekateri
v zadnjem letu oËitali vodstvu
NEK, torej po vaπem pojasnilu
o partnerskem sodelovanju z
dobavitelji in izvajalci, odpa-
dejo?
≈Menimo, da je smotrno, da gre

en del poslov preko javnih razpi-
sov. Pri delih, ki jih opravljamo
dolgoroËno, pa je treba opredeli-
ti jasne kriterije dela, da dobiπ
kakovostno storitev na podlagi
konkurenËne cene.«

Æivite v Zagrebu in se vsak dan
vozite v Krπko. Nam lahko po-
veste πe kakπen oseben podatek?
≈Vsak dan prihajam v Krπko, ra-
zen enkrat na teden, ko imam ko-
legij v HEP-u. Sem poroËen,
imam dva otroka, sina, ki ima
πest let, in hËi s 16 leti. Æena dok-
torica elektrotehnike je vodja od-
delka za obnovljive in lokalne vi-
re energije na inπtitutu in pa taj-
nica Hrvaπkega energetskega
druπtva.«

Glede na to, da ste bili izbrani
na podlagi hrvaπkih kriterijev
in slovenskih pogojev, kako ste
bili sprejeti v elektrarni in ka-
ko se sedaj poËutite?
≈Bil sem dobro sprejet, kolegi z
mano sodelujejo odprto. »eprav
gre za novo okolje, se od samega
zaËetka dela v Krπkem poËutim
prijetno. Imam vtis, da vsi æelijo,
da delamo z odprtimi kartami.
Verjetno je k mojemu dobremu
poËutju tu v elektrarni prispeva-
lo tudi dobro sprejetje in sodelo-
vanje s kolegom Stanetom Roæ-
manom, od katerega sem v krat-
kem Ëasu veliko pridobil. Zado-
voljen sem tudi, da ima elektrar-
na dober in kompetenten nadzor-
ni svet, na katerem se energija ne
izgublja po nepotrebnem.«

Minka Skubic
52

››Cilje, ki jih je
postavil hrvaπki
lastnik, je mogo-
Ëe uresniËevati
postopoma v prid
obeh strani.‹‹

››Vse prizna-
nje kolegom,

ki so pri-
pravili

in vodili
minuli

remont.‹‹



ot je v uvodu tiskovne
konference, ki sta jo
investitorja ob tej pri-
loænosti sklicala v pro-

storih obËine Nazarje, ob navzo-
Ënosti obËinskih svetnikov in
predstavnikov ekoloπkih gibanj,
dejal dr. Robert Golob, direktor
Istrabenza energetski sistemi,
ima Slovenija neizrabljene mo-
ænosti za izkoriπËanje biomase in
sonËne energije v energetske na-
mene. Pri biomasi se lahko opre-
mo na lastno znanje, vse od proi-
zvodnje do izkoriπËanja proizvo-
dov iz nje za kurjenje v manjπih
ali veËjih enotah. ≈Pri nas smo v
Nazarjih videli priloænost, kako
na lokaciji, kjer je veliko lesne
mase in kjer je treba proizvodnjo
sanirati, iskati sinergijo, od kate-
re bomo imeli vsi korist, tako in-
vestitorji kot lokalno okolje,« je
nadaljeval Golob. Tako bo skupi-
na Istrabenz s sveæim kapitalom
Brestovi druæbi Glin, tovarni
ivernih ploπË, ki je bila zaintere-
sirana za sanacijo tovarne, omo-
goËila temeljito obnovo proiz-
vodnih procesov in zmanjπanje
obremenitve okolja. Do konca le-
ta bodo v obstojeËih proizvodnih
prostorih postavili novo linijo za
proizvodnjo treh ton peletov na
uro. Investicija bo stala 1,6 mili-
jona evrov. V zaËetku naËrtujejo
proizvodnjo 20.000 ton peletov,
ki pa jo nameravajo postopno po-
veËevati. RaËunajo, da bodo ve-
Ëino proizvodnje za zdaj izvozili,
predvsem v Avstrijo in Italijo, pa
tudi drugam po Evropi, kjer so
tovrstni trgi æe razviti.
Predvidena menjava suπilnika za

iverje pa pomeni posodobitev te-
hnoloπkega postopka suπenja le-
snega granulata s posrednim su-
πenjem na vroËo vodo, kar daje
moænost za soproizvodnjo toplot-
ne in elektriËne energije v Na-
zarjah. V ta namen v Istrabenzu
energetski sistemi izdelujejo πtu-
dijo za kogeneracijo. Predvide-
vajo, da bi na tej lokaciji lahko
postavili enoto s 15 do 20 MW za
proizvodnjo toplote in 2 do 3 MW
moËi za proizvodnjo elektriËne

energije. Revizija projekta naj bi
bila narejena v mesecu dni.
Projekt so z odprtimi rokami
vzeli za svojega predvsem vodilni
v obËini. Æupan Ivan Purnat je 
ob tej priloænosti dejal, da pome-
ni ta naloæba zaËetek novega ob-
dobja za nazarsko industrijo, ki
bo poleg ohranitve delovnih mest
reπila tudi vrsto teæav zaradi hru-
pa in onesnaæenja zraka, kar bo-
do s pomoËjo strokovnih institu-
cij tudi budno spremljali. Navzo-
Ëi na tiskovni konferenci pa so se
strinjali tudi s pomisleki ekolo-
gov, Ëeπ da bo za dokonËno ekolo-
πko sanacijo Nazarij treba sani-
rati obstojeËo kotlovnico, v kate-
ri kurijo lesni prah in odpadke
iverk, ki vsebujejo tudi lepila.

Minka Skubic
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ELETI ZA SANACIJO
IN KOGENERACIJO
P

Poslovna filozofija Istrabenza energetski sistemi je
usmeritev v trajnostno zeleno energetiko in investi-
ranje v veËjo rabo obnovljivih virov. V ta namen
so v zaËetku junija v Nazarjah simboliËno odprli
prvi tovrstni projekt, proizvodnjo lesnih peletov v
sodelovanju z druæbo Brest Pohiπtvo.

K

Izdelava in uporaba peletov
Peleti so oplemeniteno gorivo iz biomase, stranskih produk-
tov pri æagarski in lesni industriji, ki jo stisnejo pod visokim
tlakom. Zdrobljen surov material s pomoËjo matriËnega va-
lja iztisnejo skozi matrico. Nastavljivi noæi iztisnjene pelete
odreæejo na æeleno dolæino od 6 do 12 milimetrov. Pelete veË-
jih premerov od 40 do 60 milimetrov so briketi in so name-
njeni kot nadomestek za drva v obiËajnih peËeh. Danes pele-
te uporabljajo za kurjenje v velikih in srednjih ogrevalnih
peËeh kot tudi v manjπih kotlih kot nadomestek za premog. V
velikih postrojih uporabljajo tudi neoplemeniteno biomaso
in lesne odpadke. Na evropskih trgih je moË dobiti peletne
gorilnike do moËi enega MW. Namestimo jih lahko namesto
oljnih ali kot samostojne enote, prilagojene samo za kurjenje
peletov. 
KoliËina pepela, ki nastane pri gorenju, je minimalna. To-
plota, ki jo dobimo iz enega kilograma peletov, je pribliæno
enaka toploti, ki jo dobimo iz pol litra kurilnega olja. Naba-
va peletov je enaka kot nabava plina ali olja, dostavijo se s
cisterno na uporabnikov dom. Po podatkih Gozdarskega inπ-
tituta je neizkoriπËen potencial biomase v naπi industriji
280.000 ton na leto. Za energetske namene bi lahko izkori-
stili tudi 200.000 ton letnega prirasta biomase iz slovenskih
gozdov in 120.000 ton grmiËevja na leto.
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er smo o 60-letni zgodo-
vini termoelektrarne,
njenih poslovnih in teh-
noloπkih vzponih pisali

v prejπnji πtevilki glasila, tokrat
osveæimo njeno novejπo zgodovi-
no - gradnjo dveh plinskih enot s
po 114 MW, katerih uradno od-
prtje je bilo junija. Investicijski
program za novi turbini je bil po-
trjen ob koncu leta 1997, v zaËet-
ku naslednjega leta je bil izbran
dobavitelj obeh turbin (ABB, po-
zneje Alstom), Ëez leto pridoblje-

no enotno gradbeno dovoljenje,
tako da je investicija stekla 1.
marca 1999. Poleg plinskih tur-
bin so v Ëasu njune gradnje poso-
dobili kemiËno pripravo vode,
110, 10,5 in 0,4 kV stikaliπËa, si-
steme vodenja, povezave z repu-
bliπkim centrom vodenja, sistem
nujne lastne rabe, sistem ekolo-
πkega monitoringa, sistem proti-
poæarne zaπËite in hidrantno om-
reæje. Prvi væig turbine je bil sep-
tembra 2000 in decembra istega
leta opravljen tehniËni pregled. V

sklopu poskusnega obratovanja
so najprej testirali turbini, kar so
konËali z garancijskimi meritva-
mi junija 2001. Sledil je zaËasni
prevzem turbin ter nadaljevanje
poskusnega obratovanja. V drugi
polovici leta so v okviru garancij
odpravili πe preostale pomanj-
kljivosti, ki so jih ugotovili pri za-
Ëasnem prevzemu. Septembra la-
ni je bilo konec poskusnega obra-
tovanja in TEB je pridobila upo-
rabno dovoljenje za nove plinske
turbine. V tem letu so opravili πe
rekonstrukcijo komandne sobe
ter integracijo vseh informacij-
skih sistemov elektrarne v enoten
procesni informacijski sistem, s
Ëimer je investicija dokonËana.
Celotna naloæba je stala 72 mili-
jonov evrov. Garancijska doba
turbin bo trajala πe do junija
2004, za nekatere dele, kot sta re-
duktor in dimnik, pa πe dve leti
dlje.
S tem je elektrarna kot celota do-
bila dokonËno podobo, ki je v
primerjavi s predhodnico prija-
znejπa, saj je lepo umeπËena v
prostor pokrajine pod Bohor-

VETLA PRIHODNOST
ZA TEB
S

Termoelektrarna Brestanica, ena od enajstih
druæb Holdinga Slovenske elektrarne, je v zaËetku
junija slavnostno praznovala svojo 60-letnico. Ob
tej priloænosti je minister za okolje, prostor in
energijo mag. Janez KopaË simboliËno prerezal
trak ob vstopu v obnovljeno komandno sobo in di-
rektorju TEB Bogdanu BarbiËu podelil okoljski
certifikat ISO 14001.

K
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Predsedstvo
na
obletnici.



jem. Danes ima TEB skupno moË
323 MW, in sicer v novih plinskih
enotah 228 MW in starih plinsko-
parnih 95 MW, kar sestavlja 14
odstotkov zmogljivosti celotnega
elektroenergetskega sistema Slo-
venije. Elektrarna lahko doseæe
moË 291 MW æe v 15 minutah.
Trenutna vloga elektrarne je mi-
nutna rezerva elektroenergetske-
ga sistema Slovenije, deloma pa
je rezervna in vrπna elektrarna
za potrebe HSE.

Realno poveËanje
zmogljivosti
Kot je na tiskovni konferenci
pred slavnostno proslavo pove-
dal Bogdan BarbiË, direktor
TEB, se bo termeoelektrarna v
prihodnje razvijala na podro-
Ëjih, kjer ima prednost pred po-

tencialno konkurenco. Tako so
njeni strateπki cilji optimalno teh-
noloπko obvladovanje obstoje-
Ëih postrojev v okviru trænih mo-
ænosti, optimiranje sedanjih in
prihodnjih proizvodnih zmoglji-
vosti predvsem z zgraditvijo par-
ne turbine k eni od novih plin-
skih turbin, ki bi v kombinira-
nem procesu lahko pokrivala se-
kundarno regulacijo na ravni
HSE. Nameravajo se dejavno
vkljuËiti v gradnjo spodnje sav-
ske verige HE in oblikovanje
vzdræevalnega centra, prav tako
pa sodelovati pri drugih progra-
mih HSE.
Nekdanji direktor TEB mag.
Drago Fabijan, pod vodstvom ka-
terega so postavili novi plinski
enoti in sedanji generalni direk-
tor HSE ni skrival zadovoljstva
ob veËnamenski junijski slove-
snosti v TE Brestanica. Med dru-
gim je poudaril, da je TEB nepo-
greπljiv Ëlan HSE, ki zdruæuje
proizvajalce z razliËnimi viri
energije, med katerimi ima vsak
svojo vlogo. S pomoËjo TEB hol-
ding zmanjπuje tveganja in pove-
Ëuje konkurenËnost v Ëasu viso-
kih cen na mednarodnih trgih,
tako da prispevajo njene enote
tudi k optimiranju denarnega to-
ka holdinga. ≈Poraba elektriËne
energije pri nas naraπËa in tudi v
HSE resno razmiπljajo o poveËa-
nju zmogljivosti v TE Brestanici.
Vendar pa mora biti ta naloæba
usklajena z usmeritvami in kon-
ceptom Nacionalnega energetske-
ga programa,« je konËal Fabjan.
Minister mag. Janez KopaË se je

med naπtevanjem prednosti in
pomena, ki ga ima elektrarna πe
zlasti s hitrimi zagoni ob izpadu
veËjih enot in kot rezervni vir za
zagon NEK, spomnil svojih po-
slanskih klopi, ko so sprejemali
dræavno poroπtvo za novi enoti.
Vodstvu termoelektrarne je na-
povedal svetlo prihodnost, saj se
bo Evropa v prihodnje bolj ka-
kor doslej naslanjala na plin kot
energent in manj na nafto. Ker se
v Sloveniji poraba poveËuje, ce-
na elektriËne energije pa bo kma-
lu obremenjena s taksami na emi-
sijo ogljikovega dioksida, bo eko-
nomika pokazala, kaj je smotrno
graditi. Obljubil je, da bo nacio-
nalni energetski program, ki je v
konËevanju na MOPE, sprejet v
parlamentu πe letoπnjo jesen. Se-
veda pa NEP ne bo konkretiziral
lokacij in objektov, temveË bo
okvirni dokument z naËrtovani-
mi cilji brez letnic in konkretnih
πtevilk. Edine doloËene πtevilke
bodo pri obnovljivih virih.
V TE Brestanica raËunajo, da bi
lahko poveËali moË eni izmed
obeh turbin za 50 do 60 MW, kar
pomeni dodatno milijardo kWh
proizvodnje na leto. Za naloæbo
bi potrebovali okrog 60 milijonov
evrov, odvisno od konfiguracije
nove elektrarne.

Minka Skubic
Minister
Janez KopaË
podeljuje
certifikat
ISO 14001
direktorju
TEB Bogda-
nu BarbiËu.

Foto Brane JanjiÊ

Minister
KopaË je

termo-
elektrarni
Brestanica
napovedal

πe dolgo
in uspeπno

delo.

Foto Minka Skubic
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ekdanji direktor Ru-
dnika lignita Velenje in
poznejπi energetski mi-
nister in republiπki po-

slanec ter sedanji direktor Erica
mag. Franc Avberπek se spomi-
nja zaËetkov ekoloπke ozaveπËe-
nosti velikih onesnaæevalcev v
©aleπki dolini. Pravi, da je bil v
takratnem kombinatu zadolæen
za razvoj. Skupaj z Jaroslavom
VrtaËnikom iz TE© in Francem
Æerdinom prav tako iz rudarske-
ga kombinata so glede odgovor-
nosti do okolja in odprave posle-
dic, ki jih v tem okolju povzroËa
pridobivanje energije, hitro naπli
skupen jezik. Æeleli so vedeti veË
kot takrat porajajoËe gibanje in
pozneje stranka zelenih. Na nje-
gov predlog so v kombinatu zapo-
slili pet biologov, in sicer tako, da
so delali kot mladi raziskovalci
na ljubljanskih fakultetah, v
kombinatu pa so jim zagotovili
zaposlitev.
Ko so leta 1992 ustanovili Erico,
je bil mag. Avberπek direktor ru-
dnika. Poleg rudnika so bili usta-
novitelji πe TE ©oπtanj, ESO, ki
je pozneje πel v steËaj in je njegov
deleæ odpadel, pozneje sta med
ustanovitelje pristopila πe Gore-
nje in pa Inπtitut Joæef Stefan.
©tevilo zaposlenih v inπtitutu je
naglo naraπËalo. Prvotna skupi-
na petih iz leta 1987. se je danes

poveËala na 63. Rast vsakolet-
nega prihodka je narekovala ved-
no veË zaposlenih.
≈Ko sem se leta 1997 vrnil s po-
slanske funkcije in mi je bilo po-
nujeno mesto direktorja Erica, je
bila realizacija inπtituta 100 mili-
jonov tolarjev. S strateπkim naËr-
tom sem predvidel, da bi inπtitut
poveËal realizacijo prometa do
leta 2001 na 210 milijonov tolar-
jev. Upravni odbor z Jaroslavom
VrtaËnikom na Ëelu je tak naËrt
ocenil kot ambiciozen. NaËrt smo
presegli æe leta 2000 z 340 milijo-
ni tolarjev. Leta 2001 pa smo sko-
raj podvojili prvotno naËrtovano
realizacijo za to leto,« je o hitrem
razvoju Erica povedal njegov di-
rektor in dodal, da so k rasti pro-
meta in πtevila zaposlenih, ki so
ta promet ustvarjali prispevale
izkoriπËene priloænosti. NaËrtu-
jejo, da bodo do leta 2007 seda-
njo realizacijo podvojili. 
K nagli rasti prometa Erica je
prispevalo dejstvo, da so se æe s
petimi raziskovalci lotili najbolj
problematiËnih onesnaæenj v ©a-
leπki dolini, kot so bili reka Paka,
velenjsko jezero, zrak nad ©ale-
πko dolino. Tako premogovnik
kot termoelektrarna sta te razi-
skave denarno podpirala. Pozne-
je so preπli na raziskave vplivov
onesnaæenja na æive organizme in
radioaktivnosti pepela.

≈Danes se z zadovoljstvom ozira-
mo nazaj. Vidimo, da so bile naπe
odloËitve, da sami prvi pridobi-
mo znanje, prave. Sedaj vemo,
veË kakor prej. Vemo, da so vpli-
vi onesnaæenja daljnoseæni. Skup-
no pridobivanje znanja o ekolo-
giji je pripomoglo k uspeπni eko-
loπki sanaciji TE ©oπtanja. Zado-
voljen sem, da bo naπa generacija
vodilnih (Æerdin, VrtaËnik, Av-
berπek) pustila boljπe stanje oko-
lja, kakor je bilo prej, oziroma se
bo stanje okolja πe izboljπalo,« z
zadovoljstvom ugotavlja mag.
Avberπek.

TE© sanirana,
na vrsti HE
»e so v minulem desetletju v Eri-
cu ekologijo v energetiki postavili
na trdne temelje, saj so imeli po-
lovico realizacije v TE ©oπtanj in
desetino v RLV, v prihodnje ra-
Ëunajo, da bodo v energetiki πe

IZRABLJA
PRILOÆNOSTI
ERICO

Priznanje Slovenskega nacionalnega odbora
WEC med podjetji je letos dobil Inπtitut za
ekoloπke raziskave Erico iz Velenja. Inπtitut,
ki je lani praznoval desetletje delovanja, je iz
ekoloπke skupine v okviru velenjskega rudni-
ka prerasel lokalne okvire ©aleπke doline in
je Ëedalje bolj prepoznaven v πirπem sloven-
skem in evropskem okolju. Zadnjih πest let ga
vodi direktor mag. Franc Avberπek.

N
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Mag. Franc
Avberπek

Foto Minka Skubic



ostali. Svoje znanje poskuπajo æe
dve leti uveljavljati v okviru sku-
pine HSE. Prav sedaj imajo v
podpisovanju prve pogodbe in
predvidevajo, da bodo πe letos
zaËeli raziskave na hidroelek-
trarnah v okviru holdinga. Ker je
v TE ©oπtanj sanacija veËidel
konËana, sedaj πe spremljajo tre-
nutno stanje, da se dobri rezulta-
ti ne bi poslabπali. DolgoroËno
raËunajo, da jim bo realizacija v
TE©-u in RLV padla, naraπËala
pa v okviru HSE, saj imajo razvi-
te metode raziskav, ki so jih æe
preskusili v okviru raziskav na
savskih in dravskih elektrarnah.
≈©tevilo zaposlenih in pa znanje,
ki ga imamo, sta nam narekova-
la, da smo krenili tudi na podro-
Ëje organske kemije. Lani smo se
odloËili za nabavo opreme za
analitiko na podroËju organske
kemije, to je nakup masnega de-
tektorja skupaj s tekoËinskim
kromatografom. Tako lahko zdaj
analiziramo hormone, antibioti-
ke, pesticide in druge organske
spojine, kar nam daje moænost
nadaljnjega razvoja. Od letoπnje-
ga junija imamo validirano meto-
do analize kloramfenikola v mle-
ku in mleËnih izdelkih, v jeseni
pa jo bomo dopolnili πe za vse vr-
ste pesticidov. Te analize nam
priznavajo tudi v tujini. Predvi-
devamo, da bomo æe naslednje le-

to dosegli petino realizacije na or-
ganski kemiji,« razmiπlja o na-
daljnjem razvoju inπtituta njegov
direktor.
V Ericu vseskozi vlagajo v kako-
vost. Imajo peko 200 uvedenih
metod, od tega veË kot 20 akredi-
tiranih. Njihov laboratorij je
akreditiran po sistemu ISO
17025, ki je standard za labora-
torije. Letno vlagajo πtiri odstot-
ke prihodkov v kakovost. Zapo-
slenih imajo pet mladih razisko-
valcev, ki jih sofinancira dræava
in sodelujejo z razliËnimi fakulte-
tami. Pridobivajo projekte na
javnih razpisih in imajo registri-
rano raziskovalno skupino pri
M©Z©. Vse to dosegajo z dve tre-
tjini univerzitetno izobraæenih
delavcev. Skoraj tretjina zaposle-
nih je vkljuËena v procese podi-
plomskega izobraæevanja. 
≈V letih obstoja in dela naπega
inπtituta smo marsikaj ugotovili.
Vsako pridobivanje energije ima
nekaj slabih strani. Poiskati pa
je treba optimum med slabostmi
in prednostmi, med pozitivnim in
negativnim uËinkom njenega pri-
dobivanja,« pragmatiËno konËu-
je mag. Franc Avberπek.

Minka Skubic

Pet oddelkov Erica
Oddelek za sploπne zadeve opravlja raËunovod-

ska, kadrovska in sploπna dela za inπtitut.
Oddelek za raziskovalno dejavnost se ukvarja s te-
meljnimi, aplikativnimi in razvojnimi raziska-

vami. Njegov sestavni del je tudi knjiænica.
Oddelek za tehnoloπke storitve in svetovanje oprav-

lja analize ter meritve, doloËene z zakoni in na
podlagi pooblastila MOPE izdeluje poroËila o

vplivih na okolje ter svetuje pri reπevanju
okoljskih problemov.

Oddelek za izobraæevanje in trajnostni razvoj skrbi
za izobraæevanje delavcev Erica in za izobra-

æevanje osnovnoπolcev, dijakov in πtudentov. V
poletnih mesecih organizirajo raziskovalni ta-

bor za Zoisove πtipendiste.
Laboratorij s 23 zaposlenimi opravlja analize in

meritve za naroËnike.

Foto Duπan Jeæ 57
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redstavniki Agencije za
uËinkovito rabo energije
in Ministrstva za okolje,
prostor in energijo so v

zaËetku junija pripravili tiskov-
no konferenco, na kateri so po-
drobneje predstavili novo direk-
tivo Evropske unije o energetskih
lastnostih stavb in pravilnik o na-
Ëinu delitve in obraËunu stroπkov
za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z veË odjemalci.
Uvodoma je minister mag. Janez
KopaË poudaril, da se energetska
odvisnost evropskih dræav neneh-
no poveËuje, pri Ëemer skuπajo
dræave to pereËe vpraπanje od-
praviti predvsem na dva naËina.
PrviË z diferenciranjem lastnih
virov energije (ta ukrep predvi-
deva gradnjo cele vrste daljnovo-
dov in plinovodov iz severne
Afrike in Azije), drugiË pa s priti-
ski na spremembo tehnologij in
veËjo uporabo obnovljivih virov.
Pri tem se tudi slovenske usmeri-
tve ne razlikujejo veliko, Ëeprav
smo deleæni nekaj posebnosti, ki
so odraz naπega trenutnega sta-
nja. Tako se pri nas kaæe πe zlasti
velika priloænost pri veËji izrabi
lesne biomase, saj je Slovenija po
pokritosti z gozdom v Evropi na
drugem mestu takoj za Finsko,
pri Ëemer pa bo treba za poveËa-
nje tega deleæa vira energije uve-
ljaviti πe nekaj dræavnih in tudi
podjetniπkih spodbud. Sicer pa
ta hip Slovenija med vsemi pri-
marnimi viri energije pridobi 9,2

odstotka iz obnovljivih virov, pri
Ëemer veËino πe vedno sestavlja
hidroenergija, medtem ko je de-
leæ biomase 3,9-odstoten. Ev-
ropski in s tem tudi naπ cilj je, da
naj bi se deleæ obnovljivih virov
do leta 2012 povzpel na dvanajst
odstotkov, kar po besedah mag.
Janeza KopaËa v Sloveniji ni ne-
uresniËljivo. Druga smernica pa
je, da se zmanjπa poraba goriv in
elektriËne energije za en odstotek
glede na porabo v prejπnjem letu,
in sicer predvsem z instrumenti
uËinkovitejπe rabe energije. Eden
izmed takπnih je tudi direktiva o
energetskih lastnostih stavb, ki je
bila v EU sprejeta januarja letos,
in po vzoru drugih elektriËnih
naprav (hladilniki, pralni stroji
in podobno) predvideva uvedbo
energetskih oznaËb tudi za stav-
be. Cilj te direktive je zmanjπati
porabo energije in s tem tudi emi-
sije toplogrednih plinov v novih
in obstojeËih stavbah s postavi-
tvijo stroæjih zahtev glede toplot-
ne zaπËite stavb in energetske
uËinkovitosti naprav za ogreva-
nje, prezraËevanje in klimatiza-
cijo.
Tako naj bi na vidnem mestu
vseh novih in tudi veËjih obnov-
ljenih stavb poslej imeli oznaËene
energetske lastnosti objekta, s Ëi-
mer naj bi tudi kupcem nepremi-
Ënin zagotovili popolnejπo infor-
macijo o tem, kaj pravzaprav ku-
pujejo oziroma kakπne stroπke za
energijo lahko priËakujejo. Da

pa vse ne bi ostalo le pri ugotovi-
tvah, direktiva predvideva tudi
obvezno pripravo priporoËil za
ekonomsko upraviËene ukrepe za
izboljπanje energijskih znaËilno-
sti stavbe, ki naj bi sledili obse-
ænim energetskim pregledom
stavb. Tako je denimo predviden
redni pregled kotlov na neobnov-
ljiva tekoËa in trdna goriva z na-
zivno moËjo nad 20 kW do 100
kW in tudi redni pregled klimati-

OVE SPODBUDE
VAR»EVANJU Z ENERGIJO
N

Poraba elektriËne energije pri nas pa tudi v
drugih evropskih dræavah naraπËa, zato ne pre-
seneËa, da skuπajo dræave pritisk na rast pora-
be omiliti tudi s spodbujanjem uËinkovitejπe
rabe energije. Tem smernicam sledi tudi Slove-
nija, pri Ëemer so bili v zadnjem Ëasu predla-
gani novi ukrepi, ki naj bi prispevali predvsem
k smotrnejπi porabi energije v stavbah.
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Osnutek prihodnje energetske izkaznice,
namenjene oznaËevanju stavb.



zacijskih sistemov z nazivno mo-
Ëjo nad 12 kW. Slovenija je v
okviru harmonizacije naπe zako-
nodaje z evropsko tako æe lani
sprejela nova pravilnika o top-
lotni zaπËiti in prezraËevanju
stavb, letos pa je bil sprejet tudi
pravilnik o naËinu delitve in
obraËunu stroπkov za toploto v
veË stanovanjskih stavbah, ki naj
bi z jasnejπim izraËunom stro-
πkov za porabljeno energijo za
vsako posamezno stanovanjsko
enoto prispeval k racionalnejπi
rabi, investiranju v ukrepe uËin-
kovitejπe rabe in postopnemu
spreminjanju naπega odnosa do
rabe energije. Kot zanimivost naj
omenimo, da po izraËunih znaπa
skupna povrπina veË stanovanj-
skih objektov v Sloveniji okrog
21,4 milijona kvadratnih metrov,
v njih pa se porabi pribliæno 8,7
PJ energije za ogrevanje in pri-
pravo tople vode, pri Ëemer emi-

sije CO2 teh stavb dosegajo kar
645.000 ton na leto. Po izkuπnjah
iz tujine in pilotnega projekta v
Ljubljani, ki je potekal v letih
1994 do 1996, pa lahko s predvi-
denimi ukrepi in drugaËnim
obraËunavanjem stroπkov priËa-
kujemo kar do 15-odstotno zniæa-
nje porabe in stroπkov za energi-
jo, kar nikakor ni zanemarljivo.
Direktor agencije za uËinkovito
rabo energije Franc Beravs je ob
tem dodal, da gre za nov pomem-
ben sektor izvajanja ukrepov
uËinkovitejπe rabe energije, pri
Ëemer pa ne gre pozabiti tudi πte-
vilnih drugih ukrepov, ki jih je
agencija izvajala æe doslej in jih
bo tudi v prihodnje, kot so deni-
mo svetovalne pisarne in javni
razpisi za subvencioniranje tako
veËje izrabe obnovljivih virov
energije kot drugih ukrepov, ki
lahko prispevajo k uËinkovitejπi
rabi energije. Tako so za letos
predvideni javni razpisi s pod-
roËja obnovljivih virov energije v
vrednosti skoraj milijarde in pol
tolarjev od sofinanciranja inve-
sticijskih projektov v projekte
daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso do subvencioniranja iz-
delav energetskih zasnov posa-
meznih obËin in spodbujanja
energetskih pregledov.

V akcije naj bi se vkljuËila
tudi distribucijska podjetja
Omenjena evropska direktiva
precej pozornosti namenja tudi

obveπËanju uporabnikov stavb
glede razliËnih metod in praks za
izboljπanje energijskih znaËilno-
sti stavb in ravnanja z energijo,
saj je ravno uspeπno ozaveπËanje
prebivalstva tudi najboljπe zago-
tovilo za uspeh predlaganih ukre-
pov in poslediËno zmanjπanje
onesnaæevanja naπega planeta.
Kot je povedal mag. Janez Ko-
paË, je obveπËanje prebivalstva
æal povezano tudi s precejπnjimi
stroπki, pri Ëemer pa naj bi pri
nas s pridom uporabili zakonsko
doloËilo, ki distribucijskim po-
djetjem nalaga, da morajo naj-
manj enkrat na leto svoje odje-
malce obveπËati o energetskem
varËevanju. Tako naj bi v sodelo-
vanju z njimi ministrstvo pripra-
vilo naËrt in vsebino teh promo-
cijskih akcij in takπen naËin
obveπËanja, ki so ga nekatera di-
stribucijska podjetja æe zaËela
izvajati, v prihodnje πe okrepilo.
Stanovalci naj bi tako skupaj z
raËuni v prihodnje dobivali tudi
informativno gradivo o moænih
naËinih varËevanja z energijo.
Dosedanje izkuπnje pa kaæejo, da
je bilo tovrstno obveπËanje jav-
nosti zelo dobro sprejeto.

Brane JanjiÊ
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UËinkovitejπi
rabi energije
naj bi v 
prihodnje
namenjali 
πe veË pozor-
nosti.

Evropska direkti-
va o energetskih

lastnostih stavb je
bila sprejeta 4. ja-
nuarja letos in jo

moramo v naπ
pravi red prenesti
v treh letih. Zah-
teve direktive gle-
de rednega letne-

ga pregleda kotlov
in zamenjave sta-

rejπih kotlov pa
naj bi Slovenija

zaËela izvajati æe
prihodnje leto.

Foto Brane JanjiÊ
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deregulacijo in liberali-
zacijo energetskega trga
so se razmere precej spre-
menile tudi za raziskoval-

ne ustanove, zato je ob teh spre-
membah svoje delovanje in de-
lovni program nenehno prilaga-
jal in posodabljal tudi Elektro-
inπtitut Milan Vidmar. Spremem-
be so ugodno vplivale na kratko-
roËne procese, saj so skrajπale
odzivni Ëas in inπtitutske sile pre-
usmerile v jedro poslovnega pro-
cesa proizvodnje, prenosa in di-
stribucije. V procesu graditve
objektov je namreË zelo pomemb-
na strokovna podpora investi-
torju in upravnim organom, πe
zlasti, ko gre za ugotavljanje ka-
kovosti vgrajene opreme, funkci-
onalnost in varnost vgrajenih 
tehnoloπkih sistemov in ugotav-
ljanje parametrov tehnoloπkega
procesa. In Inπtitut Milana Vid-
mar lahko pri tem precej poma-
ga, saj ima na voljo dobro oprem-
ljene mobilne in stacionirane la-
boratorije, ustrezne strokovne
kadre in dragocene izkuπnje, ki si
jih je nabral pri svojem doseda-
njem dolgoletnem strokovnem
delu. Veliko pozornosti Inπtitut
ves Ëas namenja tudi obravnavi
obremenitev okolja glede cele vr-
ste vplivov elektroenergetskega
sistema oziroma njegovih delov
na druge sisteme in bliænji pro-
stor, pri Ëemer pa v zadnjem Ëa-
su postajajo vse pomembnejπi tu-
di obratni procesi, prouËevanje
in analize vplivov okolja na samo

delovanje sistema. Prav tako se
Inπtitut æe vrsto let uspeπno
vkljuËuje v znanstveno obravna-
vo procesov vodenja elektroener-
getskega sistema, prouËevanja in
doloËanja kakovosti elektriËne
energije in pripravo strokovnih
podlag za sprejemanje kljuËnih
razvojnih dokumentov. S temi
mislimi je direktor Elektroinπti-
tuta Milan Vidmar prof. dr. Maks
Babuder v uvodnem nagovoru
opisal dosedanjo pot podjetja in
poudaril, da bo Inπtitut æariπËe
svoje dejavnosti in temelje svoje-
ga poslovnega uspeha πe naprej
iskal v strokovni podpori elektro-
gospodarstvu pri obvladovanju
in posodabljanju naprav in de-
lovnih postopkov.

Prenosno omreæje
bo treba okrepiti
Delavnica z uradnim naslovom
Prenos elektriËne energije in pro-
stor, ki je sledila uvodni slovesno-
sti in podelitvi Vidmarjevih pla-
ket, je navrgla vrsto zanimivih
misli, katerih rdeËo nit pa bi lah-
ko sklenili v dejstvo, da bo mora-
la Slovenija svoje prenosne poti
in πe zlasti povezave z Italijo in
Madæarsko v prihodnje πe okre-
piti. Kot je uvodoma dejal Joæe
Perme, se je z deregulacijo elek-
troenergetskega sistema in odpi-
ranjem evropskega trga z elektri-
Ëno energijo filozofija strateπkega
naËrtovanja prenosnega omreæja
moËno spremenila, saj je treba
poleg tehniËnih, okoljskih in eko-

nomskih vidikov danes nujno
upoπtevati tudi poslovni interes
razliËnih akterjev na prostem tr-
gu. Tako je pri trgovanju z elek-
triËno energijo povsod po svetu v
prvem planu vpraπanje zmoglji-
vosti obstojeËih prenosnih poti,
pri Ëemer pa je treba zadostiti tu-
di zahtevam zanesljivosti in ka-
kovostne dobave elektriËne ener-
gije. Slovensko 400 in 220 kV

IDMARJEV DAN O PRENOSU
IN PROSTORU
V

V Cankarjevem domu v Ljubljani je 10.
junija potekala tradicionalna prireditev
Elektroinπtituta Milan Vidmar Vidmarjev
dan, na kateri so najzasluænejπim energeti-
kom in podjetju podelili tudi posebna pri-
znanja. Strokovni del letos namenjen
obravnavi prenosne problematike.

Z
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Vidmarjeve
plakete
Vidmarjeve plakete so le-
tos prejeli: Termoelek-
trarna Brestanica za us-
peπno konËano dograditev
elektrarne z novima plin-
skima turbinama, Ivan
Leban za doseæke pri ra-
zvoju projektantske de-
javnosti, prispevek pri
graditvi prenosnega siste-
ma in uveljavitev inæe-
nirske stroke, Marko
Mladovan za kreativno
sodelovanje pri naËrtova-
nju in graditvi proizvod-
nih in prenosnih objektov
na Primorskem in dr. Jo-
æe VorπiË za doseæke pri
vzgoji mladih kadrov in
v raziskovalni dejavnosti
ter pri promociji elektro-
energetske stroke.



daljnovodno omreæje bi v razme-
rah zaprtega in reguliranega si-
stema povsem ustrezalo naπim
potrebam, vendar pa je z odpr-
tjem trga priπlo do precejπnjega
poveËevanja pretokov na inter-
konekcijskih vodih, kar vpliva
tudi na razmere v notranjem pre-
nosnem omreæju. V zadnjih letih
je namreË priπlo do pomembnih
sprememb v konfiguracijah so-
sednjih sistemov in novih pove-
zav na najviπjem napetostnem ni-
voju ter πtevilnih uvozno-izvo-
znih aranæmajev velikostnega re-
da tudi nekaj 1000 MW, ki pravi-
loma potekajo v smeri vzhod-za-
hod oziroma ravno preko sloven-
skega prenosnega omreæja. Po
drugi strani pa Slovenija πe ve-
dno nima neposredno sklenjene
400 kV daljnovodne zanke prek
naËrtovanega 400 kV daljnovoda
Krπko-BeriËevo, s katerim bi bilo
tudi pri velikih tranzitih zagotov-
ljeno zanesljivejπe in bolj fleksi-
bilno obratovanje naπega siste-
ma. Pri opredelitvi strateπkega
razvoja slovenskega prenosnega
sistema pa bi vsekakor morali
upoπtevati tudi predvidene ojaËi-
tve hrvaπkega in avstrijskega om-
reæja in napovedano reintegraci-
jo jugovzhodnega Balkana v UC-
TE, kar bo vse vplivalo tudi na
poveËanje pretokov moËi preko
naπega omreæja. Kot je dejal Joæe
Perme, bi kazalo v skladu z rav-
nanji drugih evropskih dræav
premisliti tudi o postopni opusti-
tvi 220 kV napetostnega nivoja

oziroma nadomestitvi teh tras z
zmogljivejπimi 400 kV, kar je
sprejemljivejπe tudi z vidika reπe-
vanja prostorskih teæav. Na seda-
nje precejπnje pomanjkljivosti
obstojeËega prenosnega omreæja
je v svojem predavanju opozoril
tudi dr. Pavel Omahen, ki je po-
udaril, da se pretoki poveËujejo
πe zlasti v smeri proti Italiji, ki je
zaradi visokih cen elektriËne
energije komercialno v Evropi
tudi najzanimivejπa. S priËako-
vanim nadaljnjim poveËevanjem
pretokov pa se bo brez dodatnih
interkonekcijskih povezav zago-
tovo poslabπala tudi varnost in
zanesljivost obratovanja naπega
sistema, zaradi pregrevanja pa se
bodo poveËale tudi izgube na om-
reæju in posredno tudi vzdræeval-
ni stroπki. Po njegovem mnenju
bi zato morali nastale spremenje-
ne razmere v evropskem omreæju
in poslediËno tudi v slovenskem
reπevati bolj s hitrim poveËanjem
prenosnih zmogljivosti, saj se si-
cer potrebne in naËrtovane viso-
konapetostne meddræavne pove-
zave zaradi okoljevarstvenih
problemov kaæejo bolj kot Ëasov-
no zelo odmaknjene in zato manj
primerne. Moænosti za hitro
izvedbo nekega novega interko-
nekcijskega voda so veËje v pri-
merih krajπih tras oziroma pola-
ganja kablovodov ob trasah avto-
cest in æeleznic, saj se je tako mo-
goËe izogniti dolgotrajnim poga-
janjem z velikim πtevilom lastni-
kov. Tako bi bilo mogoËe za po-
trebe trgovanja dokaj hitro in s
sorazmerno manjπimi stroπki
zgraditi nekaj 110 kV lokalnih
povezav z Italijo in Madæarsko,
saj izkuπnje kaæejo, da bo za glo-
balno ojaËitev slovenskega pre-
nosnega omreæja potrebno veliko
Ëasa. Precej zanimanja je poæelo
tudi predavanje dr. Braneta
HlebËarja o novih tehnologijah
pri prenosu, pri Ëemer je bilo sli-
πati, da je na svetovni ravni na
tem podroËju predlaganih æe veli-
ko reπitev, ki so povezane pred-
vsem z boljπimi okoljskimi in teh-
niËnimi uËinki visokonapetostnih
daljnovodov. Tako se na prostor-
sko obËutljivih lokacijah æe upo-
rabljajo kompaktirani stebri, so-
dobnejπi kabli za najviπje napeto-
sti, Ërni in barvasti vodniki ter
vrsta drugih tehniËnih in obli-
kovnih novosti, ki naj bi vse pris-
pevale k reπevanju okoljevarstve-
nih in tehniËnih omejitev in s 

tem tudi k poveËevanju preno-
snih zmogljivosti omreæij. Mag.
Breda Cestnik pa je svoje izvaja-
nje namenila obravnavi okolj-
skih vplivov elektroprenosne de-
javnosti, pri katerih so poleg ra-
diofrekvenËnih motenj in hrupa
v ospredju tudi nizkofrekvenËna
elektromagnetna polja. Kot je
poudarila, Inπtitut redno sprem-
lja tovrstno problematiko in spo-
znanja svetovnih strokovnih or-
ganizacij, pri Ëemer se na to po-
droËje vse bolj vkljuËuje tudi so-
dobna informacijska tehnologija.
Tako je med novimi nalogami
Inπtituta oblikovanje podatkovne
baze virov sevanja, ki naj bi bila
vezana tudi na geografski infor-
macijski sistem, ter izdelava indi-
vidualnih raËunskih modelov 
za posamiËne visokonapetostne
elektroenergetske objekte z upoπ-
tevanjem mikrolokacij geometrij-
skih parametrov. Dr. Janko Ko-
smaË in dr. Igor »uhalev pa sta ob
koncu poudarila πe vpliv nekate-
rih naravnih pojavov na preno-
sne poti, pri Ëemer je dr. Janko
KosmaË opozoril, da Slovenija le-
æi na obmoËju, ki je v primerjavi
z evropskim povpreËjem precej
bolj ogroæeno zaradi atmosfer-
skih razelektritev. Na sreËo ima-
mo tudi sodoben sistem za lokali-
zacijo atmosferskih razelektritev
Scalar, ki omogoËa sistematiËno
zbiranje koristnih podatkov,
vendar pa bi te ugotovitve morali
πe bolj upoπtevati pri gradnji po-
sameznih daljnovodov oziroma
iskanju ustreznih tehniËnih reπi-
tev. Da bi sodobna spoznanja o
klimatskih razmerah in njihovem
spreminjanju morali bolj vklju-
Ëevati v naËrtovanje daljnovo-
dnih poti, pa je poudaril tudi dr.
Igor »uhalev, ki je podrobneje
predstavil obseæno delo inπtituta
pri izdelavi baze podatkov za
Slovenijo z informacijami o sto-
pnji ogroæenosti zaradi æleda in
moænih ledenih obteæbah, sunkih
vetra in klimatoloπkih podatkih,
povezanih s temperaturo zraka,
πtevilom dni s sneæno odejo in ko-
liËino padavin.

Brane JanjiÊ
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EIMV
naj bi tudi
v prihodnje

bil strokovna
opora elektro-
gospodarstvu.
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a vseh podroËjih v elek-
troenergetiki se pojav-
ljajo zahteve po Ëim
bolj zanesljivem in sta-

bilnem obratovanju elektroener-
getskih naprav. Za dosego tega pa
je kljuËnega pomena poznavanje
stanja naprav ter pravoËasno od-
krivanje napak in okvar, ki bi
lahko povzroËile veËje motnje v
elektroenergetskem sistemu. V
svetu se pojavlja vse veË razliËnih
tehnologij za ugotavljanje tak-
πnih okvar. Zelo zaæeleno je, Ëe se
lahko na kakrπen koli naËin
okvara locira ne da bi bilo s tem
moteno delovanje naprave in po-
sredno dobava elektriËne energi-
je. Okvare se lahko tako locirajo
s termovizijskimi pregledi, z me-
ritvami radio interferenËnih mo-

tenj, v zadnjem Ëasu pa se uve-
ljavlja tudi tehnologija, ki nam
omogoËa odkrivanje korone in
poveËanih parcialnih praznitev. 
Vzrok poveËane korone ter pove-
Ëanih parcialnih praznitev so ra-
zliËne poπkodbe na elektroener-
getskih napravah, pojavljajo se
na poπkodovanih napravah v sti-
kaliπËih (na primer poËenih pod-
pornih izolatorjih, na odklopni-
kih, skoznjikih ...), na doloËenih
segmentih daljnovodov (poπko-
dovani Ëleni izolatorskih verig,
poπkodovanih silikonskih prevle-
kah na kompozitnih izolatorjih,
poπkodovanih vodnikih ...).
Vzrok pa je lahko tudi onesnaæe-
na okolica, vremenski vplivi, na-
paËna montaæa naprave, poπko-
dovanje naprave pri montaæi ipd. 

Vsaka podobna okvara povzroËi
poveËanje elektriËne poljske ja-
kosti, ki je pogoj za nastanek ra-
zelektritve. Razelektritve, kot so
korona, pa so lahko vzrok za de-
gradacijo kompozitnih materia-
lov, fiziËne poπkodbe na razliËnih
napravah, povzroËajo radio in-
terferenËne motnje ter hrup v
okolici obratovanja naprave. 
Zgodnje odkrivanje okvar je zelo
pomembno, saj lahko vzdræeva-
lec elektroenergetskih naprav
pravoËasno zagotovi zamenjavo
poπkodovanega dela ali celotnega
elementa, za kar je potrebno pre-
cej manj Ëasa, kakor bi ga bilo
potrebno ob veËji okvari, ki 
bi lahko povzroËila nestabilno
obratovanje elektroenergetskega
sistema. (Slika 1)
Korono lahko oznaËimo kot lo-
kalno poveËanje elektriËnega po-
lja, ki ionizira zrak. Pogoj za io-
nizacijo je dovolj velika elektriË-
na poljska jakost, s tem dobijo
naelektreni delci v okolici (pred-
vsem lahki elektroni) dovolj veli-
ko hitrost in ionizirajo ob trku z
nevtralno molekulo. Rezultat tr-
ka je dodaten elektron in pozitiv-
ni ion. Pri ionizaciji prihaja do
sproπËanja fotonov in s tem do
emisije ultravijoliËnega sevanja.
Spekter tega sevanja obsega va-
lovne dolæine od 230 do 405 nm.
(Slika 2)

NEMANJE KORONE NA
ELEKTRO NAPRAVAH
S

Ugotavljanje okvar na elektroenergetskih na-
pravah v obratovanju je velikega pomena za
vzdræevalce in obratovalce. PravoËasno od-
kritje okvar je zelo dragoceno, s tem se pove-
Ëuje zanesljivost obratovanja ter zmanjπujejo
stroπki vzdræevanja. Z razvojem novih teh-
nologij se poveËujejo moænosti za diagnosti-
ciranje naprav ne da bi bilo moteno obrato-
vanje elektroenergetskega sistema.

N
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Slika 1:
Poπkodba na Ëlenu
izolatorske verige.

Slika 2:
Spekter UV sevanja
zaradi ionizacije
pri parcialnih praznitvah
oziroma koroni
(rdeËa Ërta).

Slika 3:
Shema delovanja
kamere za
snemanje korone.



Na sliki 3 je razviden spekter UV
sevanja, ki je posledica korone.
Svetlobno sevanje je v tem po-
droËju precej veËje kot UV seva-
nje. Zato so strokovnjaki podje-
tja Ofil iz TurËije razvili poseben
filter, s katerim so eliminirali
vpliv svetlobnega sevanja in izde-
lali napravo, ki omogoËa snema-
nje oziroma detekcijo korone iz-
delali.
Poseben filter deluje v podroËju
med 240 in 280 nm, ki je ravno
podroËje UV sevanja. Filter je
izveden v kombinaciji z ojaËeval-
nikom in πtevcem fotonov. Z ra-
zvojem tega filtra, ki je ≈slep« za
vidno svetlobo, je mogoËe zaznati
πe tako majhen pojav korone. UV
kamera ima dodan πe tako imeno-
vani UV πtevec, ki nam podaja
oceno intenzitete parcialnih praz-
nitev oziroma korone.
Da pa lahko doloËimo izvor koro-
ne, potrebujemo tudi vidno sliko.
Dobljeni sliki iz obeh kamer z
meπalnikom slike zdruæimo v
eno.
Vse komponente so strokovnjaki
podjetja Ofil sestavili v smiselno
celoto in izdelali tako imenovano
kamero DayCor II, ki nam omo-

goËa snemanje korone pri belem
dnevu. Kamera je za laæje delo
opremljena z zaslonom LCD, di-
gitalno kamero ter fotoaparatom,
ki locirano okvaro posname.
Kamero DayCor II odlikujejo
πtevilne moænosti in tehniËne la-
stnosti: snemanje pri dnevni sve-
tlobi, dolg ≈domet« (do 250 m), je
mehansko in vodo odporna, zato
jo lahko uporabljamo ne glede na
vremenske razmere, moænost lo-
Ëenih posnetkov (UV ali vidna sli-
ka), UV πtevec za oceno ≈moËi«
korone ter zaπËita pred zunanji-
mi vplivi.
Razvoj kamere, ki je trajal dve
leti, je preko zdruæenja EPRI so-
financiralo veË kot 45 prenosnih
podjetij πirom sveta. Kamera je
uporabna v stikaliπËih in na dalj-
novodih, kjer je uporaba roËne
kamere dolgotrajen postopek.
Zaradi navedenega je πvedsko
podjetje PolyTech Airborne Re-
mote Sensing izdelalo posebnem
sistem z ohiπjem, v katero se
montira kamera DayCor II in je
prilagojeno za preglede daljnovo-
dov iz zraka. Snemalec s posebno
za to prirejeno krmilno palico in
zaslonom LCD krmili kamero na
enak naËin, kot bi upravljal ka-
mero roËno. Tak naËin pregledov
je veliko hitrejπi in uËinkovitejπi,
saj imamo pregled nad daljnovo-
dom iz veË zornih kotov. Sistem,
ki ima æiroskopsko stabilizacijo,
je nameπËen na spodnjem delu
helikopterja. V kabini so name-
πËeni πe monitor, naprava GPS in
raËunalnik. Posneti podatki se
tako skupaj s podatki GPS shra-
njujejo neposredno v raËunal-
nik. Sistem za zraËni pregled
daljnovodov je prilagojen, da se
lahko kamera DayCor II vzame
iz njega in se uporabi roËno
(Slika 4).
Za uporabo kamere in naËin pre-

gledovanja naprav je EPRI izde-
lal posebna navodila, ki so na vo-
ljo vsem njegovim Ëlanom. Za ne-
Ëlane pa so navodila oziroma pri-
poroËila naprodaj. Navodila za
pregledovanje naprav so izdela-
na za vse pomembnejπe segmente
prenosnih podjetij ter vsebujejo
priporoËila za odpravo okvare
oziroma podajajo veË moænih
ukrepov za sanacijo okvare.
Kamera DayCor II je, kot je æe
bilo navedeno, uporabna na vseh
elektroenergetskih napravah, ki
so v obratovanju. Prav tako pa
se lahko uporabi tudi za ugotav-
ljanje napak na elektromotorjih,
generatorjih in jedrih transfor-
matorjev ipd. Ugotavljanje okvar
na elektroenergetskih napravah
v obratovanju je velikega pome-
na za vzdræevalce in obratoval-
ce elektroenergetskega sistema.
PravoËasno odkritje okvar je ze-
lo dragoceno, s tem se poveËu-
je zanesljivost obratovanja ter
zmanjπujejo stroπki vzdræevanja.
S takim naËinom diagnosticira-
nja delovanja naprav se poveËuje
zanesljivost in stabilnost obrato-
vanja posameznih segmentov, ta-
ko vsake naprave posebej, celot-
nih stikaliπË, daljnovodov ter s
tem celotnega elektroenergetske-
ga sistema. Z opisano metodo ozi-
roma z uporabo kamere za loci-
ranje napak je te mogoËe odkriti
æe zelo zgodaj. Medtem ko na pri-
mer termografski pregled ne po-
kaæe okvare v zgodnji fazi, z mer-
jenjem radio interferenËnih mo-
tenj pa ne moremo locirati toËne-
ga mesta okvare.

Uroπ Benjamin Iljaæ
Boπtjan Barl

Vir: www.flycom.si
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Slika 4:
Sistem za pregled
naprav iz zraka
z vgrajeno kamero
DayCor II
na helikopterju.

Okvara, locirana
na Ëlenu v izolatorski
verigi, na daljnovodnem
stebru in Okvara
na glavi odklopnika.
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strokovni literaturi, pa
tudi v dnevnem Ëasopi-
sju, je vse veË govora o
potrebi po zmanjπeva-

nju emisij toplogrednih plinov ter
trgovanju z emisijami toplogred-
nih plinov. Vendar si πtevilna po-
djetja, ki bodo v ta sistem prej ali
slej vkljuËena, teæko predstavlja-
jo, kaj to pomeni zanje z vidika
konkretnih koristi in stroπkov.
Katere so koristi in izzivi, po-
vezani s sprejetimi obvezami
zmanjπevanja emisij, ter katere
ukrepe morajo podjetja izvesti,
da bi se lahko prikljuËila razvija-
joËim sistemom trgovanja z emisi-
jami?

Prednosti trgovanja
z emisijami
Tako v strokovnih krogih, kot tu-
di v πtevilnih podjetjih, ki proi-
zvajajo toplogredne pline, na
sploπno ugotavljajo, da sistem tr-
govanja z emisijami ponuja πte-
vilne prednosti oziroma koristi.
Med te sodijo:
- skupni stroπki zmanjπevanja
emisij naj bi se zmanjπali tako na
makro ravni (na ravni dræave
oziroma globalno), kot tudi na
ravni posameznih vkljuËenih po-
djetij,
- moænost, da se s pravicami do
emisij tudi fleksibilno trguje, je
zelo pomembna za naËrtovanje
investicij znotraj posameznega
podjetja in finanËno poslovanje
podjetja, pri Ëemer se zmanjπa
tudi tveganje nasedlih investicij,

- ker se bodo cene pravic do emi-
tiranja oblikovale na trgu in bo-
do transparentne ter javno
objavljene, to zagotavlja izhodi-
πËe za odloËanje o investicijah v
ukrepe za zmanjπevanje emisij
znotraj posameznih podjetij,
- uspeπno trgovanje z emisijami
ima torej za podjetja tudi kon-
kretne finanËne koristi oziroma
stroπke in hkrati ohranja ali po-
veËuje vrednost podjetja na trgu.

Makroekonomski nivo
Kar nekaj institucij je objavilo
rezultate v zvezi z zniæevanjem
stroπkov zmanjπevanja emisij na
makroekonomskem nivoju, ki so
temeljile na razliËnih modelih ter
scenarijih razvoja na tem podro-
Ëju in obvezah iz Kjotskega pro-
tokola. Priπli so do primerljivih
rezultatov. Jasno je, da veË ko je
vkljuËenih dræav in podjetij v si-
stem trgovanja, veËja so lahko
moæna zniæanja skupnih stroπkov
zmanjπevanja emisij. Tako se na
primer, Ëe z emisijami trgujejo
vse panoge in sektorji v vseh 
dræavah Ëlanicah EU, priËa-
kuje zniæanje skupnih stroπ-
kov zmanjπevanja emisij toplo-
grednih plinov za kar 71 odstot-
kov v primerjavi s stroπki, Ëe si-
stema trgovanja ne bi bilo. 

Posledice za podjetja
FinanËne in druge koristi, in se-
veda tudi stroπki, ki zaradi siste-
ma trgovanja nastajajo na ma-
kroekonomskem nivoju, se odra-

æajo tudi kot konkretne koristi
(ali pa dodatni stroπki) za posa-
mezna podjetja. Dræava sama
namreË ne more trgovati na trgu
s pravicami emitiranja toplogred-
nih plinov, to lahko storijo le 
posamezna podjetja iz razliËnih
dræav. Zato mejni stroπek zmanj-
πevanja emisij na ravni neke dr-
æave pomeni le agregirano krivu-
ljo mejnih stroπkov zmanjπeva-
nja emisij vseh posameznih po-
djetij znotraj dræave. 
V vsaki dræavi obstajajo podje-
tja, katerih mejni stroπki zmanj-
πevanja emisij so pod povpreËni-
mi mejnimi stroπki zniæevanja
emisij oziroma nad njimi. Kljub
temu pa imata obe vrsti podjetij
korist zaradi predstavljenega si-
stema.
Podjetja s stroπki zmanjπevanja
emisij nad træno ceno lahko na
trgu kupijo pravice do emitira-
nja, pri Ëemer jih ta nakup lahko
stane (precej) manj, kakor pa bi
jih stala investicija v zmanjπeva-
nje emisij znotraj podjetja (npr.
Ëistilne naprave, kurjenje ener-
genta, ki povzroËa manjπe emisi-
je, itd). Podjetje lahko tako
(omejena) sredstva, ki bi jih na-
menila v zgoraj omenjene investi-
cije, investira v bolj dobiËkono-
sne naloæbe. Podjetja s stroπki
zmanjπevanja emisij pod træno
ceno pa lahko vlagajo v nadaljnje
notranje zmanjπevanje emisij, in
tako pridobivajo prihodke oziro-
ma dobiËek s prodajo emisijskih
dovoljenj na trgu. Gre za dej-
stvo, da nekatera podjetja paË
lahko ceneje in bolj uËinkovito
zmanjπujejo emisije toplogrednih
plinov kot druga, pri Ëemer pa se
na ravni dræave πe vedno dosega-
jo sprejete obveznosti iz Kjotske-
ga protokola.
Kot lahko priËakujemo, pa v pra-
ksi obstaja kar nekaj izzivov in
problemov, povezanih z uresniËi-
tvijo prej omenjenih potencialnih
koristi. Za ustrezno strategijo op-

RGOVANJE Z EMISIJAMI
TOPLOGREDNIH PLINOV
T

Zaradi sistema trgovanja z emisijami toplo-
grednih plinov se bodo zmanjπali skupni
stroπki zmanjπevanja emisij na ravni posa-
mezne dræave. UËinki pa se bodo prenesli tu-
di na raven posameznih podjetij, torej one-
snaæevalcev, ki se sreËujejo z novimi izzivi,
ki jih ta sistem predstavlja.

V
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timizacije koristi se mora namreË
odloËiti vsako podjetje posebej,
pri tem pa mora ugotoviti, ali je
za podjetje bolje, da investira v
notranje zniæevanje emisij in s
tem morebiti pridobi moænosti
prodaje pravic do emisij, ali pa je
zanje stroπkovno bolj ugodno ku-
piti manjkajoËa emisijska dovo-
ljenja na trgu. To ni enostavno,
saj obstaja veË teæav. Ena od te-
æav je v tem, da cene za pravice
do emitiranja toplogrednih pli-
nov niso vnaprej znane, saj se
doloËajo na trgu na podlagi po-
nudbe in povpraπevanja. Torej
podjetje teæko ocenjuje, kakπna
bo cena dovoljenj za emisije, po-
sebej v tej fazi, ko na tem podro-
Ëju πe ni mnogo izkuπenj. Torej,
ali se bolj splaËa investirati ali
kupovati oziroma kako se bodo
gibale cene pravic v prihodnosti.
Poleg tega je takπna odloËitev tu-
di odvisna od drugih dejavnikov,
kot so zakonodaja na tem podro-
Ëju, ki se spreminja, vsakokra-
tnih trænih razmer ter seveda ra-
zmer v vsakem posameznem po-
djetju.

C3 model stroπkov
zniæevanja emisij 
V okolju, ki ga narekujejo delni-
Ëarji, so investicije v zmanjπeva-
nje emisij predmet podobnih kri-
terijev, kot veljajo za vse druge
investicije. Seveda se izvrπijo sa-
mo investicije, ki so ekonomsko
smotrne. 
Slika 1: Dejavniki, ki so vkljuËe-

ni v model C3 , ki pomaga mene-
dæmentu pri odloËitvah o najpri-
mernejπi strategiji v zvezi z emisi-
jami na ravni posameznega po-
djetja.
Poleg zunanjih dejavnikov, kjer
je treba upoπtevati razliËne mo-
æne scenarije dodeljevanja in ci-
lje zmanjπevanja emisij ter raz-
liËne træne cene pravic do emisij,
je nujno doloËiti tudi krivulje
mejnih stroπkov zmanjπevanja
emisij za podjetje. Kot prvi ko-
rak se uvede popis emisij toplo-
grednih plinov. Za vse emisije to-
plogrednih plinov se ocenijo mo-
ænosti zmanjπevanja emisij, nato
pa tudi stroπki le-tega. Kot notra-
nji primerjalni kazalec se upora-
bi specifiËen stroπek zmanjπeva-
nja emisij znotraj podjetja, ki ga
nato primerjamo z danimi zuna-
njimi trænimi razmerami za emi-
sijska dovoljenja, kar omogoËa
optimizacijo stroπkov za dosega-
nje ciljev zmanjπevanja emisij. 
Ko se podjetje odloËi za trgova-
nje z emisijami, mora izpolniti πe
nekaj pogojev za sodelovanje na
trgu z emisijskimi dovoljenji. De-
janske emisije je treba redno pri-
merjati z dodeljenimi. Tako de-
janske emisije podjetij preverja
pooblaπËeni neodvisni organ, ta
pa jih posreduje registru, ki mo-
ra biti obveπËen o vseh nakupih
in prodajah emisijskih dovoljenj. 

Okvir v Sloveniji 
Slovenija mora, po Kjotskem
protokolu, v obdobju 2008-2012

zmanjπati emisije toplogrednih
plinov za osem odstotkov v pri-
merjavi s koliËino emisij v letu
1986. Slovenska vlada je 17. ok-
tobra lani sprejela uredbo o taksi
za obremenjevanje zraka z emisi-
jami CO2, ki pa je postala aktual-
na takrat, ko jo je bilo treba za-
Ëeti uresniËevati. Omenjena ta-
ksa se plaËuje zaradi uporabe go-
riv in seæiganja gorljivih organ-
skih snovi, kar pomeni dodaten
stroπek za podjetja. 
FinanËna dajatev zaradi obreme-
njevanja zraka z emisijo CO2 je
bila sicer uvedena æe leta 1996,
vendar pa so bile pozneje, zaradi
izpolnjevanja doloËil Kjotskega
protokola, predlagane πe do-
datne spremembe in dopolnitve
uredbe, ki naj bi spodbudile
uËinkovitejπo rabo energije.
Dosedanji izraËuni kaæejo, da so
se emisije SO2 od leta 1990 najveË
zmanjπale ravno v energetskem
sektorju. Emisije toplogrednih
plinov so se v proizvodnji elektri-
ke in toplote od leta 1986 pa do
leta 2000 tako zmanjπale za kar
dobrih 15 odstotkov. Verjetno
bodo morale na tem podroËju
precej postoriti tudi druge pano-
ge. V Sloveniji bomo najprej tr-
govali s pravicami do emitiranja
ogljikovega dioksida, ki naj bi se
predvidoma zaËelo 1. januarja
2005. Dræava bo pred tem mora-
la pripraviti kar nekaj naËrtov za
dodelitev pravic do emisij, pri Ëe-
mer bodo najprej na vrsti veliki
onesnaæevalci. 

Pomembne ugotovitve
Uveljavitev mednarodnega siste-
ma trgovanja z emisijami v EU
med vsemi industrijskimi pano-
gami in sektorji predvideva zni-
æanje stroπkov zmanjπevanja
emisij na makroekonomski ravni
na manj kot tretjino stroπkov, ki
bi nastali brez tega sistema.Te
koristi se prenaπajo tudi na posa-
mezna podjetja, onesnaæevalce.
OËitno pa je, da je za dobre odlo-
Ëitve na tem podroËju potrebno
precej znanja, tako o dogajanju
na trgu dovoljenj za emitiranje
toplogrednih plinov, kot tudi o
moænosti in stroπkih za zmanjπe-
vanje emisij znotraj podjetja sa-
mega. Zato naj bi podjetja kmalu
zaËela priprave za sodelovanje
na mednarodnem trgu z emisija-
mi. 

Mag. Klemen Podjed
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Vir: PriceWatterhouseCoopers

Slika 1: Poenostavljena shema modela C3
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SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU IN VREDNOST SLOeX
ZA MAJ 2003

PRIMERJAVA MED POVPRA©EVANJEM
IN PONUDBO NA BORZENU

DELEÆEV TRGOVANJA S POSAMEZNIMI PRODUKTI NA DNEVNEM TRGU
V MAJU 2003

Maja se je glede na prve πtiri mesece letoπnje-
ga leta dokaj moËno spremenila le struktura
sklenjenih poslov, saj se je v primerjavi s pre-
teklim obdobjem precej zmanjπal deleæ skle-
njenih poslov s pasovno energijo, poveËali pa
so se deleæi trgovanja z drugimi standardizi-
ranimi produkti. Promet s pasovno energijo je
tako maja znaπal 90,17 odstotka, kar je 7,6
odstotne toËke manj kakor aprila. Deleæ vseh
drugih standardiziranih produktov pa se je
poveËal. Tako je, denimo, deleæ trapezne ener-
gije maja znaπal 5,01 odstotka, posli, sklenje-
ni s produkti urne energije, dosegajo 3,35 od-
stotka, najniæji pa je deleæ poslov, ki so bili
sklenjeni s produktom noËne energije, in sicer
1,47 odstotka. Videti je, da pomanjkanje
energije na trgu spodbuja kupce k trgovanju z
drugimi standardiziranimi produkti.

Podrobnejπa analiza ponudbe in povpraπeva-
nja na dnevnem trgu kaæe, da se povpraπeva-
nje v drugi polovici aprila in maja v povpreË-
ju ni spremenilo, medtem ko se je na prodaj-
ni strani moËno zmanjπala ponudba elektriË-
ne energije. Graf prikazuje ponudbo in pov-
praπevanje na trgu ob koncu faze sprotnega
trgovanja na dnevnem trgu z elektriËno ener-
gijo. V zadnjem obdobju, to je po 19. aprilu
2003, povpraπevanje moËno presega ponudbo,
medtem ko je bilo prej celo obratno. Iz grafa
so lepo razvidni preseæki koliËin nakupnih po-
nudb nad koliËinami prodajnih ponudb. Ta
razkorak je povzroËilo tudi pomanjkanje
energije prednostnega dispeËiranja in remonti
nekaterih elektroenergetskih objektov v tem
Ëasu. Preseæek na strani povpraπevanja pa je
povzroËil precejπnje teæave kupcev na dnev-
nem trgu, saj ti kljub temu, da podajajo na-
kupne ponudbe po cenah, ki so precej viπje od
trenutnih cen na nemπki borzi z elektriËno
energijo EEX, niso mogli skleniti poslov in ku-
piti elektriËne energije v veËjih koliËinah. To
zelo nazorno prikazuje pomanjkanje elektriË-
ne energije na trgu.

MeseËni majski promet na trgu z elektriËno
energijo je bil v primerjavi s preteklimi meseci
tega leta moËno podpovpreËen, saj je dosegel
komaj 14.692 MWh. Iz grafa je razvidno, da
je bil na dnevnem trgu πe posebej majhen pro-
met v Ëasu prvomajskih praznikov, kar je za-
radi zmanjπanih potreb po energiji razumlji-
vo. Niti enkrat v mesecu pa izkupiËek od trgo-
vanja ni presegel 1.000 MWh. PovpreËni
dnevni promet je tako znaπal 473,9 MWh, kot
je razvidno iz grafa, pa je bilo najveËkrat ta
mesec na borzi prometa okrog 600 MWh.
Vzrok za majhen promet je skopa ponudba
energije na trgu, ki ni dohajala povpraπeva-
nja. Zaradi takπnega stanja so se tudi cene na
organiziranem trgu v zadnjem obdobju, glede
na primerljive cene na nemπki borzi EEX, 
moËno poveËale. PovpreËna vrednost SLOeX
je tako maja znaπala 6.919 indeksnih toËk,
kar je 709 indeksnih toËk veË od meseca
aprila. 



odstvo Sindikata delav-
cev dejavnosti energeti-
ke Slovenije se bo pre-
dvidoma πe pred pole-

tnimi poËitnicami oziroma dopu-
sti sestalo s predstavniki social-
nih partnerjev v okviru Ekonom-
sko socialnega odbora energeti-
ke. Kot je povedal predsednik
SDE Slovenije Franc Dolar, se
trenutno o toËnem datumu in vse-
bini tega delovnega sreËanja πe
dogovarjajo z mag. Æebeljanom,
dræavnim sekretarjem za energe-
tiko. Vsekakor bodo najveË po-
zornosti namenili problematiki
prestrukturiranja in privatizaci-
je v elektrodistribuciji, obravna-
vali pa naj bi tudi problematiko
premogovniπtva in druge aktual-
ne razmere v elektrogospodar-
stvu. Sindikalisti priËakujejo, da
jih bodo predstavniki vlade se-
znanili s potezami, ki jih namera-

vajo povleËi na podroËju privati-
zacije in liberalizacije elektroe-
nergetskega sektorja. V Ëasu po
konËani seji Ekonomsko social-
nega odbora energetike pa naj bi
se vodstvo SDE Slovenije sreËalo
tudi z direktorji elektrodistribu-
cijskih podjetij in v okviru stro-
kovnega posvetovanja oziroma
delavnice z njimi prouËilo najno-
vejπe razmere pri preoblikovanju
teh podjetij.
Tudi tokrat je Dolar poudaril, da
privatizacija za vsako ceno in na
raËun temeljnih ekonomskih in
socialnih interesov delavcev za
SDE Slovenije in zaposlene v
energetskem sektorju nikakor ni
sprejemljiva. Zato bo energetski
sindikat tudi v prihodnje namenil
veliko pozornost dogajanju na
podroËju privatizacije in ostro
nastopil, Ëe bo ugotovil, da nekdo
v tem procesu skuπa potegniti po-
dobne poteze, kot so se zgodile na
Madæarskem in πe v nekaterih
drugih evropskih dræavah; te
spremembe so namreË zelo po-
slabπale ekonomski in socialni
poloæaj delavcev v energetiki.
Kaj se je zgodilo v procesu priva-
tizacije na Madæarskem? ©tudija,
ki jo je pripravil IREET, med
drugim ugotavlja, da so tuji vla-
gatelji na Madæarskem - podobno
kot pri veËinskih deleæih - izigra-

li tudi glavne robne pogoje v zve-
zi z odpuπËanjem zaposlenih.
Vlada je na zaËetku postopka
privatizacije kot robni pogoj po-
stavila veËletno ohranjanje zapo-
slenih na ravni leta 1995 ter mo-
ratorij na odkup deleæev zaposle-
nih najmanj za pet let. Spretni
menedæerji, ki so imeli veËino gla-
sov pri upravljanju, so vse zaËe-
tne kriterije izigrali, tako da je
bil rezultat zmanjπanje zaposle-
nosti za skoraj 40 odstotkov v ob-
dobju od leta 1994 do 2001.
Sicer pa je bilo doslej pri nas na
raznih ravneh veliko govora o
moËi kapitala, poslovnih uËinkih,
priËakovanih dobiËkih in podo-
bno, zelo malo pa je sliπati, kak-
πne bodo posledice procesov pri-
vatizacije in liberalizacije EES za
zaposlene v slovenski energetiki.
In ravno o teh vidikih se æelijo
predstavniki SDE Slovenije Ëim
prej pogovoriti s predstavniki
vlade in drugih socialnih par-
tnerjev.

Miro Jakomin
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RAZUMNE POTEZE
S

V prvi polovici leta 2003, ki jo je najbolj zazna-
moval tretji kongres SDE Slovenije, so sindikalisti
ogromen del svojih dejavnosti usmerili v zagotav-
ljanje ekonomske in socialne varnosti delavcev ter
njihovih delovnih razmer v energetiki. V negotovih
razmerah, ko se utegnejo πe bolj uveljaviti nekate-
ra negativna gibanja na podroËju privatizacije in
liberalizacije, je doslej energetski sindikat v poga-
janjih s socialnimi partnerji odigral odloËilno vlo-
go in tako prepreËil nepriljubljene poteze odpuπËa-
nja zaposlenih v veËjem obsegu. Ker pa ga to ne
sme uspavati, naËrtuje nadaljnje dejavnosti.

V Poleg zagotavljanja ekonom-
ske in socialne varnosti delav-
cev ter njihovih delovnih ra-
zmer v energetiki med predno-
stne naloge Sindikata delavcev
dejavnosti energetike Slovenije
v naslednjem obdobju sodijo
tudi krepitev socialnega par-
tnerstva (v okviru ESOE), de-
javnosti na podroËju kolektiv-
nih pogodb elektrogospodar-
stva in premogovniπtva, sindi-
kalno delovanje pri odpiranju
energetskega trga ter v proce-
sih privatizacije in liberaliza-
cije EES, dejavna politika
SDE Slovenije v procesu preo-
blikovanja energetskih druæb,
vzpostavljanje medsebojnih
odnosov z Ministrstvom za
okolje, prostor in energijo ter
drugimi ministrstvi, krepitev
notranje organizacijske in
strokovne vloge SDE Slovenije
ter sodelovanje z drugimi sin-
dikati doma in v tujini.

Franc Dolar, predsednik SDE Slovenije.

Foto Miro Jakomin
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akon o sodelovanju delav-
cev pri upravljanju (ZS-
DU) je v Republiki Slove-
niji uvedel participacijo

zaposlenih podobno evropski,
predvsem nemπki ureditvi, in z
njim so zaposleni pridobili vrsto
pravic. PreveË, so menili (ter me-
nijo πe danes) nekateri, in so pra-
vice zaposlenih na razne naËine
poskuπali omejiti. V Energetskem
zakonu jim je uspelo - ampak sa-
mo zaËasno. Ustavno sodiπËe v
postopku za oceno ustavnosti, za-
Ëetem na zahtevo Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije, razen
manjπega dela 46. Ëlena EZ, ni
naπlo razlogov za dejansko di-
skriminatorno ureditev partici-
pacije zaposlenih v energetskih
sluæbah, ki opravljajo gospodar-
sko javno sluæbo, in je veËji del
46. Ëlena EZ na podlagi 14. in tu-
di 2. Ëlena Ustave Republike Slo-
venije z OdloËbo πt. U-I-250/00-
14 razveljavilo.

Kaj je doloËal
46. Ëlen EZ?
Za zaposlene v gospodarskih
druæbah, ki opravljajo dejavnost
gospodarske javne sluæbe po tem
zakonu, se ne uporabljajo nasled-
nje doloËbe Zakona o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju:
- doloËbe petega poglavja (78. do

84. Ëlen) - v nadzornem svetu
gospodarske druæbe imajo lah-
ko delavci le do eno tretjino svo-

jih zastopnikov,
- doloËbe 5., 6., 7. in 8. alineje

prvega odstavka 89. Ëlena,
- doloËbe 93. Ëlena, kakor tudi

doloËbe 91. in 92. Ëlena, Ëe 
se nanaπajo na statusne spre-
membe,

- doloËbe 98. Ëlena,
- druge doloËbe v delih oziroma v

obsegu, Ëe se sklicujejo ali na-
naπajo na navedene doloËbe.

46. Ëlen EZ je tako omejil partici-
pacijo zaposlenih v energetskih
gospodarskih druæbah, ki oprav-
ljajo dejavnost gospodarske jav-
ne sluæbe, v elektrogospodarstvu
so to elektrodistribucijske delni-
πke druæbe in Eles, d. o. o. 46.
Ëlen EZ je zaposlenim v teh druæ-
bah omejil πtevilo predstavnikov
delavcev v nadzornem svetu na
najveË tretjino; svet delavcev ni
bilo treba niti obveπËati v pri-
meru spremembe dejavnosti,
zmanjπanja gospodarske dejav-
nosti, spremembe v organizaciji
proizvodnje, spremembe tehno-
logije; skupna posvetovanja so
bila omejena na kadrovska vpra-
πanja druæbe; v celoti je bila uki-
njena pravica zadræanja odloËi-
tve delodajalca.

Institut delavskega
direktorja ni bil ukinjen!
Najbolj zanimiv je del OdloËbe
Ustavnega sodiπËa, ki obravnava
peto poglavje ZSDU (78. do 84.
Ëlen ZSDU, ki je bilo omejeno po

prvi alineji 46. Ëlena EZ). Ustav-
no sodiπËe je za prvo alinejo 46.
Ëlena EZ odloËilo, da je v neskla-
dju z drugim odstavkom 14. Ële-
na Ustave RS (vsi so pred zako-
nom enaki), in je zato razveljavi-
lo to doloËilo 46. Ëlena, ki je ome-
jilo πtevilo predstavnikov zapo-
slenih na najveË tretjino (noveli-
rani prvi odstavek 79. Ëlena ZS-
DU doloËa najmanj tretjino
predstavnikov zaposlenih, do
najveË polovice vseh Ëlanov nad-
zornega sveta druæbe).
Za del doloËb petega poglavja ZS-
DU, ki vsebujejo doloËbe o delav-
skem direktorju, Ustavno sodiπËe
meni, da jih prva alineja 46.Ëlena
EZ ne zajema, da ni dvoma o za-
dostni jasnosti prve alineje, ker
prva alineja 46. Ëlena EZ doloËa
samo πtevilo predstavnikov v
nadzornem svetu druæbe, in zato
neskladnosti z 2. Ëlenom Ustave v
prvi alineji ni. 
To pomeni, da institut delavskega
direktorja z EZ de iure ni bil uki-
njen, de facto pa! »e bi bilo dru-
gaËe, bi bile uprave elektrodistri-
bucijskih druæb namesto dvo-
Ëlanske - triËlanske - en Ëlan
uprave bi bil delavski direktor!

Samo Ëetrta alineja
46. Ëlena EZ je skladna
z Ustavo
Samo Ëetrta alineja 46. Ëlena EZ
je skladna z Ustavo, pa πe ta ne v
celoti. V neskladju z drugim od-
stavkom 14. Ëlena Ustave je iz-
kljuËitev pravice do zadræanja
odloËitev delodajalca, ki se nana-
πajo na sprejemanje aktov s po-
droËja dodatnega pokojninskega
zavarovanja in sprejem sploπnih
pravil o disciplinski odgovornosti
(peta in sedma alineja 94. Ëlena v
zvezi z drugo alinejo prvega od-
stavka 98. Ëlena ZSDU). Zato je v
tem delu US Ëetrti del alineje 46.
Ëlena EZ razveljavilo.
Edino preostali del Ëetrte alineje
46. Ëlena EZ (samo ta del je πe

EUSTAVNOST ENERGETSKEGA
ZAKONA ODPRAVLJENA
N

Energetski zakon je s svojim 46. Ële-
nom za del zaposlenih v energetskem
gospodarstvu temeljito posegel v sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju, toda
Ustavno sodiπËe je maja letos doloËbe
46. Ëlena Energetskega zakona skoraj v
celoti razveljavilo.

Z
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edini veljavni del 46. Ëlena EZ) je
skladen z Ustavo, in doloËa, da se
ne uporablja 98. Ëlen ZSDU: svet
delavcev v gospodarskih druæ-
bah, ki opravljajo dejavnost gos-
podarske javne sluæbe na podro-
Ëju energetike, πe naprej ne more
s sklepom zadræati posamezne
odloËitve delodajalca in hkrati
sproæiti postopka za razreπevanje
medsebojnega spora, Ëe deloda-
jalec o vpraπanjih, ki se nanaπa-
jo na spremembo dejavnosti,
zmanjπanje gospodarske dejav-
nosti, spremembe v organizaciji
proizvodnje in spremembe te-
hnologije (peta do osma alineja
prvega odstavka 89. Ëlena ZSDU)
predhodno ne obveπËa sveta de-
lavcev pred sprejemom dokonËne
odloËitve, oziroma Ëe delodajalec
v zakonsko doloËenih rokih ne
seznani sveta delavcev s potreb-
nimi informacijami in predvide-
nimi odloËitvami in ne organizira
skupnega posvetovanja o statu-
snih in kadrovskih vpraπanjih,
za kar se πtejejo vpraπanja statu-
snih sprememb, prodaje druæbe
ali njenega bistvenega dela, zapr-
tja druæbe ali njenega bistvenega
dela, bistvenih sprememb lastniπt-
va, potreb po novih delavcih, si-
stematizacije delovnih mest, raz-
porejanja veËjega πtevila delav-
cev zunaj druæbe oziroma iz kra-
ja v kraj, sprejema sploπnih pra-
vil o disciplinski odgovornosti
(93. in 94. Ëlen ZSDU).

Tako imenovana samopomoË za-
poslenih (zadræanje odloËitve de-
lodajalca, kot zelo pomembna
oblika participacije zaposlenih)
je tudi po OdloËbi US ostala ome-
jevana (ne pa v celoti omejena!),
niæje oblike participacije zaposle-
nih (obveπËanje, skupno posveto-
vanje pred sprejemom odloËi-
tve), doloËene v ZSDU, pa je za-
poslenim Ustavno sodiπËe zopet
vrnilo.

Ni veË ovir za polno
uveljavitev ZSDU
V elektrogospodarskih organiza-
cijah tako ni veË formalnih ovir
za skoraj polno uveljavitev Zako-
na o sodelovanju delavcev pri
upravljanju. Pravzaprav veËjih
ovir tudi prej ni bilo. Polje delo-
vanja delavskih predstavniπtev,
sveta delavcev in tudi sindikata,
je v podjetju izredno veliko, le iz-
koristiti ga je treba. Seveda pa
brez veliko znanja, sposobnosti,
odloËnosti in tudi povezanosti ne
bo πlo. Kje so bile ovire, da se v
nekaterih distribucijskih podje-
tjih πele letos zaËenja sodelovanje
zaposlenih? Kje so bile ovire, da
je prvi svet delavcev v elektrogos-
podarstvu, v Elektro Gorenjski,
ki se mu je pred kratkim zaËel æe
tretji mandat, πe vedno πele na
zaËetku svojega zavedanja. Kje
so ovire za uveljavitev doloËbe
ZSDU, ki omogoËa profesionali-
zacijo Ëlana sveta delavcev? Le s

profesionalnim stalnim strokov-
nim delom, ki zahteva tudi odgo-
vornost za svoje delovanje, se
lahko doseæejo ustrezni rezultati
tako za zaposlene kot za podje-
tje. Ali bodo sveti delavcev (pre-
ko predstavnikov zaposlenih v
nadzornih svetih) sposobni uve-
ljaviti (æe na letoπnjih skupπËinah
druæb) spremembe statuta druæb
za tretjega Ëlana uprave druæbe -
delavskega direktorja? Kdaj bo
ustanovljen svet delavcev kapi-
talsko povezanih druæb elektro-
distribucije?
Skoraj polna veljavnost Zakona
o sodelovanju delavcev pri
upravljanju bi morala dati vsem
zaposlenim novo energijo, saj bo
brez njihovega anganæiranja os-
tal ZSDU πe vedno le mrtva Ërka
na papirju. Pred vsemi zaposle-
nimi, tudi direktorji, pa seda-
njonst in prihodnost prinaπata
polno izzivov, med njimi je tudi
participativno upravljanje po-
djetij, doseganje poslovne odli-
Ënosti, itd.
Vsem tem izzivom pa ne bomo
kos brez sodelovanja zaposlenih,
zaposlenih kot kljuËnega elemen-
ta podjetja. Torej?

Slavko Renko
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odjetje Elektro Maribor
je 31. maja organiziralo
9. πportne letne igre
elektrodistribucijskih

podjetij Slovenije. Vreme je bilo
organizatorjem in tekmovalcem
naklonjeno. Igre so se zaËele ob
9. uri na tekmovaliπËih ob dvora-
ni Tabor v Mariboru. Vsi tekmo-
valci so pravoËasno in z veseljem
prispeli na tekmovaliπËa, saj je to
edino druæenje delavcev elektro-
distribucijskih podjetij Sloveni-
je. Zunaj dvorane Tabor je pote-
kalo le tekmovanje v kolesarstvu,
kegljanju in streljanju, tako da
so bili skoraj vsi πportniki zbrani
na enem mestu. Vsa tekmovanja
so potekala v pravem πportnem
duhu in brez zapletov. Tekmova-
nja so trajala do 16. ure. Nato pa
se je priËel druæabni del πportnih
iger. Na prireditvi v ledni dvora-
ni, ki je v sklopu dvorane Tabor,
je potekal druæabni del. Skoraj
petsto udeleæencev iger si je naj-
prej napolnilo izpraznjene æelod-
ce, nato pa je bil uradni del pri-
reditve. Najprej je vse navzoËe
pozdravil predsednik organiza-

cijskega odbora Tomaæ ©iπernik,
nato pa πe nekdanji direktor po-
djetja Elektro Maribor in predse-
dnik Ëastnega odbora ©tefan Lu-
tar. Kot Ëastni gost je navzoËe
pozdravil æupan Maribora Boris
SoviË, æal pa se zaradi bolezni ni
mogel udeleæiti iger dræavni se-
kretar za energetiko. Po poz-
dravnih govorih smo razglasili
rezultate posameznih tekmovanj
ter skupne rezultate. Na 9. πpor-
tnih igrah so zmagali tekmovalci
podjetja Elektro Ljubljana pred
podjetji Elektro Maribor, Elek-
tro Celje, Elektro Gorenjska in
Elektro Primorska. Ob koncu
razglasitve rezultatov je predse-
dnik organizacijskega odbora po-
vabil tekmovalce vseh elektrodi-
stribucijskih podjetij na nasle-
dnje, æe 10. igre, ki jih bo pripra-
vilo podjetje Elektro Gorenjska.
Uradni del sreËanja se je nato na-
daljeval z druæenjem ob glasbi
skupine Alegro iz Maribora, vse
do jutranjih ur.

Jelka Oroæim - Kopπe

ETNE IGRE DISTRIBUTERJEV
TOKRAT V MARIBORU 
L
P
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Na 9. πportnih letnih igrah
elektrodistribucije so v posame-
znih disciplinah prva tri mesta
dosegla naslednja podjetja:

kolesarjenje - æenske (Elektro Ljubljana,
Elektro Celje, Elektro Gorenjska);
kolesarjenje - moπki (Elektro Celje, Elek-
tro Primorska, Elektro Ljubljana);
namizni tenis - æenske (Elektro Ljublja-
na, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska);
namizni tenis - moπki (Elektro Maribor,
Elektro Primorska, Elektro Ljubljana);
tenis - æenske (Elektro Maribor, Elektro
Ljubljana, Elektro Gorenjska);
tenis - moπki (Elektro Gorenjska, Elektro
Celje, Elektro Ljubljana);
streljanje - æenske (Elektro Maribor,
Elektro Ljubljana, Elektro Celje);
streljanje - moπki (Elektro Maribor,
Elektro Ljubljana, Elektro Celje);
kegljanje - æenske (Elektro Ljubljana,
Elektro Celje, Elektro Maribor);
kegljanje - moπki (Elektro Ljubljana,
Elektro Maribor, Elektro Celje);
balinanje (Elektro Gorenjska, Elektro
Ljubljana, Elektro Celje);
mali nogomet (Elektro Maribor, Elektro
Ljubljana, Elektro Primorska);
odbojka - æenske (Elektro Gorenjska,
Elektro Celje, Elektro Primorska);
odbojka - moπki (Elektro Maribor, Elek-
tro Primorska, Elektro Gorenjska);
kros - æenske (Elektro Celje, Elektro Go-
renjska, Elektro Maribor);
kros - moπki (Elektro Maribor, Elektro
Ljubljana, Elektro Gorenjska);
πah (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor,
Elektro Celje);
koπarka (Elektro Celje, Elektro Maribor,
Elektro Primorska);
plezanje na drog (Elektro Primorska,
Elektro Ljubljana, Elektro Maribor).

Foto Jelka Oroæim - Kopπe

Najboljπi v skupni razvstitvi so prejeli pokale.
1. Elektro Ljubljana (v sredini), 2. Elektro Maribor (levo),
3. Elektro Celje (desno).



radicionalni Elesov dan
podjetja je letos bil na
petek, 13. junija, in vre-
menske razmere so to-

krat vraæevernim potrdile, da teh
verovanj ne gre povsem zanema-
riti, saj je bilo v ZajËji Dobravi
pri Ljubljani ta dan res peklen-
sko vroËe. Razmeram primerno
so hitro izginjale zaloge predvsem
osveæilnih pijaË in veËina udele-
æencev je iskala odreπitev v senci
tamkajπnjih mogoËnih dreves,
Ëeprav se udaru toplotnega vala
ni dalo povsem izogniti. Mnogi so
se zato z nostalgijo spominjali pr-
vih dnevov podjetja, ki so jih red-
no spremljali pravi nalivi in so æe
slovela po tem, da se jih πe naj-
bolj veselijo v hidroelektrarnah,
saj so napovedovala dobro proi-
zvodnjo tudi v prvih poletnih me-
secih. Kljub temu da se je tempe-
ratura Ëez dan dvignila krepko
Ëez trideset stopinj, pa najbolj
zagretim vendarle ni zmanjkalo
dobre volje in nekateri so se s so-
delavkami celo zavrteli na plesi-
πËu. Za kaj veË pa je bilo tokrat
resniËno preveË vroËe. 

Sicer pa so bile najzasluænejπim v
podjetju tudi letos podeljene zla-
te plakete in posebna priznanja.
Zlate plakete so prejeli Janko ©ar-
man, Katarina Lipovec in Andrej
Karoli, javne pohvale za doseda-
nje delo pa so πle v roke Tadeji
Arbi in Alojzu TavËarju. 
Janko ©arman iz GJS Prenos
elektriËne energije je plaketo
prejel za vzorno in dolgoletno de-
lo na podroËju vodenja nadzora
rekonstrukcij in gradenj daljno-
vodov, koordinacije izklopov, vo-
denja raznih tehniËnih komisij,
izdajanja soglasij in zglednega
dela s strankami, zunanjimi so-
delavci in institucijami ter tudi
kot zahvalo za soustvarjanje ko-
rektnih in prisrËnih odnosov med
zaposlenimi, kar se posredno
odraæa tudi na graditvi prijazne
podobe Elesa kot celote. 
Andrej Karoli iz Sploπnega sek-
torja si je najviπje Elesovo pri-
znanje zasluæil za prizadevno de-
lo skozi vse cikliËno æivljenje v
podjetju. Dolga leta se je kot sin-
dikalist, πe v EGS-u, boril za de-
lavske pravice in plaËe, potem pa

kot pripaden Elesovec in vodja
sploπno tehniËne sluæbe za udob-
no poËutje vseh zaposlenih. Brez
njega ni bilo rekonstrukcije,
obnove, popravil in selitev v hiπi,
nikoli mu ni bilo odveË dela orga-
nizirati in nadzorovati, hkrati pa
je vedno tudi sam poprijel zanj.
Katarina Lipovec, prav tako iz
Sploπnega sektorja, pa zlate pla-
kete ni prejela za dokonËanje
kakπnega velikega projekta, tem-
veË za prizadevnost, prijaznost
in lep odnos do sodelavcev skozi
vsa leta, ne glede na razmere in
neprijetnosti ali teæave v sluæbi. S
svojo prizadevnostjo, natanËno-
stjo in prijaznostjo, je dejansko
zaznamovala æivljenje v Elesu.
Sprva kot tajnica direktorja, na-
to pa tudi kot prijazna sodelavka
v vloæiπËu, ki je vedno pripravlje-
na pomagati in svoje delo oprav-
lja s prijaznim nasmeπkom ter
najde lepo besedo za vsakogar.

Brane JanjiÊ
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Priznanja so tudi letos πla v prave roke.

Foto Tomaæ Sajevic
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veæe oprano ozraËje nam je
ves Ëas potovanja omogo-
Ëalo lep razgled. Po obvez-
nem postanku na Troja-

nah smo kmalu prispeli v lju-
bljansko kotlino, kjer se nam je
razpiral Ëudovit razgled po za-
sneæenih vrhovih Kamniπko-Sa-
vinjskih Alp, Karavank in Julij-
skih Alp vse tja do Triglava. V
okviru programa je bil predviden
ogled dveh znamenitosti kraπke-
ga sveta, to sta Rakov ©kocjan in
presihajoËe Cerkniπko jezero,
nato pa πe grada Sneænik in pol-
harskega muzeja ob njem. Na tej
poti smo dvakrat preËkali tudi
nekdanjo mejo med Italijo in te-
danjo Jugoslavijo, ki je bila zna-
na po Ërnoborzijanstvu ali kon-
trabantu, kot temu pravijo do-
maËini. Od lokalnega turistiËnega
vodnika po Rakovem ©kocjanu
smo poleg strokovnega vodenja
namreË izvedeli tudi marsikaj za-
nimivega iz æivljenja kontraban-
tov. Nato smo nadaljevali pot na
Cerkniπko jezero. V Dolenjem je-
zeru smo si v zasebnem muzeju
druæine Kebe na ≈æivi« maketi
Cerkniπkega jezera ogledali nazo-
ren prikaz delovanja te naravne

znamenitosti. V muzeju pa je tu-
di zanimiva zbirka literature o
presihajoËem jezeru, orodij in
naprav za vsakdanjo rabo nek-
danjih prebivalcev tega obmoËja
ter maket, ki prikazujejo prevoze
æivine in vozov po jezeru na oz-
kih Ëolnih drevakih. Ob vhodu v
muzej ni manjkal lik predstavni-
ce Ëarovnic, ki naj bi nekoË do-
movale na gori Slivnici. V πegavi
pripovedi v domaËem nareËju,
popestreni z legendami o jezeru
in Ëarovnicah, smo izvedeli mar-
sikaj zanimivega o æivljenju na
jezeru in ob njem. Popeljali smo
se tudi Ëez jezero po cesti, ki je ob
visokih vodah sicer poplavljena,
tokrat pa je bilo vode zunaj stru-
ge Stræena le za vzorec. Med po-
tjo do gradu Sneænik nas je vo-
dnica seznanila πe z raznimi zgo-
dovinskimi podatki o æivljenju v
preteklosti in o posebnem ribolo-
vu, ko je voda odtekla iz jezera in
je mnogo rib ostalo v raznih pli-
tvinah. Pri gradu Sneænik smo se
morali razdeliti v dve skupini, saj
leseni podi ne dovoljujejo veËjih
obremenitev. V gradu, ki je nepo-
πkodovan prestal drugo svetovno
vojno, je na ogled skoraj nedota-

knjena oprema in umetnine iz Ëa-
sa knezov Schoenburgov. Kako je
spretnemu oskrbniku grad uspe-
lo obvarovati pred plenilci, pa
nam je bilo kot preseneËenje po-
vedano πele ob koncu ogleda, za-
to naj tudi za vas, ki si tega gradu
niste ogledali, to ostane skriv-
nost. Po vojni je bil grad v zapr-
tem obmoËju, za javnost pa je kot
protokolarna rezidenca Republi-
ke Slovenije namenjena kulturni
promociji Loπke doline, odprt πe-
le deset let. Polharska zbirka v
muzeju, skozi katero nas je s po-
sreËenimi komentarji vodil gos-
pod ©raj, pa je dopolnjena z vse-
mi veËjimi predstavniki æivalske-
ga sveta na tem gozdnatem obmo-
Ëju, vkljuËno z medvedom, risom
in volkom.
Prijeten in pouËen izlet smo kon-
Ëali ob poznem kosilu v gostiπËu
na Velikih Blokih, kjer smo dve-
ma jubilantoma podelili tudi
skromni darili. V posebnem ko-
tiËku gostiπËa pa smo si lahko za
nameËek ogledali πe preproste
smuËi prvih smuËarjev na naπem
ozemlju, saj je znano, da so to bi-
li Blokarji. Ob vrnitvi domov
smo polni vtisov πe enkrat obËu-
dovali prekrasen razgled po na-
πih gorah, vse dokler se na zemljo
ni spustil mrak. Sledil je πe obve-
zen postanek na Trojanah in na-
kup krofov, nato pa pot domov.
Ta zapis konËujem z vabilom na
naπ naslednji izlet in pozdravom
vsem bralcem Naπega stika ter z
verzom iz ÆupanËiËeve Dume -
Hodil po zemlji sem naπi in pil nje
prelesti.

Boris Meπko

RAVSKI UPOKOJENCI
OBISKALI NOTRANJSKO
D

V Druπtvu upokojencev DEM smo letoπnji
program izletov zaËeli uresniËevati z maj-
skim izletom na Notranjsko. Tja smo se od-
pravili 22. maja v sveæem jutru, ki je po
dveh deæevnih dneh obetalo lep dan. Tudi
zato je v avtobusu, ki smo ga na poti do
Dravograda povsem napolnili, vladalo do-
bro razpoloæenje. Da so se izleta lahko ude-
leæili vsi prijavljeni, je z nami na pot kre-
nil πe kombi in naπa redna spremljevalka,
vodnica Majda BlagπiË.

S
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JERNEJ ÆUÆEK
(1933-2003)

V ponedeljek, 12.
maja, smo na za-
dnjo pot pospre-
mili naπega upo-
kojenega sodelav-
ca in prijatelja
Jerneja Æuæka, ki
je po kratki bole-
zni in mnogo
prezgodaj umrl v
Ljubljani 6. maja
2003.
Jernej se je rodil
22. julija 1933 v
znani slovenski

vasici Raπica pri Velikih LaπËah. Po konËani
osnovni πoli je nadaljeval πolanje na srednji elek-
trotehniπki πoli in jo konËal leta 1956. Najprej se
je zaposlil v takratnem Elektru Ljubljana. Po od-
sluæenju vojske pa se je leta 1958 zaposlil v teda-
njem Elektroprenosu Ljubljana in nato ostal na
podroËju elektroprenosa vse do svoje upokojitve.
Kot Ëlovek odprtega duha in strokovnjak je kmalu
zaËutil potrebo po nadaljnjem izobraæevanju in
tako leta 1978 uspeπno konËal πtudij inæenirja
elektrotehnike. 
Bil je eden tistih strokovnjakov, ki so postopoma z
osebno in strokovno rastjo prevzemali tudi vse
bolj odgovorne naloge. ZaËel je delati kot tehnik,
nadaljeval kot vodja obratovanja, tehniËni vodja,
namestnik vodje enote in od leta 1983 do upokoji-
tve leta 1996 kot direktor enote Elektroprenos
Ljubljana.
V tem Ëasu je sodeloval ali vodil posodobitev ozi-
roma gradnjo vseh pomembnejπih elektroenerget-
skih objektov, kot so RTP KleËe, RTP BeriËevo,
RTP Okroglo, RP Hudo, zaËetki RTP Krπko in
daljnovodno omreæje 220 ter 400 kV. Podrobnejπo
naπtevanje ni potrebno, je pa treba poudariti nje-
govo prizadevanje za tehniËni in tehnoloπki razvoj
ter napredek.
Jernej je bil ves Ëas tudi zelo dejaven tako v druæ-
benih organizacijah kot v raznih odborih in orga-
nih znotraj elektrogospodarstva v Sloveniji in v
elektroprenosu nekdanje Jugoslavije. Zato je
upraviËeno prejel vrsto priznanj in med njimi tudi
plaketo Nikole Tesla leta 1990.
Za mnogimi strokovnjaki ostajajo bogati, vendar
hladni tehniπki doseæki; za bolj redkimi pa tudi
topli Ëloveπki spomini. In Jerneja se bomo spomi-
njali prav po tem toplem Ëloveπkem odnosu ter
spoπtovanju do sodelavcev. Po upokojitvi se je rad
oglasil in smo z veseljem poklepetali o tem, kako
je bilo nekdaj in kako zdaj preæivlja Ëas v krogu
druæine - πe posebej z vnuËki. Zato nas je njegov
nenadni odhod toliko bolj zabolel. A nam in nje-
govim najdraæjim ostaja tisti dragocen in topel
spomin na strokovnjaka, na prijatelja in na Ëlove-
ka.

Sodelavci
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EVGEN MASI»
(1927-2003)

Skrivnostne so
Ëloveπke poti. Ne-
vede in nehote
najdeπ prijatelja,
ki ti je zvest celo
æivljenje. Teklo je
leto 1951, kot πtu-
denta 4. letnika
elektrotehniËne
fakultete sva se s
z æe tudi pokoj-
nim Avgustom Ba-
tiËem peljala z
vlakom na pole-
tno delovno pra-

kso v HE Doblar. Na vlaku je par stolov pred na-
ma sedel temnolas fant. Zanimalo naju je, kam se
pelje. Vsi trije smo izstopili na AvËah in Ëez nihaj-
ni most stopili k istemu cilju - HE Doblar. ©ele ta-
krat sva izvedela, daje ta temnolasi fant Evgen
MasiË. Pripovedoval nama je, da je konËal sre-
dnjo tehniËno πolo v Ljubljani in da gre na delo v
HE Doblar. Pripovedoval je tudi, da sta njegova
starπa prava Kraπevca iz Povirja. Njegov oËe
Alojz je bil æelezniËar v DivaËi. Njegova Mama
Alojzija je pridno gospodinjila. OËe je bil leta
1926 sluæbeno premeπËen v srednjo Italijo, v kraj
Sulona v provinci Aquila. Tu se je leta 1927 rodil
Evgen. Leta 1931 se je druæina preselila v Treviso.
Evgen je tam obiskoval osnovno in niæjo srednjo
πolo in tudi dobil prvo zaposlitev pri Dræavnih æe-
leznicah. Ob koncu vojne leta 1945 se je druæina
MasiË vrnila domov, in sicer najprej v ©tandraæ,
nato v Solkan. Evgen se je nato leta 1948 vpisal na
srednjo tehniËno πolo v Ljubljani.
V HE Doblar smo skupaj z Evgenom in Avgustom
z veseljem delali pod vodstvom inæ. Panczenkie-
wicza in Stareta. Potekala so dela za prikljuËitev
elektrarne na slovensko omreæje. V tistem Ëasu so
primorske elektrarne proizvajale skoraj polovico
potrebne elektriËne energije v Sloveniji. ©e isto le-
to je Evgen πel k vojakom in se vrnil kot rezervni
oficir. V naslednjih letih se je zaposlil pri distribu-
ciji Elektro Gorica, kjer je delal vse do upokojitve
leta 1989. Evgen je bil priden in dosleden delavec.
Spoπtoval je nadrejene in prav tako podrejene de-
lavce. Bil je vodja nadzorniπtva, vodja elektro-me-
haniËne delavnice v Rodeæu, vodja RTP Gorica in
obratovalnega centra. V letu 1972 je diplomiral na
Mariborski univerzi in postal inæ. Elektrotehnike.
Ukvarjal se je s projektiranjem in investitorstvom.
Opravil je tudi dræavni strokovni izpit. V tem Ëasu
si je izbral æivljenjsko sopotnico in zgradil druæin-
sko hiπo. Priπle so hËerke in kopica vnukov in ve-
selil se je æivljenja v pokoju. Prav tako je bil vesel
vsakega obiska prijateljev in znancev.
Iskreno soæalje æeni Mariji, hËerkama Mirjam in
Vanji ter vnukom Anji, Tjaπi, Hani, Staπu in Juri-
ju.

Ivo Vidmar
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roËinska kap je smrtno
nevarno stanje, ki mu
pravimo tudi vroËinska
hiperpireksija. Najpo-

gosteje jo povzroËi dolgotrajno
izpostavljanje hudemu soncu v
vroËem podnebju. Bolj verjetno
je, da bo nastopila v vlaænih ra-
zmerah, ki zmanjπujejo sposob-
nost telesa, da se samo hladi z 
izhlapevanjem znoja. V takih ra-
zmerah lahko namreË odpovejo
telesni mehanizmi, ki uravnavajo
temperaturo, to pa privede do
nevarnega pregretja telesa. V
najveËji nevarnosti so zlasti lju-
dje, ki niso navajeni hude vroËi-
ne, tisti, ki dlje Ëasa delajo v zelo
toplem okolju, bolj dovzetni za-
njo so tudi ljudje z boleznimi ko-
æe ali znojnic, starejπi, manj od-
porni in tisti, ki jemljejo tako
imenovane antiholinergike oziro-
ma sredstva, ki zmanjπujejo po-

tenje. K temu pa velikokrat pri-
pomorejo πe Ëezmerno naporna
aktivnost, neprimerna obleka,
uæivanje prevelikih koliËin hrane
ali alkohola.

Znaki in prva pomoË
Najbolj pogost znak vroËinske
kapi je vroËinska izËrpanost -
oseba je utrujena, se slabo poËu-
ti, vrti se ji v glavi in zelo se poti.
Ko doæivi vroËinsko kap, se zno-
jenje izrazito zmanjπa, pogosto
celo ustavi, koæa postane vroËa,
suha in pordela, dihanje je plit-
ko, pulz pa hiter in πibek. Ko bo-
lezen πe napreduje, se telesna
temperatura tako poviπa, da lah-
ko ærtev brez zdravljenja hitro
izgubi zavest in umre. 
Zato je treba v takem primeru
Ëim prej poklicati nujno zdravni-
πko pomoË, medtem pa ponesre-
Ëenca prenesti v hladen, senËnat

prostor, ga sleËi, postaviti v polse-
deË poloæaj in mu podpreti rame-
na ter glavo z blazinami, razen Ëe
je nezavesten - takrat ga moramo
poloæiti v boËni poloæaj. Nato ga
zavijemo v mrzlo, mokro rjuho,
ki jo je treba stalno moËiti. Na-
mesto tega lahko uporabimo tudi
gobo, prepojeno z mrzlo vodo. 
S prvo pomoËjo nadaljujemo, vse
dokler ponesreËenËeva telesna
temperatura ne pade na 38 sto-
pinj Celzija ali dokler telo na otip
ni hladno. »e je pri zavesti, mu
damo srkati razredËeno raztopi-
no soli - pribliæno Ëetrt Ëajne æliË-
ke soli v pol litra vode.

Kako se ji izogniti?
VroËinska kap je glede na opisa-
no vsekakor nevarna, zato se je
treba izogibati nevarnim situaci-
jam, πe zlasti ljudje, ki so jo æe
doæiveli. PrepreËimo jo lahko -
kot veËino vroËinskih motenj - s
postopno aklimatizacijo na vroËe
razmere. Tako moramo preæiv-
ljati iz dneva v dan daljπa obdob-
ja na vroËini, ki jih menjamo s
poËitki v hladnejπih prostorih.
Pri tem se moramo izogibati te-
lesni aktivnosti, se pogosto kopa-
ti ali prhati s hladno vodo ter je-
mati tablete soli (kajpak zmerno)
ali razredËeno raztopino soli.
PriporoËljivo si je omisliti tudi
kakπno dieto, se izogibati alkoho-
lu in si nadeti lahna in ohlapna
oblaËila. S takπnim ravnanjem se
naπe telo privadi na vroËino, ven-
dar, kot smo æe poudarili, je tre-
ba to poËeti postopoma, trajalo
naj bi vsaj dva do tri tedne, odvi-
sno od Ëlovekove obËutljivosti.
Simona Bandur
Povzeto po Druæinski zdravstveni enciklopediji

O VRO»INA
UBIJA
K

Prvi vroËi dnevi so marsikoga dodobra izËrpali, πe
zlasti Ëe je bil dlje Ëasa izpostavljen hudemu soncu.
Pretirano nastavljanje lahko vËasih privede celo do
vroËinske kapi, pri kateri telesna temperatura dose-
æe tudi veË kot 41 °C, brez hitre pomoËi pa se lahko
ponesreËenec pogrezne v komo in kmalu umre.

V

74 Foto Duπan Jeæ



omaËini poznajo tri Stor-
æiËe: Malega (1715 m),
Srednjega (1860 m) in
Velikega (2132 m). Juæ-

na poboËja vrha so strma, trav-
nata s skalnimi Ëermi, niæje gozd-
nata, na severni in severovzho-
dni strani pa so stene in strme
grape (najbolj znano je Ærelo
med Psico in vrhom). Za StoræiË
so znaËilni πtirje grebeni: severni,
ki se za πkrbino brez imena nada-
ljuje z ostrim ©karjevim robom
(imenovan tudi ©ija, v bliæini so
tako imenovane Nagelnove pe-
Ëi) ter se prek ©karjeve peËi
(1671 m) zniæa v Javorniπki pre-
val (1465 m); zahodni, ki se prek
sedla nad grapo Ærelo na sever-
ni strani nadaljuje na Psico
(1769 m) in se prek sedla Velika
Poljana konËa na sedlu Mala Po-
ljana; vzhodni, ki strmo pada na
Baπeljski preval (1630 m), ter ju-
gozahodni, ki se spuπËa z vrha
proti ©iroki dolini. Po vseh gre-
benih vodijo markirane poti, le
pot po jugozahodnem je nemar-
kirana. Na juæni strani gore je
razgledni griË (918 m), kjer na
poseki stoji cerkev sv. Lovrenca
(892 m). Pod Baπeljsko grapo je
soteska Belice (naravna znameni-
tost), pod ©karjevim robom pa je
podzemna jama. Prvi so se na
vrh StoræiËa povzpeli botaniki,
leta 1758 J. A. Scopoli, 1762 F.
K. Wulfen, 1793 Franc Hohen-
wart. Prve poti na StoræiË je opi-
sal E. Graf 1877. Iz zgodovine je
znan velik plaz na severni strani
gore leta 1937, ki je zahteval de-
vet ærtev smuËarske tekme. 
V poboËjih StoræiËa bomo naπli

celo vrsto gorskega cvetja (avri-
kelj ali lepi jegliË, alpski zvonËek,
navadni, diπeËi, progasti in Bla-
gayev volËin idr.). StoræiË je naj-
viπji v bliænji okolici, zato je z vr-
ha lep razgled na vse strani. Vrh
je planinsko precej obiskan, tako
v kopnem kot tudi pozimi. Sever-
na stran gore je plezalsko dobro
obdelana. Najbolj znana je Kra-
marjeva smer, ki vodi mimo Bi-
vaka v StoræiËu, poteka pa veËi-
noma po strmi grapi. Ime ima po
alpinistu Roku Kramarju, ki je
med NOV padel kot kurir v Spod-
njem Lomu. Kramar je s tremi
soplezalci 16. junija 1940 prviË
preplezal smer. 
Na vrh vodi cela kopica poti, do-
stope pa olajπajo planinske in pa-
stirske koËe: Dom pod StoræiËem,
Dom na KaliπËu, zavetiπËe Velika
Poljana in KrniËarjeva koËa. Pa
naπtejmo poti: od Doma pod

StoræiËem Ëez ©karjev rob (zah-
tevna markirana pot, 3.30 h), od
Doma pod StoræiËem (do Doma je
cesta) skozi Ærelo (zelo zahtevna
markirana pot, 3 h), Od KrniËar-
jeve koËe (do sem nezahtevne po-
ti iz vasi Trstenik, Povlje ali Ba-
πlja, 2.30 h) po Javorniπki grapi
(nezahtevna markirana pot, 2 h),
iz Baπlja po jugozahodnem grebe-
nu (zahtevna, nemarkirana pot,
3.30 h), iz Baπlja mimo lovskega
bivaka (zahtevna nemarkirana
pot, 3.30 h), od Doma na KaliπËu
(do sem nezahtevne markirane
poti iz Baπlja ali MaË, 2 h) po
vzhodnem grebenu (nezahtevna
markirana pot, 1 ura 45 minut),
iz doline PodstoræiË Ëez Baπeljski
preval (nezahtevna markirana
pot, 2.30 h) in iz PodstoræiËa Ëez
Javorniπki preval ter ©karjev 
rob (zahtevna markirana pot, 
3.30-4 h). V poletnem Ëasu so za-
radi vroËine priporoËljive pre-
dvsem poti iz severne strani. Moj
predlog je naslednji: gor skozi
Ærelo in po zahodnem grebenu,
dol Ëez ©karje. VeËina vzpona bo
potekala po hladni severni stra-
ni, preËenje grebena bo razgle-
dno in morda bo zapihal tudi pri-
jazni veter, da nam ne bo preveË
vroËe. V sestopu se bomo spet
obrnili na prijetnejπo severno
stran in se Ëez razgleden greben
vrnili na izhodiπËe. Vse skupaj
nam bo vzelo pribliæno 7 ur. Pot
je mestoma zelo zahtevna, ven-
dar dobro zavarovana. Vodnik:
111 izletov po slovenskih gorah
(Stritar, Sidarta), zemljevidi:
StoræiË in Koπuta, delno Jezersko
z okolico (oba 1:25.000), Kara-
vanke (1:50.000).
Vladimir Habjan
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TORÆI» S

StoræiË je najviπji vrh skupine in najzahodnejπi
dvatisoËak Kamniπko-Savinjskih Alp. Ime je dobil
po stoæËasti obliki, ki je vidna æe od daleË. Vrh je
lepo opisoval æe Valvasor in uporabil staro domaËe
ime Storæec, ki ga je πele v zadnjem stoletju nado-
mestila sedanja oblika.

D

Foto Vladimir Habjan
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V naπem podjetju se ukvarjamo tudi s polaganjem kablovodov najrazliËnejπih dolæin in 
presekov. Obsegu dela primerno prilagodimo πtevilo monterjev, tako da je delo opravljeno
v optimalnem Ëasu.

Tam, kjer je potrebno kable spojiti, vam kvalitetno zmontiramo kabelske spojke. Na konce
kablov pa po æelji namestimo kabelske zakljuËke razliËnih proizvajalcev.



Neuspeh je uspeh, Ëe nas Ëesa nauËi.


