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2 Elektrogospodarstvo med uspeπnejπimi
Elektrogospodarstvu se nasmiha nadvse uspeπno poslovno leto, saj je
veËini podjetij uspelo dodatno zniæati stroπke in iztræiti veË, kakor
so naËrtovali v zaËetku leta. Trenutni uspehi pa ne bi smeli biti ra-
zlog, da bi na elektrogospodarstvo in njegove teæave povsem pozabi-
li, saj podjetja Ëakajo v prihodnje strokovno in finanËno zelo zah-
tevne naloge.

24 V prihodnje v TE ©oπtanj veË energentov
Termoelektrarna ©oπtanj æeli tudi v prihodnje ohraniti vodilno me-
sto v pridobivanju elektriËne energije iz termo virov, zato so si v
vodstvu podjetja zastavili ambiciozen razvojni naËrt. Ta med dru-
gim predvideva zgraditev dveh plinskih turbin s po 42 MW moËi ter
nadomestitev dotrajanih prvih treh blokov z novim. Pogodba za do-
bavo dveh plinskih turbin je æe bila podpisana, z naËrtovanimi po-
sodobitvami pa bodo zmanjπali tudi negativne vplive na okolje.

28 ZaËetek dolge poti za odlagaliπËe NSRAO
V Ljubljani je bila sredi novembra prostorska konferenca za pripra-
vo dræavnega lokacijskega naËrta za odlagaliπËe nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov, s Ëimer naj bi zastavili prvi korak h konËni
izbiri primernega kraja. Slovenija je ena redkih dræav na svetu, ki
πe nima znane niti primerne lokacije, Ëeprav bi omenjeno odlagali-
πËe moralo zaËeti obratovati najpozneje do leta 2013. Prvo ponudbo
za strokovno prouËitev moænosti postavitve odlagaliπËa na njenem
obmoËju je dala obËina Dol pri Ljubljani.

30 V HE Moste hujπe teæave s primarno opremo
Stanje v HE Moste je zaradi odlaπanja z nujno potrebno obnovo Ëe-
dalje slabπe. Kot je povedal direktor SEL Drago Polak, so se zaËele
uresniËevati tiste najbolj Ërne napovedi, ki jih je podjetje IBE pre-
dvidelo æe pred leti, ko je projekt prviË zastal. Posledice so najbolj
vidne v odpovedovanju veË kakor 50 let stare primarne opreme. Bo
dræava vsaj zdaj ustrezno ukrepala?

42 Stroka mora pridobiti zaupanje javnosti
V prostorih gospodarske zbornice je v zaËetku novembra potekalo
strokovno posvetovanje Cigre po Cigreju, na katerem so udeleæenci
letoπnje pariπke Cigre predstavili najzanimivejπe poudarke in ugoto-
vitve iz πtevilnih razprav. Kot je bilo sliπati, je bila stroka v Ëasu de-
regulacije in liberalizacije energetskega trga precej zapostavljena,
posledice takπnega odnosa pa so bili πtevilni mrki, s katerimi so se
lani sreËevali po svetu. Skrb zbujajoËe je, da se Ëedalje manj mladih
odloËa za πtudij elektrotehnike, pri Ëemer se zastavlja tudi vpraπa-
nje, ali imamo ustrezne izobraæevalne programe. 

52 Kupci priËakujejo celovito energetsko oskrbo
Po besedah Bojana Horvata, direktorja Sektorja za træenje v Elek-
tru Maribor, bo koncept lokalnih dobaviteljev imel prej ali slej tudi
v Sloveniji pomembno vlogo pri iskanju sinergij med energetskimi in
drugimi komunalnimi podjetji. Kupci namreË æelijo imeti Ëim manj
neposrednih oziroma dodatnih stroπkov pri nakupu elektriËne ener-
gije, plina, vode in drugih energentov.
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Pasti
menjav
V elektrogospodarstvu dræavnozborske volitve
spremljamo πe s posebnim zanimanjem, saj je na
æalost doslej veËina menjav v vladnem vrhu poslediË-
no sproæala tudi plaz korenitih sprememb v naπih
vrstah. Pa pri tem nimamo v mislih le menjave v
vodstvih podjetij in nadzornih svetih, temveË tudi
πirπe, bolj strateπke spremembe, kot je denimo seli-
tev energetike po razliËnih vladnih resorjih. Tako je
denimo energetika takoj po osamosvojitvi imela
najprej svoje lastno ministrstvo, pozneje bila dode-
ljena gospodarskemu in pred leti konËala pod streho
ministrstva za okolje in prostor. Mnenja energetske
stroke, torej tistih, o katerih usodi naj bi omenjena
ministrstva odloËala, v vseh navedenih primerih ni-
so bila kaj dosti upoπtevana in ob vsaki od teh me-
njav je ostal grenak priokus, da je πlo bolj za posle-
dice politiËnih odloËitev in trgovine, in ne tehtnega
strokovnega premisleka. Takπno mnenje je potrjeva-
lo tudi neizpodbitno dejstvo, da je energetika z vsa-
ko takπno menjavo uradno zgubljala na pomenu in
na koncu pristala v druæbi dejavnosti, ki so znotraj
pristojnega ministrstva imele veËjo besedo kakor
ona sama. Verjetno gre takπno ravnanje pripisati
tudi temu, da s slovensko energetiko doslej ni bilo
veËjih teæav ter da sploπna javnost zanesljivo in ka-
kovostno oskrbo z elektriËno energijo jemlje kot sa-
moumevno, kot neko naravno dobrino, podobno
zraku in vodi, saj si tudi brez elektriËne energije in
drugih energentov danes æivljenja sploh ni veË mo-
goËe zamisliti. 
Ali povedano z besedami enega od udeleæencev ne-
davnega strokovnega omizja Cigre po Cigreju, ener-
getiki imamo paË to smolo, da naπih teæav in vloæe-
nega truda nihËe ne opazi vse dotlej, dokler se ob
pritisku na stikalo πe vedno priæge luË. Ko te
zmanjka, pa je po navadi æe veliko prepozno oziro-
ma v trenutku nastane ogromna gospodarska πkoda. 
Zato v premislek ob v javnosti napovedanih ponov-
nih takπnih in drugaËnih menjavah zgolj tole. Ener-
getikom nam je ne nazadnje vseeno, ali smo uvrπËe-
ni tudi pod kulturno ministrstvo, saj je energija na-
vzoËa ob vsakem koraku naπega æivljenja. Bistveno
ob tem je le, da bo minister, pristojen za energetski
sektor, zanj znal tudi dejansko poskrbeti in ga
odloËno strokovno podpreti pri uresniËevanju zah-
tevnih poslovnih ciljev in nalog, ki so mu bile zau-
pane s sprejemom energetskega zakona in nacional-
nega energetskega programa.
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oslovno leto 2004 se po-
Ëasi bliæa h koncu, zato
smo se tokrat v podjetja
podali z vpraπanji o tem,

kako ocenjujejo æe doseæene re-
zultate in kakπna so njihova pri-
Ëakovanja ob koncu leta. Rezul-
tati so vsaj po prvih vtisih spod-
budni, doslej pa je elektrogospo-
darstvo kot celota izpolnilo tudi
svoje temeljno poslanstvo, saj so
v letu 2004 odjemalci ves Ëas ime-
li na voljo dovolj kakovostne
elektriËne energije. 

Eles in hËere 
tudi letos uspeπne
Po besedah direktorja Elesa
mag.Vekoslava Koroπca bo Eles tu-
di poslovno leto 2004 konËal na-
dvse uspeπno, saj poslovni kazal-
ci za prvih devet mesecev kaæejo
na skoraj trikrat veËji dobiËek od
prvotno naËrtovanega, spodbu-
dne pa so tudi napovedi za za-
dnja dva letoπnja meseca. Tako
lahko æe zdaj reËemo, pravi mag.
Vekoslav Koroπec, da bo Eles le-
tos v celoti izpolnil v zaËetku leta
zastavljeni gospodarski naËrt in
zastavljene poslovne cilje ter tako
poslovno leto konËal v druæbi na-
juspeπnejπih slovenskih podjetij.
Zelo dobre so tudi finanËne napo-
vedi Elesovih hËerinskih podjetij
oziroma tistih, kjer ima Eles ve-
Ëinski kapitalski deleæ, saj naj bi
tudi Eles-Gen, Borzen, Talum in
Elektro.Tk poslovno leto konËali
brez rdeËih πtevilk. 
Zasluge za Elesove nadvse uspeπ-

ne poslovne izide pa gre po mne-
nju mag. Vekoslava Koroπca
iskati predvsem v pravoËasnih
strateπkih odloËitvah pri povezo-
vanju in vkljuËevanju Elesa v or-
ganizacijo evropskih sistemskih
operaterjev in posredno spreje-
mu v sistem Ëezmejnega tarifira-
nja oziroma CBT mehanizem, saj
gre veËina letoπnjih preseækov
prihodka ravno na raËun zaraËu-
navanja uporabe prenosnega om-
reæja pri Ëezmejnem trgovanju,
veËjih fiziËnih pretokov preko
naπega omreæja od sprva naËrto-
vanih ter tudi veËji realizaciji
tranzita elektriËne energije za
Hrvaπko. Tako se je, poudarja
mag. Vekoslav Koroπec, naπa
strateπka odloËitev, da zagotovi-
mo izpolnitev vseh sicer zelo zah-
tevnih zakonodajnih in tehniËnih
pogojev in Ëim prej vstopimo v
organizacijo evropskih sistem-
skih operaterjev ter tako imeno-
vani mehanizem CBT, pokazala
kot kljuËna za zagotovitev ure-
sniËevanja zastavljenih poslov-
nih ciljev. Samo s prihodki iz om-
reænine, ki je zamrznjena æe dru-
go leto, bi namreË bili poslovni ci-
lji moËno ogroæeni, saj ta v seda-
nji viπini ne zagotavlja dovolj
sredstev za izpolnitev zahtevnih
nalog, ki Eles πe Ëakajo v okviru
potrjenega desetletnega razvoj-
nega naËrta. Ob tem je treba πe
povedati, dodaja mag. Vekoslav
Koroπec, da smo uspeπno izpelja-
li tudi naËrte o racionalizaciji po-
slovanja, v zadnjih letih postop-

no zmanjπali πtevilo zaposlenih
ter zamejili stroπke poslovanja,
ki bodo tudi letos ostali v prvotno
predvidenih okvirih.
Skratka, lastnik, vodstvo in za-
posleni v Elesu so lahko z doseæe-
nimi rezultati nadvse zadovoljni,
saj je po trditvah mag. Vekoslava
Koroπca Eles finanËno zelo zdra-
vo podjetje, ki mu je v nekaj zad-
njih letih uspelo zmanjπati zadol-
æenost na skromna dva odstotka,
v nove naloæbe nameniti skoraj
24 milijard tolarjev lastnih sred-
stev in ohraniti strokovne kadre,
ki so temelj za izpolnitev æe ome-
njenega zelo zahtevnega dolgoro-
Ënega razvojnega naËrta.
Vsekakor pa nas navedeni uspehi
ne smejo uspavati, saj je, kot æe
reËeno, pred Elesom finanËno in
strokovno zelo zahteven pro-
gram, ki bo v naslednjih letih od
vseh zaposlenih terjal maksimal-
no angaæiranost. Prav tako je
treba vedeti, da sedanja zamrzni-
tev omreænine pomeni na leto
skoraj milijardo tolarjev prihod-
kov manj, na drugi strani pa
stroπki za nakup energije za po-
kritje izgub pri prenosu in si-
stemske storitve naraπËajo, kar
pomeni, da se stroπkovne πkarje
vse bolj razpirajo. DolgoroËno
takπna strategija torej ni spre-
jemljiva in o ustrezni viπini omreæ-
nine se bomo morali v prihodnje
πe dogovoriti z dræavo kot lastni-
kom in oblikovalcem makroeko-
nomske politike ter agencijo za
energijo, ki ocenjuje in posredno
oblikuje pogoje poslovanja. Za
zdaj pa je Elesu to nesorazmerje
med priznanimi in dejanskimi
stroπki nekako uspelo kompenzi-
rati na raËun Ëezmejnega trgova-
nja, mednarodnih tranzitov in
racionalizacije poslovanja.

Talum za zdaj ostaja
pod Elesovim veËinskim
lastniπtvom
Eles nadzornemu svetu redno po-

LEKTROGOSPODARSTVO
MED USPE©NEJ©IMI
E

SodeË po podatkih, ki so nam jih posredovala
elektroenergetska podjetja bo za nami πe eno
uspeπno leto, saj so v veËini podjetij presegli
sprva naËrtovane poslovne rezultate. Opozorilo,
da nas trenutni uspeh ne sme uspavati, ostaja v
veljavi πe naprej, saj nas v energetiki v prihod-
njih letih Ëaka vrsto nujnih in finanËno zah-
tevnih investicij.
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πilja tudi podrobna poroËila o po-
slovanju druæb, v katerih ima ka-
pitalski deleæ, in tudi letoπnja po-
roËila govorijo o tem, da vse
druæbe - Eles Gen, Borzen, Ta-
lum in Elektro.Tk - poslujejo do-
bro ter da bodo poslovno leto
2004 konËale z dobiËkom. Kaj bo
z Elesovimi deleæi v posameznih
druæbah v prihodnje, je odvisno
od predvidene reorganizacije
prenosnega podjetja, ki naj bi jo
izpeljali do prihodnje pomladi, in
strateπkih odloËitev lastnika. Za
zdaj prodaja Taluma ni predvi-
dena v letu 2005 in potihnile so
tudi govorice, da naj bi Talum
preπel pod okrilje Holdinga slo-
venskih elektrarn. Vsekakor pa
glede vseh Elesovih druæb velja,
da jim je bil Eles doslej zelo do-
bra mati in skuπal v vseh vzposta-
viti takπne poslovne razmere, da
lahko jutri, Ëe bodo paË sprejete
takπne odloËitve, odidejo tudi na
svoje.

Uspeπno konËanih 
kar nekaj, odprtih pa 
πe veË projektov
V zvezi z uresniËevanjem leto-
πnjega Elesovega investicijskega
naËrta mag. Vekoslav Koroπec
poudarja, da tudi ta poteka v
skladu z naËrti in bo do konca le-
ta skoraj v celoti uresniËen. Tako
je Eles letos konËal dograditev
400/110 kV RTP DivaËa, konËal
glavni del prenove 110 kV RTP
KidriËevo, ki jo bo sklenil prihod-
nje leto, in postavil temelje za
uresniËitev nekaterih kljuËnih
prihodnjih naloæbenih projek-
tov, kot so sklenitev ljubljanske
zanke oziroma zgraditev 110 kV
daljnovoda Polje-BeriËevo, pa
400 kV daljnovoda BeriËevo-Kr-
πko in Cirkovce-Pince (povezava
z Madæarsko). V okviru slednjega
projekta je predvidena tudi zgra-
ditev 400 kV RTP Cirkovce, in-
tenzivno se pripravljamo na pre-
novo 110/20 kV RTP Koper, po-
stavitev drugega transformatorja
v RTP Krπko in RTP Okroglo, v
naËrtih pa je tudi nova 400 kV
povezava z Italijo, in sicer na re-
laciji Okroglo-Udine. Prav tako
smo, pravi mag. Vekoslav Koro-
πec, letos z optiËnimi kabli opre-
mili 110 kV daljnovod BeriËevo-
Grosuplje in Grosuplje-KoËevje
ter 440 kV daljnovod na relaciji
DivaËa-Melina (Hrvaπka). 
Tudi v teh primerih gre za pre-
cejπnje naloæbe, saj je vrednost

3

V prejπnjih letih smo ob takih in podobnih priloæno-
stih pisali o rdeËih poslovnih πtevilkah, v novejπem
Ëasu pa je ≈travnik√ na tem podroËju vendarle prijet-
no ozelenel. Kot je razvidno iz podatkov elektrogos-
podarskih podjetij o njihovem poslovanju v devetme-
seËnem obdobju leta 2004, so ta v veliki veËini poslo-
vala zelo uspeπno in dosegla celo zavidanja vredne
rezultate. V Elesu in njegovih hËerinskih druæbah je
poglavitni razlog za dobre poslovne rezultate v pra-
voËasnih strateπkih odloËitvah pri vkljuËevanju v or-
ganizacijo evropskih sistemskih operaterjev in v si-
stem Ëezmejnega tarifiranja. V podjetju TE-TOL so
dobiËek dosegli predvsem zaradi niæjih stroπkov na
enoto produkta. V termo in hidroelektrarnah, ki po-
slujejo v okviru HSE in so skupaj proizvedle za 15
odstotkov veË proizvodnje kot v istem obdobju lani,
je dober poslovni rezultat posledica boljπega uvoza
in niæjih nabavnih cen. Tu so bili uspeπni tudi zara-
di zmanjπanja stroπkov za 2 odstotka nominalno v
primerjavi z letom 2003. V termoelektrarni Trbov-
lje, kjer so zaradi daljπega letnega remonta proizved-
li za 2,6 odstotka manj elektrike, kot so jo naËrto-
vali, so dosegli devetmeseËne prihodke iz prodaje
elektrike na ravni, kot je bila naËrtovana v gospo-
darskem naËrtu. V NEK so presegli proizvodni naËrt
in v letoπnjih devetih mesecih zaradi razlike v ceni
pri prodaji elektriËne energije dosegli Ëisti dobiËek.
Ta je celo veËji od poslovnega izzida v celem letu
2003. Sicer pa tudi v elektrodistribuciji tokrat ugo-
tavljajo vrsto dejavnikov, ki so pozitivno vplivali na
dobre poslovne rezultate v devetmeseËnem obdobju.
Ob tem ni odveË ugotovitev, da poslovni uspehi elek-
trogospodarskih podjetij ne bi smeli uspavati, saj
smo pred novimi izzivi na trgu elektriËne energije.
Tako naj bi se v prihodnje πe bolj spopadli s konku-
renËnimi izzivi ter se πe bolj prizadevali za raciona-
lizacijo poslovanja, zniæevanje stroπkov in uresniËe-
vanje investicijskih naËrtov. ©e veËjo pozornost naj
bi namenili odjemalcem, saj ti od elektrogospodar-
skih subjektov priËakujejo πe kakovostnejπo oskrbo.
Skratka, poslovanje elektrogospodarstva naj bo v
prihodnje πe bolj naravnano na potrebe kupcev elek-
triËne energije, da bo res v polnosti osmislilo svoje ci-
lje. NiË naj ne bo namenjeno samo sebi. Samo tisto,
kar se odpira navzven ima pravo vrednost in lahko
preæivi tudi dolgoroËno.

Miro Jakominbr
ez 
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Spodbudno
in obvezujoËe!
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teh projektov presegla 300 milijo-
nov tolarjev. Med pomembnejπi-
mi projekti gre omeniti πe naloæ-
be v sistem vodenja in nadzora
oziroma v posodobitev sekundar-
ne opreme, pa dolgoroËni naËrt o
gradnji novega centra vodenja na
lokaciji zunaj oæjega srediπËa me-
sta, kar je v skladu z varnostnimi
zahtevami in tudi prakso v tujini.
Ob vsem naπtetem ne smemo po-
zabiti tudi na πtevilna obnovitve-
na dela dotrajanih in zastarelih
elementov v sistemu, saj bo deni-
mo samo letos Eles za rekon-
strukcije namenil 3 milijarde 600
milijonov tolarjev, to je celo veË
denarja kakor za nove naloæbe,
ki pa so nujne za zagotovitev ne-
motenega obratovanja slovenske-
ga elektroenergetskega sistema in
zanesljivo oskrbo odjemalcev. 
Skratka, Ëe povzamemo, leto
2004 se bo v Elesovo zgodovino
zagotovo zapisalo kot eno uspe-
πnejπih in kot eno tistih, ki bi si
jih lahko tudi v prihodnje lahko
le πe æeleli. 

V TE-TOL enaka pro-
izvodnja, manj prihodka
V ljubljanski TE-TOL so do kon-
ca septembra proizvedli 280
GWh elektriËne energije, kar je
za deset odstotkov nad naËrtom
za to obdobje, 747 GWh toplote,
kar je za πest odstotkov nad naËr-
tovanimi koliËinami, in 83 GWh
tehnolπke pare, kar pa je prav to-
liko, kot so predvidevali v deve-
tih mesecih. S proizvodnjo vseh
treh produktov so za sedem od-
stotkov presegli devetmeseËni
proizvodni naËrt. Porabljali so
skladno z gospodarskim naËrt-
om, tako da je njihovo triËetrtle-
tno poslovanje pozitivno.
≈Zaradi obseænih remontnih po-
segov smo raËunali v tem obdo-
bju na 172-milijonsko izgubo.
Dosegli pa smo 65 milijonov dobi-
Ëka, prav zaradi niæjih stroπkov
na enoto produkta. Do konca le-
ta raËunamo, da bomo imeli od
250 do 300 milijonov tolarjev do-
biËka,√ pojasni Aleksander Mer-
var, direktor TE-TOL.
V primerjavi z istim obdobjem la-
ni so imeli v TE-TOL v prvih leto-
πnjih devetih mesecih za 168 mili-
jonov tolarjev manj prihodka,
ker se je zniæala odkupna cena za
0,6 tolarja za kWh v primerjavi z
letom prej. Zato bo ob koncu leta
prihodek za 240 milijonov manjπi
ob enaki koliËini proizvedene

elektriËne energije. »e pa primer-
jamo to z letom 2001, bo letoπnji
prihodek za pribliæno milijardo
in 900 milijonov niæji ob enaki
koliËini proizvedenih kWh. Di-
rektor Mervar raËuna, da tudi
prihodnje leto, ko bodo prviË
uvrπËeni v druæbo kvalificiranih
proizvajalcev, ne bo slabπe kot le-
tos, bo pa zagotovo teæje prodati
elektriËno energijo kakor letos.

Vse hËere HSE imajo 
dobiËek, razen TDR
Hidroelektrarne v sklopu HSE so
v prvih devetih letoπnjih mesecih
proizvedle 148 GWh elektriËne
energije, termoelektrarne pa 355
GWh veË, kakor so naËrtovali,
tako so skupaj elektrarne HSE
proizvedle za 503 GWh ali 10 od-
stotkov veË, kakor so naËrtovale,
oziroma za 15 odstotkov veË ka-
kor v istem lanskem obdobju.
Ker pa HSE velik del elektriËne
energije tudi uvaæa, je pomem-
bno, da so pri uvozu dosegli ugo-
dnejπe cene od priËakovanih, kar
prispeva k dobremu letoπnjemu
poslovnemu rezultatu. »eprav
konsolidirane bilance za to obdo-
bje ni, znaπa dobiËek druæb v
sklopu HSE okrog 15 milijonov
tolarjev. Po besedah mag. Draga
Fabijana bo podoben, ali pa celo
nekoliko viπji dobiËek tudi ob
koncu leta. ≈Dober poslovni re-
zultat pa ni samo posledica bolj-
πega uvoza, kot smo priËakovali,
in niæjih nabavnih cen, temveË so
tudi vse druæbe HSE zmanjπale
stroπke za dva odstotka nominal-
no na lansko leto, realno pa πe
veË. Vsaka druæba je pri tem
ubrala svojo pot, nobena izmed
njih pa ni dosegla naËrtovanih
stroπkov. Pri tem kaæe omeniti,
da se je v tem obdobju πtevilo za-
poslenih zmanjπalo za sedem od-
stotkov v primerjavi z minulim
letom, zmanjπali pa so se tudi
stroπki vzdræevanja,√ pojasni
zniæanje stroπkov direktor HSE
in ob tem doda, da se v holdingu
zavedajo, da konkurenca in avto-
matizacija proizvodnih procesov
zahtevajo in narekujejo nadalj-
nje zniæevanje stroπkov in πe
manj zaposlenih.
Za prihodnje leto HSE ponuja
cene elektriËne energije, ki so
konkurenËne tujim ponudnikom,
za kar je treba πe zniæevati stro-
πke in graditi proizvodne zmoglji-
vosti, ki so konkurenËne. Mag.
Fabijan priËakuje, da bodo tudi

ob koncu leta vse druæbe, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo elektri-
Ëne energije, vkljuËno s Premo-
govnikom Velenje in TE ©oπtanj,
ki sta bila kroniËno v rdeËih πte-
vilkah, sklenile leto pozitivno.
Tovarna duπika Ruπe pa bo kljub
ugodni ceni elektrike, ki jo kupu-
jejo od HSE, konËala poslovno
leto negativno. Æal tudi prodaja
te druæbe za zdaj πe ni uspela.
Pojavljajo se posamezni intere-
senti, ki pa nakup pogojujejo z
ugodnostmi. Do nadaljnje usode
te druæbe se bo morala opredeliti
dræava.
Mesec in pol pred koncem leta v
HSE intenzivno delajo na proda-
ji elektriËne energije za naslednje
leto. Z najpomembnejπimi kupci
sklepajo pogodbe za dve leti, to je
za leto 2005 in 2006 - z distribuci-
jo, velikimi porabniki. Z veËino
le-teh so jih æe sklenili, z nekate-
rimi pa se πe pogajajo. SoËasno
pa potekajo pogajanja in sklepa-
nja pogodb za nakupe elektriËne
energije na avstrijskem in juænih
mejah. ≈Sodimo, da bosta leti
2005 in 2006 poslovno normalni.
Za naslednje leto praktiËno ni-
smo dvignili cen, za leto 2006 pa
minimalno. RaËunamo, da bomo
v naslednjih dveh letih πe vedno
veËino naπega pozitivnega rezul-
tata ustvarili na italijanskem tr-
gu, kjer prodajamo elektriËno
energijo po bistveno viπjih cenah
kakor doma. Æal pa so napovedi
za leto 2007 in naprej nekoliko
bolj tvegane in z vidika danaπnje-
ga poznavanja tudi manj optimi-
stiËne. Leta 2007 se bo konËalo
ugodno dodeljevanje Ëezmejnih
zmogljivosti, domaËi proizvajalci
elektriËne energije pa bodo mo-
rali konkurirati na razpisih za te
zmogljivosti. Hkrati priËakujemo
veËje πtevilo ponudnikov na do-
maËem trgu. Z vidika dræave pa
bomo πe bolj odvisni od uvoæene
energije, kot smo zdaj, saj pora-
ba naraπËa bistveno hitreje, ka-
kor smo naËrtovali, gradnja no-
vih proizvodnih zmogljivosti in
daljnovodov pa bistveno poËa-
sneje od predvidevanj,√ niË kaj
optimistiËno ne konËuje direktor
HSE, ki pravi, da so trenutno ce-
ne elektrike relativno stabilne in
naraπËajo iz leta v leto. Iz lanske-
ga leta na letoπnje so narasle na
borzah za 6 do 7 odstotkov.

TET tretje leto brez izgube
V Trbovljah so do konca septem-
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bra proizvedli 431,16 GWh elek-
triËne energije, kar je za 2,6 od-
stotka manj, kakor so naËrtovali,
vzrok za to je zamik letnega re-
monta. Kot pravi finanËna direk-
torica Nataπa Lipovπek, so znaπali
devetmeseËni prihodki iz prodaje
elektriËne energije v reæimu pre-
dnostnega dispeËiranja, od si-
stemskih storitev, prodaje na tr-
gu in drugih storitev sedem mili-
jard 752 milijonov tolarjev. To je
prav toliko, kot so naËrtovali z
gospodarskim naËrtom za to ob-
dobje. RaËunajo, da bo tako tudi
do konca leta, in predvidevajo,
da se bo pozitiven devetmeseËni
rezultat ponovil tudi Ëez dva me-
seca, kar bi pomenilo, da bodo v
TE Trbovlje æe tretje leto zapo-
red poslovali brez izgube.
Pri izdatkih so se dræali naËrto-
vanih zneskov, Ëeprav veliko de-
lajo na racionalizaciji, vendar pa
na njihov najveËji stroπek, pre-
mog, nimajo vpliva, saj njegovo
ceno doloËa vlada. Tako jim osta-
nejo in so tudi letos zniæali stro-
πke pri vzdræevanju opreme in fi-
nanËnih odhodkih, kar pomeni,
da so se manj zadolæevali.

NEK presegla 
proizvodni naËrt
Kot smo lahko razbrali iz infor-
macije o poslovanju Eles Gena, je
NE Krπko za slovenski elektroe-
nergetski sistem proizvedla
1.915.003 MWh, kar je za 50.003
MWh ali 2,7 odstotka veË, kakor
so naËrtovali v elektrarni. Zaradi
izpada elektrarne 10. avgusta je
priπlo do izpada 16.305 MWh.
Ker elektrarna posluje po naËelu
pokrivanja vseh stroπkov, ki jih
morata pokriti ustanovitelja
(Eles Gen in HEP) vsak do polo-
vice, sta ji v prvih devetih mese-
cih plaËala vsak po 10.167.406 ti-
soË tolarjev, kar pomeni, da je
bila MWh iz NEK v devetih mese-
cih po 5.309,3 tolarjev, kar je za
sedem odstotkov manj, kakor so
naËrtovali, in sicer predvsem za-
to, ker so nadnaËrtovane koliËine
prodali HSE kot opcijske koliËi-
ne po niæji ceni. Iz razlike v ceni,
ko jo je dosegel Eles Gen pri pro-
daji elektriËne energije iz NEK,
je ta plaËal πe v sklad za razgra-
dnjo in odlaganje radioaktivnih
odpadkov, in sicer po 462 tolar-
jev za MWh oziroma 884.731 ti-
soË tolarjev, kar je nekaj veË, ka-
kor so naËrtovali, predvsem za-
radi veËjega obsega dobav elek-

trike iz NEK. Eles Gen je s pro-
dajo elektrike iz NEK dosegel
2.793.575 tisoË tolarjev razlike v
ceni, kar je za 540 milijonov veË,
kakor so naËrtovali, kar pomeni,
da je njegov Ëisti dobiËek v deve-
tih mesecih za 567 milijonov to-
larjev veËji, kakor so naËrtovali,
in za 451 milijonov veËji od Ëiste-
ga poslovnega izida v vsem lan-
skem letu. Do konca letoπnjega
leta raËunajo, da bo Ëisti poslov-
ni izid 2.121.843 tisoË tolarjev.

Uspeπni poslovni rezultati
tudi v elektrodistribuciji 
Kot so sporoËili iz uprave Elektra
Ljubljana, d. d., je podjetje v de-
vetih mesecih leta 2004 poslovalo
zelo uspeπno, saj je uresniËilo po-
zitivni poslovni rezultat v viπini
1,4 milijarde tolarjev. Boljπi po-
slovni rezultati glede na isto lan-
sko obdobje so posledica veËje
porabe in poslediËno viπje omre-
ænine, boljπega rezultata pri pro-
daji elektriËne energije tako tari-
fnim kot upraviËenim odjemal-
cem oziroma trgovcem, viπjih pri-
hodkov od prodaje drugih stori-
tev in izvajanja lastnih investicij,
viπjih povraËil in sofinanciranja
objektov ter niæjih finanËnih od-
hodkov. Boljπi rezultat pri pro-
daji tarifnim odjemalcem je po-
sledica dviga tarifnih postavk 1.
februarja 2004 za πtiri odstotke
in viπje porabe tarifnih odjemal-
cev (za 2,3 odstotka), pri prodaji
upraviËenim odjemalcem in tr-
govcem pa so rezultati boljπi za-
radi izboljπanja portfelja kupcev
in poslediËno viπjih doseæenih
povpreËnih prodajnih cen. Kljub
izboljπanju rezultatov dejavnost
dobave elektriËne energije tari-
fnim odjemalcem πe vedno poslu-
je z izgubo, ki je v devetmese-
Ënem obdobju znaπala 1,2 mili-
jarde tolarjev. Zaradi prenizke
prodajne cene elektriËne energije
za tarifne odjemalce tudi prilivi
niso omogoËali pokrivanja odli-
vov za izvajanje obvezne gospo-
darske javne sluæbe, zato ima de-
javnost precejπnje likvidnostne
teæave, ki jih podjetje reπuje z za-
dolæevanjem.
V obdobju od januarja do sep-
tembra 2004 so skupne potrebe
po elektriËni energiji na obmo-
Ëju, ki ga z elektriËno energijo
oskrbuje Elektro Ljubljana, zna-
πale 2.673,5 GWh. Poraba elek-
triËne energije je bila na obmoËju
Elektra Ljubljana v primerjavi z

istim lanskim obdobjem veËja za
3,7 odstotka.
Elektro Ljubljana, d. d., je v
omenjenem obdobju prodala
2.541,6 GWh elektriËne energije,
to je za 5,8 odstotka manj kakor
v istem lanskem obdobju, kar je
najveË posledica zmanjπanja de-
javnosti na podroËju trgovanja.
Celotni nakup elektriËne energi-
je, za prodajo in pokrivanje iz-
gub, je znaπal 2.727 GWh elektri-
Ëne energije in je bil od uresniËe-
nega v istem lanskem obdobju
manjπi za 4,5 odstotka.

Letni investicijski naËrt
preteæno æe uresniËili
Elektro Ljubljana tudi v letu
2004 zagotavlja zanesljivo, stro-
πkovno uËinkovito in kakovostno
oskrbo odjemalcev z elektriËno
energijo z zanesljivim vodenjem
in delovanjem omreæja, z izvaja-
njem meritev kakovosti elektri-
Ëne energije, z naËrtovano gra-
dnjo in stalnim vzdræevanjem na-
prav in omreæja.
Za leto 2004 je investicijska gra-
dnja naËrtovana v vrednosti
6.462,8 milijona tolarjev. V deve-
tih mesecih leta 2004 so investicij-
ska vlaganja dosegla 4.755,7 mili-
jona tolarjev, kar pomeni 73,6-
odstotno uresniËitev letnega na-
Ërta, v primerjavi z istim lanskim
obdobjem pa so bila viπja za 34,8
odstotka. V devetmeseËnem ob-
dobju leta 2004 so na visokona-
petostnem omreæju izvajali dela
pri gradnji RTP Ribnica in re-
konstrukciji RTP Grosuplje ter
pri gradnji RP Fuæine, priprav-
ljali pa so tudi rekonstrukcijo RP
Privoz in RP BTC. ZaËeli so tudi
gradnjo DCV, ki poteka v skladu
s terminskim naËrtom. V gradnji
je bilo 16 objektov za povezavo
posameznih napajalnih obmoËij
ali RTP oziroma rekonstrukcije
le-teh, ter 212 distribucijskih
objektov srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega nivoja, kate-
rih poglavitna vloga je izboljπa-
nje napetostnih razmer pri odje-
malcih elektriËne energije in po-
veËanje razpoloæljive moËi v do-
loËenih toËkah distribucijskega
omreæja na podlagi izdanih elek-
troenergetskih soglasij in pogod-
benih obveznosti. ©e vedno pa
pri izvajanju investicij prihaja
do zaostankov pri pridobivanju
potrebne dokumentacije zaradi
teæav pri sklepanju sluænostnih
pogodb in pridobivanju soglasij
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za naËrtovane objekte. 
Pregledi in revizije omreæja in
naprav so se izvajali v skladu z
normativi. Izvajali so se tudi heli-
kopterski pregledi, s katerimi se
je izboljπala kakovost pregledov
in tako pravoËasna odprava na-
pak ob naËrtovanih izklopih. V
zaËetku leta jim je dodatno delo
in stroπke povzroËilo moËno sne-
æenje, poleti pa neurja.

Poudarek na odjemalcih
in do okolja 
prijazni energiji 
Z implementacijo evropske di-
rektive, ki ureja skupna pravila
za delovanje notranjega trga z
elektriËno energijo v slovenski
pravni red, se je trg elektriËne
energije prvega julija letos odprl
za vse odjemalce elektriËne ener-
gije, razen za gospodinjske odje-
malce. Od prvega julija ima Elek-
tro Ljubljana tako blizu 18.000
upraviËenih odjemalcev s skupno
29.100 merilnimi mesti, poleg
preostalih 280.000 gospodinjskih
odjemalcev, ki bodo dobili pravi-
co do izbire dobavitelja leta
2007. Za nove upraviËene odje-
malce je bila izdelana informativ-
na broπura s temeljnimi informa-
cijami o trgu elektriËne energije,
o njihovih moænostih izbire ter
ponudbi dodatnih storitev, med
drugim tudi ≈Modre energije√, ki
je blagovna znamka HSE, razvi-
ta v sodelovanju s slovenskimi di-
stribucijskimi podjetji. Modra
energija je elektriËna energija,
proizvedena izkljuËno iz obnov-
ljivih in do narave prijaznih vi-
rov, ki slovenskim odjemalcem
prviË omogoËa, da sami izberejo
oziroma doloËijo ekoloπko kako-
vost in izvor elektrike, ki jo upo-
rabljajo.
Z novo Uredbo o tarifnem siste-
mu za prodajo elektriËne energi-
je je bil spremenjen tudi tarifni
sistem, v skladu s katerim je bilo
treba izvesti prilagoditve na vseh
segmentih opreme, ki obdelujejo
podatke po doloËilih tarifnega si-
stema, pospeπeno pa so se izvaja-
le tudi zamenjave stikalnih ur z
MTK sprejemniki. 
Konec maja je Elektro Ljubljana
kot prvo slovensko elektrodistri-
bucijsko podjetje prejelo certifi-
kat za ravnanje z okoljem ISO
14001. »eprav distribucijski
elektroenergetski sistem ne sodi
med veËje onesnaæevalce okolja,
je podjetje Elektro Ljubljana

uresniËilo æe πtevilne dejavnosti
za neopazno in prijazno vkljuËi-
tev svoje dejavnosti v okolje.
Okoljska naËela in standardi so
vkljuËeni tudi v razvojne progra-
me podjetja, katerih pomemben
element je proizvodnja in proda-
ja elektriËne energije, pridoblje-
ne iz do okolja prijaznih in
obnovljivih energetskih virov.
Elektro Ljubljana træi energijo,
proizvedeno v lastnih malih hi-
droelektrarnah pod lastno bla-
govno znamko ≈Zelena energija√.
Zelena energija je namenjena
vsem gospodinjstvom, ki se zave-
dajo nevarnosti onesnaæevanja
okolja in energetske potratnosti
ter æelijo prispevati k Ëistemu
okolju tudi za prihodnje rodove.
Sicer pa so se julija 2004 v Elek-
tru Ljubljana zaËele tudi dejav-
nosti v uvajanju sistema vodenja
varnosti in na podroËju zdravja
pri delu ter pridobitve certifikata
OHSAS 18001.

V znamenju sprememb 
na trgu elektriËne energije 
Po podatkih uprave Elektra Ma-
ribor, d. d., so leto 2004 zazna-
movale spremembe, povezane z
nadaljnjim odpiranjem trga po 1.
juliju, in bistveno spremenjene
vremenske razmere v primerjavi
z letom prej. S prilagoditvijo do-
maËe zakonodaje smernici 2003/
54/EC, spremembo tarifnega si-
stema in zagotovitvijo prehodne-
ga obdobja do 1. julija 2007 so bi-
li postavljeni novi poslovni okviri
tako na nabavni kot tudi na pro-
dajni strani.
Na poslovni rezultat Elektra Ma-
ribor so v prvih devetih mesecih
leta 2004 z vidika zanesljive,
stroπkovno uËinkovite in kakovo-
stne oskrbe odjemalcev z elektri-
Ëno enegijo pomembno vplivali
naslednji dejavniki: minimalni
stroπki odstopanj - niæja povpre-
Ëna nabavna cena, sprememba
Ëasov veljavnosti VT in MT, bolj-
πe doseæene prodajne cene od na-
Ërtovanih in nekoliko veËja pora-
ba elektriËne energije UO glede
na naËrtovano.
Nakup elektriËne energije je v
omenjenem obdobju potekal v
skladu z gospodarskim naËrtom.
Doseæena povpreËna nabavna ce-
na je niæja od naËrtovane, kar je
posledica niæjih stroπkov odsto-
panj in niæje povpreËne nabavne
cene iz Nuklearne elektrarne Kr-
πko. 

Za potrebe vseh odjemalcev Elek-
tra Maribor in za pokrivanje iz-
gub v distribucijskem omreæju so
nabavili 1.541,0 GWh elektriËne
energije. KoliËinsko so letni plan
v obdobju od januarja do sep-
tembra 2004 uresniËili 72,7-od-
stotno, vrednostno pa 71,8-od-
stotno. 
Prodajne koliËine so bile glede na
naËrt v omenjenem obdobju ve-
Ëje za 2,2 odstotka. Zaradi pove-
Ëanja prodajnih koliËin in spre-
menjenih Ëasov veljavnosti VT in
MT je veËji tudi prihodek od pro-
daje za 7,2 odstotka ter posledi-
Ëno tudi povpreËna prodajna ce-
na za 5,3 odstotka. Zaradi ugo-
dnega odstopanja realiziranih
nabavnih cen glede na naËrtova-
ne je bistveno veËja tudi razlika v
ceni, saj so v omenjenem obdobju
presegli naËrtovano maræo v ab-
solutnem znesku za 119 odstot-
kov. 
Pri komuniciranja z odjemalci so
poveËali intenzivnost s tematski-
mi zloæenkami, posebnimi izdaja-
mi glasila Infotok, tiskovnimi
konferencami, informacijami v
razliËnih medijih in neposredno
poπto, z namenom Ëim boljπe
obveπËenosti o spremembah, ki
jih Ëakajo po 1. juliju 2004, ko
postanejo vsi odjemalci, razen
gospodinjstev, upraviËeni odje-
malci. Za obdobje sklepanja no-
vih pogodb pa so pripravili pose-
bno izdajo Infotoka, informacije
o dodatnih storitvah in nagradno
igro.

Pozorno spremljajo 
kakovost 
dobave in napetosti
Kakovost dobave elektriËne
energije na obmoËju Elektra Ma-
ribor je bila v prvih devetih me-
secih v skladu z Energetskim za-
konom in Uredbo o sploπnih po-
gojih za dobavo in odjem elektri-
Ëne energije. V primerjavi z istim
obdobjem lani je bila kakovost
dobave boljπa, predvsem zaradi
veËje zanesljivosti. ©tevilo nena-
Ërtovanih prekinitev je bilo v tem
obdobju za 20 odstotkov manjπe
kot v istem obdobju leta 2003,
predvsem zaradi vremenskih ra-
zmer, ki so bile letos, v primerja-
vi z lanskim letom ugodnejπe. 
Kakovost napetosti spremljajo s
stalnim monitoringom na primo-
predajnih mestih, na meji med
prenosnim in distribucijskim om-
reæjem, v πestih razdelilnih tran-
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sformatorskih postajah 110/20
(10) kV in s periodiËnimi meri-
tvami kakovosti napetosti pri
odjemalcih v nizkonapetostnih
omreæjih ter v transformatorskih
postajah SN/0,4 kV. Rezultati
kaæejo, da je kakovost napetosti
na meji s prenosnim omreæjem v
skladu z zahtevami standarda
SIST EN 50160. PeriodiËnih me-
ritev so opravili 340, do konca le-
ta pa jih bodo πe pribliæno 80. Iz
rezultatov je razvidno, da imajo
πe vedno odjemalce, pri katerih
odklon napajalne napetosti ne
ustreza zahtevam standarda, po-
leg tega pa so prisotni tudi fliker-
ji. Na podlagi periodiËnih meri-
tev se predvidijo ukrepi za izbolj-
πanje stanja kakovosti napetosti
pri odjemalcih. 

Kakovost je tesno 
povezana z investicijskimi
vlaganji
Kot je znano, je kakovost dobave
elektriËne energije povezana pre-
dvsem z ustreznimi investicijski-
mi vlaganji v elektroenergetsko
omreæje, sisteme vodenja in nad-
zora ter z rednim vzdræevanjem.

Zaradi zastarelosti opreme v
Elektru Maribor uresniËujejo
obnovo obstojeËih razdelilnih
transformatorskih postaj 110/20
(10) kV: RTP Melje, RTP Ptuj,
RTP Murska Sobota, RTP Ruπe
in RTP Sladki vrh. Obnova obse-
ga zamenjavo primarne in sekun-
darne opreme ter gradbenih ele-
mentov za namestitev aparatov v
110-kilovoltnih in srednje nape-
tostnih stikaliπËih razdelilnih
transformatorskih postaj. Obno-
vo RTP Melje, RTP Ruπe in RTP
Sladki vrh bodo dokonËali leta
2005, obnova RTP Ptuj in RTP
Murska Sobota pa bo sklenjena
do konca leta 2004. V tem letu
bodo konËali tudi investicijo v
razπiritev 20 kV stikaliπËa in
zgraditev transformatorskega pol-
ja 110 kV TRIV 110/20 kV, 20
MVA v RTP Dobrava. 
V srednje napetostnem omreæju
so obnovili 35 kilometrov daljno-
vodov, zgrajenih je 48 novih
transformatorskih postaj 10-
20/0,4 kV, na novo pa so zgradili
oziroma obnovili 85 kilometrov
nizkonapetostnih vodov. Vzrok
za zgraditev veËine transforma-

torskih postaj je izboljπanje sla-
bih napetostnih razmer pri odje-
malcih.

Daljinski prenos podatkov
iz πestih RTP-jev
Na podroËju vzpostavitve siste-
ma stalnega monitoringa kakovo-
sti napetosti, na meji med preno-
snim in distribucijskim omre-
æjem, so v Elektru Maribor za
potrebe zbiranja podatkov in
trajnega nadzora kakovosti na-
petosti postavili streænik, na ka-
terega se daljinsko prenaπajo po-
datki iz πestih razdelilnih tran-
sformatorskih postaj. Monitoring
kakovosti elektriËne energije so
razπirili s petimi sistemi, ki poleg
spremljanja kakovosti napetosti
spremljajo tudi potek toka in s
tem omogoËajo odkrivanje po-
vzroËiteljev motenj.
Omenimo tudi, da je v distribu-
cijskem centru vodenja zaËel
obratovati sistem za evidentira-
nje naËrtovanih in nenaËrtova-
nih prekinitev obratovanja viso-
ko in srednje napetostnega omre-
æja. 
Vse poslovne dejavnosti v javnih
gospodarskih sluæbah in tudi na
podroËju nereguliranih dejavno-
sti so se trudili izvajati s Ëim niæji-
mi stroπki. Tako posebej sprem-
ljajo nekatere vrste stroπkov po
posameznih sektorjih, kot so
stroπki pisarniπkega materiala,
stroπki reprezentance, kilometri-
ne, porabe goriva in odbiranja
πtevcev. Za racionalizacijo poslo-
vanja distribucije v Elektru Ma-
ribor potekajo tudi dejavnosti za
zmanjπanje πtevila nadzorniπtev
in zdruæitev dveh obmoËnih enot
distribucije (Maribor mesto in
Maribor okolica). 

Prizadevanja usmerjena v
zadovoljstvo odjemalcev 
Na upravi Elektra Celje, d. d., so
poudarili, da je njihova poglavi-
tna naloga oskrba odjemalcev s
kakovostno in zanesljivo elektri-
Ëno energijo s Ëim manjπimi stro-
πki poslovanja in izgubami v om-
reæju. Ob postavljanju strateπkih
usmeritev druæbe so opredelili
kakovost kot eno kljuËnih podro-
Ëij, ki mora povezovati notranje
in zunanje odnose. Spremembe
organiziranosti, ki jih nalaga
energetski zakon, so podjetje iz-
postavile trænemu prepihu, v ka-
terem je temeljno vodilo zado-
voljstvo odjemalcev elektriËne
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energije.
Zadovoljstvo obstojeËih odjemal-
cev se zrcali tudi v ohranjanju tr-
ænega deleæa upraviËenih odje-
malcev in storitev ter v pridobi-
vanju novih. Z nenehnim izbolj-
πevanjem obstojeËega sistema
oskrbe so bila prizadevanja Elek-
tra Celje usmerjena v zadovolje-
vanje odjemalcev, in to ne glede
na to, ali gre za velike upraviËene
odjemalce, ali gospodinjstva, ka-
terim dobavljajo energijo kot ta-
rifnim odjemalcem. Ta cilj so se
trudili doseËi s preseganjem odje-
malËevih zahtev, stalnim in siste-
matiËnim merjenjem zadovolj-
stva odjemalcev ter izvajanjem
ustreznih korektivnih in preven-
tivnih ukrepov.
Zato si je Elektro Celje v omenje-
nem obdobju prizadevalo za rast
poslovne uspeπnosti, stalno rast
kakovosti storitev, stalno poso-
dabljanje opreme in za rast zado-
voljstva vseh zainteresiranih
strani (odjemalcev, zaposlenih,
okolja, lastnikov).
Napoved porabe elektriËne ener-
gije in koniËnih obremenitev do
leta 2008 usmerja dejavnost
druæbe v πiritev in posodabljanje
omreæja, razdelilnih in transfor-
matorskih postaj, integriranih
procesov meritev, zaπËite in vo-
denja, ki z bogatim strokovnim
znanjem in izkuπnjami zaposle-
nih zagotavlja obvladovanje si-
stema ter zanesljiv in gospodaren
razvoj.

Poraba elektriËne energije
se πe naprej poveËuje 
Tarifni odjemalci na obmoËju
Elektra Celje so v prvih devetih
mesecih letoπnjega leta porabili
480.726 MWh elektriËne energi-
je, v istem obdobju lani pa
470.060 MWh elektriËne energi-
je. Primerjava porabe elektriËne
energije tarifnih odjemalcev v pr-
vih devetih mesecih letoπnjega le-
ta v primerjavi z istim obdobjem
lani kaæe 2,26-odstotno rast po-
rabe elektriËne energije, kar ka-
æe, da se poveËevanje porabe
elektriËne energije iz prejπnjih let
nadaljuje. 
Prodaja elektriËne energije upra-
viËenim odjemalcem je v prvih
devetih mesecih letoπnjega leta
znaπala 671.675 MWh elektriËne
energije, v istem obdobju lani pa
767.399 MWh elektriËne energi-
je. Primerjava prodaje elektri-
Ëne energije UO v prvih devetih

mesecih letoπnjega leta v primer-
javi z istim obdobjem lani kaæe
12,47-odstotni padec prodaje.
Vzrok je v izgubi enega kljuËnih
kupcev.
PoslediËno se je zmanjπal tudi
nakup elektriËne energije za celo-
tno podjetje in je v prvih devetih
mesecih letoπnjega leta znaπal
1.267.819 MWh, v istem obdobju
2003 pa 1.343.794 MWh, kar po-
meni 5,65-odstotno zniæanje.
»e pa pogledamo, koliko energije
je priteklo v distribucijsko obmo-
Ëje SODO Elektro Celje, d. d., pa
podatki kaæejo, da je v obdobju
od januarja do septembra 2004
znaπala poraba 1.367.627 MWh,
kar je 4,46 odstotka veË kot v is-
tem obdobju leta 2003, ko je po-
raba znaπala 1.309.218 MWh.
Vse to kaæe, da je kljub letoπnjim
niæjim temperaturam v poletnih
mesecih poraba rasla.

Nadaljujejo projekt 
daljinskega odbiranja 
V Elektru Gorenjska, d. d., se po
besedah predstavnikov uprave
podjetja trudijo za zanesljivo in
kakovostno dobavo elektriËne
energije odjemalcem s prijaznimi
storitvami ter ob primernih (opti-
miziranih) stroπkih. Leta 2003 so
izdali 1.701 soglasij za prikljuËi-
tev, v prvih devetih mesecih leta
2004 pa 1.194. Prav tako so na
podroËju merjenja elektriËne
energije nadaljevali razvijanje si-
stema daljinskega odbiranja in
obraËunskega centra ter uprav-
ljanja baze obraËunskih podat-
kov, pri Ëemer so do konca sep-
tembra imeli urejenih 602 daljin-
sko merjenih merilnih mest pri
odjemalcih. Pri odjemu elektri-
Ëne energije konËnih uporabni-
kov so pri koliËinski realizaciji
nekoliko presegli naËrt. Pri obra-
tovanju se je glede na zastavljene
cilje poveËalo πtevilo izklopov
predvsem pri naËrtovanih delih.
MoËno pa se je zmanjπal Ëas tra-
janja motenj, predvsem pri nena-
Ërtovanih motnjah (okvarah),
kjer se je skoraj prepolovil. 

PoveËan nakup elektriËne
energije
V Elektru Gorenjska se je celoten
nakup elektriËne energije v obdo-
bju od januarja do oktobra 2004,
v primerjavi z istim obdobjem la-
ni, poveËal za 2,37 odstotka. Ve-
liko poveËanje je razvidno pred-
vsem pri proizvodnji malih HE,

ki so imele letos izredno ugodne
hidroloπke razmere. Leto 2003 je
bilo suπno leto, zaradi Ëesar je bi-
la proizvodnja manjπa od pov-
preËne, letos pa je proizvodnja
kar za 62,32 odstotka veËja od
lanske. V navedenem obdobju so
mHE proizvedle 112 GWh elek-
triËne energije. Zaradi ugodne
hidrologije se je ustrezno zniæal
prevzem iz prenosnega omreæja,
in sicer za 3,28 odstotka.
Na prodajni strani v Elektru Go-
renjska ugotavljajo nadaljevanje
tendenc visoke rasti porabe elek-
triËne energije tako pri upraviËe-
nih kot tudi pri tarifnih odjemal-
cih, in sicer skupno kar za 3,46
odstotka. Skupna prodaja je v
obdobju od januarja do oktobra
2004 znaπala 777 GWh. Trenutni
rezultati kaæejo na zmanjπanje
izgub pri prenosu elektriËne
energije, vendar je pri tem treba
upoπtevati dejstvo, da podatki o
prodaji niso za vse leto 2004 in da
lahko pri prodajnih πtevilkah do
konca leta pride do sprememb
zaradi letnih obraËunov pri tari-
fnih in upraviËenih odjemalcih,
pri katerih se poraba elektriËne
energije odbira enkrat na leto.

Razpoloæljivost napajanja
ohranili na isti ravni
Iz uprave Elektra Primorska, d. d.,
so sporoËili, da je bilo v obdob-
ju od januarja do septembra
2004 vsem odjemalcem elektriËne
energije na njihovem obmoËju
dobavljenih 1.064,6 GWh elek-
triËne energije, kar je za 9,7 od-
stotka veË kakor v istem Ëasu la-
ni. PoveËanje je veËidel posledica
oddaje elektriËne energije odje-
malcem zunaj Slovenije (ACE-
GAS Italija) v viπini 6,7 odstotka,
tako da znaπa poveËanje odjema
v primerjavi z lanskim letom tri
odstotke. Zanimivo je, da je po-
veËanje gospodinjskega odjema v
omenjenem obdobju znaπalo 6,1
odstotka. Sicer pa so v distribu-
cijskem podjetju Elektro Pri-
morska letos zadræali razpoloælji-
vost napajanja odjemalcev (glede
na normiran Ëas odjemalca brez
elektriËne energije zaradi izpa-
dov in odklopov) na isti ravni kot
v istem obdobju lani.

Brane JanjiÊ
Minka Skubic
Miro Jakomin
in dopisniki
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OKTOBRSKI ODJEM LE MALO NAD LANSKIM

HIDROELEKTRARNE ZA TRETJINO VE»

PORABA SE PROTI KONCU LETA ZMANJ©UJE

Oktobrski odjem iz prenosnega omreæja je do-
segel milijardo 61,5 milijona kilovatnih ur,
kar je bilo le za 0,4 odstotka veË kakor okto-
bra lani in slab odstotek veË, kakor je bilo
sprva naËrtovano z elektroenergetsko bilanco.
Zanimivo je, da je oktobrski odjem distribu-
cijskih podjetij ostal na povsem enaki ravni
kot lani, pri Ëemer je pet distribucijskih po-
djetij tudi letos prevzelo 815,3 milijona kilo-
vatnih ur elektriËne energije. Za 1,8 odstotka
pa je bil letos veËji odjem petih velikih porab-
nikov, ki so deseti letoπnji mesec iz prenosne-
ga omreæja skupaj prevzeli 246,3 milijona ki-
lovatnih ur elektriËne energije. SodeË po teh
podatkih bi lahko sklepali, da je tako imeno-
vana teæka industrija jeseni imela oËitno veË
naroËil in so zato morali poveËati proizvod-
njo, s tem pa se je poveËalo tudi njihovo pov-
praπevanje po elektriËni energiji.

Po podatkih sodeË se odjem elektriËne energije
v zadnjih mesecih poËasi zmanjπuje, saj je bila
stopnja rasti porabe po osmih mesecih πe 2,5-
odstotna, po desetih pa se je spustila krepko
pod 2 odstotka. Tako so odjemalci v prvih de-
setih mesecih iz prenosnega omreæja prevzeli
10 milijard 183,9 milijona kilovatnih ur elek-
triËne energije, kar je bilo za 1,6 odstotka veË
kakor v istem Ëasu lani. Poraba se je v tem ob-
dobju πe zlasti poveËala pri distribucijskih po-
djetjih, ki so s prevzetimi 7 milijard 910,5 mi-
lijona kilovatnih ur lanske rezultate presegla
za dva odstotka in pol, medtem ko se je odjem
petih velikih porabnikov v primerjavi z lan-
skim letom zmanjπal za 1,2 odstotka in do za-
Ëetka novembra dosegel 2 milijardi 273,4 mi-
lijona kilovatnih ur. Æivahno je bilo tudi trgo-
vanje, pri Ëemer smo v prvih desetih letoπnjih
mesecih na tujem kupili 3 milijarde 403,5 mi-
lijona kilovatnih ur (6,9-odstotna rast), v dru-
ge elektroenergetske sistema pa poslali 4 mili-
jarde 71,2 milijona kilovatnih ur (33,3-odstot-
na rast).

Ugodne hidroloπke razmere, ki bodo oËitno
znaËilnost tega leta, so se nadaljevale tudi de-
seti letoπnji mesec, tako da je bila proizvodnja
hidroelektrarn za dobrih 30 odstotkov veËja
kot v tem Ëasu lani. Jedrska elektrarna Krπko
in druge termoelektrarne pa so za lanskimi
primerjalnimi rezultati zaostale 5,8 odstotka
in so oktobra v omreæje prispevale 837,3 mili-
jona kilovatnih ur. 
Iz vseh domaËih virov smo tako oktobra zago-
tovili milijardo 141,7 milijona kilovatnih ur
ali za 1,9 odstotka veË kakor v istem Ëasu lani
oziroma tudi za 3,3 odstotka veË, kakor je bilo
sprva naËrtovano. Uvoz iz sosednjih elektro-
energetskih sistemov je znaπal 357,3 milijona
kilovatnih ur (za 9,5-odstotka manj kakor ok-
tobra lani), na tuje pa je oktobra romalo
404,8 milijona kilovatnih ur (za 7,7 odstotka
manj kot lani).
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ELES

40 LET USTANO-
VITVE SUDELA
V Ljubljani se je 18. novembra sestal
izvrπilni odbor Sudela, pri Ëemer so poleg
razprave o aktualnih elektroenergetskih
vpraπanjih proslavili tudi πtiridesetletnico
ustanovitve te strokovne regionalne orga-
nizacije. Kot je znano, je bila v Ljubljani
22. aprila 1964 ustanovna skupπËina Su-
dela, regionalne skupine za koordinacijo
proizvodnje in prenosa elektriËne energi-
je, ki so jo sestavljali predstavniki elek-
troenergetskih podjetij Avstrije, Italije in
Jugoslavije. V razmerah, ki so veljale v
πestdesetih letih, so energetiki æe zgodaj
spoznali, da pridruæitev veËjemu krogu
elektroenergetskih sistemov privede do
veËje obratovalne zanesljivosti, odporno-
sti proti motnjam in k boljπi kakovosti
elektriËne energije. Razprave o prikljuËi-
tvi vzhodnemu sistemu OES ali zahodno-
evropski interkonekciji UCPTE so bile v
tistih Ëasih dolgotrajne in polemiËne, saj
je Slovenija mejila na Avstrijo in Italijo,
druge republike nekdanje Jugoslavije pa
na vzhodnoevropske dræave. Z osebnimi
stiki generalnih direktorjev slovenskega,
italijanskega in avstrijskega elektrogospo-
darstva je bila ustvarjena uËinkovita stra-
tegija vkljuËitve Jugoslavije v to zahodno-
evropsko povezavo. Osnova za delovanje
Sudela je bilo vzajemno ponujanje pomo-
Ëi. »e bi se eden od Ëlanov znaπel v teæa-
vah, bi mu druga dva partnerja priskoËila
na pomoË. Tako je nastala zamisel o Su-
delovi 220 kV zanki, ki πe danes povezuje
energetska vozliπËa DivaËa-KleËe-Podlog
(Slovenija), Obersielach-Feistritz-Lienz
(Avstrija) in Soverzene-Scorze-Soplaga-
Padrciano (Italiji).
Organizacija, ki je vËasih imela tri Ëlani-
ce, se je danes razπirila πe na dræave Ju-
govzhodne Evrope in Madæarsko. Zveza,
v kateri igra Slovenija pomembno vlogo
od ustanovitve naprej, v skladu s smerni-
cami evropskih sistemskih operaterjev in
evropske interkonekcije sledi delovanju
prenosnega omreæja na omenjenem po-
droËju in ga analizira. 

Lucija GoriËki

ELES

EVROPSKI DENAR
ZA POVEZAVO
OKROGLO-UDINE
Na zasedanju Komiteja za finanËno po-
moË 12. novembra v Bruslju je bil sprejet

sklep o sofinanciranju nekaterih projek-
tov vsevropskega energetskega omreæja
(Trans-European Energy Networks
(TEN-E)). Zasedanja sta se udeleæila dr.
Franc ÆlahtiË (MOPE) in Saπa Jamπek
(ELES). Med povezavami, ki bodo deleæ-
ne nepovratne pomoËi iz programa TEN-E,
bo prviË tudi meπani slovensko-italijanski
projekt, in sicer πtudija nove daljnovodne
povezave 400 kV Okroglo-Udine.
Generalni direktorat za energijo in trans-
port pri Evropski komisiji je za spodbuja-
nje razvoja omreæij na podroËju prenosa
elektriËne energije in plina izdelal seznam
prednostnih projektov, ki jih bo sofinan-
ciral v okviru programa TEN-E.
Med prednostne projekte na podroËju
prenosa elektriËne energije sodijo tudi po-
vezave Italije s sosednjimi dræavami. Eles
in upravljalec italijanskega prenosnega
omreæja GRTN sta na letoπnji razpis za
sofinanciranje πtudij in projektov evrop-
skega pomena prijavila πtudijo nove dalj-
novodne povezave med Slovenijo in Itali-
jo, ki po mnenju komisije izpolnjuje vse
kriterije razpisa. Izmed petnajstih ev-
ropskih predlogov je komisija izbrala de-
set projektov s podroËja prenosa elektri-
Ëne energije, ki bodo deleæni evropske po-
moËi. Evropska unija bo v projektu dalj-
novoda 400 kV Okroglo-Udine sodelovala
z veË kakor 450.000 evri sredstev, kar
znaπa polovico vrednosti πtudije. Pribli-
æno polovico teh sredstev bo pridobil
Eles. To je bila tudi najviπja pomoË, ki jo
je na tem razpisu dobila katera koli nova
Ëlanica EU za projekt s podroËja prenosa
elektriËne energije.
Projekt daljnovodne povezave 400 kV
Okroglo-Udine je πe v zaËetni fazi. Izdela-
ni sta dve ekspertizi, ki utemeljujeta ob-
jekt in prouËujeta moænost gradnje. Poseb-
na pozornost je bila usmerjena na pro-
storsko problematiko. S pomoËjo evrop-
skih sredstev pa bodo podrobno raziskani
in opredeljeni vsi pomembni vidiki gradi-
tve tega objekta. Ta daljnovodna poveza-
va je zelo pomembna za Slovenijo, saj
brez nje trenutno sistem veËkrat obratuje
na meji kriterijev zanesljivosti. Nova dalj-
novodna povezava bo te teæave odpravila
in omogoËila veËjo varnost in zanesljivost
obratovanja. Da ima ta projekt tudi πirπi
regijski pomen, je potrdila Evropska ko-
misija z jasno podporo v obliki sofinanci-
ranja πtudije.
V predlogu prednostnih projektov TEN-E
sta tudi 400kV daljnovoda BeriËevo-Kr-
πko in Cirkovce-Pince, za katera bo mo-
goËe pridobiti sredstva na naslednjih raz-
pisih. Gre namreË za projekta, ki sta po-
membna tako za Slovenijo kot za Evropo.

Saπa Jamπekiz 
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ELEKTRODISTRIBUCIJA

VDISTRIBUCIJI 
TOKRAT PUSTO©IL 
ORKANSKI VETER
Tudi letos je nepredvidljivo neurje ve-
Ëkrat pokazalo svojo ruπilno moË na elek-
troenergetskih napravah nekaterih distri-
bucijskih podjetij. Sredi novembra je naj-
veË teæav povzroËil orkanski veter na Pri-
morskem, kjer je bilo polomljenih 115
drogov, poπkodovan æelezni jambor, pre-
trganih pa je bilo 9.700 metrov vodnikov,
ki so jih medtem æe v celoti zamenjali (za
odpravo okvar so porabili 1.770 ur). Po
podatkih Elektra Primorska je celotna
πkoda na elektroenergetskih napravah
ocenjena na veË kakor 55 milijonov tolar-
jev.
V omenjenem Ëasu je orkanski veter silo-
vito pustoπil tudi na obmoËju spodnje Go-
renjske in povzroËil veËje okvare na 20
kilovoltnih napravah podjetja Elektro
Gorenjska, in sicer na daljnovodih Gori-
Ëe-Letence, Brezje, Preddvor, Visoko-
Grad, Njivica-Nemilje in Trstenik-Æablje.
Izredno moËan veter je ruval in lomil dre-
vesa v bliæini elektroenergetskih naprav
in povzroËil nemalo teæav pri oskrbi odje-
malcev, ki pa so bile s sprotnimi popravili
kmalu odpravljene. Tako je bila odjemal-
cem v razmeroma kratkem Ëasu zagotov-
ljena elektriËna energija; Ëez noË je bila z
agregatom napajana le TP Æablje. Na
obmoËju zgornje Gorenjske pa so okvare
nastale na daljnovodih Javorniπki Rovt,
Blejska Dobrava-KoËna, Zavrπnica-Zasip-
Laze, Predor, Lesce in Begunje. ©tevilne

okvare so zaradi moËnega vetra nastale
tudi na 110 in 35 kilovoltnih daljnovodih
ter na nizkonapetostnem omreæju, ki so
bile prav tako odpravljene v razmeroma
kratkem Ëasu. Kot so sredi novembra πe
povedali na upravi Elektra Gorenjska, bo
dokonËna sanacija poπkodovanih naprav
predvidoma opravljena najpozneje v na-
slednjih 14 dneh. Skupno πkodo na elek-
troenergetskih napravah so okvirno oce-
nili na pribliæno 12 milijonov tolarjev.

Miro Jakomin

ELEKTRODISTRIBUCIJA

PRIPRAVLJENE 
VSE PODLAGE ZA 
USTANOVITEV HSD
Naloge, ki jih je mag. Janez KopaË, mini-
ster za okolje, prostor in energijo, naloæil
projektni skupini za pripravo Holdinga slo-
venske distribucije (HSD), so po besedah
mag. Andreja ©uπterπiËa, vodje tima, v prvi
fazi konËane. ≈Kot je znano, smo oktobra
pripravili poslovni strateπki naËrt Holdinga
slovenske distribucije, ga predstavili Sindi-
katu delavcev dejavnosti energetike Slove-
nije in drugim naπim poslovnim partnerjem
ter ga posredovali vladi RS. Prav tako smo
pripravili tudi ustanovitveni akt in druge
potrebne podlage. Moram pa povedati, da
je v Ëasu po predstavitvi poslovnega strate-
πkega naËrta Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo podalo predlog za drugaËno or-
ganizacijo HSD, in sicer v obliki javnega
holdinga, ki bi v tem okviru vkljuËeval si-
stemskega operaterja. Vendar se naπa pro-
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jektna skupina s predlogom za ustanovitev
javnega holdinga ne strinja. V tem primeru
bi bila namreË zadeva organizacijsko zelo
zapletena in hkrati povezana tudi z veliki-
mi stroπki. PrepriËani smo, da je najustre-
znejπi predlog za ustanovitev HSD tisti mo-
del, ki ga je v sodelovanju s strokovnimi
ustanovami pripravila naπa projektna sku-
pina, saj je podprt z ustreznimi ekonomski-
mi in pravnimi πtudijami. S tem konceptom
se je strinjal tudi SDE Slovenije in drugi
vanj vkljuËeni energetski sindikati podje-
tij.√
Ob tem πe omenimo, da je vlada RS na seji
22. oktobra 2004 sprejela Uredbo o naËinu
izvajanja gospodarske javne sluæbe dejav-
nosti sistemskega operaterja distribucijske-
ga omreæja elektriËne energije in gospodar-
ske javne sluæbe dobave elektriËne energije
tarifnim odjemalcem. Kot so sporoËili iz
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
omenjena uredba nadomeπËa dosedanjo
uredbo o naËinu izvajanja gospodarskih
javnih sluæb s podroËja distribucije elektri-
Ëne energije in pomeni njeno uskladitev z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona. Te spremembe in do-
polnitve pa so veËidel posledica prenosa no-
vih zahtev evropske direktive 2003/54/ES o
skupnih pravilih notranjega trga z elektri-
Ëno energijo v naπ pravni red.

Miro Jakomin

ELEKTRO GORENJSKA

PODPISAN DOGOVOR 
O SODELOVANJU
Osmega novembra 2004 je bil podpisan
Dogovor o sodelovanju za doseganje klju-
Ënih strateπkih ciljev Regionalnega ra-

zvojnega programa gorenjske regije za ob-
dobji 2002-2006 in 2007-2013. Dogovor je
podpisalo sedemnajst æupanov gorenjskih
obËin, predstavniki gospodarstva, Regio-
nalna razvojna agencija Gorenjske ter
drugi kljuËni partnerji iz gorenjske regije.
Dogovor, ki sta ga podpisala tudi predse-
dnik in Ëlan uprave Elektra Gorenjske,
ima namen krepiti partnerske odnose med
kljuËnimi nosilci razvoja v regiji ter spod-
bujati hitrejπe oblikovanje gorenjske po-
krajine in hitrejπi razvoj na vseh podro-
Ëjih delovanja regije. Podpisniki si æelijo
tvorno in enakopravno sodelovati ter
prispevati k doseganju hitrejπega gospo-
darskega razvoja in boljπega razvojnega
poloæaja Gorenjske v slovenskem in ev-
ropskem prostoru.

mag. Maja Fiπinger

ELEKTRO LJUBLJANA

KONKUREN»NA 
SPOSOBNOST 
NI OGROÆENA 
V zvezi s Ëlanki, ki so se oktobra in no-
vembra pojavljali v dnevnem Ëasopisju
glede prestopa Andreja Janπe iz podjetja
Elektro Ljubljana v konkurenËno podje-
tje ElektriËni finanËni tim (EFT), je Vin-
cenc Janπa, predsednik uprave delniπke
druæbe Elektro Ljubljana, izjavil nasle-
dnje: ≈Elektro Ljubljana je vodilni distri-
buter elektriËne energije v Sloveniji in je
v prvem polletju leta 2004 posloval pozi-
tivno. Zato je povsem razumljivo, da si po
sprostitvi trga z elektriËno energijo kon-
kurenca æeli naπe kadre. Vendar imajo
zaposleni v Elektru Ljubljana konkuren-
Ëno prepoved. Zato sem prepriËan, da no-
ben kadrovski odhod ne more vplivati na
poslovanje v Elektru Ljubljana.
O vseh kadrovskih premikih, varovanju
podatkov in poslovanju Elektra Ljubljana
na odprtem in konkurenËnem trgu z elek-
triËno energijo smo 22. oktobra 2004 po-
sredovali predsedniku in vsem Ëlanom
nadzornega sveta poroËilo o kadrovskih
prehodih iz Elektra Ljubljana. V poroËilu
je zapisano, da imajo zaposleni v Elektru
Ljubljana v pogodbi o delu varovalke, ki
podjetje varujejo pred konkurenco: Ëlen
o varovanju poslovne skrivnosti ter kon-
kurenËno prepoved. PoroËilu so dodani
zapisnik o primopredaji nalog in doku-
mentaciji ter izjavi njegovega nadrejenega
in moja izjava.
Po pregledu vseh dokumentov in poroËil
lahko z gotovostjo izjavljam, da odhod
delavca Andreja Janπe ne zmanjπuje kon-

12

Foto Miro Jakomin

Mag. Andrej
©uπterπiË, 

vodja pro-
jektne skupi-

ne za pri-
pravo HSD.

Nas stik 11  24.11.04  18:03  Page 12



kurenËne sposobnosti Elektra Ljubljana
in da ni odtujil podatkov, ki bi omogoËali
nelojalno konkurenco podjetja, kjer bo
Andrej Janπa zaposlen.√
Poleg tega omenimo, da je vlada RS Vin-
cenca Janπo 21. oktobra 2004 ponovno
imenovala za predsednika uprave Elektra
Ljubljana, in sicer za dobo πtirih let z mo-
ænostjo ponovnega imenovanja. Izvedeli
pa smo tudi, da je nadzorni svet upravi
druæbe naloæil, da pridobi neodvisno revi-
zijsko poroËilo o ustreznosti in primerlji-
vosti poslovanja s poslovno obËutljivimi
podatki na podroËju oskrbe upraviËenih
odjemalcev z elektriËno energijo od me-
dnarodno priznane revizijske hiπe z izku-
πnjami in ustrezno licenco na podroËju re-
vidiranja obravnavane problematike. 

Miro Jakomin

ELEKTRO GORENJSKA 

PRIZNANJE 
SLOVENSKEGA 
IN©TITUTA ZA 
KAKOVOST
»etrtega in petega novembra je v Portoro-
æu potekala letna konferenca Kakovost -
razliËni pristopi, skupen cilj, ki jo je or-
ganiziralo Slovensko zdruæenje za kako-
vost. Po uvodnih in pozdravnih govorih je
predsednik GZS, ki je hkrati tudi predsed-
nik Slovenskega inπtituta za kakovost,
Joæko »uk, sedmim Ëlanom podelil pri-
znanja SZK - certifikate Quality Systems
Manager. Do zdaj je bilo podeljenih 49
certifikatov, letoπnja generacija pa pred-
stavlja æe Ëetrto generacijo Ëlanov, ki jim
je za njihovo uspeπno delo SZK podelil to

laskavo priznanje. Priznanje je prejel tu-
di Marjan Porenta, svetovalec uprave za
kakovost na Elektru Gorenjska, d. d.,
kjer so leta 2002 prejeli certifikat ISO
9001. Priznanje Marjanu Porenti je edino
tovrstno priznanje, ki ga je do zdaj preje-
lo katero koli podjetje s podroËja elektro-
gospodarstva v Republiki Sloveniji. 

mag. Maja Fiπinger

SEKCIJA ALFA

POGOVOR 
O ÆIVLJENJU NEK
Sekcija Alfa Druπtva jedrskih strokovnja-
kov, v katero so vËlanjene æenske, ki de-
lajo na podroËju jedrske tehnologije, je
sredi novembra v Ljubljani organizirala
drugi letoπnji pogovor o radioktivnosti.
Tokrat so medse povabile Martina Novπa-
ka, direktorja Inæeniringa NEK, ki je v
svojem predavanju predstavil krπko elek-
trarno, njeno gradnjo, zagon, potek mo-
dernizacije in druge vidike æivljenja elek-
trarne. Z omenjenim predavanjem, raz-
pravi po njem in sreËanjem z udeleæenci
se sekcija Alfa vkljuËuje v prizadevanja
Druπtva jedrskih strokovnjakov, ki v ko-
munikaciji z javnostjo æeli prispevati k
πirjenju znanja o uporabi jedrske tehno-
logije v miroljubne namene.

Minka Skubic

13

Foto Miro Jakomin Foto arhiv El. Gorenjska

Vincenc
Janπa, pred-
sednik upra-

ve podjetja
Elektro Lju-

bljana.

Med pode-
litvijo 
uglednega
priznanja
Marjanu
Porenti.

Nas stik 11  25.11.04  10:50  Page 13



VETRNE ELEKTRARNE

OKOLJEVARSTVENIKI 
©E VEDNO PROTI
Potem ko smo sicer æe upali, da bomo ko-
nec tega leta lahko zaËeli graditi tudi prve
vetrne elektrarne na naπem ozemlju, se je
znova zapletlo, saj je tako imenovana ko-
alicija za Volovjo reber zahtevala ponov-
no presojo poroËila o vplivu vetrnih elek-
trarn na okolju z obrazloæitvijo, da naj bi
bila tudi revizija æe obstojeËega poroËila
slaba in pristranska. Ob tem so tudi nave-
dli, da bodo v imenu ≈nepristranskosti√
za ponovno prouËitev vseh vplivov na
okolje tokrat zaprosili ≈neodvisne√ stro-
kovnjake iz lastnih vrst, s Ëimer so bile se-
veda njihove ocene in mnenja vsaj delno
æe v naprej doloËena. To pa pomeni, da bi
lahko investitor Elektro Primorska koali-
cijo za Volovjo reber zasul z enakimi oËit-
ki, kot so jih ti pripisovali njim. In tako
smo se na æalost spet znaπli v ujetniπtvu
lastne samozagledanosti, znaËilne sloven-
ske vaπke prepirljivosti in prepriËanja, da
imamo vedno le mi prav. Kot zgled, kako
uspeπneje reπujejo podobne zadeve pri so-
sedih, pa naslednji noviËki. Najpozneje
do konca tega leta naj bi na enem lepπih
jadranskih otokov Pagu zaËela obratovati
prva komercialna vetrna elektrarna na
Hrvaπkem s skupno instalirano moËjo
5.600 kW in potencialno letno proizvo-
dnjo v viπini 15 milijonov kWh. Montaæo
opreme so zaËeli 19. avgusta, za montaæo
na terenu pa so glede na to, da je bila ce-
lotna oprema pripravljena æe v tovarni na
Danskem, porabili le tri dni. Sicer pa je
na lokaciji Ravna skupno za zdaj postav-
ljenih sedem vetrnic z moËjo po 850 kW.
Konec oktobra pa so predstavniki Hrva-
πkega elektrogospodarstva podpisali tudi
petnajstletno pogodbo za nakup elektrike
iz zasebne vetrne elektrarne na obmoËju
turistiËnega ©ibenika, s skupno instalira-

no moËjo 5.100 KW in ocenjeno letno pro-
izvodnjo v viπini 13,8 milijona kilovatnih
ur.

Brane JanjiÊ

ELEKTRO GORENJSKA

SISTEMATIZACIJA 
DELOVNIH MEST 
V SKLEPNI FAZI
Na seji sveta delavcev podjetja Elektro
Gorenjska, ki je potekala 21. oktobra
2004, sta bila poleg Ëlanov sveta delavcev
in predstavnice sindikata navzoËa tudi
predsednik uprave Joæe Knavs in Ëlan
uprave mag. Andrej ©uπterπiË. Na sreËa-
nju, ki ga je vodil predsednik sveta delav-
cev Drago Papler, je Knavs navzoËe se-
znanil z aktualnimi informacijami, pred-
vsem glede skupπËine druæbe Elektro 
Gorenjska (26. avgust 2004), sprejema let-
nega poroËila za leto 2003, poslovanja
druæbe v devetmeseËnem obdobju leta
2004, uresniËevanja investicijskega naËrta
itd. Med drugim je pojasnil, da sistemiza-
cija delovnih mest v Elektru Gorenjska
poteka po naËrtu, pri Ëemer uprava od
sveta delavcev priËakuje konstruktivno
sodelovanje. Pred kratkim je bila oprav-
ljena dopolnitev sistemizacije z novimi de-
lovnimi mesti v skladu z novo organizira-
nostjo Elektra Gorenjska po poslovnem
naËrtu 2004 - 2007. Kot je povedal mag.
©uπterπiË, so upoπtevali vse pripombe
izvrπnih direktorjev organizacijskih enot
in zadeve veËinoma reπili, razen nekaterih
dilem, ki so trenutno πe odprte in jih bodo
tudi kmalu reπili. Poleg tega sta predstav-
nika uprave pojasnila, da bo novembra
potekalo skupno posvetovanje med sve-
tom delavcem in delodajalcem glede Pra-
vilnika o sistemizaciji delovnih mest, me-
tode za sistemiziranje in vrednotenje de-
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lovnih mest ter opisov vseh delovnih mest
v druæbi. Po sprejetju prvega dela siste-
mizacije bo decembra sledila ocenitev, s
katero bodo seznanili svet delavcev, dolo-
Ëen pa bo tudi sistem kompetenc. Zatem
bo na vrsti sprejetje Pravilnika o napre-
dovanju, nato pa bodo sledila skupna po-
svetovanja. Tako naj bi zadeve na tem
podroËju uspeπno reπili æe do konca leta
2004, z novim letom pa bo hkrati z reor-
ganizacijo uveljavljena tudi sistemizacija
delovnih mest. Sicer pa so na omenjeni se-
ji sveta delavcev Elektra Gorenjska
obravnavali πe vrsto drugih aktualnih za-
dev, med drugim so predstavili tudi usme-
ritve stalnih odborov na podroËjih var-
stva pri delu, kadrovskih zadev, gospo-
darskih, poslovnih in organizacijskih za-
dev ter stanovanjskih zadev in poËitniπkih
zmogljivosti. Predstavili so tudi usmeritve
koordinacijskega odbora za sodelovanje
med svetom delavcev in sindikati v podje-
tju. Gre predvsem za pripravo strokovnih
podlag za obravnavo zadev v svetu delav-
cev, sindikatu in organih druæbe ter za
koordinacijo in skupno obravnavanje ti-
stih zadev, ki se obravnavajo tako na sin-
dikalni ravni kot tudi na ravni svetov de-
lavcev. Skupno sodelovanje nedvomno
pomeni tudi hitrejπe, laæje in uËinkovitej-
πe delovanje. 

Miro Jakomin

SLOVENSKI E-FORUM

BIOMASA 
KOT ALTERNATIVA 
IN GROÆNJA?
Smo res Ëez les, Ëe kurimo les? Pod tem
izzivalnim naslovom je 16. novembra v
Avditoriju Centra Evropa v Ljubljani po-
tekalo moderirano debatno sreËanje v
okviru projekta Promocija energetske
izrabe lesne biomase med mladimi, ki sta
ga podprla Global Environmental Facility
in Agencija RS za uËinkovito rabo in
obnovljive vire energije. SreËanja so se
udeleæili zainteresirani predstavniki in
razpravljalci iz πtudentskih, gozdarskih,
lesarskih, energetskih in drugih krogov.
Podali so temeljna dejstva in argumente,
ki govorijo v prid poveËanju deleæa ener-
gije na podlagi lesne biomase oziroma v
prid omejevanju energetske rabe lesa za-
radi ohranjanja konkurenËnosti lesno
predelovalne industrije in poveËanja do-
dane vrednosti lesni surovini. Po besedah
predstavnikov Slovenskega E-foruma je
energetska izraba lesne biomase - alterna-
tiva vse bolj dragi in krvavi nafti, lahko
pa pomeni tudi groænjo konkurenËni spo-
sobnosti lesnopredelovalne industrije in

trajnostnemu gospodarjenju z gozdom.
Tako Evropska unija kot Slovenija sta si
namreË v razliËnih razvojno-programskih
dokumentih in operativnih programih za-
dali precej ambiciozne cilje glede poveËa-
nja deleæa energije iz lesne biomase. Ob
tem pa so se v javnosti in v politiËnih are-
nah, tako v Bruslju kot tudi doma, poja-
vili pomisleki, ali uresniËenje teh ambicio-
znih naËrtov ne bi pomenilo takπnega po-
veËanja povpraπevanja po lesu kot strate-
πki surovini, ki bi ogrozilo konkurenËno
sposobnost evropske lesnopredelovalne
industrije ter prizadevanja za trajnostno
in sonaravno rabo gozda, ki je πe vse kaj
veË kot le zaloga lesne surovine. Sicer pa
bomo o odgovoru na kljuËno vpraπanje
≈Smo res Ëez les, Ëe kurimo les?√ in o
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ELEKTROTEHNI©KA ZVEZA SLOVENIJE

ZANIMIVO POSVETOVANJE
O VODNIH VIRIHVIRIH
Predstavniki Elektrotehniπke zveze Slovenije, Go-
spodarske zbornice Slovenije in Slovenskega komi-
teja za velike pregrade bodo 1. decembra 2004 v
prostorih GZS v Ljubljani pripravili posvetovanje z
naslovom Vodni zadræevalniki - razvojna nuja ali
nedopustni posegi v naravo. Kot je æe proti koncu
oktobra napovedal mag. Marijan Porenta, tajnik
strokovno organizacijskega odbora, bodo za uvo-
dnim delom (pozdravne besede predstavnikov ome-
njenih ustanov) sledila uvodna predavanja o sodo-
bnih pogledih na upravljanje vodnih virov, temat-
ska predavanja o upravljanju vodnih virov in okro-
gla miza z razpravo. Organizatorji na posvetovanje
vabijo strokovne ustanove, ki se ukvarjajo s proble-
matiko upravljanja vodnih virov, pristojna ministr-
stva, podjetja in ustanove, ki naËrtujejo gospodar-
sko rabo vodotokov, raziskovalne in izobraæevalne
ustanove s podroËij vodnega gospodarstva, varstva
okolja in urejanja prostora, predstavnike lokalne
samouprave, nevladne organizacije in zainteresira-
ne obËane. Priznani strokovnjaki z omenjenih po-
droËij bodo udeleæencem predstavili najnovejπa
spoznanja o kakovosti vodnih virov, o njihovem na-
rodnogospodarskem pomenu ter o ekoloπkih in
prostorskih vidikih posegov v povodja. V Ëasu po-
svetovanja bo postavljena tudi razstava, na kateri
bodo podjetja s podroËja vodnega gospodarstva,
komunale in energetike predstavila svoje naËrte o
moænostih vodnogospodarske ureditve in gospodar-
ske izrabe nekaterih vodotokov. Ob koncu posveto-
vanja bodo udeleæenci, kot je πe povedal mag. Po-
renta, oblikovali skupne ugotovitve in priporoËila
ter z njimi seznanili snovalce strateπkih razvojnih
dokumentov dræave Slovenije. 
Miro Jakomin
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drugih sklepnih ugotovitvah z debatnega
sreËanja v Avditoriju Centra Evropa pisa-
li tudi prihodnjiË. 

Miro Jakomin

DEM

PRENOVA 
HE VUHRED 
FORMALNO 
KON»ANA
V zaËetku novembra oziroma natanËneje
v Ëetrtek, 4. novembra, so bili opravljeni
πe zadnji preizkusi po zamenjavi navitja v
generatorju πt. 3 v HE Vuhred, ki ga je
bilo treba zamenjati zaradi neustrezne
izvedbe statorskih palic. Slednje so nam-
reË povzroËale preveliko segrevanje gene-
ratorja (o zapletih in vzrokih okvare smo
obπirneje pisali æe v septembrski πtevilki
Naπega stika). Dobavitelj generatorja po-
djetje KonËar je po dveh mesecih dela na-

pako odpravil in konËni preizkus - obra-
tovanje generatorja pri popolni obremeni-
tvi - je pokazal, da ta zdaj deluje brezhib-
no ter da segrevanje ne presega veË 
predpisanih vrednosti. Tako od petega
novembra naprej poskusno obratuje tudi
ta, πe zadnji generator na HE Vuhred, s
Ëimer je prenova te elektrarne, ki bi se po
prvotnih naËrtih sicer morala konËati æe
konec avgusta, tudi formalno konËana. 
Kot pravijo v Dravskih elektrarnah, iz-
pad prihodkov oziroma poslovna πkoda
zaradi napake πe ni dokonËno ocenjena,
bo pa glede na jesensko hidrologijo po pr-
vih ocenah minimalna. HE Vuhred bo po
novem obratovala z nazivno moËjo turbin
74 MW, saj se je njena moË s prenovo po-
veËala za Ëetrtino. Za pribliæno deset od-
stotkov naj bi bila po novem veËja tudi
proizvodnja elektriËne energije, pri Ëemer
pomeni deleæ proizvodnje HE Vuhred
dvanajst odstotkov letne proizvodnje
Dravskih elektrarn in tri odstotke letne
proizvodnje vse elektriËne energije v Slo-
veniji. Investicijska vrednost prenove je
znaπala sedem milijard tolarjev, v sklopu
prenove HE Vuhred pa so bili prenovljeni
vsi trije agregati, skupne in pomoæne na-
prave elektrarne, izvedena so bila tudi
gradbena sanacijska dela na objektu. 

Brane JanjiÊ

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

PODPRLI KONCEPT
MO»NE 
GOSPODARSKE
ZBORNICE
Na πesti seji upravnega odbora Gospodar-
ske zbornice Slovenije, ki je potekala ko-
nec oktobra v prostorih GZS v Ljubljani,
so se Ëlani strinjali, da Slovenija nujno
potrebuje strategijo svojega razvoja. Kot
so poudarili, bi morala biti ta strategija
veliko bolj konkretna in πe bolj natanËno
opredeliti, kaj Slovenija kot celota potre-
buje, predvsem pa, v katero smer naj se
razvija gospodarstvo. Nekateri razprav-
ljalci so opozorili tudi na neprimerno in
nespodbujevalno delovno-pravno zakono-
dajo. Med drugim so podali tudi predlog,
da naj ustrezne strokovne sluæbe preveri-
jo, ali lahko GZS sproæi ustavni spor o za-
konu o dohodnini, saj je ta zelo omejeva-
len in nespodbuden za vlaganje v domaËa
podjetja. V zadnjem delu sreËanja pa so
Ëlani upravnega odbora razpravljali tudi
o poloæaju Gospodarske zbornice Sloveni-
je. Kot je med drugim opozoril predse-
dnik Joæko »uk, bi se morala ta razprava
kmalu prevesiti iz poenostavljenih in eno-
stranskih kritik v poglobljeno ter na dej-

16 Foto Duπan Jeæ

HE Vuhred
poslej v

omreæje z
novo moËjo.
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stvih temeljeËo vsebinsko analizo o tem,
kakπno zborniËno ureditev potrebujemo v
Sloveniji. Pri tem so se razpravljavci stri-
njali s konceptom moËne in neodvisne go-
spodarske zbornice, ki jo lahko zagotovi
le obvezno Ëlanstvo. Glede kritik so oceni-
li, da so neupraviËene, da pa je poloæaj, v
katerem se je v tem trenutku znaπla GZS,
priloænost tudi za racionalne ukrepe in
premisleke, kako prenoviti poslovanje
zbornice. Tako je vodstvo GZS æe uvedlo
nekatere kratkoroËne in tudi dolgoroËne
ukrepe, ki naj bi pripeljali do prenovlje-
ne, sodobnejπe gospodarske zbornice.

Miro Jakomin

IN©TITUT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

VHRU©EVJU 
IZKORI©»AJO 
GEOTERMALNO 
ENERGIJO
Da govorjenje o moænostih izkoriπËanja
geotermalne energije v Sloveniji ni ≈iz trte
izvito√, dokazuje tudi vgradnja sistema
gretja in hlajenja z geotermalno energijo v
PodruæniËni osnovni πoli Hruπevje. Pri
izvedbi tovrstnega projekta so uspeπno so-
delovali ObËina Postojna, Inπtitut za
obnovljive vire energije Kranj, podjetje
Elektro Primorska in Druπtvo zelenega
okolja iz Hruπevja. Kot je povedal direk-
tor IOVE Boæo DukiË, so letos v omenje-
nem objektu vgradili geosondo, izolirali
stropne konstrukcije, sanirali ogrevalni
sistem, vgradili regulacijo ogrevanja in
preuredili ogrevalni sistem na nizko tem-
peraturni reæim. S tem so precej zmanjπa-
li porabo energije, dosedanji vir energije
nadomestili z obnovljivim virom, zmanj-
πali emisije toplogrednih plinov in zniæali
stroπke za ogrevanje. Pri opisu prednosti
tega sistema je DukiË omenil tudi predvi-
deno izboljπanje na okoljevarstvenem po-
droËju, kjer naj bi emisije ogljikovega di-
oksida zmanjπali za 16 ton na leto. Ker
kompletna zamenjava ogrevalnega sistema
ne bi bila smotrna, so kot dodaten oziro-
ma rezervni vir ogrevanja pustili kotel na
kurilno olje, ki se bo vklopil ob skrajnih
zunanjih temperaturah. Sicer pa so v
osnovni πoli Hruπevje poleg izkopa petih
vrtin, vgradnje sistema cevi ter drugih sa-
nacijskih in inπtalacijskih del vgradili πe
toplotno Ërpalko podjetja Termotehnika s
priklopno moËjo 10 kilovatov, ki naj bi
zagotovila 35 kilovatov toplotne moËi. To-
plotna Ërpalka bo grela tudi sanitarno vo-
do, ki so jo doslej ogrevali z elektriko. Po
besedah DukiËa bodo odslej za 35 kilova-
tov toplote plaËali najveË 10 kilovatov, ra-
zliko - vsaj 25 kilovatov, pa jim bo poda-

VLADA RS

SPREJETA UREDBA O
KONCESIJI ZA RABO VODEVIH
Konec oktobra je vlada RS na seji sprejela
uredbo o koncesiji za rabo vode za pro-
izvodnjo elektriËne energije na delu reke
Save od Jeæice do Suhadola. Po sporoËilu
vladnega urada za informiranje bo konce-
sija podeljena brez javnega razpisa obsto-
jeËemu imetniku koncesije za rabo vode
za proizvodnjo elektriËne energije v hidro-
elektrarnah na delu zgornje Save v HE
MavËiËe in HE Medvode ter v hidroelek-
trarnah na delu spodnje Save od HE Vr-
hovo do HE Mokrice, in sicer na podlagi
njegove pobude za poveËanje obsega pro-
izvodnje elektriËne energije v enotno vode-
nemu sistemu pretoËnih hidroelektrarn na
delih zgornje, srednje in spodnje Save. V
omenjeni uredbi so med drugim oprede-
ljena tudi doloËila glede plaËevanja konce-
sije (predvsem viπina), medtem ko so
obmoËje izvajanja koncesije in pogoji, pod
katerimi se izvaja koncesija za rabo vode,
podrobneje doloËeni v prilogi kot sestav-
nem delu te uredbe. Poleg opisa o pome-
nu hidroelektrarn na omenjenih delih reke
Save so v omenjenem uradu poudarili tu-
di, da bo slovenski EES z zgrajeno celotno
verigo hidroelektrarn na Savi (zraven veri-
ge hidroelektrarn na Dravi) dobil drugo
moËno proizvodno hrbtenico obnovljive
energije. NaËrtovana veriga hidroelek-
trarn na Savi naj bi postala glavni obnov-
ljivi vir energije iz domaËih virov, ki ga je
mogoËe πe izkoristiti za proizvodnjo ener-
gije. Sicer pa poleg koristnih energetskih
uËinkov pri zgraditvi hidroelektrarn na re-
ki Savi priËakujejo tudi vrsto pomembnih
vodnogospodarskih, razvojno gospodar-
skih in drugih uËinkov.

Miro Jakomin
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rila mati Zemlja. VeË o pomenu vgradnje
sistema za ogrevanje in hlajenje z geoter-
malno energijo je bralcem dostopno tudi
na spletni strani IOVE: www.geoson-
da.com.

Miro Jakomin

SLOVENSKO DRU©TVO HKT 

NUJNA ZA©»ITA 
PRED TUJO 
KONKURENCO
Slovensko druπtvo hladilne in klimatiza-
cijske tehnike je v zaËetku novembra v
Laπkem organiziralo tradicionalno posve-
tovanje, tokrat æe sedmo po vrsti. Kot
obiËajno, je bila tudi tokrat navzoËa veËi-
na strokovnjakov s podroËij hlajenja in

klimatizacije. Posvetovanje je bilo name-
njeno predstavitvi novih zamisli in tehni-
Ënih reπitev na omenjenih podroËjih ter
njihovemu ovrednotenju s staliπËa ekolo-
gije in ekonomiËnosti. Na strokovnem sre-
Ëanju je svoje prispevke predstavilo sko-
raj dvajset avtorjev, na okrogli mizi pa so
si mnenja in staliπËa izmenjali predstavni-
ki vseh dejavnih udeleæencev na trgu to-
plotnih Ërpalk (prispevki bodo objavljeni
tudi v zborniku). Razpravljali so tako o
domaËih in tujih izkuπnjah na podroËju
hlajenja in klimatizacije in med drugim
omenili tudi birokratske ovire pri vgra-
dnji toplotnih Ërpalk za ogrevanje. Po
mnenju nekaterih udeleæencev je ena od
preprek za πirπo uporabo toplotnih Ërpalk
za ogrevanje tudi v neizobraæenosti in ne-
zanimanju projektantov. Na okrogli mizi
je bil glavni poudarek namenjen vpraπa-
nju, kaj storiti, da bi se πe pravoËasno za-
πËitili pred prodorom cenenih toplotnih
Ërpalk z Daljnega vzhoda, saj lahko zasi-
tijo naπ trg. Kot so menili v sklepnem de-
lu, je treba Ëim prej vzpostaviti konstruk-
tivno povezovanje proizvajalcev, proda-
jalcev, monterjev, projektantov, dræavnih
agencij in drugih akterjev na tem po-
droËju.

Miro Jakomin

ETRA 33

ZANIMANJE 
ZA IZOBRAÆEVANJE 
O TRANSFORMA-
TORJIH
Letos se je naπa edina tovarna transfor-
matorjev Etra 33 odloËila, da svojim kup-
cem predstavi svoje delo in proizvode na
nekoliko drugaËen naËin, kot jih je obi-
Ëajno na sejmu Sodobna elektronika. Sre-
di novembra so v Ljubljani dva dni zapo-
red organizirali celodnevni seminar, in si-
cer en dan za distributerje in Eles in dru-
gi dan za proizvajalce elektriËne energije
in industrijo. Vsak dan se je izobraæeva-
nja udeleæilo po veË kakor 40 udeleæen-
cev.
Vodilni delavci Etre 33 in njihovi strokov-
njaki so po uvodnih predstavitvenih pre-
davanjih predstavili teænje in smeri ra-
zvoja energetskih transformatorjev, ki so
ga bili ti deleæni v skoraj 120-letnem ob-
dobju od njihovega nastanka. Kot je dejal
Istok Jerman, se je njihova moË od zaËe-
tnih nekaj kVA dvignila do danaπnjih
3000 MVA; nazivna napetost dosega æe vr-
toglavih 1250 kV; doseæene mejne moËi in
napetosti niso dokonËne; strm dvig moËi
in napetosti spremlja nenehni razvoj ma-
teriala in tehnologije izdelave; izgube, di-
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menzije in πumi pa nenehno upadajo. »e-
prav se z leti temeljni principi gradnje
transformatorjev niso spremenili, smo
priËe stalnim izboljπavam pri njihovi izde-
lavi, padanju mase vgrajenega materiala
na enoto moËi in veËanju mejnih vredno-
sti skladno z rastoËimi potrebami trga.
Standardi, ki jih morajo izpolnjevati, se
stalno dopolnjujejo, prav tako koliËina
znanja in vedenja o vgrajenih tehnoloπkih
komponentah. Ker je æivljenjska doba
transformatorjev odvisna od tega, kako ti
obratujejo in kakπno je njihovo vzdræeva-
nje, so posebno predavanje izobraæeval-
nega seminarja namenili priporoËilom gle-
de vzdræevanja.
Mlajπi Etrin strokovnjak Borut Praπnikar
je predstavil hrup transformatorjev in
standarde, ki jih njihovi transformatorji
pri tem dosegajo. Posebej je poudaril, da
je doseganje najniæjih vrednosti hrupa ra-
zmeroma drago, saj zniæevanje hrupa za

en decibel dvigne ceno transformatorja za
en odstotek. V »rnuËah sproti spremljajo
vse zahteve tako okolja kot investitorjev
in razvojnih institucij in jih vgrajujejo v
svoje transformatorje. Tudi o tem, kak-
πne so tehnoloπke novosti pri izdelavi nji-
hovih transformatorjev, je tekla beseda
na seminarju. Organizatorji niso pozabili
tudi na predstavitev novosti in izkuπenj iz
tujine. Predstavniki njihovih dobaviteljev
iz ©vice in NemËije so predstavili novosti
pri tehnologijah s svojega podroËja.
Glede na dober obisk, ustrezna predava-
nja, konstruktivno razpravo bodo v Etri
33 zagotovo πe kdaj organizirali podoben
izobraæevalni seminar, ki jih po besedah
navzoËih pri nas v taki obliki primanjku-
je.

Minka Skubic
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a ravni EU regulatorji
sodelujejo med sabo in z
ustanovami EU, ki ima-
jo pristojnosti na po-

droËju energetike. Leta 2004 sta
predvsem firenπki in madridski
forum napovedala nekatere spre-
membe, ki ne bodo pomembne le
za regulatorje, temveË za celotno
energetiko in πe posebej za reguli-
rana podjetja.

Najpomembnejπe
usmeritve Evropske unije
Na podroËju elektriËne energije
je bila πe zlasti pomembna odloËi-
tev 11. firenπkega foruma, ki je
bil 16. in 17. septembra, da se o
zelo pomembni temi - dodeljeva-
nju prezasedenih Ëezmejnih zmo-
gljivosti - razpravlja na sedmih
≈mini forumih« s sodelovanjem
dræav, ki jih doloËena meja zade-
va. Delo bo koordiniral CEER,
navzoËa pa bo tudi evropska ko-
misija. To lahko pomeni zaËetek
regionalizacije in spremembo
vzorca notranjega evropskega
energetskega trga. Isti forum je
razpravljal tudi o navodilih za
mehanizem za poravnavo med si-
stemskimi operaterji prenosnih
omreæij posameznih dræav. Odlo-
Ëil je, da se fond za poravnavo ne
bo poveËeval ne glede na to, kak-
πna bodo in kdaj bodo uveljavlje-
na nova navodila.
Drug pomemben dogodek je bil
21. septembra, in sicer skupno
zasedanje energetskih regulator-
jev in institucij, pristojnih za
varstvo konkurence na ravni EU
in dræav Ëlanic. Evropska komi-
sija ugotavlja pomanjkljivosti v
delovanju trga z energijo in zah-
teva od teh ustanov sodelovanje z

regulatorji. PriËakovati je, da
bodo v prihodnje te ustanove s
svojimi pristojnostmi in sredstvi
dejavneje posegale v energetski
sektor dræav EU.
Poleg navedenega je evropska
komisija na 8. madridskem foru-
mu, ki je bil 8. in 9. julija letos,
napovedala, da bodo doslej neza-
vezujoËa navodila za dobro pra-
kso kmalu dobila zavezujoËo for-
malno obliko, najverjetneje
uredbe EU. To bi imelo daljnose-
æne posledice zlasti za regulirana
podjetja.
Navedeno kaæe, da je na ravni
EU zelo moËna politiËna volja in
odloËenost odpirati trg z elektri-
Ëno energijo in zemeljskim pli-
nom, Ëeprav se pri tem evropska
komisija zaveda tudi stranskih
uËinkov, kot je na primer nevar-
nost pomanjkanja naloæb, pre-
dvsem v nove proizvodne vire
elektriËne energije. To je nekoli-
ko omiljeno s spodbudami za
uËinkovito rabo energije in upo-
rabo obnovljivih virov energije.
Tako tudi ni nakljuËje, da je v
zadnjem Ëasu postala prednostna
naloga prav odpiranje trgov v so-
sednjih dræavah jugovzhodne
Evrope po pravilih, ki veljajo v
EU. Za uveljavitev pravil po vzo-
ru EU bo sklenjena meddræavna
pogodba ECSEE med EU in dr-
æavami jugovzhodne Evrope. Po-
godba pa ne uvaja samo novih
pravil, temveË tudi ustanove, ki
bodo delovale po vzoru EU. Pre-
dvidene so naslednje ustanove
oziroma organi: svet ministrov,
skupine stalnih visokih predstav-
nikov, regulatorski svet in forum
regulatorjev. Pogodba je tik pred
podpisom.

Zgovorne so tudi Ëedalje glasnej-
πe zahteve po tem, da dræave EU
in jugovzhodne Evrope omogoËi-
jo vstop oziroma olajπajo nadalj-
nji dotok zasebnega kapitala v
sektor. 

Ustanove, ki usmerjajo 
in doloËajo pravila
Regulatorji se zavedajo svoje vlo-
ge in jo opravljajo v razliËnih dr-
æavah nekoliko razliËno, vendar
pa ta razliËnost ni posledica vrste
lastniπtva podjetij. S povezova-
njem regulatorji tudi izmenjujejo
znanja in izkuπnje, veËje sodelo-
vanje pa postopno prinaπa tudi
posredne koristi. Javna agencija
RS za energijo se zaveda svojih
moænosti in pristojnosti, v okviru
zakonodaje pa uporablja svoj
manevrski prostor tako, da delu-
je primerno slovenskim razme-
ram in v korist Slovenije. Najpo-
membnejπe ustanove oziroma
zdruæenja, ki vplivajo na dogaja-
nje v energetiki v EU, so: Svet ev-
ropskih energetskih regulatorjev,
forumi regulatorjev za elektriËno
energijo in zemeljski plin ter sku-
pina evropskih regulatorjev za
elektriËno energijo in zemeljski
plin.

Svet evropskih energetskih
regulatorjev 
Svet evropskih energetskih regu-
latorjev (CEER) je nastal iz po-
trebe po sodelovanju in usklaje-
vanju staliπË in predlogov, ki jih
energetski regulatorji zastopajo v
razmerju do interesnih skupin,
energetskih podjetij in πe posebej
ustanov EU. Ustanovljen je bil
leta 2001, zdaj pa æe leto dni de-
luje kot neprofitno druπtvo po
belgijskem pravu. 
Delo v CEER poteka na veË rav-
neh. Generalna skupπËina poleg
finanËnih zadev tudi potrjuje ak-
te, ki jih objavi CEER, na primer
poroËila, ugotovitve, predloge ali
staliπËa. NajveË razprav in uskla-

VROPSKA KOMISIJA
NAPOVEDUJE SPREMEMBE 
E

Javna Agencija RS za energijo je po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo dobila nove odgo-
vornosti in dodatne naloge, pa tudi nove pri-
loænosti za sodelovanje. 

N

20

Nas stik 11  24.11.04  18:05  Page 20



jevanj poteka na ravni petih de-
lovnih skupin za podroËja elek-
triËne energije, zemeljskega pli-
na, enotnega energetskega trga,
regionalnega trga, letos pa je bila
ustanovljena πe skupina za infor-
matiko in primerjalne analize. V
delovnih skupinah deluje tudi
veË podskupin za posamezne te-
me oziroma problematiko. Vsaka
podskupina, v kateri je le nekaj
posameznikov iz razliËnih regula-
torjev, oblikuje osnutke doku-
mentov in pripravljajo razliËne
analize. Osnutke predloæijo de-
lovni skupini, v kateri so zasto-
pani vsi regulatorji. Ta se obËa-
sno sestane in uskladi vsebino do-
kumenta, obliko in formulacije.
Z dokumentom je seznanjen vsak
regulator, ki ima poleg Ëlanov in
zastopnikov tudi kontaktno ose-
bo. Usklajen dokument potrdi
generalna skupπËina, ki je od
ureditve statusa CEER zasedala
desetkrat. 

Agencija je polnopravna Ëlanica
CEER, vendar glede na obseg de-
la selektivno sodeluje zlasti pri
temah, ki so pomembne za Slove-
nijo.

Forumi regulatorjev 
za elektriËno energijo 
in zemeljski plin
Forum regulatorjev za elektriËno
energijo je zasedal enkrat do
dvakrat na leto v Firencah, za-
dnji dve leti pa v Rimu. Forum
regulatorjev za zemeljski plin za-
seda v Madridu. Na obeh foru-
mih so navzoËi regulatorji vseh
dræav EU in kandidatk za Ëlan-
stvo, predstavniki vlad veËine dr-
æav, predstavniki Evropske ko-
misije in predstavniki zdruæenj
in interesnih skupin, kot so ener-
getska podjetja vseh vrst, odje-
malci, trgovci in dobavitelji, stro-
kovna javnost. Foruma nista for-
malna oblika odloËanja, vendar
so sklepi, navodila in priporoËila
teh forumov zaradi πiroke ude-
leæbe in vsestranske zastopanosti
legitimni in zato zelo vplivni glede
odloËitev evropskih ustanov, pre-
dvsem evropske komisije.
Po zgledu firenπkega foruma se
za regionalni energetski trg ju-
govzhodne Evrope, dræav nekda-
nje Jugoslavije, Albanije, Bolga-
rije, Romunije in TurËije obliku-
je nov forum regulatorjev za
elektriËno energijo, ki zaseda v
Atenah. Posebno vlogo na tem tr-
gu imajo tudi sosednje dræave
EU, to so Avstrija, GrËija, Itali-
ja, Madæarska in Slovenija.

Skupina evropskih 
regulatorjev za elektriËno
energijo in zemeljski plin
Skupina evropskih regulatorjev
za elektriËno energijo in zemelj-
ski plin (ERGEG) je nastala leta
2003 z odloËitvijo Evropske ko-
misije kot odbor evropske komi-
sije. »lani ERGEG so regulatorji
posameznih dræav EU, uporablja

pa iste delovne skupine, le da jih
zaradi razlikovanja imenuje cilj-
ne oziroma fokusne skupine, ki
pa jih sestavljajo in vodijo isti
ljudje kot delovne skupine CE-
ER. Leta 2004 delujeta ciljni sku-
pini za elektriËno energijo in ze-
meljski plin, v delovnem naËrtu
za leto 2005 je predvidena tudi
ciljna skupina za varstvo pora-
bnikov.
Na videz nepotrebno podvojitev
vloge in dela regulatorjev si lahko
razlagamo kot naËin, kako vpeti
delo druπtva CEER v odloËeval-
ski proces evropske komisije. De-
lo ciljnih skupin se nanaπa pre-
dvsem na teme, pri katerih ima
evropska komisija doloËene pri-
stojnosti.
Pri tem pa CEER ne podlega sku-
πnjavi, da bi prepustil pobudo
komur koli in nadaljuje z nara-
πËajoËim obsegom in intenzivno-
stjo dela pri pripravi strokovnih
gradiv, staliπË in priporoËil. Po-
leg tega morajo na primer analize
stanja in poroËila ter priporoËila
ali staliπËa odraæati pogled regu-
latorjev, ki jih nato ERGEG do-
polnjuje v svoj prispevek k ure-
ditvi, pravnemu redu EU in
ustvarjanju dobre prakse. Tako
se staliπËa in priporoËila regula-
torjev prek ERGEG odraæajo v
odloËevalskem procesu ustanov
EU.

Agencija se zaveda tudi
tveganj 
Agencija se zaveda tudi tveganj,
ki nastajajo ob povezovanju med
regulatorji in ustanovami EU; ti
bi se lahko na primer pokazali
tudi kot poskusi vplivanja na de-
lo in odloËitve. V agenciji zaupa-
mo v lastno znanje, delo in izku-
πnje, ki smo si jih nabrali v za-
dnjih letih. Uporabljamo tudi
znanja in izkuπnje zunanjih stro-
kovnjakov, ki jih na primeren
naËin prenaπamo v svoje delova-
nje. PrepriËani smo, da bo ob do-
brem sodelovanju z dræavnimi
organi in udeleæenci na trgu to
mogoËe tudi v prihodnje.

mag. Marko SenËar
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Foto arhiv agencije

Mag. Marko SenËar:
flV agenciji zaupamo
v lastno znanje, delo

in izkuπnje, ki smo si jih
nabrali v zanjih letih.«
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HS
E a letoπnji strateπki kon-

ferenci so predstavili na-
loge, izhajajoËe iz Ra-
zvojnega naËrta skupine

HSE 2004/2013, osvetlili stanje
slovenskega trga z elektriËno
energijo, pregledali æe izvedene
naloæbe v nove proizvodne zmo-

gljivosti in predstavili moæne no-
ve projekte. Mag. Drago Fabijan,
generalni direktor HSE, je v uvo-
du konference osvetlil situacijo
slovenskega energetskega trga in
ugotovil, da elektroenergetska bi-
lanca Slovenije kljub sprejeti
odloËitvi o novem investicijskem

ciklusu πe vedno kaæe bistven pri-
manjkljaj domaËih virov elektri-
Ëne energije v obdobju po letu
2003; na leto se ta primanjkljaj
giblje med 20 in 25 odstotki, za-
radi Ëesar je Slovenija neto uvo-
znica elektriËne energije. Tudi si-
cer liberalizacija, deregulacija in
privatizacija trgov elektriËne
energije v starih in novih Ëlani-
cah Evropske unije ter v dræavah
Jugovzhodne Evrope kaæejo na
to, da ni veËjih vlaganj v nove
proizvodne zmogljivosti, zato bo
po letu 2010 veËina dræav uvo-
znic elektriËne energije.
≈Veliko smo sicer naredili na ka-
kovosti energije in na uravnote-
æenosti virov. Nastavili smo

SPE©NA DRUGA STRATE©KA
KONFERENCA 
U

Konec drugega novembrskega tedna je bila v Rib-
nem pri Bledu strateπka konferenca skupine HSE,
ki so se je udeleæili direktorji druæb skupine HSE
skupaj s strokovnimi sodelavci, ki so vkljuËeni v
uresniËitev zastavljenih ciljev po druæbah. »astni
gost strateπke konference je bil minister za okolje,
prostor in energijo mag. Janez KopaË.

N
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Sindikat pohvalno
o strateπki konferenci HSE
Na dvodnevni strateπki konferenci Hol-
dinga Slovenske elektrarne in podjetij, ki
delujejo v tem okviru, so bili navzoËi tudi
predstavniki Sindikata delavcev dejavno-
sti energetike Slovenije.
Kot je po sreËanju povedal predsednik
SDE Franc Dolar, je priprava in izvedba
konference odliËno uspela. flNa tem sreËa-
nju so bili predstavljeni kakovostni pro-
grami z dobrimi usmeritvami. Vidi se, da
HSE res uspeπno posluje na vseh podroËjih
svojega delovanja. V SDE Slovenije ugo-
tavljamo, da je vodstvo HSE sicer zelo trd
pogajalec, hkrati pa tudi korekten in soli-
den partner, saj vedno uresniËi tisto, o Ëe-
mer smo se dogovorili za pogajalsko mizo.
Vsekakor je zelo spodbudno, da HSE pri
svojem delovanju upoπteva tudi svoje soci-
alne partnerje.« Sicer pa se v tem Ëasu v
Sindikatu delavcev dejavnosti energetike
Slovenije pripravljajo na sklic seje pred-
sedstva SDE in konference SDE, ki bo
predvidoma potekala v sredini decembra.
Na teh sreËanjih bodo pregledali in preve-
rili dosedanje letoπnje delovanje sindikata
in se opredelili do aktualnih izzivov, kot

so ustanavljanje Holdinga slovenske di-
stribucije (HSD), priprave na sreËanje z
novo vladno ekipo in druge sindikalne de-
javnosti v letu 2005. V vodstvu SDE Slo-
venije razmiπljajo tudi o strateπki konfe-
renci SDE, ki naj bi jo sklicali takoj po
izvolitvi nove vlade RS. Po besedah Do-
larja so se razmere v zadnjem Ëasu precej
spremenile, zato se mora SDE Slovenije
Ëim prej strateπko opredeliti, kako bo na
podlagi æe zaËrtanih sindikalnih usmeri-
tev, sprejetih na kongresu, deloval v pri-
hodnjem obdobju. Glede nove vlade RS
sindikalisti priËakujejo, da si bodo z nje-
nimi predstavniki korektno izmenjali svo-
je poglede in usmeritve ter se potem odlo-
Ëali za vse nadaljnje korake. »eprav sle-
herna zamenjava vladne ekipe prinaπa ve-
like spremembe in neznanke, sindikalisti
vseeno priËakujejo korektno sodelovanje z
novimi socialnimi partnerji, predvsem na
podroËju ekonomskega in socialnega polo-
æaja delavcev, zaposlenih v slovenski ener-
getiki.

Miro Jakomin
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ustrezno strukturo hidro in ter-
mo virov, s katero lahko vzdræu-
jemo varno in zanesljivo oskrbo
Slovenije z elektriËno energijo - v
prihodnje bomo sicer morali po-
veËati tudi deleæ energije iz
obnovljivih oziroma alternativ-
nih virov. Bolj pa moramo biti
pozorni na dejstvo, da se bodo
rezultati prihodnjih investicij po-
kazali πele po letu 2006. Izku-
πnja, ki nas opozarja na to, da
moramo v energetiki razmiπljati
in ukrepati dolgoroËno, saj je Ëas
od zaËetka razmiπljanja o projek-
tu do novih proizvodnih virov
dolg. V Skupini HSE se tega za-
vedamo, zato iskanju novih mo-
ænih projektov, ki bodo tudi eko-
nomsko upraviËeni, namenjamo
posebno skrb. Tudi z vidika dej-
stva, da bodo dolgoroËno na vse
bolj globalnem trgu obstali le ve-
liki igralci,« je pojasnil mag. Dra-
go Fabijan Z njim se je strinjal
tudi minister za okolje, prostor
in energijo mag. Janez KopaË, ki
je bil gost strateπke konference
zadnji dan: ≈Elektrika postaja
strateπka surovina in stabilnost
oskrbe bo vedno bolj odvisna od
domaËih proizvajalcev. Slovenija

je æe danes bistveno preveË odvi-
sna od uvoza elektriËne energije,
zato si mora prizadevati za zgra-
ditev objektov doma.«
HSE se je æe ob svoji ustanovitvi,
intenzivneje pa leta 2003, po
koncu prve strateπke konference,
lotil priprave nabora moænih
projektov in lokacij za zgraditev
novih zmogljivosti za proizvo-
dnjo elektriËne energije. V zvezi s
tem je bilo sprejetih veË pomem-
bnih odloËitev: za zgraditev Ër-
palne HE AvËe, katere gradnja se
je s poloæitvijo temeljnega kamna
zaËela septembra 2004; za obno-
vo HE ZlatoliËje, ki je v fazi pro-
jektiranja; za dograditev dveh
plinskih turbin k bloku 5 Termo-
elektrarne ©oπtanj; in seveda za
nadaljevanje gradnje HE na spo-
dnji Savi, najveËjega slovenskega
energetskega projekta, katerega
izvedba poteka po naËrtih, prva
elektrarna v verigi, HE Boπtanj,
pa bo zaËela obratovati leta 2006.
Druga strateπka konferenca sku-
pine HSE je tudi pokazala, da so
v okviru skupine moæni πe neka-
teri novi projekti.
Na drugi strateπki konferenci
skupine HSE so bili predstavljeni

tudi osnutki poslovnih naËrtov
druæb skupine HSE za leto 2005.
NaËrti kaæejo, da je skupina HSE
na dobri poti, da doseæe kljuËne
strateπke cilje: poveËanje konku-
renËnosti druæb, ki jo dosega z
zniæevanjem stroπkov, ter zgradi-
tvijo novih proizvodnih zmoglji-
vosti. Zaradi za elektrogospodar-
stvo izjemno ugodnega leta pa je
priËakovati, da bodo letos vse
elektrarne v skupini HSE prese-
gle proizvodne naËrte in da bodo
poslovale pozitivno. 
Namen 2. strateπke konference
skupine HSE je bil v celoti dose-
æen, saj vsi rezultati in naËrti do-
kazujejo, da z izkoriπËanjem la-
stnih energetskih virov in stro-
kovnega znanja skupina HSE ra-
ste in se razvija v konkurenËnega
akterja na globalnem energet-
skem trgu.

Sluæba komuniciranja
HSE
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ot smo æe pisali, so v
©oπtanju sredi oktobra
podpisali s Siemensom
pogodbo za dobavo

dveh plinskih turbin s po 42 MW
za prigradnjo k petem bloku. S to
naloæbo se bo skupna moË TE©
poveËala s sedanjih 755 MW na
839 MW in dvignil skupni izkori-
stek bloka pet za 3,8 odstotka ob
18-odstotnem zniæanju CO2. Po
besedah mag. Uroπa Rotnika, di-
rektorja TE©, v tem Ëasu pri tem
projektu veliko delajo na pogod-
bah z Geoplinom in prikljuËitvi
TE© na plinsko omreæje. Pogod-
ba, ki jo bodo sklenili z Geopli-
nom, jih zavezuje, da bodo imeli
tak odjem, kot so napovedali in
za kar bo naËrtovan nov plinovo-
dni krak od ©entruperta do ©oπ-
tanja. Trenutno jim dobavitelj
zagotavlja ustrezne koliËine plina
za leto 2007, da bodo lahko obra-
tovali z 84 MW moËi plinskih tur-
bin, za naslednje leto πe za doda-
tnih 42 MW. »e TE© ne bo upo-
rabljala naËrtovanega novega pli-
novoda, bo morala pokriti stro-
πke njegove gradnje. Na vpraπa-
nje, kaj dvig cen plina na svetov-
nih trgih pomeni za naËrtovane
proizvodne zmogljivosti v TE©,

Rotnik odgovarja, da bo ta dvig
vplival na ceno elektrike povsod
po Evropi in tudi pri nas. Proi-
zvodnja iz prigrajenih 84 MW
plinskih zmogljivosti bo po letu
2007 sestavljala deset odstotkov
vse proizvedene elektrike v TE©.
Projekt prigradnje plinskih enot
k petemu bloku so razdelili v veË
faz, in sicer: pripravljalna in
gradbena dela, plinski enoti s
pripadajoËo opremo, vroËevodni
kotli s cevovodi in energetsko mo-
Ënostni del. NaËrtovana vrednost
naloæbe je 40 milijonov evrov, od
tega sestavljajo plinske turbine
70 odstotkov vrednosti investici-
je. Dobavni roki za turbine so
dve leti, tako da bodo fiziËno gra-

PRIHODNJE V TE ©O©TANJ
VE» ENERGENTOV
V

Vizija TE ©oπtanja je, da ostane naπ najveËji
termoenergetski objekt, ki bo kupcem zagotav-
ljal zanesljivo, varno, konkurenËno in do oko-
lja prijazno elektriËno energijo. Na kratek rok
to z naloæbenega vidika pomeni prigradnjo
dveh plinskih turbin s po 42 MW k petemu
bloku, dolgoroËno pa nadomestitev prvih treh
enot z novo veËjo enoto na premog. DolgoroËni
naËrt elektrarne je poleti potrdila skupπËina
druæbe, vodstvo pa ga je predstavilo tudi na
minuli strateπki konferenci HSE.

K
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Mag. Uroπ Rotnik: flTE© æeli biti 
najbolj fleksibilno podjetje na vseh podroË-
jih svojega delovanja.«

Foto Minka Skubic
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dnjo zaËeli v TE© spomladi leta
2006 in bo naslednje leto pre-
dvsem leto razpisov, izborov in
naroËil.
Da pa bodo v TE©-u lahko dose-
gli svoj dolgoroËni cilj, to je pove-
Ëanje proizvodnih zmogljivosti
ter dolgoroËno zagotavljanje za-
nesljive, varne, konkurenËne in
do okolja prijazne proizvodnje
elektriËne in toplotne energije z
uporabo razliËnih primarnih vi-
rov, so v svoj razvojni naËrt od
leta 2004 do leta 2013 uvrstili po-
leg omenjene naloæbe πe prigradi-
tev plinske turbine s 42 MW k 4
bloku v letu 2008. Ti dve investi-
ciji sta usklajeni z razvojnimi na-
Ërti HSE.

≈Zaradi izteka æivljenjske dobe
prvih treh blokov in z njihovo za-
ustavitvijo povezanega pomanj-
kanja toplote za ogrevanje ©ale-
πke doline, je treba v termoelek-
trarni dograditi naprave za koge-
neracijo v letu 2009. Sprostitev
prostora, kjer stojijo naprave
starih blokov, pa nam omogoËa,
da na tej lokaciji postavimo nov,
πesti blok, ki bi delal na premo-
govni tehnologiji. Tehnologijo
zanj in moænosti njegove umesti-
tve med obstojeËe objekte æe pro-
uËujemo. Ker pa nam lokacija
omogoËa tudi poveËanje instali-
ranih moËi TE©-a s plinom, ra-
zmiπljamo tudi o zmogljivostih na
ta energent, Ëe bodo seveda omo-

goËene transportne poti in zado-
stne zmogljivosti plina do nas,«
pojasni dolgoroËno razvojno vizi-
jo TE ©oπtanj njen direktor, ki
poudarja, da je strategija πoπ-
tanjske termoelektrarne jasna, s
poudarkom na zniæevanju stro-
πkov poslovanja na obstojeËih
parnih enotah, da se bodo πe bolj
pribliæali konkurenci.
Poleg temeljne dejavnosti TE©,
proizvodnje elektriËne energije
in delno toplotne, v elektrarni ve-
liko razmiπljajo tudi o træenju
drugih stranskih produktov nji-
hove proizvodnje, kot so vodik,
kisik, destilirana voda, pepel, sa-
dra. ©e nadalje nameravajo kuri-
ti mesno kostno moko. Med dru-
gim razmiπljajo pa tudi o πolanju
kadrov, træenju znanja in izku-
πenj s podroËja termoelektrarn
kot tudi ogrevanju naselij z lesno
biomaso. 

Minka Skubic
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proizvodnem procesu
NE Krπko rabijo vodo
za hlajenje kondenza-
torja, za kar uporablja-

jo vodo iz Save, in za dopolnjeva-
nje potreb v primarnem in se-
kundarnem delu elektrarne; tu
pa uporabljajo vodo iz sistema za
predpripravo in pripravo vode.
Oba sistema za predpripravo in
pripravo vode sta obratovala veË
kakor dvajset let, vse od zaËetka
obratovanja elektrarne. Zaradi
starosti naprav in opreme so se
stroπki vzdræevanja viπali, rezer-
vnih delov ni bilo veË, zmoglji-
vost sistema je padala, z novo
okoljsko regulativo pa so se poja-
vile πe preobremenitve okolja s
stranskimi produkti, ki nastane-
jo pri regeneraciji ionskih izme-
njevalnikov.
≈Voda, ki pride iz sistema za
predpripravo vode, se uporablja
kot tesnilna voda za tesnjenje Ër-
palk in drugih komponent. Ta
voda je mehansko oËiπËena. Dru-
gi del vode pa potuje v tako ime-
novani WT sistem za pripravo
deminiralizirane vode, ki je zdaj
kombinacija membranskih in
klasiËnih postopkov. Produkt te-
ga sistema je ultra Ëista voda, ki
je namenjena dopolnjevanju po-
treb v primarnem in sekundar-
nem delu elektrarne. Tako pri
nas kot v drugih jedrskih elek-

trarnah uporabljamo tovrstno
vodo, da prepreËimo korozijske
procese in da v sisteme ne vnaπa-
mo nepotrebnih snovi, ki bi se
lahko aktivirale in pomenile nov
vir radioaktivnih odpadkov. Ka-
kovost tehnoloπke vode je predpi-
sana v temeljnih Westinghouso-
vih specifikacijah, s tem, da smo
pri nas zahteve πe poostrili,« po-
jasni pomen priprave vode za je-
drsko elektrarno Krπko Matjaæ
GriËar, inæenir projektive v sluæ-
bi projektnih sprememb Inæeni-

ringa NEK.
Potem ko je bil projekt zamenja-
ve priprave tehnoloπke vode uvr-
πËen v dolgoroËni naËrt elektrar-
ne in je bila konec januarja 2002
narejena tehniËna specifikacija
projekta, so sledile priprave za
mednarodni razpis, ki je izπel
pomladi istega leta. Nanj sta se
javila dva ponudnika. Kot naj-
boljπi je bil izbran IONICS Italba
kot predstavnik ameriπkega IO-
NICS-a. Ko sta obe strani razËi-
stili vsa odprta vpraπanja, je bila
jeseni 2002 podpisana pogodba.

FiziËnih del so se v elektrarni lo-
tili januarja letos z instalacijo za-
Ëasne kontejnerske enote, na ka-
tero so se priklopili z virom suro-
ve vode, produkt pa poπiljali na
star sistem za pripravo deminira-
lizirane vode. V tem Ëasu so zaËe-
li gradbena in druga investicijska
dela v posebni stavbi, kjer se je
nahajal star sistem. Ves ta Ëas od
zamisli do izvedbe del je potekal
proces razvoja modifikacije. O
zahtevnosti omenjene modifika-
cije govori med drugim 13 fasci-

NEK NOVA PRIPRAVA
TEHNOLO©KE VODE
V

Med letoπnjim jesenskim remontom NE Krπko je
bilo poleg vsakoletnih standardnih remontnih
del uvedenih tudi 30 tehniπkih novosti, ki pove-
Ëujejo raven varnosti in stabilnosti elektrarne.
Med veËje tehniËne novosti sodi zamenjava te-
hnologije predpriprave in priprave tehnoloπke
vode. Glavnina projekta je bila opravljenega
pred remontom in med njim, preostali del pa bo
do konca leta. Okrog pet milijonov evrov vre-
dno naloæbo vodi Matjaæ GriËar.

V
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Matjaæ
GriËar

Foto Minka Skubic
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klov projektne dokumentacije,
500 brisanih naËrtov in 500 novih
mehanskih naËrtov ter 700 elek-
triËnih oziroma inπtrumentacij-
skih.
≈Posebnost tega projekta je bila,
da smo morali ves Ëas obratova-
nja elektrarne in tudi med nje-
nim remontom zagotavljati ustre-
zno pripravljeno tehnoloπko vo-
do. Prvotne naprave za ta sistem
so se nahajale na dveh lokacijah:
v posebni stavbi je bil sistem
predpriprave vode, v turbinski
zgradbi pa se je nahajal sistem za
pripravo demineralizirane vode s
klasiËno pripravo ionske izme-
njave. Zdaj je nov sistem, ki
zdruæuje oba sistema, na enem
mestu, in sicer v posebni zgradbi
za predpripravo vode,« opiπe bi-
stvene novosti nove priprave vo-
de Matjaæ GriËar, vodja tega pro-
jekta in ob tem poudari izredno
zahtevnost izvedbe projekta, saj
so morali do letoπnjega jesenske-
ga remonta elektrarne vstaviti
nov sistem priprave vode v obra-
tovanje, ga stestirati, preveriti
njegovo obratovanje in zagotoviti
vodo ustrezne kakovosti za takoj-
πnje napajanje drugih sistemov
po preklopu. Za fiziËni preklop s
starega na nov sistem priprave
vode so imeli med remontom na
voljo πtiri dni. V tem Ëasu so mo-
rali opraviti preklop s starega na

nov kontrolni panel, opraviti
preklope s starih na nove cevovo-
de in postoriti vrsto preostalih
potrebnih del. Po konËanem re-
montu so zaËeli odstranjevati sta-
ro opremo v turbinski zgradbi,
kar pa zahteva veliko pozornosti
in previdnosti, ker se v okolici te
opreme nahaja oprema, ki obra-
tuje. RaËunajo, da bo do konca
leta projekt v celoti konËan.
Matjaæ GriËar v nadaljevanju po-
govora pove, da je sistem skoraj
v celoti avtomatiziran in omogoËa
obratovanje v πtirih obratovalnih
reæimih, kot zahtevajo proizvo-
dni procesi v elektrarni. Kako-
vost vode po vzpostavitvi obrato-
vanja novega sistema je dosti
boljπa, predvsem kar zadeva raz-
topljeni kisik in prevodnost. Pra-
vi, da so veliko Ëasa in pozornosti
pri izvedbi projekta namenili or-
ganizaciji njegove izvedbe. Pri
tehnologiji ni moË veË veliko no-
vega odkriti, natanËno naËrtova-
nje in izvedba del pa zahtevata
posebno skrb. Delo so jim oprav-
ljali domaËi podizvajalci (Sipro
Inæeniring, Elmont, Numip) iz-
branega tujega dobavitelja. Vsa-
ka modifikacija v elektrarni je
unikat; temelji zanjo so izkuπnje
drugih elektrarn, plod lastnega
znanja in izkuπenj ter rezultat so-
delovanja med dobaviteljem in
elektrarno. Da jim je okrog pet

milijonov evrov vredna modifi-
kacija zamenjava tehnologije
predpriprave in priprave vode
tako dobro uspela, ima zaslugo
tako Matjaæ kot vseh njegovih 22
sodelavcev iz projektnega tima in
vsi drugi delavci iz razliËnih sek-
torjev NE Krπko, ki so vedno ra-
di priskoËili na pomoË.

Minka Skubic
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O

er se je poskus iskanja
lokacije za odlagaliπËe
pred dobrim desetle-
tjem neuspeπno konËal,

se je tokrat Agencija RAO tudi na
podlagi mednarodnih izkuπenj in
priporoËil IAEA odloËila za kom-
binirani postopek iskanja lokaci-
je odlagaliπËa NSRAO. Kot je v
uvodu prostorske konference po-
vedal dr. Miran VeseliË, direktor
Agencije RAO, ima v svetu 31 dr-
æav tovrstno odlagaliπËe in samo
osem ga nima, med njimi sta dve
dræavi pred nedavnim dosegli do-
govor o njem, Juæna Koreja, Taj-
van, Nizozemska in naπa dræava
pa nimajo znane niti lokacije.
Skladno z zakonom o ionizirajo-
Ëih sevanjih je naπa dræava dol-
æna najti lokacijo za odlagaliπËe
do konca leta 2008 in najpozneje
do leta 2013 naj bi odlagaliπËe za-
Ëelo obratovati. Skoraj nujno pa
bi bilo treba doseËi, meni dr. Ve-

seliË, da bi bilo - zaradi zapolnje-
nosti zaËasnega skladiπËa v NE
Krπko - trajno odlagaliπËe za tre-
nutno 18.000 kubiËnih metrov
odpadkov iz Krπkega in Brinja
zgrajeno æe do leta 2011. Ponov-
no pa smo sliπali, da z iskanjem
lokacije zamujamo.
Trajno in varno odlaganje
NSRAO je opredeljeno v strategi-
ji dræavnega prostorskega razvo-
ja naπe dræave, ki je to odlagali-
πËe uvrstila med prostorske ure-
ditve dræavnega pomena, ki se
naËrtujejo z dræavnim lokacij-
skim naËrtom. Zaradi posebnosti
kombiniranega postopka izbora
lokacije je dræavni lokacijski na-
Ërt prilagojen zanimanju lokalne
skupnosti in je sam postopek
izredno zahteven in dolg. Spom-
ladi je dal resorni minister pobu-
do za pripravo dræavnega loka-
cijskega naËrta, na podlagi njene
prouËitve je bila sklicana prva

prostorska konferenca z name-
nom, da s postopkom izbire loka-
cije seznanijo vse obËine v Slove-
niji in da odgovorni predstavijo
predvidene korake v preplete-
nem postopku izbire lokacije in
izdelave lokacijskega naËrta ter
naËina vkljuËevanja javnosti v
postopke. Kot je dejala mag. Na-
dja Æeleznik z Agencije RAO, ki
je pooblaπËenec investitorja za
gradnjo odlagaliπËa NSRAO, je
druæbena sprejemljivost tega
objekta kljuËni problem, zato je
vlada v posebni uredbi doloËila
viπino nadomestila lokalni sku-
pnosti, ki se bo vkljuËila v sodelo-
vanje pri izbiri lokacije in bo
omogoËila ustrezne raziskave na
svojem terenu. S temi obËinami
bo Agencija RAO vzpostavila
partnerski odnos, pripadala pa
jim bo tudi odπkodnina v viπini
50 milijonov tolarjev na leto. Ob-
Ëinam, na obmoËju katerih bo
zgrajeno in bo obratovalo odlaga-
liπËe, pa okrog 550 milijonov to-
larjev na leto. »e se bodo v πtirih
mesecih od dne, ko bo Agencija
RAO povabila k sodelovanju vse
slovenske lokalne skupnosti, kar
naj bi se zgodilo πe ta mesec, pri-
javile veË kakor tri obËine, bodo
najprej narejene primerjalne
πtudije in ovrednotena njihova
primernost. Po besedah dr. Vese-
liËa v terenske raziskave in ustre-
znega 50-milijonskega letnega
povraËila zanje ne bodo vkljuËe-
ne veË kakor tri obËine, ki bodo
enakopravno sodelovale pri odlo-
Ëanju. Potem ko se bodo naju-
streznejπe tri lokacije obdelale,
bo za vsako posebej izdelan pre-
dlog lokacijskega naËrta. Ti bodo
javno predstavljeni na drugi pro-
storski konferenci.
Æelimo si le, da se bo obËini Dol
pri Ljubljani - na njenem obmo-
Ëju leæi reaktor v Podgorici in za-
Ëasno odlagaliπËe NSRAO iz in-
dustrije in medicine Brinje- kate-
re pooblaπËenec je na prostorski

A»ETEK DOLGE POTI ZA
ODLAGALI©»E NSRAO
Z

Sredi novembra je bila v Ljubljani dobro
obiskana prva prostorska konferenca za pri-
pravo dræavnega lokacijskega naËrta za
odlagaliπËe nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO) v Sloveniji. Skladno z
zakonom jo je organiziral Urad za prostor-
ski razvoj MOPE. Po uvodnih predstavi-
tvah utemeljenosti pobude za pripravo na-
Ërta, izhodiπË in strokovnih podlag za posto-
pek izbire lokacije je bila dana moænost
udeleæencem prostorske konference, da dajo
pripombe na postopek izdelave prostorskega
naËrta. Agencija RAO pa je dobila æe prve
ponudbe obËine Dol pri Ljubljani za razi-
skave za odlagaliπËe v njihovi obËini.

K
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konferenci naznanil pobudo æu-
pana te obËine za kandidaturo za
lokacijo, pridruæila πe katera ob-
Ëina. Hkrati pa upamo, da so mi-
nule izkuπnje odgovorne nauËile,
da si z nespretnim popularizira-
njem in javnimi polemikami o tej
posebni temi ne bomo zapravili -
po presoji poznavalcev - edine re-
alne lokacije za trajno odlagali-
πËe NSRAO v obËini Krπko in da
bo odlagaliπËe zgrajeno prej, pre-
den bo zaËasno v NE Krπko pre-
polno in s tem postalo omejitveni
dejavnik pri obratovanju elek-
trarne. Tudi na tokratni konfe-
renci smo lahko ponovno sliπali
dejstvo, da je svetovna praksa,
da so obËine, kjer æe stoji jedrski
objekt, bolj sprejemljive za tovr-
stna odlagaliπËa.

Minka Skubic
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ot je znano, se je veËi-
na prebivalcev obËine
Bled 3. oktobra 2004
na referendumu odlo-

Ëila, da bosta mokriπËi Berje in
Piπkovica πe naprej ostali pod ob-
Ëinsko zaπËito obmoËij, na kate-
rih so posegi zakonsko omejeni.
V Savskih elektrarnah Ljubljana
referendumsko odloËitev prebi-
valcev spoπtujejo, nikakor pa se
ne morejo sprijazniti z dejstvom,
da vpraπanje o nadaljnji usodi
HE Moste, ki je za slovenski EES
bistvenega pomena, kljub dolgo-
letnim prizadevanjem πe naprej
ostaja nereπeno. Kot meni Drago
Polak, direktor Savskih elek-
trarn Ljubljana, se bo o nadalj-
nji usodi HE Moste morala zdaj
odloËiti dræava, ki je preko Hol-
dinga slovenske elektrarne veËin-
ska lastnica druæbe SEL.

Ali v tem trenutku v Savskih
elektrarnah Ljubljana sploh πe
obstajajo kakπne moænosti, da
bi projekt HE Moste premakni-
li z mrtve toËke? 
≈Naπa ocena je, da smo na podla-
gi vseh dejavnosti, ki smo jih do-

slej uresniËevali, pa tudi vseh da-
nih moænosti v okviru lokalne
skupnosti Bled, s problematiko
doinstalacije HE Moste obstali na
toËki, kjer se za Savske elektrar-
ne Ljubljana, d. o. o., konËajo
moænosti, da bi projekt zaËeli
izvajati tudi v praksi. Svetnikom
obËine Bled smo predstavili pro-
jekt Modro soæitje in v njem so
prepoznali okoljske in gospodar-
ske koristi za svojo obËino. Toda
zgodila se je civilna iniciativa v
podobi Odbora za reπitev Save
Dolinke, ki je med ljudmi πirila
zavajajoËe informacije o projek-
tu, kljub temu, da nimajo zanje
nikakrπne strokovne utemeljitve.
Z navajanjem neresnic je ustvari-
la negativno razpoloæenje med
ljudmi lokalnih skupnosti in
strah pred prepotenciranimi ne-
gativnimi vplivi takih objektov,
kot so akumulacije na okolje. To
je skupina, ki je usmerjena v oæ-
je podroËje varstva narave. Ne
razumejo tega, da je treba gleda-
ti na varstvo narave kot na varo-
vanje celote, ne le kot posamezne
znamenitosti. V projektih, kot je
HE Moste, vidijo predvsem mo-

ænost za lastno promocijo in ne
vidijo teæav, ki bi jih projekt
obnove HE Moste reπil, pred-
vsem v pogledu varovanja okolja.
Po drugi strani pa je Gorenjsko
ekoloπko zdruæenje podprlo ta
projekt, saj v njem vidi veË pozi-
tivnih okoljevarstvenih vidikov v
primerjavi s tistim, kar bi bilo
treba ærtvovati, da bi to nalogo
celovito uresniËili in tako zadosti-
li vsem vidikom, ki so pri izpelja-
vi tega projekta pomembni - pri
tem mislim na okoljski, varno-
stni, energetski in tudi na eko-
nomski vidik. Teh dobrobiti je za
okolje bistveno veË, kakor bi jih
izgubili na dvokilometrskem od-
seku reke Save. To oceno je spre-
jelo tako podjetje SEL, kakor tu-
di okoljevarstvene in druge stro-

HE MOSTE »EDALJE HUJ©E
TEÆAVE S PRIMARNO OPREMO
V

Kljub neugodni referendumski odloËitvi o usodi
HE Moste so v vodstvu Savskih elektrarn Ljublja-
na πe naprej trdno prepriËani, da je zastavljeni
projekt v celoviti vsebinski zasnovi dober, kar so
potrdile tudi πtevilne strokovne ustanove. Nujno je,
da bi Ëim prej priπlo do zaËetka obnove in doinπta-
lacije tega objekta. Kot kaæe, se je Ërni scenarij, ki
ga je pred leti napovedalo ljubljansko podjetje
IBE, æe zaËel uresniËevati, saj se v delovanju zasta-
rele primarne opreme pojavljajo Ëedalje hujπe teæa-
ve. Bo dræava na oæjem in πirπem obmoËju Bleda,
pa tudi veËjega dela Gorenjske, res doæivela popoln
flfiasko«, ki se bo moËno odrazil tako na energet-
skem kot okoljevarstvenem podroËju?

K
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Drago Polak,
direktor Savskih elektrarn
Ljubljana.
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kovne ustanove znotraj in zunaj
dræave. Tako ne vidim nobenih
pravih razlogov, da projekta HE
Moste ne bi nadaljevali.«

Je zadeva zdaj kaj bolj 
jasna z zakonodajnega oziroma
pravnega vidika?
≈Ker doslej ni bilo sprejetih po-
trebnih podzakonskih aktov k
Zakonu o ohranjanju narave
(ZON-UPB2 - UL 96/2004), tudi
ni bilo jasnega pravnega mnenja
o tem, ali je bil postopek spreje-
manja Odloka o spremembah in
dopolnitvi odloka o razglasitvi
povirij, moËvirij in rastiπË redkih
rastlin v ObËini Bled na ObËin-
skem svetu obËine Bled pravilno
izpeljan ali ne. Zdaj se stvari na
tem podroËju poËasi razËiπËuje-
jo, saj je dræava pred kratkim
vendarle zaËela urejati to zadevo
s podzakonskimi akti. Dejstvo je,
da je dræava na podlagi Zakona o
ohranjanju narave sprejela Pra-
vilnik o doloËitvi in varstvu na-
ravnih vrednot (UL πt. 111/14.
10.2004). Z razvrstitvijo teh na-
ravnih vrednot sta mokriπËi Ber-
je in Piπkovica, ki sta bili zajeti v
spremembi omenjenega odloka, v
pristojnosti dræave.«

Potemtakem je zdaj 
na potezi dræava.
≈Vsekakor. Dræava je s spreje-
tjem omenjenega podzakonskega
akta, ki je bil æal sprejet πele zdaj,
ne pa pred dvema letoma, uredila
to naravno vrednoto v vrednoto
dræavnega pomena. Dræava je
paË nosilka sprejemanja lokacij-
skega naËrta in lahko sledi πirπe-
mu narodnogospodarskemu inte-
resu in odpravi oviro pri nadalje-
vanju sprejemanja lokacijskega
naËrta, ki poteka æe od 2. aprila
1999. Po naπi oceni bi bil tak ko-
rak dræave v tem primeru popol-
noma upraviËen tudi zato, ker je
mokriπËe Berje izpostavljeno pro-
cesom erozije in odnaπanja bre-

gov, poleg tega pa je bilo z Naturo
2000 zaπËitenih sedem drugih
enakih lokacij v Sloveniji. Poleg
tega je v projektu vrsta omilitve-
nih in izravnalnih ukrepov. V
vodstvu Savskih elektrarn Lju-
bljana zdaj priËakujemo, da bo-
sta nova vlada RS in novi mini-
ster, ki bo pristojen za podroËje
energetike, temu projektu naklo-
njena in bosta priægala zeleno luË
za izvedbo tega, za slovenski
EES, pomembnega projekta.«

Kaj ste se v zvezi
s tem dogovorili 
na zadnji seji nadzornega 
sveta Savskih elektrarn 
Ljubljana? 
≈Na 19. redni seji nadzornega
sveta SEL, ki je potekala 15. ok-
tobra 2004, smo Ëlane seznanili z
vso problematiko projekta HE
Moste. Predvsem smo jim pred-
stavili trenutno stanje tega objek-
ta, ki se zaradi odlaganja nujno
potrebne sanacije Ëedalje bolj
poslabπuje. Dejstvo je, da so se
zaËele uresniËevati tiste najbolj
Ërne napovedi, ki jih je podjetje
IBE predvidelo æe pred leti, ko je
projekt prviË zastal. Takrat so
nam jasno povedali, kaj se utegne
zgoditi, Ëe ne bo Ëim prej priπlo

do uresniËevanja tega projekta.
In dejansko se je Ërni scenarij za-
Ëel dogajati in se vse bolj kaæe v
odpovedovanju veË kakor 50 let
stare primarne opreme v HE Mo-
ste. Tako je letos æe priπlo do pre-
bitja visokonapetostnih kablov
35 kV na povezavah generatorja
2 in 3 s stikaliπËem 35 kV (zame-
njani so bili v septembru). Ome-
nil bi tudi, da so energetski blok
transformatorji vseh treh genera-
torjev dobili zaradi slabega sta-
nja izolacije navitja negativno
mnenje EIMV in priporoËajo ta-
kojπnjo zamenjavo. ©e veËjo te-
æavo pa pomenijo slabe izolacij-
ske vrednosti navitij statorjev ge-
neratorjev 1 in 2, saj se obrato-
valna sposobnost le-teh zagotav-
lja s skrajnimi napori in je na-
daljnje obratovanje izredno tve-
gano. Skratka, povsem zastarelo
primarno in tudi sekundarno
opremo je treba nemudoma za-
menjati. Seveda pa odpovedova-
nje opreme ni glavni problem te
elektrarne. Tu πe vedno ostaja
zaradi plazov razpokana strojni-
ca. Razpoke se nenehno poveËu-
jejo, in zaustavitev proizvodnje
na tej lokaciji za daljπe obdobje
je vse bolj realna! In na omenjeni
seji nadzornega sveta SEL je bilo
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tudi k poveËanju proizvodnje za-
radi poveËanih izkoristkov na-
prav. Tako predvsem zaradi po-
veËanih izkoristkov turbin agre-
gatov dosegamo veËjo proizvo-
dnjo in manjπe izgube od genera-
torja do oddajanja energije v
elektroenergetsko omreæje. Oglej-
mo si na primer samo projekt
obnove HE Medvode. Ta projekt
smo zaËeli z obnovo RTP in z re-
konstrukcijo ter s prehodom na
20-kilovoltni napetostni nivo. V
okviru tega projekta smo obËut-
no zmanjπali izgube v transfor-
maciji in hkrati zmanjπali tudi
vse negative vplive na okolje, od
hrupa do problematike olj, πko-
dljivih izpustov, vzdræevanja olj-
nih jam itd. Tako smo v sodelo-
vanju z distribucijskim podje-
tjem Elektro Gorenjska zniæali
izgube v transformaciji za 5.800
MWh.«

In kako je z doseæenimi pri-
hranki in drugimi uËinki na
tem podroËju?
≈Ob povpreËnih cenah, ki trenu-
tno veljajo, so ti prihranki kar
veliki. Zato je bila tudi donosnost
tega projekta in pa povrnitev
stroπkov velika in se vloæena
sredstva povrnejo pribliæno v os-
mih letih. Ker smo uspeπno opra-
vili prehod iz klasiËnih tehnologij
na tako imenovano SF6 tehniko,
so se ob tem zelo poveËali zane-
sljivost obratovanja in pozitivni
vplivi na okolje. Z obnovo HE
Medvode se bodo tudi dejansko
poveËali izkoristki novih turbin,
in sicer bodo 93-odstotni ali celo
veË. V πirπem obratovalnem ob-
moËju se bo zaradi poveËanja
premera gonilnika poveËala tudi
moË agregatov z 10,2 na 13,2 me-
gavata. S tem pa se bo seveda po-
veËala tudi proizvodnja, in sicer
praktiËno za deset odstotkov.«

Miro Jakomin

sklenjeno, da dejansko naredimo
vse potrebne korake, da bi v treh
mesecih uresniËili vse dejavnosti
za ohranitev energetske proizvo-
dnje na lokaciji HE Moste. Poleg
tega je treba poiskati tudi nove
moænosti v zvezi z novimi mo-
menti na podroËju spremenjene
zakonodaje glede obnove in do-
inπtalacije HE Moste.« 

Kaj morate v podjetju SEL
konkretno uresniËiti v nasle-
dnjih treh mesecih? 
≈Jasno je, da si ne moremo privo-
πËiti, da bi ostali brez proizvo-
dnje iz HE Moste. Naπa temeljna
dejavnost je zagotavljanje proiz-
vodnje elektriËne energije v HE
in v naslednjih treh mesecih bo-
mo v SEL pripravili predloge s
tehniËnimi in ekonomskimi oce-
nami, na podlagi katerih se bodo
lastniki lahko odloËili za vlaganja
v zaËasne ukrepe, ki bodo zago-
tovili nadaljnjo proizvodnjo na
lokaciji HE Moste. Po najbolj pe-
simistiËnem scenariju morata
preteËi vsaj dve leti, da bi o æe
prej omenjeni ponovni spremem-
bi odloka o zaπËiti povirij ponov-
no lahko odloËal obËinski svet
obËine Bled. To je Ëas do novih
volitev, v katerem po 74. Ëlenu
Statuta obËine Bled sedanji se-
stav obËinskega sveta nima veË
pravice odloËati. Ker bi se v tem
primeru zadeva zaradi same gra-
dnje zavlekla πe za pet let, lahko
potemtakem priËakujemo, da te-
ga projekta ne bo πe najmanj se-
dem let. Mi pa z zastarelo pri-
marno opremo v HE Moste goto-
vo ne bomo tako dolgo vzdræali,
saj se stanje, kot sem æe dejal,
slabπa iz dneva v dan. Skratka,
naπe predloge bomo posredovali
nadzornemu svetu SEL, ki jih bo
obravnaval in se potem odloËil,
kako naprej. V naslednjih mese-
cih pa raËunamo, da bo nova vla-
da RS sprejela odloËitev za do-
konËanje projekta.«

Kateri so drugi naËrti, ki jih v
Savskih elektrarnah Ljubljana
nameravate uresniËiti v nasle-
dnjem obdobju?
≈Po naËrtu prioritetnih nalog je
na prvem mestu obnova HE Me-
dvode, v okviru katere smo obno-
vo prvega agregata zaËeli 23. fe-
bruarja 2004. Trenutno konËuje-
mo montaæo opreme prvega ob-
novljenega agregata, v kratkem
bomo opravili prvo vrtenje, do
konca leta 2004 oziroma v dneh
po novoletnih praznikih pa je
predvidena prva sinhronizacija
agregata. Leta 2005 bo na vrsti
dvo- oziroma tromeseËno posku-
sno obratovanje, zatem bo sledila
zaustavitev in obnova πe drugega
agregata, v zaËetku leta 2006 pa
bomo ta projekt konËali z daljin-
skim vodenjem obnovljene HE
Medvode iz Centra vodenja
SEL.«

Kaj boste pridobili s projektom
obnove HE Medvode?
≈Z uresniËitvijo tega projekta bo-
sta oba agregata obnovljena, moË
bo poveËana za trideset odstot-
kov, proizvodnja se bo poveËala
za deset odstotkov, agregati iz
HE pa bodo daljinsko vodeni.
Ker smo v SEL precej zastali z
obnovami hidroelektrarn, je se-
veda teæko zniæevati stroπke. Te
bomo temeljito oklestili πele ta-
krat, ko bomo uresniËili potre-
bne obnove hidroelektrarn in jih
vse prikljuËili na daljinsko vode-
nje iz Centra vodenja SEL.
Skratka, v naπem podjetju so po-
glavitni cilji: izvedba obnov in
zgraditve novih HE na reki Savi
ter optimizacija proizvodnje in
zniæevanje stroπkov.«

Kaj ste doslej æe uresniËili na
podroËju racionalne rabe ener-
gije?
≈V okviru obnove obstojeËih hi-
droelektrarn smo doslej æe veliko
prispevali k varstvu okolja, pa

Nadzorni svet Savskih elektrarn Ljubljana se je se-
znanil z informacijo o projektu sanacije in doin-

πtalacije HE Moste in s kritiËnim stanjem primar-
ne opreme na hidroelektrarni ter vodstvu podjetja
SEL naloæil, da nadaljuje vse dejavnosti za ohra-
nitev energetske proizvodnje in iskanje novih mo-

ænosti za izvedbo omenjenega projekta.
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anaπnja druæba postaja
Ëedalje bolj odvisna od
izmenjave razliËnih in-
formacij, katerih πtevi-

lo se naglo veËa. Z veËjo uporabo
in odprtostjo informacijskih si-
stemov pa se je poveËala tudi nji-
hova ranljivost, zaradi Ëesar so
postali zanimivejπi tudi razliËni
sistemi obvladovanja in varova-
nja informacij.
Za kakπne nevarnosti pravza-
prav gre in kako se tega zahtev-
nega podroËja lotevajo v Elesu,
smo se pogovarjali z vodjo sluæbe
za varnostni sistem in civilno
obrambo v tem podjetju Igorjem
Loborcem.

V Eles ste priπli v zaËetku uva-
janja projekta varstvene politi-
ke. Kateri so bili vaπi prvi ko-
raki?
≈Eles je v zaËetku leta 2001 v
okviru uvajanja sistemov uprav-
ljanja poslovnih procesov sproæil
tudi projekt preverjanja in varo-
vanja informacij. Tedaj smo se πe
v okviru Sektorja za poslovno in-
formatiko lotili temeljite analize
obstojeËega stanja, pri Ëemer
smo najprej preverili stanje v sa-
mem sektorju in v dejavnostih,
kjer se je sektor za informatiko
dotikal drugih poslovnih proce-
sov.
Analiza je opozorila na kar 40
neskladnosti, povezanih s kode-
ksom varovanja informacij, in
vse te neskladnosti smo v nada-
ljevanju projekta skuπali s ko-
rektivnimi ukrepi tudi odpraviti
in jih uskladiti z zahtevami med-

narodnega standarda o informa-
cijski tehnologiji oziroma s kode-
ksom za upravljanje varovanja
informacij.«

Sam standard je v naπih 
krajih πe precejπnja novost. 
Koliko Ëasa ga dejansko 
poznajo v svetu in kakπne 
so izkuπnje slovenskih 
podjetij? 
≈Tudi drugaËe je standard BS
ISO/IEC 17799:2000 bolj sveæ,
saj je nastal πele leta 1995. Iz tega
Ëasa izhaja tudi smernica, ki je
evropskim podjetjem naloæila, da
se ravnajo po zahtevah tega stan-
darda, pri Ëemer so se v Sloveni-
ji podjetja z njim zaËela resneje
ukvarjati πele pred slabimi petimi
leti in Eles je bil med prvimi. Po
mojih podatkih ima doslej prido-
bljen tovrstni certifikat v naπi dr-
æavi le nadzorni center IRC Ce-
lje, ki je v osnovi raËunalniπko
podjetje in je uradno potrditev,
da ima vpeljan sistem varovanja
informacij, prejelo lani poleti. Za
primerjavo naj πe povem, da ima
denimo v Veliki Britaniji, ki je
svetovna zibelka uvajanja stan-
dardov kakovosti, od pribliæno
dva milijona podjetij doslej ome-
njeni certifikat manj kakor pet-
sto. Pri nas je v podjetjih poseb-
nih sluæb, ki bi se ukvarjala s tem
podroËjem, πe relativno malo, jih
pa poËasi ustanavljajo. Po zako-
nodaji bi omenjeni standard mo-
rale uveljaviti vse banke, sam
vem za poskuse na poπti, tovrstne
standarde prav zdaj uvajajo na
Zavodu za zdravstveno zavaro-

vanje, vpeljujejo jih menda tudi
v Mercatorju...«

Kakπen je pravzaprav namen
in pomen uveljavitve tovrstne-
ga standarda?
≈Poglavitni namen je zagotoviti
pogoje za bolj varno poslovanje
podjetja ali drugaËe reËeno spre-
jeti potrebne ukrepe za zagotovi-
tev neprekinjenega poslovanja
tudi ob izrednih razmerah. V pri-
meru Elesa pomeni izvajanje to-
vrstnih ukrepov posredno tudi
poveËanje zanesljivosti oskrbe z
elektriËno energijo. Povedano πe
nekoliko drugaËe, smisel vsega
takπnega poËetja je v zniæevanju
meje tveganja, pri Ëemer je seve-
da treba najti pravo razmerje
med stroπki za vzpostavitev uËin-
kovitejπega sistema in tistimi, ki
bi lahko bili posledica uresniËitve
nekaterih dejavnikov tveganja.«

AROVANJE INFORMACIJ
POSTAJA KLJU»NA DEJAVNOST
V

Elektro-Slovenija se je med prvimi podjetji v Slo-
veniji lotilo uvajanja ukrepov, ki sledijo mednarod-
nemu kodeksu varovanja informacij oziroma siste-
mu za upravljanje varovanja informacij. Dolgoro-
Ëni cilj je pridobitev certifikata, ki naj bi tudi ura-
dno potrdil, da Eles obvladuje omenjeni sistem.

D
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Igor Loborec: flNajboljπa zaπËita
je ozaveπËenost zaposlenih.«
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Omenili ste, da je Eles v prvi
fazi odpravil veËino pomanj-
kljivosti, ki jih je pokazala
analiza sistema varovanja.
Kakπni pa so pravzaprav bili
konkretni ukrepi?
≈Ukrepe bi lahko razdelili na tisti
vsem viden del in del, ki se izvaja
v ozadju in ga uporabniki dejan-
sko ne vidijo, zaznajo pa ga lah-
ko v obliki poËasnejπega oziroma
onemogoËenega prenosa nedovo-
ljenih vsebin iz zunanjih v notra-
nja informacijska omreæja. Tako
smo v Elesu vpeljali vrsto ukre-
pov samega fiziËnega varovanja
dostopa, kot so indentifikacijske
kartice, zapore na glavnih vra-
tih, poæarna vrata po hodnikih in
kamere, na drugi strani pa izde-
lali tudi ustrezne organizacijske
predpise, dokupili manjkajoËo
strojno in programsko opremo,
uvedli sistem neprekinjenega na-
pajanja kljuËnih naprav in zago-
tovili rezervni prenos in lokacijo
bistvenih podatkov za nemoteno
obratovanje elektroenergetskega
sistema oziroma rezervni center
vodenja. Gre torej za sklop pro-
jektov ter tehnoloπkih in organi-
zacijskih ukrepov, ki so bili po-
drejeni temeljnemu cilju - obvla-
dovanju sistema varovanja infor-
macij.«

Koliko pa je to stvar podjetja
in koliko posameznikov, ki v
njem delajo?
≈Del odgovornosti je vsekakor
tudi na podjetju, ki mora imeti
vzpostavljen doloËen tehniËni si-
stem varovanja, Ëeprav sta po
mojem mnenju varnost in varo-
vanje informacij predvsem orga-
nizacijske in pravne, in ne toliko
tehniËne narave. V prvi vrsti gre
torej za sistem zagotovitve in po-
veËanje sistema odgovornosti.
Vsak posameznik je zagotovo
najbolj odgovoren za varovanje
informacij, s katerimi razpolaga.
In Ëe bi vsi v podjetju upoπtevali

to odgovornost in se dræali pravil
igre, bi veËji del tovrstnih teæav
odpadel. V tej luËi so posebno za-
nimivi vdori in okuæbe informa-
cijskih sistemov podjetij, pri Ëe-
mer velja, da ni mogoËe povsem
prepreËiti teh poskusov, saj sto-
odstotno zanesljivih sistemov ni.
Poleg tega so tudi na tem podro-
Ëju ≈nepridipravi« vedno korak
pred ≈policisti«. Lahko pa zapo-
slene ozavestiπ toliko, da bodo
pozorni na nenavadna dogajanja
v sistemu in ne bodo odpirali
sumljive poπte. Lahko bi celo de-
jali, da je najveËji sovraænik in-
formacijskih sistemov ravno Ëlo-
veπka radovednost in nanjo he-
kerji pri sproæanju raËunalniπkih
virusov tudi najveËkrat igrajo.«

Ali je bilo æe veliko poskusov
vdorov v Elesov informacijski
sistem?
≈Popolna analiza bo znana konec
tega leta, pri Ëemer je treba vede-
ti, da se vdori delijo na nakljuËne
in naËrtovane. Za slednje pa mo-
ra biti izpolnjenih veË pogojev -
motiv, visoka stopnja znanja, Ëas
in denar. Vsekakor so sistemi,
kot je elektroenergetski, za neka-
tere lahko vabljivi. Spomnim se,
da smo lani oktobra zaznali kar
52 razliËnih poskusov, da bi nek-
do iz zunanjega prodrl v naπe no-
tranje omreæje. To se torej doga-

ja, drugo pa je, koliko se tega po-
djetja zavedajo, saj nekatera
sploh ne spremljajo dejanskih
dogajanj v lastnih informacijskih
omreæjih.«

Kot pomemben del uveljavlja-
nja sistema varovanja informa-
cij ste omenili ozaveπËanje za-
poslenih. Na kakπen naËin ga
izvajate?
≈Eles je v sodelovanju z Izobra-
æevalnim centrom elektrogospo-
darstva organiziral obvezno izo-
braæevanje vseh zaposlenih v po-
djetju, pri Ëemer smo jih seznani-
li s sistemom, pomenom naπega
dela, nevarnostmi in samozaπËi-
tnimi ukrepi, ki so jim lahko do-
ber napotek tudi za delo z doma-
Ëimi raËunalniki in omreæji. Pre-
davanja smo izpeljali tudi po
enotah, saj æelimo vzpostaviti
varnostno kulturo na ravni celot-
nega podjetja. Naπ poglavitni cilj
pa je zaposlene prepriËati, da Ëe
na takπen ali drugaËen naËin, de-
nimo tudi z odlivom informacij,
πkodujejo podjetju, v prvi vrsti
πkodujejo sami sebi.«

Brane JanjiÊ

Igor Loborec je po izobrazbi diplomirani inæenir
strojniπtva, ki je kot eden prvih v Sloveniji diplo-
miral s podroËja zagotavljanja kakovosti pri varo-
vanju informacij. Na Eles je priπel leta 2001. Eles
se je v zaËetku novega tisoËletja v okviru uvajanja
procesov kakovosti lotil tudi projekta preverjanja
skladnosti in varovanja informacij in ker je tedan-
ji vodja tega projekta Aleπ Perπin dobil v Elesu 
nove delovne naloge, se je pokazala potreba po no-
vem Ëloveku, ki bi prevzel ta projekt, in Igor je kot
dotedanji zunanji strokovni sodelavec ponujeno
priloænost zagrabil. Zdaj dela kot vodja sluæbe za
varnostni sistem in civilno obrambo, njegov dolgo-
roËni cilj pa je pridobitev certifikata BS 7799-
2:2002, ki govori o sistemu za upravljanje varova-
nja informacij. Igor Loborec ima opravljen tudi
mednarodni izpit za vodilne presojevalce po BS
7799-2:2002 v skladu s pogoji IRCA (Internatio-
nal Register of Certified Auditors).
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E ZadlaπËica, HE Sol-
kan, HE Doblar 1 in 2,
HE Plave 1 in 2 deluje-
jo danes brez stalne lo-

kalne posadke in so daljinsko vo-
dene. Zasluge za to ima nedvo-
mno tudi Marjan Lisjak, ki je
namreË za vse naπtete objekte iz-
delal povsem izvirne algoritme za
daljinsko vodenje hidroelektrarn
s pripadajoËimi jezovnimi napra-
vami, ki omogoËajo vodenje hi-
droelektrarn v razliËnih reæimih
obratovanja, delujejo pa tudi v
otoËnem reæimu obratovanja
agregatov. O tem je kandidat,
skupaj z razliËnimi soavtorji, na-
pisal veË strokovnih Ëlankov. Al-
goritmi za daljinsko vodenje hi-
droelektrarn so v celoti avtorsko
delo.
Marjan Lisjak je tudi projektant
sploh prve daljinsko vodene hi-
droelektrarne na obmoËju nek-
danje dræave SFRJ, HE Moæni-
ca, ki je bila æe leta 1979 povsem
lokalno avtomatizirana tako, da
je obratovala brez posadke. Tudi
sicer je Marjan Lisjak na podro-
Ëju vodenja hidroelektrarn, ki ga
zdaj zapuπËa, izredno veliko
prispeval k razvoju tehnologij.
Tako je bil med drugim v ekipi,
ki je razvila prve slovenske elek-
tronske turbinske regulatorje,
ter v ekipi, ki je razvila prvi slo-
venski elektronski avtomatski

sinhronizator, za kar je bil kan-
didat tudi nagrajen s skupinsko
nagrado KidriËevega sklada.

Nagrada za energetsko
uËinkovite in racionalne
energetske sisteme
Inæenirska zbornica Slovenije je
podelila nagrado za izjemne inæe-
nirske doseæke Vladimirju Jami,
univ. dipl. inæ. strojniπtva, za
inovativno in izvirno projektira-
nje veË energetsko uËinkovitih in
racionalnih energetskih sistemov.
Vladimir Jama je dolgoletni pro-

AGRADI ZA INÆENIRSKE
DOSEÆKE MARJANU LISJAKU 
N

Na 4. strokovnem sreËanju Dan inæenirjev
in arhitektov Slovenije v Mariboru so pode-
lili nagrado za izjemne inæenirske doseæke
Marjanu Lisjaku, univ. dipl. inæ. elektroteh-
nike, za uspeπen in na povsem izviren na-
Ëin izveden projekt daljinskega vodenja hi-
droelektrarn HE SENG iz centra ELES,
OCV Nova Gorica.

H
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Marjan
Lisjak ob 
prevzemu 
nagrade 
za izjemne 
inæenirske 
doseæke. 

Foto Drago Papler
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jektant instalacij in energetskih
sistemov, mentor πtevilnim mla-
dim inæenirjem in hkrati uspeπen
menedæer, ki mu je energetika za
potrebe oskrbe poslovnih in in-
dustrijskih kompleksov πe pose-
bej pri srcu. V prizadevanju za
racionalno rabo energije je za
πtevilne slovenske industrijske
komplekse, Brest, Color, IUV,
LIP, Jub, Elan, postavil temelje
za uËinkovito oblikovanje in pre-
oblikovanje njihovih energetskih
obratov. Tovarno Jub je za ener-
getsko oskrbo kompleksa, ki ga je
oblikoval Vladimir Jama, Gospo-
darska zbornica Slovenije imeno-
vala za energetsko najuËinkovi-
tejπe podjetje leta 2000 v Sloveni-
ji. Z uvajanjem novih in sodob-
nih tehniËnih reπitev je bil ved-
no med tistimi, ki so v Sloveniji
na tem podroËju orali ledino.
Obrat za kombinirano proizvod-
njo toplotne in elektriËne energi-
je s plinskimi motorji na zemelj-
ski plin v tovarni Color v Medvo-
dah, ki ga je projektiral, je bil ta-
krat prvi tovrstni obrat v Slove-
niji. Izdelal je projektno doku-
mentacijo za energetsko oskrbo
veË hotelskih in zdraviliπkih
kompleksov s toplotno energijo,
pridobljeno z uporabo toplotnih
Ërpalk, ki v obdobju visokih cen
energije nedvomno izkazujejo
svojo uspeπnost. V svojih priza-
devanjih za uvajanje novih te-
hnologij πe ni odnehal in priËaku-
jemo lahko, da bodo njegovi na-
Ërti za ogrevanje in hlajenje
objektov z uporabo temperiranih
betonskih mas kmalu uresniËeni.

Drago Papler

Trajnostna gradnja - tema
na dnevu inæenirjev 
Na strokovnem sreËanju Dan inæenirjev in arhitektov Slove-
nije v Mariboru, ki je bil æe Ëetrti po vrsti, se je zbralo veË
kakor sto inæenirjev, arhitektov in drugih tehniπkih strokov-
njakov iz vse Slovenije in tujine. Predstavili so predvsem us-
peπne projekte tehnoloπko in oblikovno napredne gradnje, ki
je energetsko varËna in prijazna do okolja. 
flGlavni namen Dneva inæenirjev in arhitektov je izmenjati
strokovne izkuπnje ter seznaniti projektante in izvajalce z ak-
tualnimi doseæki, uspeπnimi projekti in trendi v gradbeni
stroki. S tem bistveno prispevamo k dvigovanju gradbene kul-
ture, kar je osnovna naloga in dolgoroËen cilj naπe poklicne
zbornice,« je 14. oktobra 2004 v hotelu Habakuk v Mariboru
povedal mag. »rtomir Remec, univ.dipl.inæ.gradbeniπtva,
predsednik Inæenirske zbornice Slovenije. 
Inæenirska zbornica Slovenije je bila ustanovljena leta 1996
na podlagi Zakona o graditvi objektov, in sicer zato, da zago-
tavlja strokovnost in varovanje javnega interesa na podroËju
urejanja prostora in graditve objektov. Organizirana je v πest
matiËnih sekcij posameznih strok (gradbeni inæenirji, strojni
inæenirji, elektroinæenirji, inæenirji tehnologi in drugi inæe-
nirji, inæenirji rudarstva in geotehnologije, inæenirji geodezi-
je). Zbornica s svojo dejavnostjo v okviru strokovnih sluæb,
organov in delovnih komisij zastopa interese svojih Ëlanov in
stroke v celoti. Inæenirska zbornica Slovenije je ustanovna
Ëlanica Evropskega sveta inæenirskih zbornic in dejavna Ëla-
nica v Svetovni zvezi inæenirskih organizacij ter redno sode-
luje z drugimi nacionalnimi inæenirskimi zbornicami v Evro-
pi. 
Glavna tema letoπnjega sreËanja je bila trajnostna gradnja,
predstavljeni pa so bili predvsem uspeπni projekti tehnoloπko
in oblikovno napredne gradnje, ki je energetsko varËna in
prijazna do okolja. Predstavniki projektantskih in drugih po-
djetij so udeleæence seznanili z mogoËimi naËini poveËanja
varËevanja z energijo, izkuπnjami pri gradnji mariborske Ëi-
stilne naprave, izvedbi daljinskega ogrevanja Ljubljane, o ge-
oloπkih vidikih globokih vkopov pri gradnji ter z drugimi ak-
tualnimi temami. Razpravljali so o pomenu dobrega naËrto-
vanja socialnega prostora v sodobnih gradnjah in podrobneje
predstavili gradnjo multimedijskega srediπËa Kolosej, ki se v
tehnoloπko izvedbenem in projektantskem smislu uvrπËa med
najzahtevnejπe tovrstne objekte v Evropi. O pomenu dostop-
nosti in uporabe prostorskih podatkov za potrebe obËanov in
malega gospodarstva so spregovorili predstavniki Mestne obËi-
ne Maribor, ki so letos zaËeli z dejavnostmi za ustanovitev
NepremiËninskega GEO centra. Organizatorji so ob sreËanju
izdali tudi Zbornik referatov, ki je dosegljiv na spletni strani
www.izs.si in na sedeæu zbornice. 
Udeleæenci so spregovorili tudi o pomenu dostopnosti in upo-
rabe prostorskih podatkov za potrebe obËanov in malega gos-
podarstva. V okviru sreËanja so v srediπËu Maribora sveËano
odprli prvo regijsko pisarno Inæenirske zbornice Slovenije.

Drago Papler
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ruæba Korona, ki je 56-
odstotno v tuji lasti, se
je pred leti najveË
ukvarjala z avtomatiza-

cijo in vodenjem v energetiki in
manj s sekundarno opremo. Ko
so druæbo razdelili v profitne
enote, se je omenjenima dvema
podroËjema pridruæilo πe z njima
vsebinsko povezano projektira-
nje. Posel jim je πel dobro od rok
predvsem v tujini. V Savdski
Arabiji so si pridobili reference
za projektiranje RTP. Hkrati pa
so se zaËeli ozirati tudi po sloven-
skih elektrarnah. V TE Trbovlje
so se pojavili s sistemom vodenja,
v DEM pri Fali z nadzornim si-
stemom, pri novih dveh elektrar-
nah na SoËi Doblar II in Plave II
tudi s sistemom vodenja. Njihova
navzoËnost v proizvodnji pa se je
bistveno poveËala z ustanovitvijo
HSE. V tem zadnjem obdobju so
v druæbi ustanovili πe Ëetrto eno-
to, to so sistemske πtudije in sve-
tovanje, v kateri poleg πtudij iz-
delujejo tudi ekonomske elabora-
te. Hkrati je oddelek avtomatiza-
cije in vodenja prerasel v oddelek
za programske reπitve v energeti-
ki, v katerem danes izdelujejo la-
stne produkte. Vajeni trænih

principov v tujini so hitro zazna-
li, kaj potrebuje odprt elektro trg
in slovenska elektro podjetja v
njem.
≈V elektrogospodarstvu je hkrati
z uvedbo trga priπlo do zagona
novega investicijskega cikla, v
katerega se nam je uspelo vklju-
Ëiti. Investitorji so si pod priti-
skom zniæevanja stroπkov na
vseh podroËjih zaæeleli tudi kon-
kurence pri projektiranju elek-
troenergetskih objektov,« poja-
sni vstop svoje druæbe med pro-
jektante velikih projektov direk-
tor dr. Boπtjan StrmËnik. Meni,
da jim je kot majhnemu podjetju
uspel prodor med velike, ker so
imeli pogum, sodelavce, ki so jim

EUSMILJEN TRG TUDI MED
ELEKTRO PROJEKTANTI
N

»e je bila πe do nedavna ekskluzivna kovni-
ca projektov za velike elektroenergetske
objekte projektantska hiπa IBE Ljubljana,
od letos to ni veË tako. Investicijsko doku-
mentacijo za »HE AvËe pripravljajo na Ko-
roni. TridesetËlansko druæbo, ki je v za-
dnjih petih letih πtirikrat poveËala priho-
dek, πesto leto vodi dr. Boπtjan StrmËnik.
Slednjega smo pobarali, kako jim je uspelo
pridobiti tako zahteven in obseæen zalogaj,
ki pa, kot je videti, ni zadnji med priho-
dnjimi novimi proizvodnimi objekti.

D
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Foto MInka Skubic

Dr. Boπtjan StrmËnik:
flInvestitorji so æeleli
konkurenco, mi smo to
priloænost izkoristili.«
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zaupali, znanje s podroËja vode-
nja elektro postrojev ter ustrezne
strokovnjake za druga dela.
Prvi veËji projekt, pri katerem so
s svojo navzoËnostjo presenetili
vse, je Ërpalna elektrarna AvËe.
Po besedah dr. StrmËnika so v ta
namen ustanovili konzorcij s πvi-
carskim Colencom, s katerim so
Soπke elektrarne uspeπno sodelo-
vale æe pri pripravi dokumentaci-
je za HE Plave II in Doblar II in
jim je opravil tudi mednarodno
presojo »HE AvËe. Poleg tega so
v Sloveniji poiskali tiste posame-
znike in podjetja, ki projektira-
nje tovrstnih objektov strokovno
obvladajo. Vedeli so, da sami ni-
majo dovolj strokovnjakov v la-

stnih vrstah, da pa na trgu obsta-
jajo. Tako so porabili najveË tru-
da za organizacijo in vodenje
konzorcija. V nadstropju viπe so
odprli in opremili posebno pro-
jektno pisarno konzorcija za
»HE AvËe. V omenjeni konzorcij
so sami prenesli vodenje poslov,
projektiranje elektro dela in skrb
za obdelavo dokumentacije, Co-
lencovi projektanti pa delajo na
gradbenem in strojnem delu. Po-
leg tega se v posel vkljuËujejo tri
do πtiri manjπa projektantska po-
djetja, za obdelavo projektov pa
imajo pogodbo z beograjskim
Energoprojektom in njihovi trije
projektanti delajo v njihovi pro-
jektni pisarni v Ljubljani.
≈Investitor je bil zadovoljen s
pravoËasno izdelanimi projekti
za gradbeno dokumentacijo, ta-
ko da nas je angaæiral tudi za pri-
pravo razpisa za gradbena dela
in opremo. »eprav smo trenutno
okupirani s projekti za hidro-
elektrarne, pa smo z mislimi in de-
janji tudi na podroËju termoelek-
trarn, saj vemo, da se bo na tem
podroËju odprlo kar nekaj novih
naloæb,« nadaljuje dr. StrmËnik,
ki meni, da jim je poskus uspel,

ker nimajo slabih referenc, so tr-
masti, imajo agresivno træenje,
imeli pa so tudi nekaj sreËe oziro-
ma so bili ob pravem Ëasu na pra-
vem mestu. StrmËnik je zagovor-
nik poslovnega spoznanja, da vo-
denja, denarja in træenja ne smeπ
dati iz lastnih rok. Oddajajo pa
druga dela, predvsem tista, ki jih
sami ne naredijo v trikratnem Ëa-
su ponudnika del na trgu. Za iz-
delavo dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za
»HE AvËe so porabili tri mesece
in pol, raËunajo, da bo dela za
njihove ljudi na tem projektu πe
za leto dni. Trenutno delajo za to
elektrarno razpisno dokumenta-
cijo za izbiro izvajalcev in doba-
viteljev. Dokumentacija bo imela
sedem lotov. S svojo mladostno
zagnanostjo in znanjem so pre-
priËani, da si bodo na tem pro-
jektu toliko razπirili znanje, da
bodo sposobni konkurirati za to-
vrstna dela tudi v tujini.

Minka Skubic
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loge energetike v sodob-
ni tehnoekonomski pa-
radigmi se je lotil dr.
France KriæaniË z Eko-

nomskega inπtituta Pravne fakul-
tete. Priπel je do spoznanja, da je
za projekcijo sprememb tehno-
ekonomske paradigme πe prezgo-
daj. Na vpraπanje, kako vidi vlo-
go naπe elektroenergetike v nasle-
dnjih letih, je odgovoril, da se bo
le-ta morala πe nekaj Ëasa opirati
na lastne sile, Ëe raËunamo, da
bomo lahko neomejeno kupovali
na evropskem trgu, bo elektriËni
mrk. Tudi zato moramo imeti
proizvajalce, ki delajo dolgoro-
Ëno, kot je to HSE, in prav tako
je po KriæaniËevih besedah do-

SESTRANSKO OBVE©»ENI
EKONOMISTI
V

Druπtvo ekonomistov elektrogospodarstva in
premogovniπtva kot edino strokovno zdruæenje
v naπi panogi je imelo letos konec oktobra v Ri-
bnem pri Bledu æe πestnajsto sreËanje. Okrog
sedemdeset udeleæencev je dveh dnevih posluπa-
lo vrsto zanimivih predavanj, ki so, odkar je
zadnja leta predsednik druπtva Aleksander
Mervar, direktor TE-TOL, zaπËitni znak teh
sreËanj.

V

40 Zanimiva predavanja je zaËel dr. France KriæaniË.

Foto Minka Skubic
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bro, da imamo πe drug steber, ki
ni v HSE, to je TE-TOL, TET in
NEK. Slovenija ima dobro strate-
πko lego med vzhodom in zaho-
dom, ki jo v elektroenergetskem
pogledu kaæe izrabiti, in to tudi
delamo. Vpraπanje pa je, v kate-
re vire v prihodnje vlagati. V Ev-
ropi dajejo prednost obnovljivim
virom, pri nas ima razvojno stra-
tegijo HSE, ki raËuna predvsem
poveËati ponudbo v pasu. ©e ve-
dno ni znana usoda TET, kakπen
vpliv bo imela delna opustitev
proizvodnje v Talumu, kako bo z
Ëezmejnimi zmogljivostmi. Za vse
to je odgovorna vlada, oziroma
ustrezno ministrstvo, ki je zasto-
pnik veËinskega lastnika pri tem.
V nadaljevanju sreËanja je govo-
ril dr. Tomaæ ©tokelj, izvrπni di-
rektor za træenje na HSE, ki se je
dotaknil vplivov Kjotskega pro-
tokola na proizvodnjo elektriËne
energije iz fosilnih goriv. Pojasnil
je razloge za nastanek protokola
in uvajanje njegovih zahtev, ki
bodo postale obvezujoËe zdaj, ko
je ratificirala protokol tudi Rusi-
ja. Cilj protokola je postopno,
ekonomsko in uËinkovito zniæe-
vanje emisij ogljikovega dioksida

tudi s trgovanjem s kvotami. Pri
tem trgovanju se naπa dræava ni
najbolje odrezala, in je vse ukre-
pe zniæanja prenesla na energeti-
ko. Trgovanje s kvotami ogljiko-
vega dioksida za obdobje 2005-
2008 v Evropi æe poteka, in sicer
po ceni devet evrov za tono emisij
ogljikovega dioksida, kar pomeni
za 15- do 20-odstotni dvig cene na
MWh iz termoelektrarn in s tem
povezano tudi ceno elektriËne
energije nasploh. Dr. ©tokelj je
celovit prikaz vplivov Kjotskega
protokola tako pri nas kot v Ev-
ropi konËal s strinjanjem za Ëisto
okolje, zastavlja pa se vpraπanje,
kdo naj za to nosi stroπke. »e vse
breme naloæimo proizvajalcem
elektriËne energije, zniæamo kon-
kurenËnost njim in s tem poveza-
nim celotnim gospodarstvom. 
Kamilo Lekπe se je v svoji pred-
stavitvi lotil upravljanja tveganj,
kako je to urejeno, s Ëem se
ukvarja, kako izvajalec vodi in-
vesticijo, kakπen je odnos tvega-
nja in donosa, kako sestaviti po-
sojilni portfelij. Lekπe, ki se æe 17
let ukvarja s tveganji, je med
drugim dejal, da je upravljanje
tveganj lahko dodana vrednost v

podjetju in je lahko priloænost za
kreiranje konkurenËne prednosti
na trgu. Posebna vrsta konkre-
tnega tveganja je bila za vodstvo
TE-TOL uvedba naËrtovanja na-
bavnih in investicijskih tokov, ki
po besedah Aleksandra Mervar-
ja, direktorja TE-TOL, njemu in
vsem odgovornim letos prvo leto
uporabe æe omogoËa tekoËi nad-
zor nad porabo in s tem zmanjπa-
nje πtevila konfliktov med naba-
vo in tehniko.
Drugi dan sreËanja so se ekono-
misti iz vseh elektroenergetskih
druæb sreËali πe z drugim mejnim
podroËjem svojega dela, to je ak-
tualno problematiko delovnopra-
ve in z njo povezane zakonodaje.
PrepriËljiv predavatelj Martin
PoËek je svoje podroËje predsta-
vil tako, da je πtevilo udeleæencev
ostalo nespremenjeno vse tri ure
in pol. Udeleæenci so bili enotni,
da tovrstno znanje, kljub temu,
da ne delajo na kadrovsko prav-
nem podroËju, nujno potrebuje-
jo, in marsikdo izmed njih je ugo-
tovil, da je sodelovanje v lastnem
podjetju med omenjenimi podro-
Ëji dela silno πibko.
Minka Skubic
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16 πtudijskih komitejev
je v Parizu potekalo πe
120 sestankov razliËnih

delovnih skupin, pri Ëemer je bi-
la osrednja pozornost letoπnjega
sreËanja namenjena vpraπanjem
zanesljivosti napajanja z elektri-
Ëno energijo, velikim lanskim
motnjam v elektroenergetskih si-
stemih po svetu in pomenu priho-
dnjega izobraæevanja elektro-
energetikov.
Predsednik Sloko Cigre mag. Ve-
koslav Koroπec je uvodoma opisal
razvojno pot te najveËje strokov-
ne organizacije in poudaril, da je
slovenska stroka bila v njej na-
vzoËa æe od samih zaËetkov, saj je
prvi referat v okviru mednarodne
Cigre prof. dr. Milan Vidmar po-
dal æe davnega leta 1950. Do
ustanovitve slovenskega nacio-
nalnega komiteja so bila nato iz
naπih strokovnih krogov pred-
stavljena πe dva slovenska refera-
ta, pri Ëemer se je njihovo πtevilo
po letu 1992 moËno poveËalo, ta-
ko da je bilo v zadnjih dvanajstih
letih svetovni strokovni javnosti
predstavljenih πe 19 naπih stro-
kovnih prispevkov z razliËnih po-
droËij elektroenergetike. Na rav-
ni nacionalnega zdruæenja pa je
bilo doslej organiziranih πest
konferenc in na njih objavljenih
kar 732 strokovnih referatov ali

v povpreËju kar 122 na zaseda-
nje, pri Ëemer je bilo v tem Ëasu
izpeljanih tudi 50 razliËnih stro-
kovnih omizij. Skratka, gre za
doseæke, s katerimi bi se z zado-
voljstvom pohvalili tudi v veliko
veËjih dræavah, kakor je Sloveni-
ja. Sicer pa je tudi drugaËe slo-
vensko zdruæenje na mednarodni
ravni precej dejavno in ima v
omenjeni organizaciji 39 indivi-
dualnih in osem kolektivnih Ëla-
nov, pri Ëemer πest slovenskih
strokovnjakov redno sodeluje v
mednarodnih πtudijskih komite-
jih in πe deset v posameznih de-
lovnih skupinah. To drugaËe re-
Ëeno pomeni, da slovenska nacio-
nalna konferenca mednarodne
Cigre po πtevilu udeleæencev in
strokovnih prispevkov glede na
celotno prebivalstvo sodi v sam
svetovni vrh.

V ospredju vpraπanje 
zanesljive oskrbe
Kot je v nadaljevanju posveta po-
udaril mag. Kreπimir BakiË, so bi-
la v ospredju letoπnjega zanima-
nja pariπkega posvetovanja pre-
dvsem vpraπanja, povezana z
lanskimi razpadi elektroenerget-
skih sistemov po svetu, ki jih je
bilo kar 12. Pri tem so bile anali-
ze usmerjene na dvoje glavnih
podroËij, in sicer na samo stanje
omreæij oziroma prenos elektriË-

ne energije in na usklajenost med
napovedmi in dejansko porabo
elektrike oziroma dejanska doga-
janja v sistemu. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da so bila priËako-
vanja ob odpiranju trga preveli-
ka, Ëeprav so v razpravah pou-
darili, da naj za nastale teæave in
razpade sistemov ne bi bil kriv
trg, temveË slaba koordinacija
med udeleæenci v prenosni verigi.
Nad sedanjim stanjem naj bi bili
πe posebej razoËarani veliki po-
rabniki, saj se je zanesljivost do-
bav elektriËne energije v zadnjem
Ëasu zmanjπala, stroπki za energi-
jo pa narasli za polovico. Ob tem
je bilo tudi ugotovljeno, da zane-
sljivosti oskrbe ne bo mogoËe
ohraniti oziroma poveËati, Ëe ne
bo moænosti za nove investicije v
nove proizvodne zmogljivosti in
omreæja ter uvajanje novih teh-
nologij. Prav tako je nujno treba
poveËati tudi stopnjo koordinaci-
je v sistemu na regionalni in dr-
æavnih ravneh, pri Ëemer bodo
morale odloËneje posredovati tu-
di vlade in regulatorji. Predvsem
pa je pomembno, da vsi udele-
æenci na elektroenergetskem trgu
dosledno izpolnjujejo naloge, ki
so jim bile dodeljene. Podobnega
mnenja je bil tudi Gorazd Sku-
bin, ki je povedal, da so v okviru
πtudijske skupine podrobno ana-
lizirali vse omenjene razpade, z
namenom, da bi se iz praktiËnih
dogodkov in negativnih izkuπenj
nekaterih dræav Ëim veË nauËili.
Ob tem je opozoril na nujnost po-
gostejπih treningov potencialnih
kriznih situacij, saj operaterji
drugaËe v konkretnih kriznih ra-
zmerah za ponovno vzpostavitev
sistemov porabijo preveË Ëasa, to
pa pomeni tudi velikansko gospo-
darsko πkodo.

TROKA MORA PRIDOBITI
ZAUPANJE JAVNOSTI
S

V organizaciji slovenskega komiteja mednarod-
ne Cigre je v prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije v Ljubljani 8. novembra potekalo po-
svetovanje z naslovom Cigre po Cigreju. Na
njem so udeleæenci predstavili najzanimivejπe
razprave z letoπnjega pariπkega zasedanja, ki se
ga je udeleæilo kar 2500 udeleæencev iz πtiride-
set dræav sveta, med njimi tudi petnajst stro-
kovnjakov iz Slovenije.

P
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Nadaljevanje na strani 51.
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PRAVICE
PORABNIKOV
BLAGA
IN STORITEV V EU
Glavni cilj enotnega trga Evropske unije
je zagotoviti porabnikom kar se le da vi-
soko stopnjo blaginje in jim dati moæ-
nost proste izbire blaga in storitev, ki so
najboljπe kakovosti in po ustrezni ceni,
ne glede na njihov izvor ali dræavljan-
stvo dobavitelja. Da bi trg res deloval v
tej smeri, je Unija sprejela skupno politi-
ko na tem podroËju, ki jo morajo v svo-
jih dræavnih ureditvah uveljaviti tudi
Ëlanice. Slovenija je sprejela posebni za-
kon o varstvu porabnikov, na njegovi 
podlagi pa πe strategijo, ki natanËneje
doloËa temelje te politike in opredeljuje
dejavnosti, financirane iz dræavnega
proraËuna.

Namen skupne politike Evropske unije za
varstvo porabnikov in uporabnikov blaga
in storitev je v prvi vrsti uveljaviti ravno-
vesje v delovanju enotnega trga. Voditelji
Unije so njene smernice prviË zapisali v
Maastrichtski pogodbi, ki med drugim do-
loËa, da je cilj EU zagotoviti porabnikom
visoko stopnjo zaπËite. Amsterdamska po-
godba je to izpopolnila in postavila temelje
za ukrepe v prid porabnikom. Z omenjeni-
ma pogodbama je postalo varstvo porabni-
kov in uporabnikov blaga in storitev skup-
na politika Unije, njuna doloËila pa v prak-
si izvajajo Evropska komisija, ki doloËi
prednostna podroËja in pripravlja triletne
akcijske naËrte, ter druge institucije EU in
ne nazadnje dræave Ëlanice same z razliËni-
mi ukrepi.
©e najbolj konkretno je doloËilo Pogodbe o
Evropski uniji, ki v 153. Ëlenu pravi, da
mora Unija prispevati k varovanju zdrav-

ja, varnosti ter ekonomskim interesom po-
rabnikov in k spodbujanju njihove pravice
do obveπËanja, izobraæevanja in samoorga-
nizacije varstva ter interesov. Omenjene ci-
lje poskuπa doseËi z ukrepi v 100.a Ëlenu,
ki govori o pribliæevanju zakonodaje v
okviru vzpostavitve notranjega trga, in z
ukrepi, ki podpirajo, dopolnjujejo ter nad-
zirajo politiko dræav Ëlanic. Navedene
ukrepe mora sprejeti svet Evropske unije s
kvalificirano veËino, vendar v postopku so-
odloËanja z evropskim parlamentom in po-
svetovanja z odborom za gospodarske in
socialne zadeve. Poleg slednjega svetuje
Evropski komisiji πe odbor za porabnike,
ki ga sestavlja 15 predstavnikov nacional-
nih in pet predstavnikov evropskih ter regio-
nalnih porabniπkih organizacij.

Strategija do leta 2006
Na sprejeti zakonodaji temelji strategija po-
litike varstva porabnikov za obdobje med
letoma 2002 in 2006, ki jo je sprejela Ev-
ropska unija pred dobrima dvema letoma.
Dokument se nanaπa na tri glavne cilje: vi-
soko stopnjo zaπËite porabnikov na skupni
ravni, uËinkovito izvajanje pravil s tega po-
droËja in ustrezno vkljuËevanje porabni-
πkih organizacij v politike Evropske unije. 
Po prvi izmed njih morajo biti porabnikom
kjer koli v Evropski uniji dostopne storitve
in blago, ki izpolnjujejo doloËene varnostne
kriterije. Slovenija na tem mestu πe ni pov-
sem izpolnila ciljev, saj mora zakonodajo
nadgraditi z dokumenti EU, med njimi z
okvirnimi smernicami, standardi in dobri-
mi praksami. 
V drugem cilju je poudarek na misli, da no-
beno pravilo ni dobro, Ëe ni izvajano uËin-
kovito. Tako naj bi bili porabniki vse Unije
deleæni enake in kakovostne zaπËite. Tretji
cilj, ki govori o vkljuËevanju v porabniπke
organizacije, pa predvideva sodelovanje
porabnikov pri oblikovanju skupne politi-
ke na tem podroËju. Ta moænost je pomemb-
na predvsem zaradi sprememb, ki jih pri-
naπata tehnoloπki razvoj in odpiranje tr-
gov, zaradi Ëesar je Evropska komisija v
90. letih ustanovila generalno direkcijo za
varstvo zdravja in porabnikov, katere na-
loga je skrb, da interesi porabnikov v spre-
jemanju politike EU niso prezrti. Poleg te-
ga naj bi skrbela za preglednost trga, pris-
pevala k izboljπevanju varnosti izdelkov in
storitev ter razvila dialog med Unijo in po-
rabniπkimi organizacijami. Nezanemarljiv
cilj pa je tudi izboljπanje pretoka informa-
cij, s katerimi se lahko porabniki izobraæu-
jejo in tudi sami prispevajo k zagotavljanju
varnosti izdelkov.

Naloge varstva porabnikov
Prav izobraæevanje in obveπËanje sodita
med temeljne naloge politike varstva porab-
nikov. Glavni cilj tega je zagotoviti kup-
cem in porabnikom podatke o cenah istega

VeË o varstvu porabnikov na spletnih
straneh Evropske komisije (http://euro-
pa.eu.int/comm/consumers/in-
dex_en.html), Evropskega parlamenta
(http://www.evroparl.eu.int/committe-
es/envi_home.htm), Urada za varstvo po-
troπnikov RS (http://www.sigov.si/uvp),
Inπtituta za varovanje zdravja RS
(http://www.sigov.si/ivz) in Zavoda za
varstvo potroπnikov (http://www.zavod-
zvp.si).
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izdelka znotraj dræave in o razlikah med
drugimi dræavami Ëlanicami. Komisija za-
radi tega æe veË kot desetletje spodbuja
oblikovanje evropskih informacijskih sre-
diπË za porabnike, ki naj bi informacije za-
gotavljala ter ponujala nasvete ljudem o
tem, kakπne pravice imajo. Nahajajo se
predvsem v obmejnih regijah, saj lahko ta-
ko obveπËajo ljudi, ki se odpravljajo po na-
kupih v sosednjo dræavo. Poleg tega naj bi
jih πËitilo πe oznaËevanje cen izdelkov, ki
ga urejata direktivi za æivila in neæivila.
Komisija je namreË leta 1993 spodbudila
veËjeziËno obveπËanje in izboljπanje sodelo-
vanja med proizvajalci, distributerji in
kupci pri oznaËevanju cen na notranjem
trgu.
Kot reËeno, je namen obveπËanja izobraziti
porabnike, da bodo poznali svoje pravice
na podroËju zaπËite svojega zdravja in var-
nosti izdelkov. Zato je bilo treba πe pred
vzpostavitvijo notranjega trga sprejeti sploπ-
no zakonodajo, ki bo to zagotavljala. Uni-
ja je imela pri tem najveË dela v okviru
drugih politik, predvsem v kmetijski in
okoljski, ki sta povezani s sploπno varno-
stjo in zdravjem ljudi. Prvi ukrepi so se ta-
ko nanaπali na varnost kozmetiËnih proi-
zvodov, oznaËevanja prehrambnih izdel-
kov, prodaje na domu, zavajajoËe oglaπe-
vanje, varne igraËe in podobno. Svet EU je
v tem okviru pred slabimi dvajsetimi leti
sprejel posebno direktivo, ki prepoveduje
træenje, uvoz, izdelavo in izvoz nevarnih
nadomestnih in æivilskih izdelkov. Po poja-
vu bolezni norih krav je Evropska komisija
to πe dopolnila in se v zeleni knjigi zavzela
za uveljavitev pravil, ki bi spremljala celot-
no prehransko verigo ≈od kmetije do jedil-
ne mize«. Direktiva o sploπni varnosti proi-
zvoda, ki je zaËela veljati leta 1992, tako
uvaja sploπne varnostne zahteve za vse iz-
delke, ne le blago πiroke porabe. V skladu z
njo morajo Ëlanice zagotoviti zakonodajne,
regulativne in upravne mehanizme, ki te
zahteve uresniËujejo.
Poleg navedenega veljajo na podroËju var-
nosti πe direktive za zaπËito ekonomskih in
pravnih interesov, ki prav tako πËitijo po-
rabnike in jim pomagajo odstraniti ovire za
trgovanje z dobrinami in storitvami. Nana-
πajo se predvsem na varovanje javnosti
pred zavajajoËim oglaπevanjem, doloËajo
odgovornost za pokvarjene proizvode, ure-
jajo porabniπka posojila in opredeljujejo
pogodbene odnose. Med njimi kaæe omeniti
πe pravila glede varovanja osebnih podat-
kov, ki prepreËujejo zlorabo obËutljivih in-
formacij kupcev in porabnikov.

Varstvo porabnikov v Sloveniji
Slovenija je πe pred vstopom v Evropsko
unijo med pogajanji v celoti sprejela ev-
ropski pravni red na podroËju varstva po-
rabnikov. Krovni dokument je Zakon o
varstvu porabnikov, ki velja od leta 1998

in je bil dopolnjen predlani, ureja pa pra-
vice kupcev pri ponujanju, prodajanju in
drugih oblikah træenja blaga in storitev s
strani podjetij ter doloËa dolænosti dræav-
nih organov, ki te pravice zagotavljajo. Na
podlagi omenjenega zakona je dræava pri-
pravila nacionalni program varstva porab-
nikov za obdobje od 2001 do 2005 in dolo-
Ëa temelje te politike ter opredeljuje obseg
dejavnosti, ki bodo financirane iz dræavne-
ga proraËuna. 
Sloveniji za izvajanje evropskega pravnega
reda ni bilo treba ustanoviti novih institu-
cij, saj je za izvajanje zakonodaje odgovo-
ren træni inπpektorat RS, od leta 1996 pa
deluje tudi urad za varstvo potroπnikov,
katerega naloga je skrb za oblikovanje in
izvajanje tega varstva. Med prednostne na-
loge slednjega se poleg tega uvrπËajo πe
vzgoja, izobraæevanje, obveπËanje in sveto-
vanje kupcem in porabnikom.
Takπno ureditev je Slovenija ohranila tudi
po vstopu v Evropsko unijo, ena izmed po-
membnejπih pravic porabnikov v novem
okolju pa je, da morajo biti pisna sporoËila
porabnikom, oglasi, garancijski listi, tehniË-
na navodila in navodila za uporabo blaga 
v slovenskem jeziku, kar pa ne izkljuËuje
obenem uporabe drugih jezikov.

Simona Bandur

Povzeto po broπuri Varstvo zdravja
in potroπnikov v EU (Center Evropa)

EVROPSKA UNIJA
PREDNOST JAPONSKI?
V Evropski uniji se je ta mesec vnela burna
razprava, kateri dræavi dati veËjo prednost pri
iskanju lokacije mednarodnega termonuklear-
nega poskusnega reaktorja Iter. Projekt, s kate-
rim preskuπajo proizvodnjo energije na enak
naËin kot na soncu, je vreden 20 milijard ev-
rov, od tega je samo za gradnjo reaktorja po-
trebnih skoraj pet milijard. Spor glede lokacije
omenjenega reaktorja je upoËasnil napredek
projekta, ki naj bi trajal 35 let, v njem pa so-
delujejo poleg Unije πe Japonska, Zdruæene dr-
æave Amerike, Rusija, Juæna Koreja in Kitaj-
ska. Unija vztraja pri namestitvi reaktorja v
francoskem mestu Cadarache, pri Ëemer jo
podpirata Rusija in Kitajska. Japonska si po
drugi strani æeli, da bi bil reaktor nameπËen
na severovzhodu dræave v Rokaπo Muri, pri
tem pa ji stojijo ob strani ZDA in Juæna Kore-
ja. Kot je napovedal evropski komisar za razi-
skovalno dejavnost Louis Michel, priËakujejo
razreπitev spora do konca leta, Unija pa naj bi
Japonski v zameno za lokacijo ponudila vlogo
privilegiranega partnerja pri projektu. Dodal
je, da so japonski pogajalci ponudbo æe sprejeli
in jo bodo posredovali vladi v Tokiu. Za pro-
jekt bo v prihodnji Komisiji Joseja Manuela
Barrosa pristojen nov komisar za znanost in
raziskave Janez PotoËnik. STA
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tem podroËju πtevilne izboljπave. Poleg tega
mora izpeljati πe privatizacijo osrednjega
elektroenergetskega podjetja Dimosia Epi-
chirisi Ilektrismou oziroma Public Power
Corporation (PPC), ki jo je vlada zaËela æe
leta 1993, vendar se je ustavila zaradi ime-
novanja takrat nove socialistiËne vlade, ki
je nasprotovala procesu. Ta je tako stekel
πele konec leta 2001, ko je vlada ponudila v
prodajo prvih 16 odstotkov dræavnih delnic
PPC, leto pozneje πe 13, zdaj pa ima v lasti
πe zmeraj veËinski (51,5-odstotni) deleæ po-
djetja. Sicer pa je dræava zakon o liberali-
zaciji, ki je predvidel potek odpiranja elek-
troenergetskega trga in vzporedne dejavno-
sti, sprejela leta 1999 in ga dopolnila lani.

Razvoj elektroenergetskega trga
GrËija velja zaradi najviπje gospodarske
rasti - letna stopnja znaπa pribliæno πtiri
odstotke - za eno izmed najhitreje razvija-
joËih se Ëlanic, Ëeprav se bori z dokaj viso-
ko stopnjo inflacije, ki je dosegla lani 3,5
odstotka, pa tudi javni dolg se iz leta v leto
poveËuje. Po ocenah Evropske unije je
skrb zbujajoËe predvsem dejstvo, da je v
dræavi vse premalo investicij, ki bi prispe-
vale k izboljπanju gospodarskega poloæaja
in zagotovile uËinkovito sodelovanje na od-
prtem trgu, tudi elektroenergetskem. Dræa-
va je na podroËju za zdaj bolj ali manj sa-
mozadostna, saj proizvede veËino energije
sama, Ëeprav ima med energetskimi viri na
zalogi dovolj le lignita, nafto in zemeljski

GR»IJA:
NAJVE»
ENERGIJE IZ
TERMO-
ELEKTRARN
Grπki elektroenergetski trg je popolnoma
sprostil svoje meje in dopustil samostojno
izbiro ponudnika elektriËne energije tudi
najmanjπim porabnikom minulo poletje.
Liberalizacija je torej konËana, kljub te-
mu pa mora dræava, ki sicer proizvede
veËino potrebne energije sama, poskrbeti
za gradnjo dodatnih zmogljivosti, saj se
poraba poveËuje za pribliæno pet odstot-
kov na leto, s tem pa se zaloge manjπajo. 

GrËija je zaradi svoje topografije in πtevil-
nega otoËja zahtevno ozemlje za zagotavlja-
nje in razvijanje elektroenergetskega omre-
æja - veËino kopenskega dela dræave nam-
reË sestavljajo gorovja, obkroæajo pa ga tri
morja (Jonsko, Egejsko in Sredozemsko),
po katerih so posejani πtevilni otoki. Inve-
sticije, med drugim tudi v razvoj elektro-
energetskih povezav, so se sicer pred olim-
pijskimi igrami, ki so bile letos poleti, neko-
liko izboljπale, vendar Ëakajo dræavo na
Foto Duπan Jeæ
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plin pa mora po veËini uvaæati.
Grπko naftno industrijo ima v rokah dræav-
no podjetje Hellenic Petroleum (HP), ki
ima v lasti tudi dve rafineriji. DomaËa pro-
izvodnja nafte je zdaj v zatonu, zato je dr-
æava precej odvisna od uvoza. Toda upora-
ba tega goriva v zadnjem Ëasu vendarle ne-
koliko upada, saj se usmerja GrËija v rabo
zemeljskega plina za proizvodnjo energije.
Ta sektor vodi Public Gas Corporation of
Greece (DEPA), ki je bilo ustanovljeno kot
del prej omenjenega naftnega podjetja. Da-
nes ima slednje πe zmeraj 35 odstotkov del-
nic DEPA, podobno kot znaπa dræavni de-
leæ. Do konca 90-ih let prejπnjega stoletja
je imela DEPA dostop le do domaËih polj z
zemeljskim plinom, zaradi Ëesar je bilo nje-
no delovanje zelo omejeno, z gradnjo pove-
zav z Rusijo in Bolgarijo, pa se je obseg bi-
stveno poveËal. Poleg tega je sklenila po-
godbe o uvozu plina iz Alæirije, naËrtuje pa
πe uvoz iz TurËije (ko bo zaËel delovati pli-
novod med Ankaro in grπkim Alexandrou-
polisom) in juæne Italije.
Kot reËeno, je lignit vir, ki ga ima GrËija v
izobilju - po ocenah vlade ima na voljo πe
za 5,8 milijarde ton zalog, od Ëesar jih bo
dræava tri Ëetrtine porabila za proizvodnjo
elektriËne energije. Lani je nakopala do-
brih 68 milijona ton, veËino v rudnikih v
Makedoniji.

Najniæje cene v Evropski uniji
Glede na zalogo lignita proizvede GrËija
najveË elektriËne energije v termoelektrar-
nah. PPC upravlja z vsega skupaj 12.138
MW zmogljivosti v osmih termoelektrar-
nah, πtirih elektrarnah na nafto, dveh na
zemeljski plin, 24 hidroelektrarnah in πe-
stih vetrnih napravah. Na kopenskem delu
dræave je inπtaliranih za 10.696 MW zmo-
gljivosti, na otokih Kreta in Rodos pa po

646 in 204 MW. Na drugih otokih skrbi za
oskrbo z elektriËno energijo distribucijsko
podjetje, ki sodi pod PPC, upravlja pa s 30
termoelektrarnami, 15 polji vetrnic in peti-
mi solarnimi elektrarnami s skupno moËjo
601 MW.
Z omenjenimi zmogljivosti je proizvedel
PPC leta 2003 52,2 TWh elektriËne energi-
je, kar je za skoraj sedem odstotkov veË
kakor leta 1996 in sestavlja 96 odstotkov
skupne proizvodnje v dræavi. Samo z ligni-
tom je pridobil 31,6 TWh, z elektrarnami
na plin 7,6 TWh, z elektrarnami na nafto
3,3 TWh, s hidroelektrarnami 5,2 TWh,
preostalo pa s solarnimi in vetrnimi napra-
vami. S 70-odstotnim trænim deleæem je po-
djetje najveËji oskrbovalec z energijo v Gr-
Ëiji, trguje pa tudi z Bolgarijo in Italijo. Na
domaËih tleh oskrbuje 6,63 milijona malih
porabnikov ter 7800 srednjih in velikih.
PovpreËna cena elektrike za MWh znaπa
6,3 evra, kar je najniæje v Evropski uniji.
Sicer pa ima PPC v lasti tudi 49-odstotni
deleæ (preostali del je dræavni) operaterja
omreæja Desmie, ki je bil ustanovljen leta
2001, njegova naloga pa je nadzor nad om-
reæjem in delovanjem trga.

TE bo treba posodobiti
Oskrba z elektriËno energijo iz termoelek-
trarn prinaπa GrËiji tudi nemalo teæav - za-
radi tega je namreË njeno ozraËje Ëedalje
bolj onesnaæeno, kar je v navzkriæju z na-
Ërti, ki jih ima Evropska unija glede
zmanjπevanja toplogrednih plinov. Dræava
je tako zaËela razvijati posebne programe
za posodobitev termoelektrarn. Prva izmed
elektrarn, ki jo je posodobila, je bila Mega-
lopolis-4 (850 MW), a tudi v tem primeru ni
πlo brez zapletov. PPC je namreË dobil po-
sojilo Evropske investicijske banke v viπini
300 milijonov dolarjev, toda banka je na-
kazilo ustavila, saj se podjetje ni dræalo
obljubljenih Ëasovnih rokov pri gradnji
druge, nove elektrarne. Zapleti so se kmalu
le razreπili, vendar z velikimi zadræki ban-
ke, ki je namenila GrËiji prav za posodobi-
tev elektrarn vsega skupaj kar 900 milijo-
nov dolarjev. PPC je sredstva porabil za
gradnjo novih plinskih naprav ali preure-
ditev starih termoelektrarn v plinske.
Grπki elektroenergetski trg, ki je za zdaj na
raËun bogatih virov lignita, πe dokaj samo-
zadosten, je torej pred πtevilnimi pomemb-
nimi nalogami. Termoelektrarne namreË
onesnaæujejo okolje, zato bodo nujne poso-
dobitve in preoblikovanje tega sektorja v
okolju prijaznejπega. Obenem pa se bo mo-
rala dræava povezati s sosedami in si zago-
toviti dostop do preostalega dela Evropske
unije, kar glede na njeno lego in razËlenje-
nost povrπine zagotovo ne bo lahka, pred-
vsem pa ne poceni naloga.

Po www.platts.com povzela

Simona Bandur

Grπki elektroenergetski trg se je zaËel ra-
zvijati v zaËetku prejπnjega stoletja, ko je
bila zgrajena prva elektrarna. Trideset let
pozneje je dobivalo energijo pribliæno
5000 prebivalcev v 250 mestih, v oddalje-
nih krajih in na otokih pa je bila oskrba
bistveno slabπa in omejena le na posame-
znike. V petdesetih letih se je trg æe dodo-
bra razvil - elektriËno energijo je proizva-
jalo veË kakor 400 podjetij, vsa pa so upo-
rabljala uvoæeni premog in nafto, zaradi
Ëesar je bila tamkajπnja energija tudi do
petkrat draæja kot drugod po Evropi. Za-
radi tega se je grπka vlada odloËila poeno-
titi sistem in ustanovila nacionalno podje-
tje (Public Power Corporation), ki je pove-
zalo trg in zaËelo vlagati v razvoj domaËih
virov, predvsem lignita.
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0,1 odstotka, zato je oËitno, da ta vir dol-
goroËno ne more zagotoviti bistvenega dele-
æa. Tako je pokazala tudi πtudija tamkaj-
πnjega inπtituta za energijo in okolje, ki
pravi, da bi lahko v dræavi proizvedli tisoË
TWh elektriËne energije na leto, vendar
pod pogojem, da bi izrabili vse tehnoloπke
moænosti, vse strehe in vse proste povrπine
v dræavi, kar pa je neizvedljivo, πe zlasti Ëe
upoπtevamo vpliv vremenskih razmer, ki
jih ni mogoËe nadzorovati.
Obnovljivi vir, ki ima v dræavi najveËje po-
tenciale, je biomasa, zlasti bioloπka goriva
in bioplin. S tovrstno proizvodnjo bi lahko
pridobila na leto 190 TWh elektriËne ener-
gije, najveËje moænosti pa so na voljo v so-
delovanju s kmetijstvom in gozdarstvom.

Razkorak 
med teorijo in prakso
©e veliko veË energije kot z biomaso bi bilo
mogoËe v NemËiji proizvesti z geotermalni-
mi viri - moænosti na tem podroËju namreË
dopuπËajo kar 310 TWh elektrike na leto.
Toda ta podatek je bolj ali manj le teoreti-
Ëen, saj naravne danosti dræave niso ravno
naklonjene razvoju zmogljivosti te vrste.
Toplotni potenciali blizu 100 °C so na glo-
bini 4000 metrov, kar pomeni, da bi bili
stroπki gradnje ogromni. ElektriËna energi-
ja iz tega vira ima zagotovo velike predno-
sti, toda dokler ne bodo reπena tehniËna in
naloæbena vpraπanja, πe ne bo predstavlja-
la bistvenega deleæa v skupni proizvodnji.
Z nemalo teæavami se dræava sreËuje tudi
pri gradnji vetrnih naprav, zlasti pri iska-
nju primernega prostora. »edalje manj je
namreË primernih in prostih zemljiπË, k te-
mu pa se je prikljuËil πe tehniËni razlog: ro-
torji naprav so Ëedalje veËji, zaradi Ëesar
morajo biti stolpi viπji in moËnejπi, da lah-
ko zajamejo Ëim veË vetra. To pa pomeni,
da so stroπki za gradnjo veËji. Kljub temu
bi lahko dræava deleæ pridobljene energije
iz vetra precej poveËala, kar je tudi nujno,
πe zlasti Ëe upoπtevamo dejstvo, da bi rada
v tem desetletju deleæ energije iz obnovlje-
nih virov podvojila. Po naËrtih zveznega
ministrstva za okolje, varstvo narave in je-

KOLIK©NE 
SO MOÆNOSTI
OBNOVLJIVIH 
VIROV?
Nemπka vlada si je postavila ambiciozen
cilj, po katerem bi rada do leta 2050 kar
polovico elektriËne energije proizvedla z
obnovljivimi viri. Po podatkih izpred
treh let je dræava z njimi pridobila 38
TWh ali 6,5 odstotka vse elektriËne ener-
gije. NajveËji del omenjenega deleæa je
nastal v hidroelektrarnah, sledita pa
energija iz vetra in biomase.

NemËija mora do leta 2012 zmanjπati emisi-
je toplogrednih plinov v ozraËju za 21 od-
stotkov glede na izhodiπËno leto 1990, do
leta 2050 bi rada po naËrtih vlade ta deleæ
πe poveËala, in sicer na kar 80 odstotkov.
NaËin, da bi to dosegla, je poveËanje proi-
zvodnje iz obnovljivih virov na 12,5 odstot-
ka vse pridobljene energije. Po podatkih iz
leta 2001 je bila æe takrat na pol poti, saj je
proizvedla z okolju prijaznimi napravami
6,5 odstotka elektriËne energije ali natanË-
neje 38 TWh. Kot reËeno, je cilj vlade, da
bi se ta deleæ v naslednjih πtirih desetletjih
poveËal na polovico vse pridobljene energi-
je, kar pa je precej odvisno od izrabe raz-
poloæljivih tehniËnih zmoænosti.

Prevladuje
hidroenergija
NajveËji deleæ elektriËne energije iz obnov-
ljivih virov je pridobila NemËija v hidro-
elektrarnah, in sicer 23,5 TWh, skoraj de-
set TWh so je proizvedle elektrarne na veter,
kar pomeni, da znaπa njihov deleæ v tovr-
stni proizvodnji skoraj 27 odstotkov, preo-
stalo pa so pridobile solarne naprave in na-
prave, ki delujejo na biomaso.
Zgolj sonËna energija predstavlja v celot-
nem kolaËu elektriËne energije v NemËiji le

47

Foto Duπan Jeæ

Nas stik 11  24.11.04  18:14  Page 47



48

drsko varnost naj bi do leta 2010 zgradili
vetrnice s skupno zmogljivostjo 15 tisoË
MW, petina od tega naj bi jih delovala na
obali. Tako bi lahko proizvedle 31 TWh ali
πest odstotkov v kolaËu vse pridobljene
elektriËne energije v NemËiji.
©e nekoliko bolj optimistiËne so analize
nemπkega inπtituta za vetrno energijo (De-
wi), ki je ocenil, da bi lahko do leta 2007
uredili za 19.678 MW zmogljivosti ob obali
in v notranjosti dræave. Strategija vlade je
to nekoliko omilila, kar je razvidno æe iz
podatkov za proizvodnjo do konca tega de-
setletja, sicer pa je predvidela, da bi lahko
do leta 2030 uredili za 25 tisoË MW zmoglji-
vosti zgolj v notranjosti dræave. 
Toda da bi to uresniËili, bi bilo treba zgra-
diti πe prenosno omreæje, ki bi prenaπalo
energijo v oddaljene kraje in mesta, obe-
nem pa morajo biti na voljo πe konvencio-
nalne elektrarne, saj je proizvodnja z vetr-
nicami zaradi odvisnosti od vremena ne-
predvidljiva in ne zagotavlja nemotene
oskrbe. Izraba moænosti, ki jih ponuja ve-
trna energija - z njo bil lahko v NemËiji v
idealnih razmerah in z izrabo vseh tehniË-
nih moænosti na leto proizvedli od 110 do
310 TWh -, je torej precej odvisna od zago-
tavljanja oskrbe in razvoja omreæja, zaradi
Ëesar so stroπki gradnje viπji.

Spodbude za HE
Med drugim tudi zaradi navedenih ovir je
vodna energija πe zmeraj najpomembnejπa
med obnovljivimi viri in prav tako ponuja
moænosti za razvoj. Z danaπnjo tehnologijo
je namreË izrabljena le 75-odstotno, zato
naËrtuje dræava poveËanje te proizvodnje.
To je zapisala tudi v noveli zakona o
obnovljivih virih iz leta 2003, v kateri pre-
dvideva spodbude za proizvodnjo hidro-
energije. Elektrarne z moËjo, veËjo od 150
MW, naj bi tako dobile po 3,7 centa za do-
datno proizvedeno kWh, vendar morajo -
Ëe æelijo pridobiti ta denar - poveËati moË
za najmanj 15 odstotkov. PoveËanje proi-
zvodnje te vrste temelji torej predvsem na
posodabljanju in obnavljanju obstojeËih
naprav, kar pa ni lahko izvedljivo, saj mo-
rajo naloæbeniki pri tem upoπtevati stroge
smernice Evropske unije na tem podroËju.
Glede na navedena dejstva lahko torej πe
enkrat zatrdimo, da si je nemπka vlada cilj
doseËi polovico proizvedene energije iz
obnovljivih virov postavila zelo ambicio-
zno. »eprav so teoretiËne moænosti za ra-
zvoj velike, jih je v praksi zaradi πtevilnih
ovir teæko doseËi in obenem priËakovati πe
dobiËek. NeekonomiËna izraba bi namreË
le poveËala raËune porabnikov, zato bo
morala biti dræava pri uresniËevanju svojih
ciljev previdna. Tako je tudi rok 2050 zelo
primeren in jasno kaæe na okrevanje.

Simona Bandur
Povzeto po Vjesniku HEP

NEM»IJA
ENBW PELJE EVROPSKO UNIJO
NA SODI©»E
Nemπko elektroenergetsko podjetje EnBW je v
zaËetku oktobra na sodiπËu sproæilo postopek
proti Evropski komisiji, s Ëimer æeli preveriti
izvajanje nacionalnega alokacijskega naËrta
(NAP). Predstavniki podjetja so namreË prepri-
Ëani, da bodo podjetja, ki bodo zamenjala ter-
moelektrarne z drugimi viri energije, dobila
dvojna dovoljenja za trgovanje z emisijami ter
si tako s prodajo teh certifikatov poveËala dobi-
Ëek, πe zlasti v primerjavi s podjetji, ki bodo mo-
rala zapreti jedrske elektrarne - mednje sodi tu-
di EnBW. S tem bodo podjetja iz prve skupine
upraviËena do neke vrste flnelegalnih« subven-
cij, menijo πe v podjetju, ki je izraËunalo, da bi
moralo po sedanjem alokacijskem naËrtu v ob-
dobju med letoma 2005 in 2020 zaradi njega
plaËati milijardo evrov. www.eneregyforum.net

CENE ELEKTRI»NE ENERGIJE BI LAHKO
BILE NIÆJE
Nemπka gospodinjstva bi lahko za elektriËno
energijo in zemeljski plin plaËala za 11 milijard
evrov manj na leto, Ëe bi tamkajπnja podjetja
sledila modelu, ki ga je uvedla Velika Britanija,
je ugotovila organizacija, v katero so zdruæeni
nemπki porabniki. Kot je pojasnila njihova
predstavnica Petra Müller, imajo v Veliki Bri-
taniji velik vpliv na oblikovanje cen posebni
nadzorniki, pa tudi regulatorju trga je uspelo
omejiti takse za dostop do omreæja za 50 cen-
tov, da bi sodelujoËim na trgu zagotovil bolj
praviËno tekmovanje. Tako je v tej dræavi kar
40 odstotkov gospodinjstev zamenjalo ponudni-
ka in si zagotovilo bolj ugodne cene. Zaradi vse-
ga tega plaËujejo tamkajπnji mali porabniki za
skoraj polovico niæjo ceno kot tisti v NemËiji.
PovpreËna cena za kWh brez obdavËitve znaπa
namreË v slednji 1,2 centa, v Veliki Britaniji pa
8,4 centa. flZ zagotavljanjem veËjega tekmova-
nja na nemπkem elektroenergetskem trgu in
uËinkovito regulacijo distribucijskega omreæja
bi lahko konËni uporabniki dosegli raven, kot jo
poznajo v Veliki Britaniji,« je πe dejala Müller-
jeva. www.energyforum.net

©PANIJA
POVE»ANO POVPRA©EVANJE
NA LIBERALIZIRANEM TRGU
Julija se je v ©paniji povpraπevanje po zemelj-
skem plinu poveËalo za kar devet odstotkov, na
25.542 GWh. Najbolj je poskoËilo na liberalizi-
ranem trgu, in sicer za 23 odstotkov in doseglo
21.617 GWh, medtem ko je na reguliranem tr-
gu povpraπevanje po njem znatno upadlo, in
sicer za 42 odstotkov. V tem mesecu je tako uvoz
narasel za skoraj 15 odstotkov, sicer pa kupi dr-
æava najveË zemeljskega plina v Alæiriji (52 od-
stotkov), Nigeriji (17,6 odstotka), Katarju (12,7
odstotka), na Norveπkem (6,7 odstotka), v Oma-
nu (πtiri odstotke), Zdruæenih arabskih emiratih
(nekaj manj kot odstotek), iz preostalih dræav
pa ga dobi 0,7 odstotka. www.platts.com
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svojo delavce, Ëeprav so bojazni o velikem
navalu delavcev iz dræav pristopnic povsem
neutemeljene, kot je pokazala analiza Ev-
ropske fundacije za izobraæevanje in uspo-
sabljanje (ETF). Tako bodo lahko te dræa-
ve dve leti po πiritvi (torej do maja 2006)
slovenskim dræavljanom omejile dostop do
delovnih mest, vendar jim bodo morale
kljub temu zagotoviti prednost pred iskalci
iz tretjih dræav. Po navedenem datumu
morata Svet EU in Evropska komisija pre-
veriti razmere na trgu delovne sile, Ëlanice
pa se lahko same odloËijo, ali bodo vztraja-
le pri prehodnem obdobju. Podobne anali-
ze bosta omenjeni instituciji opravljali vse
do maja 2009 in podobno se bodo tudi v
teh primerih Ëlanice same odloËale o odpi-
ranju svojega trga dela. Prehodno obdobje
se lahko podaljπa najdlje do maja 2011,
vendar v zadnjih dveh letih le v primeru
resnih motenj ali groæenj na delovnem trgu.
Naj dodamo, da je Slovenija v pogajalskih
izhodiπËih uveljavila naËelo vzajemnosti,
kar pomeni, da lahko sproæi med prehod-
nim obdobjem v odnosu do vsake Ëlanice,
ki bo uveljavljala nacionalne ukrepe glede
prostega gibanja delavcev, enakovredne
ukrepe. 
Kot reËeno, so se prehodnemu obdobju od-
povedale ©vedska, Irska in Velika Britani-

ZAPOSLOVANJE
V EVROPSKI UNIJI
Prost pretok oseb je ena izmed temeljnih
svoboπËin prostega trga v Evropski uniji,
ki predvideva pravico do vstopa, bivanja
in dela v drugih Ëlanicah povezave. Po-
memben del tega je torej tudi prost pre-
tok delavcev, ki velja za zdaj le med sta-
rimi Ëlanicami Unije, v odnosu do no-
vink pa je uvedeno sedemletno prehodno
obdobje, z izjemo ©vedske, Irske in Veli-
ke Britanije. Ne glede na to imajo slo-
venski dræavljani dostop do trga dela
starih Ëlanic, Ëe so imeli 1. maja 2004
delovno dovoljenje za vsaj eno leto ali
veË in so zakonito delali v tej dræavi.

Povsem prostega zaposlovanja v Evropski
uniji torej πe nekaj let ne bo, saj bodo mo-
rali morebitni kandidati poËakati vsaj do
leta 2011, da bodo lahko izrabili moænosti
prostega gibanja po povezavi iz ekonom-
skih ali πtudijskih razlogov. Namen prehod-
nega obdobja je predvsem v ceni delovne
sile, ki je v novinkah niæja kot v starih Ëla-
nicah, zato so se njihovi sindikati zbali za
Foto Duπan Jeæ
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ja, pri Ëemer sta slednji omejili dostop do
nekaterih socialnih ugodnosti. Podobni po-
goji kot za Slovenijo veljajo za preostale
nove pristopnice, razen za Malto in Ciper,
ki sta si vendarle izpogajali nekatere ugod-
nosti. Sicer pa velja neomejen pretok de-
lavcev med novimi desetimi Ëlanicami EU
in med starimi petnajstimi. To pomeni, da
velja za dræavljane Slovenije prost pretok
delavcev na Slovaπkem, Madæarskem, Polj-
skem, »eπkem, v Litvi, Latviji, Estoniji,
Malti, Cipru, na Irskem, ©vedskem in v
Veliki Britaniji.

Iskanje zaposlitve prek Euresa
Ne glede na omenjene omejitve imajo slo-
venski dræavljani dostop do trga dela starih
Ëlanic EU, Ëe so 1. maja 2004 æe imeli de-
lovno dovoljenje za 12 mesecev ali veË in so
zakonito delali v tej dræavi. Zaposlijo se to-
rej lahko v Ëlanicah, kjer je vzpostavljeno
prehodno obdobje za pretok delavcev, in to
na enak naËin kot do zdaj - z delovnim do-
voljenjem. Kljub temu pa velja omejitev za
nekatere regulirane poklice, ki jih doloËa
vsaka dræava posebej in jih mora izpolnje-
vati vsak tuj dræavljan. 
Kako se torej znajti na evropskem trgu de-
lovne sile? Pomembno orodje za pomoË je,
denimo, EURES (European Employment
Services) ali neke vrste evropski zavod za
zaposlovanje, ki je bil vzpostavljen prav z
namenom spodbujanja prostega pretoka
delavcev med Ëlanicami. V sistem so pove-
zani javni zavodi za zaposlovanje v Uniji

ter ©vici, Norveπki in Islandiji, njegove
glavne naloge pa so obveπËanje o prostih
delovnih mestih, iskalcih zaposlitve, o de-
lovnih in æivljenjskih razmerah v posamez-
nih dræavah ter o trgu dela. 
V Sloveniji izvajajo te naloge posebni Eure-
sovi svetovalci, ki delujejo v okviru zavoda
za zaposlovanje v Ljubljani, Mariboru, Ko-
pru in Novi Gorici, v drugih veËjih krajih
pa delujejo njihovi asistenti. Sicer pa je
mogoËe najti veËino informacij na spletni
strani Eures - The European Job Mobility
Portal (http://europa.eu.int/eures/). Tudi
tam so na voljo podatki o razpoloæljivih za-
poslitvah in delovnih razmerah v posame-
znih dræavah, denimo, kako deluje trg dela
in ne nazadnje, kako in kje najti stanova-
nje, obenem pa se lahko iskalci kar sami lo-
tijo lova za zaposlitvijo in poπljejo svoj æiv-
ljenjepis. Za zdaj je v Sloveniji zagotovo
najveËje zanimanje za opravljanje prakse v
Ëlanicah in za zaposlitev v institucijah Ev-
ropske unije. Za tiste, ki bi radi naπli sluæ-
bo v organih povezave, skrbi posebni urad
za izbiro osebja evropskih skupnosti (EP-
SO). Temeljni pogoj, ki ga morajo kandi-
dati izpolnjevati, je diploma ustrezne sme-
ri, odliËno znanje katerega izmed uradnih
jezikov Unije (obiËajno je to materni jezik)
ter dobro znanje angleπËine, francoπËine ali
nemπËine.

Zagotavljanje enakih pravic tujcem
Zanimivo vpraπanje pri tem je zagotovo po-
vezano s priznavanjem pridobljene stopnje
izobrazbe in poklicnih kvalifikacij. Na tem
podroËju iskalci zaposlitve v drugih Ëlani-
cah naj ne bi imeli teæav, saj omogoËa sku-
pna zakonodaja priznavanje spriËeval in
diplom, prav tako je bil pred dvema letoma
sprejet poseben zakon, ki ureja priznava-
nje poklicnih kvalifikacij za opravljanje re-
guliranih poklicev. Kljub temu kaæe dodati,
da so postopki priznavanja πe zmeraj dokaj
zbirokratizirani in dolgotrajni, nemalokrat
pa tudi odvisni od posameznih primerov.
Vpraπanje, kako se uveljaviti na evrop-
skem trgu dela, se bo torej izkristaliziralo
πele v prihodnjih letih, ko bo na voljo tudi
veË informacij o izkuπnjah iskalcev in ko se
bodo sprostile omejitve, ki jih πe dræijo v
rokah stare Ëlanice. Sicer pa ima tudi Slo-
venija πe nekaj dela na tem podroËju, saj
mora tujcem, ki æelijo delati pri nas, zago-
toviti enako obravnavanje, predvsem na
podroËjih delovnih razmer in urejanju so-
cialnega sistema, v katerem ne bodo pri-
krajπani zaradi svoje mobilnosti.

Simona Bandur

Prost pretok oseb se navezuje
na tista doloËila Pogodbe o
ustanovitvi Evropske unije
(Maastrichtska pogodba), ki go-
vorijo o dræavljanstvu EU. Po-
godba pravi, da ima vsak dr-
æavljan pravico do prostega gi-
banja in bivanja na ozemlju
povezave. V primeru bivanja v
drugi dræavi Ëlanici sme dræav-
ljan Unije tam voliti, kandidi-
rati na volitvah v Evropski par-
lament in na obËinskih volitvah
ter poiskati zaposlitev v kateri-
koli dræavi, saj je z Maastricht-
sko pogodbo diskriminacija pri
zaposlovanju na podlagi nacio-
nalnosti, razen v primeru jav-
nih sluæb, prepovedana. 
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Na drugi strani pa bo treba na
evropski ravni πe bolj poenotiti
navodila in procedure v primeru
kriznih razmer ter poglobiti so-
delovanje in komuniciranje med
centri vodenja in operaterji sosed-
njih dræav. Na koncu je πe pou-
daril, da so se slovenski operater-
ji med lanskimi kriznimi dogodki
v sosednji Italiji ustrezno odzvali
in prepreËili razpad slovenskega
elektroenergetskega sistema, πe
veË, po svojih moËeh so pomagali
normalizirati razmere v krajih
ob meji.

»edalje veËji vplivi okolja
Zanimiva je bila tudi predstavi-
tev dr. Franca Jakla, ki je podrob-
neje opisal dogajanja na konfe-
renci v okviru πtudijske skupine,
ki se ukvarja s prouËevanjem
nadzemnih vodov. Kot je dejal, v
tej skupini najveË pozornosti na-
menjajo ocenam stanja prenos-
nih elementov, metodam za pove-
Ëanje prenosnih zmogljivosti,
πtudijam meteoroloπkih pojavov,
ki v zadnjem Ëasu Ëedalje bolj
vplivajo na obratovalne sposob-
nosti visokonapetostnih daljno-
vodov, ter okoljevarstveni pro-
blematiki, ki postaja moËan ome-
jevalni dejavnik pri uresniËeva-
nju investicijskih naËrtov. Pri
prouËevanju naπtete problemati-
ke so najdlje v skandinavskih dr-
æavah, kjer veliko eksperimenti-
rajo tudi z oblikovanjem novih
daljnovodnih stebrov in njihovim
vklapljanjem v okolje, pri Ëemer
je dr. Jakl zbranim prikazal tudi
nekaj najzanimivejπih primerov,
ki po svojih oblikah sodijo æe v
futuristiËne filme. Kot je pouda-
ril, dobiva Ëedalje veËjo veljavo
tudi prouËevanje razliËnih mete-
oroloπkih pojavov, kjer poleg æle-
da veliko πkode elektrogospodar-
stvom Ëedalje bolj povzroËajo tu-
di moËni vetrovi.
Na Ëedalje veËje teæave pri ume-
πËanju v prostor je opozoril tudi

Aleπ Kregar, ki je dejal, da so bile
tokratne pariπke razprave s te-
ga podroËja namenjene pred-
vsem vplivom oklopljenih SF6
stikaliπË, socialnim in okoljskim
vplivom gradnje velikih hidro-
elektrarn ter proizvodnji in ka-
kovosti zraka. Ker se okoljevar-
stvene zahteve zaostrujejo, se
πtudije Ëedalje bolj usmerjajo k
poveËanju uËinkovitosti proizvo-
dnje, distribucije in prenosa, ve-
Ëji pomen pa dobivajo tudi odno-
si z javnostjo. Kot zgled je tako
omenil francosko prenosno po-
djetje RTE, ki spodbuja sodelo-
vanje z nevladnimi organizacija-
mi, pripravlja gradiva o pomenu
energije in vplivih na okolje za
sploπno populacijo ter organizira
dneve odprtih vrat po posame-
znih obmoËjih.

Strokovno znanje
bo treba poglobiti
PodroËje telekomunikacij se v
svetu izjemno hitro razvija, uva-
janje novih, sodobnejπih infor-
macijskih in komunikacijskih si-
stemov pa tudi elektrogospodar-
stvu lahko prinese πtevilne kori-
sti, od moænosti zniæevanja stro-
πkov do poveËanja zanesljivosti
oskrbe in veËje konkurenËnosti.
Zavedati pa se je treba, je v svoji
predstavitvi dejal Rado Faleskini,
da pot uvajanja novih tehnologij
ni lahka, saj so ljudje na sploπno
do novosti v prvi fazi sila nena-
klonjeni in je mogoËe takπen
odnos spremeniti πele v doloËe-
nem Ëasovnem obdobju. Sicer pa
so po njegovem mnenju v zad-
njem Ëasu glavni generator teh-
noloπkih novosti na podroËju in-
formacijske tehnologije kar proi-
zvajalci sami, kar so potrdili tudi
z mnoæiËno predstavitvijo in ude-
leæbo na letoπnjem zasedanju pa-
riπke Cigre. Da bo treba v priho-
dnje veË pozornosti nameniti tudi
izobraæevanju in poglabljanju
znanja prihodnjih elektroenerge-
tikov, je v nadaljevanju poudaril
tudi dr. Ferdinand Gubina, ki je
poudaril, da raziskave kaæejo, da
se vrzel med potrebami industri-
je oziroma elektrogospodarstva
in univerzitetnim znanjem veËa-
jo, na drugi strani pa zmanjπuje
tudi zanimanje za πtudij tehni-
Ënih ved. Tako je na vodilnih me-
stih Ëedalje manj znanja s podro-
Ëja Ëiste elektroenergetike, tak-
πno stanje pa lahko pripelje do
sprejemanja napaËnih razvojnih

odloËitev. Vsekakor pa se kot na-
justreznejπi profili prihodnjih
kadrov kaæejo kombinacija inæe-
nirskega znanja z dobrim pozna-
vanjem ekonomije in okoljevar-
stvenih vpraπanj.
V sklepni razpravi je mag. Veko-
slav Koroπec povzel πe nekatere te-
meljne ugotovitve, ki jih je poka-
zala ne samo razprava v pariπki
Cigre, temveË tudi strokovne
obravnave v domaËih krogih. Te
ugotovitve pa so - Elektroener-
getska omreæja v Evropi in Slove-
niji obratujejo na robu svojih
zmogljivosti, v naslednjih letih
bodo potrebna velika vlaganja v
prenos, distribucijo in proizvod-
ne zmogljivosti, Ëe bomo æeleli
ohraniti zanesljivost oskrbe na
danaπnji stopnji, kljuËni problem
postaja vkljuËevanje objektov v
prostor, zato je treba zagotoviti
uËinkovitejπe komuniciranje s
πirπo in lokalno javnostjo in pri
njej dobiti potrebno zaupanje. V
procesih deregulacije in pehanja
za kratkoroËnimi dobiËki je bila
stroka potisnjena v ozadje, posle-
dice takπnega ravnanja pa so se
pokazale v omenjenih mrkih po
vsem svetu. V Evropi so zato
odnos do stroke in njene vloge æe
spremenili, razmiπljanja pa je
treba spremeniti tudi doma. To
pa bo mogoËe le z nenehnim izo-
braæevanjem, pridobivanjem in
πirjenjem novih znanj s podroËja
ekonomije in ekologije in uvaja-
njem novih sodobnih tehnologij,
ki lahko razreπijo celo vrsto
praktiËnih problemov. K temu je
predsednik tehniËnega komiteja
Cigre dr. Maks Babuder dodal πe
nujno skrb za vzgojo novih ka-
drov, saj se ob napovedanih in
potrebnih velikih investicijah za-
stavlja vpraπanje, kdo jih bo
sploh lahko izpeljal, saj je πtu-
dentov elektrotehnike vse manj. 

Brane JanjiÊ
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Nadaljevanje s strani 42.

Popravek
V prejπnji πtevilki Naπega stika
nam jo je tiskarski πkrat v
Ëlanku z naslovom Nove teh-
nologije v praksi tudi pri vo-
dnikih, avtorja dr. Franca Ja-
kla, hudomuπno zagodel in pri
vseh navedbah temperature
pravilne vrednosti poveËal za
desetkrat. Za napako se avtor-
ju in bralcem iskreno opravi-
Ëujemo.

Uredniπtvo
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tej poslovno zanimivi
tematiki smo se pred
kratkim pogovarjali z
Bojanom Horvatom, di-

rektorjem Sektorja za træenje v
podjetju Elektro Maribor. Na to
dogajanje gleda tako v luËi sodo-
bnih izzivov in priloænosti na tr-
gu z elektriËno energijo, kot tudi
z vidika priËakovanj, æelja in po-
treb kupcev elektriËne energije.
Distribucijska podjetja se bodo v
prihodnje morala πe bolj potrudi-
ti in se tesneje povezati tudi z
drugimi podobnimi podjetji na
podroËju energetske infrastruk-
ture, Ëe æelijo uresniËevati vsako-
dnevni cilj, po katerem naj bi ku-
pec postal kralj, ki mu bo na vo-
ljo celovita energetska oskrba z
elektriko, plinom, vodo in drugi-
mi tovrstnimi energenti. 

Kakπne poslovne rezultate
ste letos v devetmeseËnem
obdobju dosegli v vaπem
Sektorju za træenje?

≈Poslovni rezultati so v bistvu ta-
ki, kot smo jih naËrtovali v go-
spodarskem naËrtu za leto 2004.
V skladu s poveËanjem porabe
elektriËne energije in glede na

spremenjene znaËilnosti porabe
je rezultat celo nekoliko boljπi od
naËrtovanega. Tako moram reËi,
da smo z doseæenimi rezultati v
prvih devetih mesecih letoπnjega
leta kar zadovoljni.«

Kot je znano, je novela
energetskega zakona
omogoËila svobodno iz-
biro dobavitelja za vse
odjemalce, razen gospo-
dinjstev. Je to najpo-
membnejπi korak na tr-
gu z elektriËno energijo?

≈Ne bom rekel, da gre za najveËji
korak, gotovo pa je to drugi naj-
pomembnejπi korak, ki je preve-
sil razmerje glede koliËin, ki se na
tem trgu prodajajo v korist upra-
viËenih odjemalcev. Za Elektro
Maribor to πtevilËno pomeni, da
se mu je πtevilo upraviËenih odje-
malcev poveËalo za pribliæno de-
setkrat. V trenutku, ko se bo trg
z elektriËno energijo popolnoma
odprl, pa se bo ta πtevilka dvigni-
la na pribliæno dvesto tisoË upra-
viËenih odjemalcev.«

Kaj vas je spodbudilo,
da ste se po odprtju trga

odloËili tudi za πiritev
prodaje elektriËne ener-
gije zunaj vaπega obmo-
Ëja, torej v πirπi slovenski
prostor? 

≈Mi smo æe leta 2002 imeli v naπi
prodajni strategiji vkljuËeno tudi
πiritev prodaje elektriËne energi-
je na obmoËju celotne Slovenije.
K temu so nas pritegnili pred-
vsem razni javni razpisi in æelje
naπih odjemalcev po enem doba-
vitelju, πe zlasti tistih, ki imajo
odjemna mesta po celotni dræavi.
Ne nazadnje lahko z nekim sta-
bilnim portfeljem laæje zagotoviπ
tiste ekonomske uËinke, ki so po-
vezani z ekonomijo obsega.«

Kako ste vzpostavili pri-
merne povezave in odno-
se s posameznimi udele-
æenci na trgu elektriËne
energije? 

≈V zaËetku πe nismo imeli prave
predstave, kako bo trg deloval. V
obdobju od prvih korakov na od-
prtem trgu leta 2001 pa vse do
danes je bilo potrebno na tem po-
droËju marsikaj postoriti, saj in-
frastruktura, ki naj bi podpirala
delovanje trga, v zaËetku πe ni bi-
la ustrezno zgrajena. Treba je bi-
lo predvsem vzpostaviti relacije
med posameznimi udeleæenci na
trgu: sistemskimi operaterji, or-
ganizatorjem trga - Borzenom ter
na drugi strani med dobavitelji,
ki morajo poskrbeti za to, da trg
vsaj v pogledu fiziËnega pretoka
energije normalno deluje. Tu gre
predvsem za izdelavo pravil za
ugotavljanje in obraËunavanje
odstopanj od napovedanih vo-
znih redov ter za vzpostavitev
potrebne informacijske podpore
v prid delovanja tega sistema. To
je bila ena od kljuËnih stvari, s
katero smo naπim odjemalcem
omogoËili svobodno izbiro doba-
vitelja elektriËne energije.«

UPCI PRI»AKUJEJO
CELOVITO ENERGETSKO OSKRBO
K

Med elektrogospodarskimi podjetji, ki so se hi-
tro in energiËno odzvala na proces vkljuËeva-
nja Slovenije v EU, zavzema vidno mesto tudi
distribucijsko podjetje Elektro Maribor. Kot je
znano, so bili leta 1999 z energetskim zako-
nom postavljeni temelji za delovanje trga z
elektriËno energijo, v naslednjih letih pa so bi-
li na tej podlagi storjeni nadaljnji koraki. V
Elektru Maribor tudi letos skrbno spremljajo
vse træne spremembe in izzive, prav zdaj pote-
ka nadaljnja reorganizacija sluæb in poslovnih
procesov, pospeπeno pa uvajajo tudi nove ino-
vativne træne pristope.

O
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Kaj vas trenutno najbolj
ovira, da na trgu ne mo-
rete zaæiveti bolj svobo-
dno? 

≈Trg z elektriËno energijo je tre-
nutno omejen na razliËne naËine.
V temeljih je omejen æe s preno-
snimi zmogljivostmi, predvsem s
Ëezmejnimi. Druga omejitev trga
kot takega v Sloveniji je nedvo-
mno tudi ta, da so sosednje dræa-
ve razliËno reπevale problemati-
ko proizvodnje elektriËne energi-
je in pokrivanje svojih potreb.
Tako imamo na eni strani Avstri-
jo z doloËenimi preseæki razme-
roma poceni elektriËne energije,
na drugi strani pa Italijo, ki ima
nezadostne proizvodne zmoglji-
vosti in s tem velike potrebe po
uvozu.
Na tretji strani pa imamo Hrva-
πko, ki je prav tako kot Slovenija
delno odvisna od uvoza. Sloveni-
ja je vpeta v omenjene trge in z
lastno proizvodnjo elektriËne
energije na letni ravni teoretiËno
pokrije okrog 80 odstotkov svojih
potreb. Posledice takega poloæa-
ja se odraæajo v ceni elektriËne
energije, ki je kar obËutno nad
povpreËjem v tistih dræavah, ki
razpolagajo z zadostno lastno
proizvodnjo in zadostnimi preno-
snimi zmogljivostmi.«

Katere nadaljnje korake
nameravate opraviti v
Ëasu pred popolnim od-
prtjem trga z elektriËno
energijo? 

≈V prihodnje bo treba na podro-
Ëju prodaje seveda πe marsikaj
postoriti. Dojemanje elektriËne
energije kot trænega blaga se pri
razliËnih skupinah kupcev zelo
razlikuje. Tako imamo na eni
strani kupce, ki energijo potre-
bujejo za normalno odvijanje
svojega proizvodnega oziroma
poslovnega procesa. Ti preteæno

dojemajo elektriËno energijo ta-
ko kot druge surovine oziroma
blago. Prvenstvenega pomena
jim je viπina stroπkov, povezanih
z nakupom elektriËne energije, in
njihov deleæ v ceni proizvoda ozi-
roma storitve. Na drugi strani pa
imamo drugo, po πtevilu nepri-
merljivo veËjo skupino kupcev,
ki elektriËno energijo potrebuje
za normalno odvijanje vsakda-
njega æivljenja in jo preteæno do-
jema kot sploπno javno dobrino,
ki mora biti v vsakem trenutku
na razpolago po sprejemljivi ce-
ni. Iskanje ustrezne diferencira-
ne preslikave nakupnih cen na
prodajno stran je ena izmed te-
æav, ki jo bomo morali v priho-

dnje uspeπno obvladovati. Drugo
pomembno podroËje, s katerim
se ukvarjamo æe danes, v priho-
dnje pa bo dobilo πe veËji pomen,
je dobro obvladovanje energet-
skega portfelja predvsem z vidika
zmanjπevanja razliËnih oblik tve-
ganj (cenovno, koliËinsko, likvi-
dnostno itd.). Ne nazadnje pa je
pred nami tudi obdobje, v kate-
rem bo treba popestriti ponudbo
z dodatnimi storitvami, ki bodo
naπim kupcem predstavljale ne-
kaj, za kar je vredno ohraniti po-
slovni odnos z dobaviteljem. Tu-
di na tem podroËju smo æe letos
napravili prve korake, medtem
ko bo v prihodnje treba ob upo-
rabi razpoloæljive tehnologije in
infrastrukture ponuditi πe veË. V
mislih imam predvsem prodajo
energije po meri kupca (razno-
barvna energija, energija za ra-
zliËne namene, ponudba razli-
Ënih energentov v paketu, stori-
tve merjenja in obraËuna, elek-
tronsko poslovanje).«

V kakπnih danostih bi
lahko priËakovali pozi-
tivne uËinke na podroËju
cen elektriËne energije? 
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≈Vsekakor v takih razmerah, ko
bi bile prenosne zmogljivosti na
eni in drugi meji neomejene, ali
pa vsaj tehniËno dovolj velike, da
bi zadoπËale za svoboden pretok
in trgovanje z elektriËno energi-
jo. Trenutno ne kaæe, da bi Slo-
venija svoj primanjkljaj lahko
hitro v celoti pokrila z uvozom
cenovno ugodne energije. Zadnje
Ëase, ko se razliËni energenti dra-
æijo, poraba raste, viri pa so ome-
jeni, se vse bolj pojavlja vpraπa-
nje, ali bo to πe sploh kdaj mogo-
Ëe. Tako lahko dolgoroËno govo-
rimo zgolj o relativno pozitivnih
uËinkih na podroËju cen. Uspeh
bi bil, da v naslednjih nekaj letih
doseæemo povpreËno cenovno ra-
ven v EU in tako omogoËimo na-
πim kupcem primerljive pogoje
poslovanja z njihovo konkuren-
co.«

Se bo stanje morda po-
pravilo zdaj, ko je bila
opravljena resinhroniza-
cija elektroenergetskih si-
stemov jugovzhodne Ev-
rope? 

≈Kako se bodo zadeve naprej ra-
zvijale, ko je priπlo do ponovne
sinhronizacije elektroenergetskih
sistemov jugovzhodne Evrope,
kamor sodijo Srbija, »rna gora,
Makedonija, Bolgarija, Romuni-
ja in GrËija, bi bilo v tem trenut-
ku πe prezgodaj govoriti. Vse je
odvisno od tega, kolikπen del pre-
seækov proizvodnih virov imajo
dræave v tej regiji in od njihove
energetske politike. To ima lahko
pozitivni vpliv, ali pa tudi ne,
predvsem v pomenu spremembe
ravni cen.« 

Kakπen je vaπ temeljni
naËin obvladovanja trga
z elektriËno energijo, πe
zlasti, Ëe ga primerjamo
z drugimi distribucijski-
mi podjetji? 

≈V Elektru Maribor smo æe od
vsega zaËetka kupce elektriËne
energije obravnavali po skupi-
nah in kombinirali individualni
in skupinski pristop. V okviru te-
ga smo iskali tudi neke dodatne
reπitve oziroma dodatno ponud-
bo glede posameznih kupcev. Æe
od vsega zaËetka se namreË zave-
damo, da je treba ponudbe dife-
rencirati glede na dejanske po-
trebe kupcev. Po tem naËelu se

ravnamo tudi sedaj, ko se je πte-
vilo kupcev v naπem primeru po-
deseterilo. Tako poskuπamo s
pristopi, ki so znaËilni za masov-
no prodajo, kar se da zadovoljiti
potrebe manjπih kupcev, Ëe jih
lahko tako imenujem. Na drugi
strani pa skuπamo ob upoπteva-
nju vseh tehniËnih in drugih mo-
ænosti zadovoljiti tudi potrebe ti-
stih najveËjih kupcev v sloven-
skih razmerah, ki so prikljuËeni
na distribucijsko omreæje.«

Ali v tem primeru lahko
govorimo o inovativnem
pristopu?

≈Vsekakor, saj brez tega na po-
droËju træenja z elektriËno ener-
gijo, razen gole oskrbe z energijo,
ni moË kaj dosti narediti. Letos
smo v tej smeri skuπali narediti πe
korak naprej, da bi vsem naπim
kupcem ponudili tisto, kar jim v
konËni fazi koristi pri njihovih
odloËitvah glede investicij na po-
droËju obvladovanja porabe in
uËinkovite rabe energije. To po-
meni, da smo za kupce pripravili
tudi veË informacijskih paketov,
preko katerih jim lahko v razli-
Ënih Ëasovnih obdobjih posredu-
jemo tiste informacije, ki jih po-
trebujejo obËasno, ali pa celo
vsakodnevno pri svojem delu.
Nekatere informacijske pakete
smo standardizirali, za druge pa
se lahko s kupci tudi individual-
no dogovorimo. Menimo, da jim
lahko na tem podroËju, kjer smo
najbolj doma, tudi najveË poma-
gamo pri reπevanju njihovih pro-
blemov, povezanih z oskrbo z
elektriËno energijo, pa tudi pri
njihovih drugih odloËitvah, na
primer pri nakupu nove tehnolo-
gije.« 

Kako komunicirate s po-
sameznimi ciljnimi sku-
pinami udeleæencev na
trgu?

≈Æe v zaËetku smo uvedli tako
imenovani princip skrbnikov na-
πih kljuËnih kupcev, predvsem za
veËje kupce, ki jih je pri nas
okrog sto s pribliæno πtiristo odje-
mnimi mesti. To pomeni, da smo
se poskuπali individualno ukvar-
jati z dobavo elektriËne energije,
to je s pripravo takπne ponudbe
in pogodb, ki so - kolikor je bilo
mogoËe - upoπtevale æelje kupcev.
Pri tem smo sledili tudi njihove-

mu razvoju, predvsem v pomenu
poveËevanja πtevila odjemnih
mest in porabe. V tem segmentu
je kar precej takih kupcev, ki so
πe vedno v razvojni fazi in se πte-
vilo njihovih odjemnih mest po-
veËuje iz leta v leto.« 

Je trenutni model træe-
nja po vaπem mnenju
ustrezen?

≈V prihodnje bo treba nekako
poiskati model, ki bo primerljiv s
trænim poslovanjem podobnih di-
stribucijskih podjetij v tujini. Pri
nas obstaja, bi rekel, nekoliko
veËja razlika med pristopi v pre-
teklosti. V Sloveniji so podjetja,
ki so se ukvarjala z dobavo elek-
triËne energije konËnim odjemal-
cem, imela drugaËen poloæaj in
vlogo v poslovnem okolju, v kate-
rem delujejo. V tujini je namreË
takih podjetij, ki bi se ukvarjala
zgolj z distribucijo elektriËne
energije preko svojega omreæja,
razmeroma malo. Predvsem imam
v mislih sodobni avstrijski in
nemπki trg. Tako se ta podjetja v
tistih predelih, kjer je bilo oskr-
bovalno obmoËje bolj urbano, ni-
so ukvarjala samo s podroËjem
oskrbe z elektriËno energijo, tem-
veË tudi s podroËjem oskrbe s pli-
nom, vodo itd.«

Kako naj bi v Sloveniji
dejansko uveljavili ta
koncept?

≈Koncept lokalnih dobaviteljev
bo prej ali slej tudi v Sloveniji
imel pomembno vlogo pri iskanju
povezav, sinergij med energetski-
mi in drugimi komunalnimi po-
djetji. V prihodnje si je na tako
majhnem prostoru, kot je Slove-
nija, teæko zamiπljati, da bi lahko
bil dolgoroËno gledano zagotov-
ljen razvoj te dejavnosti samo s
prodajo elektriËne energije. Po-
leg elektriËne energije bo treba
dodati tudi druge energetske sto-
ritve, kot so na primer plin, voda
in drugi podobni energenti, skrat-
ka, vse tisto, kar si ljudje nekako
æelijo imeti. Ena izmed predno-
sti, ki jih v tem trenutku imajo
distribucijska podjetja, ki pa tre-
nutno πe ni dovolj izkoriπËena, je
v tem, da elektriËna energija de-
jansko teËe do konËnega porabni-
ka kjer koli v Sloveniji. To je ti-
sta pomembna stvar, ki jo bo tre-
ba v prihodnje reπevati z inova-
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tivnimi pristopi v sodelovanju s
podobnimi podjetji na podroËju
energetske infrastrukture.« 

Zakaj se omenjeni kon-
cept pri nas uvelja tako
poËasi?

≈Na tem podroËju smo nekaj po-
skusov v preteklosti sicer æe
opravili, vendar pa zaradi neja-
snosti tehniËnih pogojev trga kot
takega, v mislih imam predvsem
plinsko gospodarstvo, za zdaj πe
nismo storili naslednjega koraka,
da bi na primer oblikovali eno
skupno ponudbo elektrike in pli-
na. Omenil bi tudi, da je na po-
droËju zajemanja podatkov o
izmerjenih koliËinah razliËnih
energentov pri naπih kupcih πe
ogromno potencialov, ki bi jih
lahko nekako izkoristili. Tudi tu
bo treba skozi stroπkovne vidike

v prihodnje poiskati povezave,
sinergije, da bi se kupcu Ëim bolj
pribliæali, saj æeli slednji imeti
Ëim manj neposrednih stroπkov
oziroma dodatnih stroπkov pri
nakupu teh energentov.«

Kot je znano, je bilo v
minulem obdobju podro-
Ëje prodaje elektriËne
energije vodeno central-
no-plansko, sedaj pa se
zadeva postopoma spre-
minja v smeri liberaliza-
cije. Kakπen je po vaπem
mnenju odnos dræave do
tega procesa?

≈Vloga dræave je bila v doseda-
njem obdobju - od sprejetja ener-
getskega zakona pa vse do danes
- nekako dvojna, Ëe ne celo troj-
na. V prvi fazi se dræava πe vedno
pojavlja kot veËinski lastnik di-

stribucijskih podjetij in bi seveda
morala kar se da izpolnjevati to
svoje poslanstvo. Na drugi strani
je soËasno dræava z vlado na Ëelu
tisti ekonomski regulator, ki v
okviru zastavljenih ciljev uresni-
Ëuje doloËeno politiko. In energe-
tika kot neke vrste gonilo celotne-
ga gospodarskega razvoja je ne-
dvomno tudi eno pomembnih po-
droËij, s katerim se mora ukvar-
jati dræava pri uresniËevanju do-
loËenih ciljev oziroma se vsaj v
nekaterih zadevah konkretno
opredeljevati. Tretji moment je
pa zakonodajna veja, to je pri-
prava vseh sprememb obstojeËe
zakonodaje in usklajevanje z ev-
ropskim pravnim redom. Skrat-
ka, vloga dræave pri naπem delo-
vanju oziroma poslovanju je izre-
dno kompleksna.«

Kje so meje v delovanju
dræave in energetskih po-
djetij? Kakπna naj bi bi-
la prihodnja vloga dræa-
ve? 

≈Konkretno jih je teæko opredeli-
ti. Jasno pa je, da je vloga dræave
marsikdaj spodbudna, pa tudi
moteËa. Ampak povsod po svetu
obstajajo dræavni okviri, v kate-
rih morajo podjetja poslovati. In
temu se moramo seveda prilago-
diti tudi mi. To je hkrati tudi
eden tistih izzivov, ki jih moramo
sprejeti in jih potem tudi uspeπno
reπevati. ReËi moram, da dræava
v minulih letih, poleg tega, da je
paË regulirala ceno za tarifne
odjemalce, ni postavljala veËjih
ovir pri razvoju trga z elektriËno
energijo. MogoËe πe premalo v
nekaterih segmentih. Menim, da
bi v prihodnje morala biti vloga
dræave predvsem v tem, da bi
vsaj za neko daljπe obdobje zago-
tovila stabilno delovanje podje-
tij. Pri reguliranem delu je bilo v
tem pomenu æe nekaj narejenega,
pri trænem delu - vsaj kar zadeva
træne koncepte obvladovanja in
sledljivosti delovanja trga - pa bi
bilo treba πe malo pritisniti na
ustrezne dræavne ustanove, da bi
zadevo Ëim prej speljale v pregle-
dno in natanËno predpisano sta-
nje na omenjenem podroËju.« 

Miro Jakomin
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V sektorju za træenje podjetja Elek-
tro Maribor je trenutno zaposlenih
13 ljudi (prevladujejo ekonomisti,
povpreËna starost je 30 let), ki delu-
jejo v treh skupinah. Prva se ukvarja
z nakupom elektriËne energije in z
obvladovanjem odstopanj od voznih
redov, druga s prodajo elektriËne
energije, tretja pa z raznimi prodaj-
nimi analizami o zadovoljstvu kup-
cev. Trenutno uresniËujejo projekt,
ki je vezan na prenovo plaËnega si-
stema, posredno pa tudi na druga-
Ëno organiziranost v sektorju za tr-
æenje. Tako naj bi se odslej en del
sluæbe marketinga upravljal kot πta-
bna funkcija, drugi del, ki je bil do-
slej bolj vezan na æe omenjene anali-
ze, pa naj bi se izloËil iz sluæbe mar-
ketinga in se prikljuËil sluæbi proda-
je. Tako naj imel Sektor za træenje
po 1. januarju 2005 dve sluæbi. Ena
se bo bolj ukvarjala s stvarmi, ki so
bolj povezane z nakupom in trgova-
njem elektriËne energije, druga pa s
prodajo upraviËenim odjemalcem.
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rednje napetostno omreæje
je veËinoma 20 kV, razen v
Mariboru, kjer je 10 kV
napetost. Vodov z nazivno

napetostjo 35 kV je zelo malo. 35
kV vodi so v obratovanju na
obmoËju Prekmurja, kjer obra-
tuje 35 kV daljnovod med RTP
Murska Sobota - transformator
20/35 kV, 8 MVA - in RTP 35/20
kV MaËkovci, s transformatorje-
ma 2 x 4 MVA. Na obmoËju Po-
murja obstaja 35 kV daljnovod
med RTP Ljutomer, kjer je
transformacija 20/35 kV, 8 MVA
in RTP 35/20 kV Petiπovci, s
transformatorjem 8 MVA. Ta
daljnovod skupaj s transformaci-
jo sluæi le za rezervno napajanje
obmoËja Lendave, ob izpadu 110
kV daljnovoda RTP Ljutomer-
RTP Lendava. 35 kV vodi so tu-
di v Mariboru in njegovi neposre-
dni okolici. Vir 35 kV napetosti je
transformacija 110/35 kV v RTP
Pekre. Po 35 kV nadzemnem vo-
du se napaja obmoËje nekdanje-
ga Marlesa, po 35 kV kablovodu
pa RTP 35/10 kV Studenci. Na-
petost 35 kV bo v naslednjih letih
na obmoËju Maribora, prav tako
pa tudi na obmoËju Prekmurja,
ukinjena po zgraditvi nove RTP
110/(20)10 kV Koroπka vrata v
Mariboru oziroma 110 kV dalj-
novoda med RTP Murska Sobota
in RTP Lendava ter RTP Mur-

ska Sobota in RTP MaËkovci. Si-
cer pa so poleg elektroenerget-
skih objektov, vodov in naprav
za delovanje elektrodistribucij-
skega sistema pomembni tudi se-
kundarni sistemi za vodenje in
nadzor sistema (distribucijski
center vodenja, telekomunikaci-
je, zaπËita).

V pripravi naËrt 
za obdobje 2005 do 2014
Razvoj distribucijskega sistema

energetskega sistema. NaËrt ra-
zvoja distribucijskega omreæja
mora biti pripravljen tako, da
bomo z njegovo izvedbo dosegli
kakovost in zanesljivost oskrbe
odjemalcev z elektriËno energijo
in hkrati ekonomiËno gradnjo,
vzdræevanje in obratovanje di-
stribucijskega omreæja. 
V nadaljevanju se bom osredoto-
Ëil na problematiko in naπe nalo-
ge na podroËju razvoja napajal-
nega 110 kV in srednje napeto-

zajamemo vsaki dve leti v desetle-
tnih naËrtih razvoja distribucij-
skega omreæja, kot to zahteva za-
konodaja. Prvi desetletni naËrt
razvoja distribucijskega omreæja
smo izdelali lani za obdobje 2003
do 2012, letos pa pripravljamo
obnovitev desetletnega naËrta za
obdobje 2005 do 2014. V naËrtu
so zajeti problematika in potrebe
po novogradnjah ter obnovi om-
reæij vseh napetostnih nivojev ter
vmesnih transformacij, prav ta-
ko pa tudi sistemi za vodenje in
nadzor distribucijskega elektro-

AZVOJ DISTRIBUCIJSKEGA
OMREÆJA ELEKTRA MARIBOR
R

Elektrodistribucijski sistem Elektra Maribor, d. d.,
je sestavljen iz napajalnega 110 kV omreæja, ki se
preteæno nahaja na obmoËju Pomurja, srednje in
nizkonapetostnega omreæja ter razdelilnih trans-
formatorskih postaj 110/SN kV in transformator-
skih postaj SN/0,4 kV. Najobseænejπa so nizko na-
petostna omreæja, ki merijo skupaj okrog 11.000
kilometrov, srednje napetostnih omreæij je pribliæ-
no 3.600 kilometrov, najmanj pa imamo 110 kV
nadzemnih vodov, ki skupaj merijo 165 kilome-
trov.

S
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Foto Miro Jakomin

Franc Toplak,
svetovalec
uprave Elektra
Maribor.
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stnega omreæja ter transformaci-
jo 110/SN kV. Razvoj - πiritev in
ojaËitve - distribucijskega omre-
æja in transformacije med posa-
meznimi napetostnimi nivoji om-
reæij (VN/SN, SN/NN) je tesno
povezan z dejansko rastjo potreb
obstojeËih in novih odjemalcev
elektriËne energije po elektriËni
moËi, s katero je ali πele bo v bli-
ænji ali bolj oddaljeni prihodnosti
distribucijsko omreæje obreme-
njeno. Dejansko poveËanje koni-
Ëne obremenitve distribucijskega
omreæja na nivoju podjetja Elek-
tro Maribor je v obdobju od leta
1997 do leta 2002 znaπalo 2,2 od-
stotka, kar je praktiËno enako
vrednosti napovedanega povpre-
Ënega letnega poveËanja obreme-
nitev 2,3 odstotka, iz πtudije Pro-
gnoze porabe elektriËne energije
in koniËnih obremenitev za obdo-
bje od leta 1996 do leta 2025, ki
jo je leta 1997 izdelal Elektroinπ-
titut Milan Vidmar iz Ljubljane.
PoveËanje porabe elektriËne ener-
gije na ravni podjetja Elektro

Maribor je v istem obdobju zna-
πalo 2,95 odstotka in je bilo viπje
od povpreËnega napovedanega
2,3 odstotka za navedeno obdo-
bje.

Nove πtudije
o razvoju elektro
omreæij 
Leta 2003 je bila izdelana nova
prognoza porabe elektriËne ener-
gije in obremenitev v elektrodi-
stribucijskem omreæju na obmo-
Ëju Elektra Maribor za obdobje
od leta 2002 do leta 2030, ki je za
to obdobje na ravni podjetja pre-
dvidela povpreËno letno poveËa-
nje koniËne obremenitve 2,4 od-
stotka in povpreËno letno pove-
Ëanje porabe elektriËne energije
2,5 odstotka. Na podlagi πtudije
porabe in koniËnih obremenitev
so bile leta 2004 za posamezna
obmoËja preskrbovalnega obmo-
Ëja Elektra Maribor izdelane πti-
ri πtudije razvoja srednje napeto-
stnega omreæja in pripadajoËe
transformacije 110/SN kV, peta,

zadnja (za obmoËje mesta Mari-
bor) pa je v izdelavi.
Nove πtudije razvoja napajalne-
ga 110 kV in srednje napetostne-
ga omreæja ter transformacije
110/ SN kV so potrebo po gradnji
110 kV vodov in ojaËitvi trans-
formacije 110/SN kV ter ojaËitvi
obstojeËih in gradnji novih sre-
dnje napetostnih vodov iz prej-
πnjih πtudij samo potrdile in ne-
katere tudi Ëasovno pribliæale.

Predvidena vrsta
daljnovodnih povezav 
Na obmoËju Pomurja je treba za
zagotovitev rezervnega napaja-
nja RTP 110/20 kV Lendava
zgraditi 110 kV daljnovod med
RTP Murska Sobota in RTP
Lendava. Sedaj je RTP Lendava
enostransko napajana, rezerva
po 20 kV omreæju iz RTP Mur-
ska Sobota in iz transformacije
35/20 kV v RTP 35/20 kV Peti-
πovci pa ne zadostuje veË. Za
zgraditev tega daljnovoda æe tri
leta teËe postopek za pridobitev
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Foto arhiv Elektra Maribor

a

V teku je tudi
obnova TRP
110 /20 kV
Sladki vrh.
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lokacijskega naËrta, ki je pogoj
za izdelavo projektne dokumen-
tacije in na koncu pridobitev
gradbenega dovoljenja. ZaËetek
gradnje daljnovoda priËakujemo
leta 2007.
Na obmoËju Prekmurja teËe tudi
postopek za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo 2 x
110 kV daljnovoda RTP 110/20
kV Murska Sobota-RTP 110/20
kV MaËkovci, za katerega je lo-
kacijski naËrt tik pred spreje-
tjem, zaËetek gradnje daljnovoda
pa naËrtujemo leta 2006. Posto-
pek pridobivanja potrebne pro-
storske in projektne dokumenta-
cije traja æe od leta 2000. 
S πtudijo razvoja omreæja Po-
murja, izdelano letos, je predvi-
dena v sedanji RTP 35/20 kV Ma-
Ëkovci uvedba transformacije
110/20 kV zaradi elektrifikacije
æelezniπke proge med Pragerskim
in Hodoπem, predvidene od leta
2006 do 2008. Zaradi elektrifika-
cije bo v Gornjih Petrovcih po-
trebna æelezniπka napajalna po-
staja s skupno moËjo 7,3 MVA in
transformacijo 20/3 kV, ki bo na-
pajana iz nove RTP 110/20 kV
MaËkovci. Za napajanje æelezni-
πke napajalne postaje, locirane
na obmoËju Murske Sobote bo
treba ojaËiti obstojeËo transfor-
macijo v RTP Murska Sobota na
2 x 40 MVA. Zaradi elektrifikaci-
je æelezniπke proge bodo zgrajene
æelezniπke napajalne postaje tudi
v Ljutomeru, Ormoæu in na Ptu-
ju. Za napajanje napajalnih po-
staj v Ljutomeru in Ormoæu bo
treba zgraditi ustrezne 20 kV vo-
de za osnovno in rezervno napa-
janje in jih vkljuËiti v RTP
110/20 kV Ljutomer in RTP
110/20 KV Ormoæ. Na Ptuju bo
zaradi æelezniπke napajalne po-
staje treba do leta 2007 zgraditi
tudi novo RTP 110/20 kV Ptuj -
breg na desnem bregu reke Dra-
ve, ki bo prevzela napajanje
obmoËja dravskega polja in s tem
sprostila 20 kV stikaliπËe obstoje-
Ëe RTP 110/20 kV Ptuj. KoniËna
obremenitev RTP je pribliæno 38
MVA, kar zahteva ojaËitev trans-
formacije na 2 x 40 MVA æe leta
2005.
V Pomurju je v postopku tudi
pridobitev dokumentacije za
zgraditev 2 x 110 kV daljnovoda
med RTP 110/20 kV Lenart in
RTP 110/20 kV Radenci. Daljno-
vodna povezava je potrebna za
zagotovitev rezervnega napaja-

nja RTP 110/20 kV Lenart. ZaËe-
tek gradnje daljnovoda predvi-
devamo leta 2007. 
VeËje potrebe po gradnji 110 kV
objektov do leta 2010 se pojavlja-
jo tudi na obmoËju mesta Mari-
bor, kjer je v pripravi gradnja
RTP 110/(20)10 kV Koroπka vra-
ta in 110 kV kablovod RTP Pe-
kre-RTP Koroπka vrata-RTP
110/10 kV Melje. Nova RTP
110/(20)10 kV Koroπka vrata bo
zgrajena na levem bregu reke
Drave in bo nadomestila sedanjo
RTP 35/10 kV Studenci. S 110
kV kablovodom bo izvedena
vkljuËitev RTP Koroπka vrata v
110 kV omreæje in hkrati zago-
tovljeno rezervno napajanje za
obstojeËo RTP 110/10 kV Melje.
ZaËetek gradnje RTP Koroπka
vrata je predviden leta 2006, za-
Ëetek gradnje 110 kV kablovoda
pa leta 2007. 

Novogradnje 
in obnove objektov 
Poleg πiritev distribucijskega om-
reæja na 110 kV nivoju so v πtudi-
jah razvoja omreæja predvidene
tudi novogradnje in ojaËitve sre-
dnje napetostnega omreæja. Po-
leg novogradenj in ojaËitev vodov
ter transformacije 110/SN kV
(razdelilne transformatorske po-
staje) tudi obnavljamo obstojeËe
razdelilno transformatorske po-
staje 110/20 kV in 110/10 kV. Pri
obnovi RTP zamenjujemo staro
in dotrajano primarno in sekun-
darno opremo v 110 kV in sre-
dnje napetostnih (10 kV, 20 kV)
stikaliπËih z novo, ki zahteva
manj vzdræevanja in je zaneslji-
vejπa v delovanju. Ob koncu de-
vetdesetih let prejπnjega stoletja
smo veËinoma zamenjali nekate-
re kljuËne elemente v 110 kV sti-
kaliπËih, kot so malooljni odklo-
pniki in odvodniki prenapetosti,
v srednje napetostnih stikaliπËih
pa skoznike in ponekod tudi 20
kV malooljne odklopnike (RTP
Ptuj, delno RTP Murska Sobo-
ta). Malooljne odklopnike v 110
kV stikaliπËih smo zamenjevali s
SF6 odklopniki, stare odvodnike
prenapetosti pa z ZnO odvodniki
prenapetosti. V obstojeËih sre-
dnje napetostnih stikaliπËih za-
menjujemo malooljne odklopnike
z vakuumskimi odklopniki.
Celovite obnove razdelilnih tran-
sformatorskih postaj se lotevamo
tako, da obnovimo gradbeni del -
temelje, podstavke vseh aparatov

- 110 kV stikaliπË, zamenjamo lo-
Ëilnike, instrumentne transfor-
matorje in po potrebi obnovimo
ozemljitveni sistem razdelilne po-
staje. 110 kV stikaliπËa, ki niso
grajena v popolnem H-stiku, do-
polnimo z manjkajoËimi elemen-
ti. V srednje napetostnih stikali-
πËih menjujemo malooljne odklo-
pnike in instrumentne transfor-
matorje. V okviru zamenjave se-
kundarne opreme se izvede za-
menjava opreme za zaπËito in vo-
denje, sistemi enosmernega in
izmeniËnega napajanja razdelil-
ne transformatorske postaje.

Obnove RTP-jev 
v Mariboru, 
na Ptuju in drugod 
V Mariboru poteka obnova naj-
starejπe RTP 110/10 kV Melje.
Leta 2003 je bilo obnovljeno ozi-
roma zamenjano obstojeËe pro-
stozraËno 110 kV stikaliπËe z no-
vim, oklopljenim in s plinom SF6
izoliranim 110 kV stikaliπËem
(HIS) na prostem, ki je prvo take
vrste v Sloveniji. Do zdaj so bila
v drugih elektrogospodarskih po-
djetjih v Sloveniji instalirana
oklopljena, s plinom SF6 izolira-
na stikaliπËa za notranjo monta-
æo. Leta 2004 nadaljujemo gra-
dnjo srednje napetostnega stika-
liπËa in ojaËitev transformacije
na 2 x 40 MVA. Letos smo kupili
tudi vso stikalno opremo za sre-
dnje napetostno stikaliπËe ter
opremo zaπËite in vodenja. Po
naπih naËrtih naj bi bila obnova
RTP 110/10 kV Melje konËana
ob koncu leta 2005. 
Hkrati z obnovo RTP Melje kon-
Ëujemo obnovo RTP 110/20 kV
Ptuj in RTP 110/20 kV Murska
Sobota. Letos smo zaËeli prvo fa-
zo obnove v RTP 110/20 kV Ruπe
in RTP 110/20 kV Sladki vrh.
Prva faza obsega delno obnovo
110 kV stikaliπË in se bo nadalje-
vala leta 2005. Prihodnje leto bo-
mo zaËeli prvo fazo obnove RTP
110/20 kV Radenci in RTP
110/20 kV Lendava. V obeh raz-
delilnih postajah bomo razπirili
tudi 110 kV stikaliπËi z novima
110 kV vodnima poljema za
vkljuËitev 110 kV daljnovoda
RTP Lenart-RTP Radenci oziro-
ma RTP Murska Sobota-RTP
Lendava. 

Franc Toplak
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odroËje procesa stalnih
izboljπav, ki pomembno
prispevajo k napredku
in razvoju podjetja ter

zadovoljstvu odjemalcev in po-
menijo odraz notranje organiza-
cije podjetja, nosilcev organiza-
cijskih enot, pripadnosti podje-
tju, motiviranosti in zadovoljstva
zaposlenih, je v Elektru Ljublja-
na sistematiËno urejeno od de-
cembra 1999, ko je podjetje pri-
dobilo certifikat kakovosti ISO
9001. Stalne izboljπave temeljijo
na dveh dokumentih: na poglav-
ju 8.5 Izboljπevanje v Sloven-
skem standardu SIST ISO 9001,
kjer je poudarjeno, da mora or-
ganizacija nenehno izboljπevati
uËinkovitost sistema vodenja ka-
kovosti z uporabo politike kako-
vosti, ciljev kakovosti, rezultatov
presoj, analiz podatkov, korek-
tivnih in preventivnih ukrepov in
vodstvenega pregleda, in na Po-
slovniku kakovosti Elektra Lju-
bljana, kjer je poudarjeno, da je
stalno izboljπevanje med temelj-
nimi naËeli politike kakovosti v
Elektru Ljubljana, ki z dobrim
delovanjem zagotavlja napredek,
veËje zadovoljstvo zaposlenih,
odjemalcev elektriËne energije in
uporabnikov storitev.
Stalne izboljπave, ki niso zakon-
sko predpisane, so natanËno
opredeljene v Organizacijskem
predpisu (OP 25). Elektro Lju-
bljana stalne izboljπave podpira
zlasti v glavnem procesu distribu-
cije elektriËne energije, Ëedalje
bolj pa so potrebne tudi v proce-
su storitev, s katerimi se podjetje
vkljuËuje na trg. Predpisani po-
stopek za izvedbo stalnih izbolj-

πav v Elektru Ljubljana je eno-
staven. Predlagatelj sam presodi,
ali ima zamisel znaËaj stalne 
izboljπave, izpolni predpisani
obrazec, navede zamisel za iz-
boljπavo z obrazloæitvijo in prilo-
æi morebitno dokumentacijo.
Predlog poπlje sluæbi za kako-
vost. Predstavnik vodstva za ka-
kovost s sluæbo kakovosti oceni
uporabnost stalne izboljπave in
doloËi izvajalce v sodelovanju z
izvrπnimi direktorji OE, ki so
skrbniki in izvajalci procesa, na
katerega se predlog nanaπa, ter
predlagajo stimulacijo, ki jo z le-
tnim poroËilom potrdi odbor za
kakovost.
Naj navedem, da je bilo leta 2000
sprejetih devet stalnih izboljπav,
leta 2001 pa pet. Leta 2002 je
uprava druæbe, v æelji po dodatni
spodbudi zaposlenih, uvedla iz-
bor najboljπe stalne izboljπave le-
ta prej, kjer prejemnik prejme
pisno priznanje in denarno na-
grado.
Leta 2002 je sluæba za kakovost
prejela sedemnajst predlogov za
stalne izboljπave. Trinajst pre-
dlogov je bilo sprejemljivih za
izvedbo in s tem tudi nagrajenih.
©tiri izboljπave niso bile primer-
ne za izvedbo. Kot najboljπi pre-
dlog leta 2002 je bil izbran pre-
dlog Jakoba Pavlina, zaposlene-
ga v sluæbi za meritve elektriËne
energije v organizacijski enoti
upravljanje distribucijskega om-
reæja. Uprava je avtorja predlo-
ga nagradila s pisnim priznanjem
in denarno nagrado.
Leta 2003 je sluæba za kakovost
prejela prav tako sedemnajst
predlogov za stalne izboljπave, kidis
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TALNE IZBOLJ©AVE 
V ELEKTRU LJUBLJANA
S

Elektro Ljubljana ima vzpostavljen sistem vo-
denja kakovosti po SIST ISO 9001:2000 na
vseh procesih v podjetju, temeljeË na dobro za-
stavljeni poslovni politiki, z jasno postavljeno
strategijo in opredeljenimi cilji.

P

Prejemnika
priznanja
za najboljπo
stalno iz-
boljπavo v
letu 2003.

so bile obravnavane skladno z or-
ganizacijskim predpisom za izva-
janje stalnih izboljπav - OP 25.
Trinajst predlogov je bilo spre-
jemljivih za izvedbo in s tem na-
grajenih. ©tiri izboljπave niso bi-
le primerne za izvedbo. Na po-
dlagi vseh pregledanih stalnih iz-
boljπav je delovna skupina na po-
dlagi kriterijev - obsega izboljπa-
ve, pozitivnega uËinka izboljπa-
ve, dejavnosti predlagatelja pri
izboljπavi, udejanjitve izboljπave
- izbrala kot najboljπi predlog in
predlagatelja stalnih izboljπav le-
ta 2003 Uroπa Jerino in Zorana
PopoviËa, oba zaposlena v sluæbi
za vzdræevanje na distribucijski
enoti Ljubljana mesto v organiza-
cijski enoti distribucija elektri-
Ëne energije.
Na krajπi slovesnosti, 18. novem-
bra, je nagrajencema predsednik
uprave podelil pisno priznanje in
denarno nagrado.

mag. Violeta Irgl
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bjekt RTP Kranjska go-
ra je bil zgrajen leta
1974. StikaliπËe 35 kV je
bilo prostozraËne izved-

be, stikaliπËe 20 kV pa je bilo po-
stavljeno v zidanem objektu. Za-
radi nezanesljivosti in pogostih
okvar je bilo potrebno primarno
opremo - 35 in 20 kV stikaliπËe
ter sistem zaπËite in vodenja - za-
menjati z novimi sodobnimi in za-
nesljivimi napravami. Rekon-
strukcija RTP je obsegala zame-
njavo obstojeËega zunanjega sti-
kaliπËa 35 kV z novimi celicami
35 kV v zgradbi, zamenjavo ob-
stojeËih celic 20 kV z novimi, za-
menjavo celotnega sistema zaπËite
in vodenja, zamenjavo naprav la-
stne rabe in obnovo objekta ter
zunanjo ureditev.
≈Stojimo pred objektom, ki smo
ga pomladili ter usposobili vsaj
za nadaljnje tri dekade,« je dejal
ob odprtju v Ëetrtek, 21. oktobra
2004, slavnostni govornik in Ëlan
uprave Elektra Gorenjska mag.
Andrej ©uπterπiË. Hkrati je ome-
nil, da so celotni stroπki rekon-
strukcije razdelilne transforma-
torske postaje Kranjska Gora
znaπali 135 milijonov tolarjev.
≈Na temeljito prenovljenem ob-
jektu so se izvajala gradbena,
elektromontaæna dela in obrtni-
πka dela, izvedena s strani naπe

sluæbe za novogradnje in delav-
cev Elektra Gorenjska, za kar se
jim iskreno zahvaljujem. Pri
izvajanju del so sodelovala tudi
podjetja Elektromontaæa Bizant,
Kraπevec s.p., Drago Æemva s.p.
in Janez Kadivc s.p. V objekt sta
vgrajeni novi sodobni 35 in 20kV
stikaliπËi dobavitelja Elektrona-
bave Ljubljana ter proizvajalca
Siemens ter naprave lastne rabe,

dilo v nove skupne projekte. Pred-
vsem pa bi se ob tej priliki rad za-
hvalil vam, dragi sodelavci, za
trud in delo, ki ste ga vloæili v
prenovo RTP Kranjska Gora in
ki ga vsakodnevno namenjate
uresniËevanju ciljev Elektra Go-
renjska. S skupnim trudom
ustvarjamo uspeπno, moderno in
hkrati tako odjemalcem, zaposle-
nim kot tudi lokalnim skupno-

potrebne za neprekinjeno in
brezhibno delovanje sekundarne
opreme, to je omare razvoda do-
bavitelja Elektromontaæa Bizant;
usmernik, razsmernik in AKU
baterija dobavitelja Sitel Lju-
bljana; ter nov suh transforma-
tor dobavitelja podjetja Siemens.
Ob primarni opremi bo za brez-
hiben sistem zaπËite in vodenja
poskrbel sistem NEO 2000 doba-
vitelja Iskra Sistemi Ljubljana.
Vsem dobaviteljem ter zunanjim
sodelavcem izvajalcem se zahva-
ljujem za zgledno in uspeπno so-
delovanje, ki bo, verjamem, vo-

DPRTJE PRENOVLJENE
RTP KRANJSKA GORA 35/20 kV
O

Po tridesetih letih obratovanja je postala razdelil-
na transformatorska postaja 35/10 kV v Kranjski
Gori dotrajana, tehnoloπko zastarela in potrebna
temeljite prenove. V Ëetrtek, 21. oktobra 2004, je
Elektro Gorenjska, d.d. s slovesnim odprtjem, kate-
rega so se udeleæili kranjskogorski æupan Jure Æer-
jav, gostje, poslovni partnerji in dobavitelji, name-
nu predala prenovljeni objekt RTP Kranjska gora
s transformacijo 35/20 kV. Objekt bo tako lahko
najsevernejπemu turistiËnemu obmoËju Gorenjske
na meji med Italijo in Avstrijo zagotavljal zane-
sljivo in kakovostno dobavo elektriËne energije.

O
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Foto Drago Papler

»lan uprave
Elektrra Go-
renjska mag.
Andrej ©uπterπiË
(levo), æupan
obËine Kranjska
gora Jure Æer-
jav (v sredini)
in predsednik
uprave Elektro
Gorenjska Joæe
Knavs (desno) v
trenutku reza-
nja otvoritvene
vrvice v Ëetrtek,
21. 10. 2004.
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stim, prijazno in prepoznavno
elektrodistribucijsko podjetje,«
je poudaril mag. Andrej ©uπter-
πiË. 

GIS izvedba stikaliπËa 
35 kV
Novo stikaliπËe 35 kV v RTP
Kranjska Gora se nahaja v
zgradbi in je zgrajeno kot blok
treh celic v izvedbi GIS, z enojni-
mi zbiralnicami. Celice 35 kV so
tip NX PLUS (Siemens), kovin-
sko oklopljene z izolacijo s pli-
nom SF6, premorejo pa tudi va-
kuumske odklopnike modularne
izvedbe z moænostjo razπiritve.
StikaliπËe 20 kV je zgrajeno kot
stikaliπËe z enojnim sistemom zbi-
ralnic in dvema sektorjema S1 in
S2, med katerima je spojno polje.
Vsak energetski transformator
napaja svoj sektor, stikaliπËe 20
kV pa sestavlja 14 celic, in sicer
dve dovodni transformatorski ce-
lici, πest odvodnih celic, dve me-
rilni celici, dve spojni celici, celi-
ca lastne rabe in kompenzacijska
celica. Celice so nadgrajene z niz-

konapetostno omarico v kateri je
oprema za zaπËito, meritve in vo-
denje. Indikacije stanja vseh sti-
kalnih elementov so vidne na vra-
tih celic in na zaslonu naprav za
zaπËito in vodenje. Celice imajo
stalni nadzor plina SF6 in priso-
tnosti napetosti na vodniπkih pri-
kljuËkih.
V prostoru stikaliπËa so nameπËe-
ne vse naprave lastne rabe, ki so
potrebne za neprekinjeno in
brezhibno delovanje primarne in
sekundarne opreme v RTP. Nor-
malno napajanje naprav lastne
rabe je udejanjeno prek novega
suhega transformatorja za lastno
rabo, ki je nameπËen v vodni-
πkem prostoru zgradbe RTP. 
Vgrajen je nov, porazdeljen si-
stem zaπËite in vodenja NEO
2000. ZaπËite so sodobne mikro-
procesorske izvedbe, vodenje in
nadzor pa omogoËajo raËunalni-
ki polja v teh napravah. Naprave
za zaπËito in vodenje so z optiËni-
mi vodniki povezane s komunika-
cijskim raËunalnikom, ki je v
omari zaπËite in vodenja v nad-

zornem prostoru. Tudi oba ener-
getska transformatorja, kot tudi
vse naprave lastne rabe ter na-
prava za nadzor poæara, nadzo-
rujejo z napravami za daljinski
nadzor in vodenje.
Komunikacijski raËunalnik se
rabi za povezavo naprav za zaπËi-
to in vodenje v sistemu, hkrati pa
je povezan tudi s postajnim raËu-
nalnikom in z raËunalniπkim si-
stemom v distribucijskem centru
vodenja - DCV Elektra Gorenj-
ska v Kranju. Postajni raËunal-
nik uporabljajo za krajevni nad-
zor in za upravljanje celotne po-
staje, hkrati pa za krajevno vo-
denje RTP iz komandnega pro-
stora RTP. Za komunikacijo
med RTP Kranjska gora in DCV
v Kranju se rabi obstojeËa radij-
ska in optiËna zveza. To razvrsti-
tev in tehnoloπko vlogo postavlje-
ne opreme v posodobljeni RTP
Kranjska Gora nam je, vidno za-
dovoljen, opisal Miha Æumer,
univ. dipl. inæ. el., novi vodja
Sluæbe za razvoj Elektra Gorenj-
ska. V ≈obratovalno æivljenje« je
tako pripeljal æe Ëetrti sodobni
RTP v GIS izvedbi in s tehnologi-
jo SF6. Ob tehnoloπki pridobit-
vi sta bila zadovoljna tudi vod-
ja nadzorniπtva Kranjska gora
Franc Ravnik, ki se bo konec le-
toπnjega leta upokojil, in njegov
pomoËnik Simon Cuznar. V Ëasu
gradnje, ko so bili zaradi stalne
oskrbe odjemalcev z elektriko
potrebni provizoriji in prevezave
napajanja iz starih naprav na no-
vo, sta bila domala nepogreπljiva
in ves Ëas dosegljiva za pomoË
izvajalcem del.
Pri oznaËbi RTP Kranjska Gora
35/20 kV z napisno tablo je bila
prviË uporabljena nova grafiËna
podoba Elektra Gorenjska s pre-
oblikovanjem logotipa druæbe.
Kranjskogorski krstni oznaËbi
bo sledila celovita promocijska
pobuda zamenjave prepoznavnih
znakov Elektra Gorenjska. Po
πtirih letih oranja ledine na po-
droËju træenjskih prizadevanj
stopa Elektro Gorenjska πe ko-
rak dlje in ustanavlja novo tr-
æenjsko sluæbo v organizacijski
enoti Sploπno pravno kadrovske
storitve, ki jo bo okrepila z zuna-
njimi sodelavci. Le tako bo Elek-
tro Gorenjska lahko popolnoma
uresniËila promocijsko leto 2005.

Drago Papler
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tem æelimo zadovoljiti tudi
najbolj zahtevne odjemalce
elektriËne energije, ki bodo
svojo okoljsko osveπËenost

dokazovali z nakupom energije,
pridobljene iz obnovljivih virov.
Hkrati pa skuπamo podpirati Ëim
veËjo izrabljenost obnovljivih vi-
rov ter poslediËno zmanjπanje to-
plogrednih plinov in drugih oko-
lju πkodljivih snovi.
Na naπem podroËju kupujemo
elektriËno energijo od 109 kvali-
ficiranih proizvajalcev, kar za-
doπËa za okrog 7000 gospodinj-
stev. Prevladujejo predvsem ma-
le hidroelektrarne, elektrarne na
biomaso, deponijske pline in
elektrarne s soproizvodnjo toplo-
te in elektriËne energije. Pose-
bnost na naπem podroËju pa je
tudi elektrarna na æivalske od-
padke.
Na grafu je prikazana sestava
produkta ZEL1 po primarnih vi-
rih.
Dejstvo je, da proizvodnja elek-
triËne energije iz obnovljivih vi-
rov energije ni konkurenËna,
vendar jo skuπamo z novimi pri-
stopi pribliæati odjemalcem. S
tem æelimo dodati svoj prispevek
k ohranjanju narave in pustiti
mlajπim generacijam Ëim bolj Ëi-
sto in negovano okolje.
Ime ZEL1 (ZEL(zelena) + 1(ena)=
ZEL1) je zaπËitena blagovna

znamka Elektra Celje, d. d., in
pomeni elektriËno energijo, pri-
dobljeno iz obnovljivih virov.
Potencialni kupci te energije so
odjemalci, ki so pripravljeni pla-
Ëati viπjo ceno za elektriËno ener-
gijo, kot pa, da bi jo plaËevali po
tarifnem sistemu. S tem se zave-
dajo, da s tem prispevajo k ra-
zvoju, obnovi in zgraditvi zmo-
gljivosti za proizvodnjo elektri-
Ëne energije iz obnovljivih virov,
kar pa ima za posledico zmanjπa-
nje obremenjevanja okolja.
Iz raziskav v tujini je razvidno,
da so kupci te energije po navadi
ljudje z viπjo stopnjo izobrazbe,
ki so ekoloπko osveπËeni in so se-
znanjeni z nepravilnimi Ëloveko-
vimi poseganji v naravno okolje.
Ti ljudje veliko svojega delovne-
ga in predvsem prostega Ëasa
preæivijo v soæitju z naravnim
okoljem. Drugi vzroki za takπno
odloËitev so poslediËni tudi viπji
denarni prihodki ljudi z viπjo izo-
brazbo in tudi druæbeni ugled. 
Ti ljudje se zavedajo posledic, ki
jih njihovo vedenje povzroËa
okolju, oziroma prevzemajo nase
tudi odgovornost za izboljπanje
razmer. So zaskrbljeni za obsto-
jeËe stanje in jim ni vseeno, kak-
πno okolje bodo zapustili priho-
dnjim generacijam, so zelo dejav-
ni v raznih skupnostih ter posku-
πajo ustvariti boljπe naravno oko-

lje. Taki ljudje so æe do zdaj rav-
nali z energijo zelo ekonomiËno
in tudi uporabljali izdelke z na-
ravnim izvorom oziroma izdelke,
ki zmanjπujejo vpliv na okolje.
Povedano na kratko, bolj jim je
mar za okolje kot za malenkost
viπji izdatek pri doloËenem plaËi-
lu, Ëetudi je to elektriËna energi-
ja.
Cena energije, pridobljene iz
obnovljivih virov, je nekoliko vi-
πja. Sestavljena je iz:
- cene za uporabo omreæij, ki je v

skladu z veljavno zakonodajo
zniæana za olajπavo oziroma za
del omreænine za prenosno om-
reæje. Olajπava se upoπteva v
primeru, ko imata odjemalec in
kvalificirani proizvajalec skle-
njeno pogodbo o dobavi elektri-
Ëne energije in sta prikljuËena
na distribucijsko omreæje istega
sistemskega operaterja distri-
bucijskega omreæja.

- Cene energije, doloËene na po-
dlagi Sklepa o cenah in premi-
jah za odkup elektriËne energije
od kvalificiranih proizvajalcev
elektriËne energije (ULRS 8/
2004)

- Cene odstopanj 20 odstotkov
- Cene za stroπke pri dobavi
- DDV
Naπ namen je veËji del tako zbra-
nih sredstev nameniti razvoju,
zgraditvi novih in obnovi starih

OVA ENERGIJA ZA »ISTO
PRIHODNOST IZ ELEKTRA CELJE
N

»edalje veËja pozornost se
namenja varstvu okolja, zato
smo se v Elektru Celje, d. d.,
odloËili, da svojim odjemal-
cem ponudimo nov produkt
ZEL1, to je energijo iz
obnovljivih virov ali tako
imenovano zeleno energijo.

S

62

Nas stik 11  24.11.04  18:16  Page 62



objektov za proizvodnjo elektri-
Ëne energije na obnovljive vire.
Vse odjemalce ZEL1 bomo redno
obveπËali, koliko so z nakupom
nove energije ZEL1 prispevali za
Ëisto okolje in prihodnost vseh
nas. Vodilna misel, ki nas vodi ob
prodaji zelene energije ZEL1, je
pustiti mlajπim rodovom Ëistejπo
okolje in naravo.
Delovati pregledno, poπteno in za
naravo, je naπ cilj. Enako bomo
storili s tako zbranimi sredstvi.
Na primer: Na obmoËju Elektra
Celje, d. d., je okrog 139.000

odjemalcev na gospodinjskem
odjemu, ki bodo leta 2005 pora-
bili 507.000 MWh. PovpreËna le-
tna poraba tipiËnega gospodinj-
stva znaπa 3600 kWh.
»e bi se za nakup ZEL1 v zaËe-
tnem obdobju odloËil en odstotek
vseh odjemalcev, bi to pomenilo
1390 odjemalcev oziroma okrog
5.000 MWh porabljene elektri-
Ëne energije na leto. V skladu v ta
namen zbrana sredstva znaπajo
6,75 tolarja na 1 kWh porabljene
energije, kar bi po prej omenje-
nih podatkih na letni ravni pome-

nilo 33,75 milijona tolarjev.
Zgraditev male hidroelektrarne
inπtalirane moËi okrog 50 kW, Ëe
gradnja ni preveË zahtevna, sta-
ne pribliæno 25 milijonov tolar-
jev.
Ob teh predpostavkah vidimo,
da bi se lahko s tem fondom zgra-
dila vsaj ena MHE na leto ali so-
financiralo veË majhnih hidro-
elektrarn, elektrarn na biomaso,
soproizvodenj s toploto ali pa
kakπne druge oblike elektrarn.
PoslediËno bi to pomenilo dolo-
Ëen deleæ zmanjπanja toplogre-
dnih plinov in drugih okolju πko-
dljivih snovi.

Bojan Kumer
Damir LonËar
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jo Ëlanku sledi predstavi-
tev problematike varo-
vanja konkurence na tr-
gu z elektriËno energijo

na bolj celovit naËin. Ob odprtju
trgov elektriËne energije so πtevil-
ni udeleæenci na trgu priËakovali
hiter razmah konkurence in poπ-
teno konkurenËno borbo za kup-
ce elektriËne energije. Po veË le-
tih odprtega trga ne le kupci, paË
pa tudi alternativni dobavitelji,
dræavne in nadnacionalne insti-
tucije in πe kdo niso zadovoljne z
doseæeno stopnjo konkurence.
Pojavlja se Ëedalje bolj izrazita
potreba po uËinkovitem prepre-
Ëevanju omejevanja konkurence
in varstvu konkurence na elek-
troenergetskem trgu. Vrste nega-
tivnih vplivov na konkurenco so
prikazane na sliki 1. 

Varstvo konkurence - 
naËeloma vsi za 
Na podroËju konkurence dva po-
membna pojma predstavljata po-
jem omejevanja konkurence ozi-
roma nelojalne konkurence. Ve-
likokrat uporabljamo pojem ne-
lojalna konkurenca, ob tem pa
imamo v mislih omejevanje kon-
kurence. Slednje lahko opredeli-
mo kot omejitve, ki so rezultat
ravnanja posameznih podjetij
oziroma udeleæencev na trgu, ali
pa rezultat politike dræave, tako
sistemske politike, kot tudi posa-

meznega ravnanja dræave. Na
drugi strani nelojalna konkuren-
ca pomeni odstop od dobrih po-
slovnih obiËajev, ali kot se najla-
æe opredeli, krπitev obiËajev poπ-
tene trgovine. 
Najprej se lahko vpraπamo, za-
kaj varstvo konkurence? Varstvo
konkurence posredno zagotavlja
zajezitev naglega poviπanja cen,
obenem pa zdrava konkurenca,
ki je pod kontrolo, zagotavlja
inovativnost, boljπe storitve in je
motor razvoja. Za varstvo kon-
kurence je neodvisnost, usposo-
bljenost in realna moË ≈nadzor-
nih« institucij oziroma agencij
izrednega pomena. Z dobro uËin-
kovitostjo institucij na nacionalni
ravni se posredno zagotovi tudi
varstvo konkurence na mednarod-
ni ravni. Na elektroenergetskih
trgih predvsem govorimo o kon-
kurenËnih (niæjih) cenah, ob za-
gotavljanju visoke ravni storitev
ter zanesljivosti.
NaËeloma se sicer vsi udeleæenci
na trgu radi zavzemajo za poπte-
no konkuriranje, v praksi pa po-
gosto prihaja do razliËnih oblik
omejevanja konkurence. To ni
niËesar presenetljivega, saj tovr-
stna omejevanja lahko pomenijo
vir zelo pomembnih koristi za ne-
katera podjetja. Tudi na trgih
elektriËne energije prihaja do teh
pojavov, pri Ëemer obstaja kar
nekaj posebnosti. Prva je ta, da

so bili trgi elektriËne energije do
pred nekaj let πe zaprti - konku-
renca ni bila dovoljena. Poeno-
stavljeno pa je æelja vsakega do-
bavitelja, da ima izkljuËno pravi-
co do dobave neke dobrine, πe
posebej Ëe gre za dobrino, ki jo
vsi potrebujemo. Z izgubo teh
privilegijev so πtevilna podjetja
panoge oskrbe z elektriËno ener-
gijo utrpela neprijetne izgube.
Vendar so tradicionalni dobavi-
telji pogosto v bistveno bolj ugod-
nem poloæaju kot novi dobavitelji
ter imajo kar nekaj moænosti za
omejevanje konkurence, kar je
novim konkurentom in kupcem
teæko dokazovati. 

Pogoji za zdravo
konkurenco
Za zdravo konkurenco mora biti
izpolnjena vrsta pogojev. S pogo-
ji mislimo predvsem na normativ-
ne okvire (zakonodaja), obstoj
institucij, pristojnih za podroËje
varovanja konkurence ter seveda
dejansko izvajanje sprejete zako-
nodaje. Za obËutek navedimo le
nekaj pomembnih toËk iz norma-
tivnega okvira. Na ravni dræave
Slovenije podroËje konkurence
urejajo Ustava RS v 74. Ëlenu,
Zakon o prepreËevanju omejeva-
nja konkurence (ZPOmK), Za-
kon o varstvu konkurence
(ZVK), Zakon o nadzoru dræav-
nih pomoËi, Zakon o prevzemih
in πe nekaj drugih zakonov. Slo-
venija kot Ëlanica EU je tudi na
podroËju konkurenËne zakono-
daje harmonizirana z EU. Tako
je treba upoπtevati t.i. ≈nadnacio-
nalne« normative, kot so Evrops-
ki pridruæitveni sporazum, Iz-
vedbena pravila, WTO spora-
zum, Evropsko listino, razliËne
direktive in tako naprej. Poleg
tega se je v primeru sporov mogo-
Ëe obrniti tudi na sodiπËe ter se
sklicevati na dosedanjo sodno
prakso v EU. Vidimo lahko, da je
zakonodaja s tega podroËja obse-

A»ELOMA SMO VSI ZA
PO©TENO KONKURENCO, TODA ...
N

Varovanje konkurence na trgu je zah-
tevno in pogosto nujno potrebno, saj so
kupci in konkurenca lahko izpostavlje-
ni podjetniπkemu in oblastnemu omeje-
vanju konkurence. V takπnih primerih
izgubljajo tako vsi, dobiva pa pred-
vsem eden.

V
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æna, nespoπtovanje zakonodaje
pa drago. Pomembne, upajmo
pa, da ne tudi zelo drage izkuπnje,
na tem podroËju Slovenija æe na-
bira na podroËju mobilne telefo-
nije, kjer ameriπki ponudnik VE-
GA toæi dræavo za astronomske
zneske. Menim, da bi bilo smisel-
no preveriti, ali obstajajo moæno-
sti za podobno toæbo na podroËju
elektroenergetike, πe posebej Ëe
vemo, da po ameriπkem sistemu
pogosto ne zmaga pravica, paË pa
stranka z boljπimi pravniki. Na
podroËju urejanja razmerij na
podroËju konkurence ima zelo
pomembno vlogo Urad za varstvo
konkurence RS, ki izvaja nadzor
nad uporabo doloËb zakona,
spremlja in analizira razmere na
trgu, vodi postopke in izdaja od-
loËbe in tako naprej. 
Dejstvo je, da imajo dræave EU
konkurenËno zakonodajo, ki ve-
lja, prav tako imajo tudi pristoj-
ne institucije. NajveËje teæave na-
stanejo pri implementaciji. »e-

prav na primer omejevanje kon-
kurence obstaja, pa zaradi razliË-
nih razlogov do prijav pogosto ne
pride. Presoja je lahko zahtevna,
dolgotrajna, draga in sporna.
Spomnimo se samo presoje Ura-
da za varstvo konkurence v zvezi
s pivovarnama Laπko in Union. 
Omejevanje se v grobem deli na
podjetniπko omejevanje in obla-
stno omejevanje. Marsikdo se ne
zaveda, da konkurence ne ome-
jujejo le velika podjetja na trgu,
ki ne æelijo konkurence, paË pa
tudi dræava oziroma njeni orga-
ni. Delitev omejevanja konku-
rence je prikazana na sliki 2. 

Podjetniπko omejevanje
konkurence 
Najprej si oglejmo nekaj prime-
rov podjetniπkega omejevanja
konkurence. Akterji omejevanja
so v tem primeru praviloma po-
djetja s trænim poloæajem. Prvi
koπËek mozaika so omejevalni
sporazumi, kjer se dve ali veË po-

djetij dogovori o tem, kakπen trg
æelijo imeti. Moralo bi biti seveda
obratno, da trg pove, kakπna po-
djetja æeli imeti. Po 5. Ëlenu
ZPOmK so prepovedani in niËni
sporazumi med podjetji o pogojih
poslovanja na trgu, katerih cilj
ali uËinek je prepreËevati, ovira-
ti ali izkrivljati konkurenco. V
povezavi z omenjenimi omejeval-
nimi sporazumi se pojavlja pojem
kartel. Po 3. Ëlenu ZVK so kar-
telni sporazumi tisti sporazumi,
ki jih med sabo sklepajo podjetja
ali zdruæenja podjetij o pogojih
poslovanja na trgu in imajo za
cilj ali posledico omejitev konku-
rence med udeleæenci sporazuma
pri prometu blaga ali pri oprav-
ljanju storitev. Taki sporazumi
so prepovedani in nimajo prav-
nega uËinka. Za klasiËne kartele
je znaËilno predvsem dogovarja-
nje oziroma doloËanje cen in dru-
gih poslovnih pogojev, omejeva-
nje ali nadziranje proizvodnje,
prodaje, tehniËnega razvoja ali
naloæb ter delitev trga, v katerem
delujejo. V praksi gre za ≈bid-
rigging«, razdelitev poslov na
javnih razpisih in doloËanje mi-
nimalnih cen. Pojavljajo pa se v
praksi tudi primeri, ki jim pravi-
mo ≈hard-core« karteli, za kate-
re izjeme ne veljajo. Izjeme so si-
cer po zakonu dopustne. 
V Ëasu cenovnih konic na nemπki
borzi EEX so se pojavljali pomi-
sleki, da so nekatera velika po-
djetja z medsebojnimi dogovori
vplivala na ceno in pogoje na tr-
gu. Znano je, da so se slovenske
distribucije za prodajo v letu
2004 medsebojno dogovorile o
doloËitvi prodajnih pogojev ter
razdelitvi trga. V Sloveniji so ra-
zmere specifiËne v tem, da je pre-
teæni lastnik veËine elektroener-
getskih podjetij dræava, ki seveda
upoπteva tudi πirπe, makroeko-
nomske vidike.
Drugi koπËek v mozaiku omeje-
vanja na ravni podjetniπtva so
zlorabe prevladujoËega poloæaja.
PrevladujoË poloæaj je poloæaj
ekonomske moËi podjetja, ki mu
omogoËa, da prepreËuje uËinko-
vito konkurenco, ker se lahko
obnaπa v veliki meri neodvisno
od svojih konkurentov, kupcev
in porabnikov. O tem smo v pre-
teklosti æe kar veliko pisali. Po-
vejmo le, da se πteje, da ima na
trgu prevladujoË poloæaj podje-
tje, Ëe je njegov træni deleæ veËji
od 40 odstotkov, oziroma dvoje
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ali veË podjetij prevladujoË polo-
æaj na trgu, Ëe med njimi ni po-
membnejπe konkurence in je nji-
hov skupni træni deleæ veËji od 60
odstotkov. VeË med sabo eko-
nomsko neodvisnih podjetij ima
na trgu skupaj lahko prevladujoË
poloæaj, ki sicer sam po sebi ni
prepovedan. Prepovedane so zlo-
rabe takπnega poloæaja, ki pa jih
je, kot smo æe povedali, teæko do-
kazovati. Kot primer navedimo,
da ima HSE v Sloveniji prevladu-
joË poloæaj na proizvodnem trgu.
Agencija RS je v svojem poroËilu
o konkurenci v 2003 ugotovila,
da HSE svojega prevladujoËega
poloæaja ni izkoriπËal, niti ni po-
roËala o kakih drugih tovrstnih
primerih. 
Zadnji, tretji delËek mozaika se-
stavljajo nedovoljene koncentra-
cije, torej takπne, ki poveËujejo
moË enega ali veË podjetij, posa-
miËno ali skupno, pri tem pa bi-
stveno zmanjπujejo ali onemogo-
Ëajo uËinkovito konkurenco na
trgu. Koncentracije so legitimna
oblika dolgoroËnega poslovnega
povezovanja in so eden izmed
najbolj vidnih znakov globaliza-
cije. Koncentracije niso ≈per se«
prepovedane, kakor to velja na
primer za omejevalne sporazu-
me. Koncentracije na evropskem
elektro trgu predstavljajo eno
najveËjih ovir za razvoj konku-
rence, o Ëemer smo tudi æe precej
pisali. NajveËjo koncentracijo je
slovenska elektroenergetska pa-
noga doæivela ob nastanku HSE,
medtem ko zdruæevanje distri-
bucij πe poteka. Slovenski trg je 
izjemno majhen, distribucije pa
imajo istega lastnika. Zaradi tega
je povezovanje distribucij tudi smi-
selno, posebej v luËi konkurence
z enotnega evropskega trga. 
Vidimo lahko, da obstaja kar ne-
kaj podroËij, kjer moËna podje-
tja na trgu lahko omejujejo kon-
kurenco oziroma delujejo nepoπ-
teno od drugih konkurentov. In
pri tem jim lahko pomaga tudi
dræava. 

Oblastno omejevanje 
konkurence
Druga vrsta omejevanja konku-
rence je torej oblastno omejeva-
nje konkurence oziroma omeje-
vanje konkurence s strani dræa-
ve. Tu gre za na primer legalne
monopole, podeljene ekskluzivne
pravice s strani dræave, netrans-
parentno politiko dræavnih po-

moËi ter za omejevalne oblastne
akte in dejanja. Monopoli v EU
niso prepovedani, Ëe to niso legal-
ni monopoli, ki temeljijo na pred-
pisu in za katere velja tako ime-
novana ≈obvezna liberalizacija«. 
Vrsto oblastnega omejevanja po-
menijo tudi podeljene ekskluziv-
ne pravice. V Sloveniji imajo na
primer distribucije ekskluzivno
pravico dobave elektriËne energi-
je tarifnim odjemalcem na svo-
jem geografskem obmoËju. Vsaj
za zdaj jim teh pravic nihËe ne
zavida, saj je dejstvo, da distri-
bucije na tako imenovanem tarif-
nem delu ustvarjajo izgubo. Izgu-
bo na tem segmentu morajo po-
krivati drugi segmenti trga, kar
nas pripelje do problematike
navzkriænega subvencioniranja.
Navzkriæno subvencioniranje je
seveda mogoËe predvsem na trgu,
kjer ni konkurence. 
Tretja oblika omejevanja konku-
rence so lahko dræavne pomoËi.
Dræavna pomoË je razvojno na-
ravnano orodje, ki ne sme biti
namenjeno ohranjanju ≈statusa
quo« in ki ga dræava praviloma
uporabi izjemoma, zato morajo
biti izpolnjeni doloËeni pogoji, in
sicer da brez pomoËi ni mogoËe
doseËi æelenega namena in ciljev
v podjetju, veljati mora Ëasovna
omejitev pomoËi, sama pomoË pa
mora padati sorazmerno s proce-
som poveËevanja konkurenËne
sposobnosti. 

Negativni vplivi 
na konkurenco 
Poleg omejevanja se na trgu pra-
viloma pojavljajo tudi drugi ne-
gativni vplivi na konkurenco.
Med druge negativne vplive na
konkurenco πtejemo nelojalno
konkurenco, ki jo lahko opredeli-
mo kot dejanje podjetja pri na-
stopanju na trgu, ki je v naspro-
tju z dobrimi poslovnimi obiËaji
in s katerim se povzroËi ali utegne
povzroËiti πkoda drugim udele-
æencem na trgu. Zato je nelojalna
konkurenca prepovedana (v ne-
lojalno konkurenco sodijo na pri-
mer premijski posli, to je pridobi-
vanje kupcev blaga ali uporaba
storitev z dajanjem ali obljublja-
njem nagrad). Med druge nega-
tivne vplive lahko priπtejemo tudi
dumpinπki in subvencioniran
uvoz. Po istem zakonu (ZVK) se
za dumpinπki uvoz πteje uvoz bla-
ga po ceni, ki je niæja od normal-
ne vrednosti, za subvencionirani

uvoz pa, kadar je bilo blago, ki se
uvaæa, deleæno neposredne ali
posredne pomoËi v dræavi, iz ka-
tere blago izvira. Tudi v preteklo-
sti so nekatera evropska elektro-
energetska podjetja ponujala
dumpinπke cene. Prodajalec je
na tak naËin æelel zasesti del trga,
pri Ëemer se je ta taktika na elek-
tro trgih, kjer je prvi pogoj cena,
pokazala kot neuspeπna. S stali-
πËa kupca je dumpinπki uvoz,
kratkoroËno gledano, privlaËen,
saj kupec obiËajno plaËa za blago
manj, kot bi sicer; ne gre pa po-
zabiti, da ima dumpinπki uvoz,
dolgoroËno gledano, obilo nega-
tivnih uËinkov, ne nazadnje lah-
ko vodi do obËutnega zmanjπeva-
nja trænega deleæa konkurentov,
resnih teæav, celo propada doma-
Ëe industrije in poslediËno, do
pridobitve prevladujoËega polo-
æaja subjekta, ki v zaËetku izvaja
dumping. V primeru, da urad za
varstvo konkurence ugotovi pri-
mere omejevanja konkurence,
sledijo sankcije. Sankcije, ki jih
lahko naloæi Urad, so lahko de-
narne, lahko pa so tudi vsebin-
ske. Pod slednje sodijo niËnost,
prepoved ravnanja, prepoved
izvrπevanja pravic pri koncentra-
ciji ter strukturne spremembe.

Sklepne misli
Vidimo lahko, da obstaja kar ne-
kaj podroËij, kjer moËna podje-
tja na trgu lahko omejujejo kon-
kurenco oziroma delujejo nepoπ-
teno od drugih konkurentov. In
pri tem jim lahko pomaga tudi
dræava. Elektroenergetski trgi se
razvijajo, nezadovoljstvo je pre-
cejπnje in pritiski na poveËanje
konkurenËnosti teh trgov moËni.
Ocenjujemo, da je primerov
omejevanja konkurence na elek-
troenergetskih trgih bistveno veË,
kot pa je dejanskih pritoæb. Tudi
v Sloveniji bi bilo za razvoj kon-
kurence na elektroenergetskem
trgu mogoËe πe marsikaj storiti.
Dokazovanje, da je do omejeva-
nja konkurence dejansko priπlo,
je lahko zelo zahtevno, zamudno
in drago. Predvsem majhni ak-
terji v takπnih sporih pogosto ni-
majo realnih moænosti za uspeπ-
nost pritoæbe. Vendar se evrop-
ski trg razvija in lahko priËaku-
jemo pritiske v smeri odpiranja
slovenskega elektroenergetskega
trga. Upajmo le, da ne po sistemu
mobilnega operaterja VEGA. 
mag. Klemen Podjed
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CENE NA SLOVENSKEM DNEVNEM TRGU VE»INOMA VISOKO NAD NEM©KIMI 

NIÆJI DELEÆ PASOVNE ENERGIJE V CELOTNEM VOLUMNU TRGOVANJA
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PRIMERJAVA POVPRE»NIH CEN SKLENJENIH POSLOV NA SLOVENSKEM
IN NEM©KEM DNEVNEM TRGU V OKTOBRU 2004

SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU IN VREDNOST SLOeX
V OKTOBRU 2004

DELEÆI TRGOVANJA S STANDARDIZIRANIMI PRODUKTI NA DNEVNEM TRGU
V OKTOBRU 2004

Oktobrski volumen trgovanja na dnevnem tr-
gu na Borzenu znaπa 21.490 MWh. Volumen
trgovanja s produktom pasovne energije je v
oktobru znaπal 11.736 MWh. KoliËina proda-
ne trapezne energije se je ustavila na 5.440
MWh, evro-trapezna energija na 2.508
MWh, noËna energija na 1.272 MWh in urni
produkti na 174 MWh. »e pogledamo struk-
turo trgovanja po produktih, lahko ugotovi-
mo, da se prevlada pasovne energije πe vedno
nadaljuje, vendar pa se je njen deleæ v pri-
merjavi s septembrom zniæal za 24 odstotkov
in znaπa le πe 54,6 odstotka. To lahko pripiπe-
mo manjπi ponudbi produkta na trgu. Nas-
protno pa je veËja ponudba trapezne in evro-
trapezne energije povzroËila poveËanje deleæa
trapezne energije na 25,31 odstotka celotnega
volumna trgovanja in evro-trapezne energije
na 11,67 odstotka. Pri avkcijskem naËinu tr-
govanja pa se trguje πe vedno z zelo skromni-
mi koliËinami. 

Iz grafa lahko razberemo, da se cene na slo-
venskem dnevnem trgu sicer gibljejo v enaki
smeri kot cene na nemπkem trgu, vendar med
trgoma obstaja dokaj velika cenovna razlika.
V prvih in zadnjih dneh meseca sta se ceni
na obeh trgih dokaj pribliæali, medtem ko je
bila razlika med cenama na obeh trgih med
5. in 13. oktobrom zelo velika. Najviπja je bi-
la razlika med cenama na Borzenu in EEX v
ponedeljek, 11. oktobra, ko je znaπala kar
EUR 9,09/MWh. Na trgu je bilo namreË v
tem obdobju premalo ponudbe pasovne ener-
gije, kar je æe v izhodiπËu pomenilo viπje cene
za ta produkt. Poleg tega pa je bilo na trgu
dovolj trapezne in evro-trapezne energije, z
njima je bilo sklenjenih tudi veË poslov, kot
jih je navadno. Posledica vsega skupaj pa je
bila seveda viπja vrednost indeksa SLOeX in
seveda visoka razlika v ceni med slovenskim
in nemπkim organiziranim trgom elektriËne
energije. PovpreËna meseËna cena na sloven-
skem dnevnem trgu je bila oktobra za 10 od-
stotkov viπja kot povpreËna meseËna cena na
EEX.

Oktobrski volumen trgovanja na dnevnem
trgu je za 35 odstotkov presegel septembrske-
ga. Skladno s tem je bila viπja tudi povpreË-
na dnevna koliËina prodane energije na tr-
gu, poviπala se je namreË iz 533 MWh v sep-
tembru na 693 MWh v oktobru. Najviπji vo-
lumen trgovanja v oktobru je bil doseæen v
Ëetrtek, 7. oktobra, in je znaπal 1.127 MWh,
najniæji pa v Ëetrtek, 30. oktobra, ko je vo-
lumen trgovanja znaπal le 144 MWh. Tem-
perature so bile v tem obdobju viπje, kot je
bilo priËakovano, tako da je ponudba na tr-
gu presegala povpraπevanje. Indeks SLOeX
je najviπjo vrednost dosegel pri trgovanju za
petek, 1. oktobra, z 9.972 indeksnimi toËka-
mi, najniæjo pa pri trgovanju za nedeljo, 3.
oktobra, ko je indeks dosegel 5.022 inde-
ksnih toËk. PovpreËna vrednost indeksa
SLOeX za oktober je 7.844 indeksnih toËk,
cene na trgu pa so se v primerjavi s septem-
brom v povpreËju poviπale za 3,7 odstotka.

OKTOBRA NA DNEVNEM TRGU VE»JI VOLUMEN 
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desetih letih je podelil
sklad pribliæno 7.500
posojil v viπini 37 mili-
jard tolarjev za investi-

cije na podroËjih varovanja vo-
da, zaπËite zraka, tal, uËinkovi-
tega ravnanja z odpadki, v zad-
njem Ëasu pa tudi za projekte na
podroËju uËinkovite rabe energi-
je in obnovljivih virov energije.
Kar 7.000 posojil so dobili obËa-
ni, zlasti v povezavi s projektom,
ki smo ga zaËeli izvajati z naje-
tjem posojila pri Svetovni ban-
ki. Gre za nacionalni program
zmanjπevanja onesnaæenosti zra-
ka v urbanih okoljih z opuπËanja
kuriv, ki povzroËajo veËje emisi-
je praπnih delcev (dima) in πko-
dljivih plinov (æveplovega dioksi-
da) v ozraËje in prehod na do
okolja prijaznejπa kuriva. Sku-
pni obseg teh posojil je bil sedem
milijard tolarjev.
Javnemu sektorju, predvsem ob-
Ëinam in komunalnim podjetjem,
je bilo do zdaj dodeljenih 260 po-
sojil v viπini 11 milijard tolarjev
za zgraditev infrastrukture na
podroËju odvajanja in ËiπËenja
odpadnih voda ter ravnanja z od-
padki.
250 prejemnikov posojil pa je bi-
lo pravnih oseb v zasebnem sek-
torju, v viπini 19 milijard tolarjev
za razliËne projekte (od ËiπËenja
odpadnih voda in ravnanja z od-
padki do uvajanja okolju prijaz-
nejπih tehnologij ipd). O tem,
kakπni so prihodnji naËrti skla-

da, smo se pogovarjali s predse-
denikom uprave Markom Slokar-
jem in Ëlanom Francem Beravsom.

Kakπne spremembe 
so nastale po vstopu 
Slovenije v EU?
≈Z vstopom v EU smo harmonizi-
rali zakonodajo s podroËja var-
stva okolja. IzraËunali smo, da bi
v Sloveniji za popolno uveljavitev
zakonodaje s podroËja varstva
okolja, harmonizirane z Evrop-
sko unijo, potrebovali 2,7 mili-
jarde evrov. Takπno viπino sred-
stev je predvidel tudi prvi Nacio-
nalni program varstva okolja.
Treba je bilo poiskati finanËne
vire za izvajanje te politike in po-
leg sredstev proraËuna je bil eden
prvih Ekosklad s ponudbo poso-
jil z ugodno obrestno mero. Sle-
dila so nepovratna sredstva ne-
katerih mednarodnih skladov,
okoljske takse in nepovratna
sredstva iz EU pa so priπla πele
pozneje.« 

To prevedeno 
v prakso pomeni?
≈Vsaka dræava mora zagotoviti
sredstva za izvajanje politike
varstva okolja in jih zagotavlja
na razliËne naËine. Da bi RS do-
segla zastavljene cilje na podro-
Ëju varstva okolja, bi morala v
projekte varstva okolja vlagati
1,5 odstotka letnega BDP-ja.
Sklad je eden od instrumentov za
zagotavljanje teh sredstev v obli-

ki ugodnih kreditov. V letih
1995-1998 pa je bil tudi posred-
nik nepovratnih sredstev v viπini
6,2 milijona USD, ki jih je dobila
Slovenija od Svetovnega sklada
za okolje (GEF) za opuπËanje
ozonu πkodljivih snovi v proizvo-
dnji πestih podjetij (Krka, Lek,
Trimo, LTH, Labod - kemiËna Ëi-
stilnica in pralnica, Gorenje Ser-
vis). 
Od decembra 2001 naprej sodelu-
je sklad pri razdeljevanju 4,3 mi-
lijona ameriπkih dolarjev, ki jih
je Svetovni sklad za okolje name-
nil za izvedbo projekta Odstra-
njevanje ovir za boljπe izkoriπËa-
nje biomase kot vira energije.

Je kakπno podjetje s po-
droËja elektroenergetike 
æe kandidiralo za kredit
Ekosklada?
≈Ne. Ta podjetja imajo kapital-
sko tako zahtevne investicije, da
bi jih sklad teæko servisiral. Bi-
lanËna vsota Ekosklada je v tem
trenutku 26,6 milijarde tolarjev,
kar je za sledenje okoljskih inve-
sticij v elektrogospodarskem si-
stemu relativno malo. Po drugi
strani pa se ta podjetja, ki so v
javni lasti, v veliki meri financi-
rajo z dræavnim lastniπkim kapi-
talom in pri zadolæevanju dobi-
vajo dræavne garancije. Smo pa
æe kreditirali gradnjo malih hi-
droelektrarn.«

Ekosklad πiri dejavnost,
dobiva nove pristojnosti?
≈Dræi. Opaæali smo namreË, da se
je funkcija sklada marginalizira-
la v primerjavi z viπino sredstev,
ki so se zbirala in plasirala skozi
druge finanËne instrumente. Po-
leg okoljskih taks kaæe omeniti
nepovratna sredstva EU, prido-
bljena s programi Phare in ISPA
ter s kohezijskim in strukturnimi
skladi. Danaπnja slika je takπna,
da sklad za investicije v okolje
razpiπe na leto med 4 in 4,5 mili-

KOSKLAD NAJ BI DOBIL
NOVO VLOGO
E

Ekoslad je bil ustanovljen leta 1993 z Zakonom o
varstvu okolja, ki je doloËil ta sklad za finanËni
instrument uËinkovitega izvajanja okoljske politike
v republiki Sloveniji. Oblikovan je bil kot neprido-
bitna finanËna organizacija za dajanje posojil z
ugodno obrestno mero za investicije na podroËju
varstva okolja. IzkljuËni ustanovitelj in stoodstotni
lastnik sklada je Republika Slovenija, v njenem
imenu pa ministrstvo, pristojno za okolje. 

V
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jarde tolarjev posojil, medtem ko
se iz razliËnih drugih virov za te
namene trenutno investira pri-
bliæno 30 milijard nepovratnih
sredstev na leto (iz kohezijskega
sklada 7 milijard, iz proraËuna
RS okrog 4,5 milijarde tolarjev,
iz naslova zbranih okoljskih taks
pa πe okrog 18 milijard tolarjev).
Razmerje je torej 30 milijard to-
larjev nepovratnih sredstev, ki
gredo v investicije na podroËju
varovanja okolja, proti 4 do 4,5
milijarde tolarjev posojil, ki jih
na leto razdeli Ekosklad. Jasno,
da je pri takπnem razmerju sklad
igral Ëedalje bolj stransko vlogo.
Ta ugotovitev je bila tudi povod
za reorganizacijo, ki prav zdaj
poteka. Ekosklad v novi vlogi bo
poskuπal kar se da zdruæevati vsa
omenjena sredstva na posamez-
nih projektih in s tem skrbeti za
uresniËevanje operativnih pro-
gramov pristojnega ministrstva.

Nacionalni program varstva oko-
lja in Energetski program sta
krovna programa. Znotraj teh pa
so æe pripravljeni in sprejeti πte-
vilni operativni programi, s kate-
rimi se naËrtuje konkretno ure-
sniËevanje projektov v skladu z
veljavno zakonodajo in sprejeti-
mi obveznostmi glede rokov za
uresniËevanje zahtev evropske
zakonodaje. Govorimo o Opera-
tivnem programu za odvajanje in
ËiπËenje odpadnih voda, Opera-
tivnem programu ravnanja s ko-
munalnimi odpadki, Operativ-
nem programu na podroËju to-
plogrednih plinov, Operativnem
programu za poveËanje uporabe
biomase v energetske namene itd.
Prenovljen in reorganiziran
sklad se bo tudi vsebinsko Ëedalje
bolj vkljuËeval v ponujanje po-
moËi lokalnim skupnostim, ki so
po zakonu pristojne za izvajanje
nekaterih okoljskih programov

in investiranje v infrastrukturo
za varovanje okolja. Gre za teh-
niËno pomoË pri pripravi projek-
tov ter spremljanje in nadzor nad
udejanjanjem tistih projektov, ki
so strokovno tehniËne naloge za
pripravo investicijskih projek-
tov, ki bodo kandidirali za sred-
stva skladov Evropske unije. 
Iz ≈ekobanke« za dajanje posojil,
kar je bila æe do zdaj in πe vedno
ostaja temeljna dejavnost sklada,
naj bi Eko sklad postal Ëedalje
bolj vsebinsko navzoË tudi pri
izvajanju okoljskih investicij, ki
se sofinancirajo s sredstvi prora-
Ëuna. Zato je z ustanovitvenim
aktom novega sklada predvidena
tudi kadrovska krepitev, ki naj
bi jo izvedli tako, da bi zdruæili
kadre v sedanjem skladu s kadri
iz Agencije za uËinkovito rabo in
obnovljive vire energije (AURE)
ter s kadri Sektorja za pripravo
in vodenje projektov ministrstva,
pristojnega za okolje. To bo olaj-
πalo tudi delo investitorjem, ki se
bodo odloËali za vlaganja v okolj-
ske projekte. V vseh fazah pri-
prav na investicijo in pridobitev
sredstev bodo lahko potrkali na
ista vrata, kar bo po naπem mne-
nju za uporabnika enostavneje,
bolj prijazno in Ëe hoËete, tudi
bolj logiËno.«

Vpliv zadnjih politiËnih
sprememb na 
delo Ekosklada?
≈O morebitnih vplivih zadnjih
politiËnih sprememb na prihod-
nje delo Ekosklada bomo lahko
govorili, ko se bo na novo konsti-
tuirala nova zakonodajna in izvr-
πilna oblast. Se pa verjetno nobe-
na oblast ne more izogniti vpra-
πanjem varstva okolja, zato ver-
jamem, da bo tudi nova vlada na-
menjala varstvu okolja v Sloveni-
ji ustrezno pozornost ter izrabila
znanje in strokovno usposoblje-
nost zaposlenih na skladu za to,
da bo z ustreznim deleæem sred-
stev za varstvo okolja kar se da
uËinkovito in v zastavljenih rokih
v popolnosti uveljavila pravni
red na tem podroËju. K temu nas
obvezujejo sprejeta notranja za-
konodaja in programi, pa tudi
Ëlanstvo v EU in spoπtovanje πte-
vilnih mednarodnih pravnih ak-
tov, med njimi tudi pred kratkim
uveljavljenega Kjotskega proto-
kola.«

Rado Repenπek
69

Nekaj veËjih prejemnikov kreditov Ekosklada v zadnjih
dveh letih:
a) Med gospodarskimi druæbami
- Bohor ©entjur, za zgraditev nove energetske postaje za

izrabo lesne biomase, 315 milijonov tolarjev.
- PS Cimos TAM AI Maribor, za prenovo livarne sive li-

tine, 239 milijonov tolarjev.
- Omaplast Grosuplje, za proizvodno halo za reciklaæo

odpadne plastike, 250 milijonov tolarjev.

b) V okviru kreditiranja lokalne infrastukture
- ObËina Lendava za zgraditev kanalizacijskega omreæja,

400 milijonov tolarjev.
- Mestna obËina Ptuj za zgraditev I A faze centra za rav-

nanje z odpadki Gajke, 209 milijonov tolarjev.
- ObËina Podlehnik za zgraditev javnih sistemov za oskr-

bo pitne vode, 150 milijonov tolarjev.

Sogovornika
Franc Beravs,

Ëlan uprave in
Marko Slokar,

predsednik
uprave sta pre-
priËana, da po-

slanstvo Eko-
sklada ostaja

enako - izpol-
njevati cilje dr-

æave na po-
droËju varova-

nja okolja s
programi in 
instrumenti 

finanËnih 
spodbud.

Foto Rado Repenπek
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menjena konferenca je
bila pomembna tudi z vi-
dika aktivne vpetosti slo-
venskih raziskovalcev v

evropski raziskovalni prostor na
podroËju fotovoltaike. Kot je po-
vedal prof. dr. Marko TopiË, pred-
stojnik Laboratorija za polprevo-
dniπke strukture na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani, jim je
dejavna udeleæba v tematskih
mreæah in raziskovalnih projek-
tih Evropske skupnosti odprla æe
marsikatera vrata, kar se je po-
novno potrdilo tudi v Kranjski
Gori. Predstavljena tematika je
Ëasovno sovpadala z dejanskimi
razmerami na trgu in v fotovolta-
iËni industrijski panogi, ki se zad-
nja leta zelo hitro razvija.
Mednarodna konferenca o foto-
napetostnem razvoju je potekala
v treh tematskih sklopih. V okvi-
ru prvega sklopa so podrobno
predstavili predvsem pregled fo-
tonapetostnih tehnologij na razi-
skovalni ravni. Tu je bilo veliko
govora o novostih æe uveljavljenih
kristalnih, polikristalnih in tan-
koplastnih sonËnih celic, pa tudi
o novih tehnologijah, kot so na
primer organske sonËne celice. Te
so z vidika proizvodnih stroπkov

sicer najcenejπe, vendar pa njiho-
vi izkoristki πe ne dosegajo kon-
kurenËnih vrednosti v primerjavi
z drugimi tehnologijami. Na po-
droËju prenosa znanj iz laborato-
rijev v proizvodnjo je bil glavni
poudarek na prenosu tehnologij
za izdelavo tankoplastnih sonËnih
celic v proizvodne pilotske linije.
Predvsem je bilo na tej konferen-
ci veliko govora o tankoplastnih
silicijevih sonËnih celicah, ki bi-
stveno zmanjπajo stroπke vgra-
dnje silicija v primerjavi s kristal-
nimi sonËnimi celicami. Pri kri-
stalnih sonËnih celicah pa so bili
predstavljeni novi koncepti tovr-
stnih tehnologij, ki zmanjπujejo
senËenje zaradi kontaktov na gor-
nji povrπini sonËnih celic. Pri tre-
tjem tematskem sklopu so stro-
kovnjaki namenili pozornost pro-
izvodnji kristalnega in polikri-
stalnega silicija kot surovine za iz-
delavo sonËnih celic. Predstavili
so tudi proizvodnjo amorfno sili-
cijevih sonËnih celic, halkopiri-
dnih sonËnih celic itd. V skle-
pnem delu mednarodne konfe-
rence pa so predstavili evropsko
regulativo na podroËju predpisov
fotonapetostnih sistemov kot od-
padkov in hkrati tudi moænosti

recikliranja fotonapetostnih mo-
dulov. V trenutnem obsegu pro-
izvodnje reciklaæa namreË πe ni
ekonomsko upraviËena. Ko pa bo
na primer priπlo do stokrat veËje
proizvodnje vseh fotonapetostnih
modulov, bo dejansko smiselno te
fotonapetostne module reciklirati
in jih kot odpadek tudi ekoloπko
predelovati.
Sicer pa je mednarodna konfe-
renca v Kranjski Gori omogoËila
πtevilne moænosti izmenjave in
pridobivanja znanja tako na for-
malnih razpravah po predava-
njih ali med predstavitvijo po-
sterjev, kakor tudi na neformal-
nih medsebojnih sreËanjih.
VeË informacij v zvezi s to temati-

INAMI»EN RAZVOJ
NA PODRO»JU FOTOVOLTAIKE
D

Na mednarodni konferenci pod naslovom Eurocon-
ference Photovoltaic Devices: Manufacturing Issues
- From Laboratory to Mass Production, ki jo je ok-
tobra v Kranjski Gori pripravila Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani, je sodelovalo kar 75
uglednih znanstvenikov in menedæerjev iz evrop-
skih univerz, raziskovalnih centrov in industrije s
podroËja fotovoltaike (zastopanih je bilo 19 dr-
æav), iz Slovenije pa je sodelovalo πest strokovnja-
kov. Predavatelji so predstavili razvoj in raziskave
na podroËju prenosa znanj v proizvodnjo sonËne
energije, ekonomske in ekoloπke vidike masovne
proizvodnje pri razliËnih tipih sonËnih celic ter
moænosti izboljπav in razπiritve proizvodnje.

O
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Prof. dr. Marko TopiË, predstojnik
Laboratorija za polprevodniπke strukture na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
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ko je na voljo na spletnem na-
slovu: http://www.pv-net.net/eu-
ropv2004.htm.

Razvoj na podroËju 
fotovoltaike v svetu 
Po besedah prof. dr. TopiËa zalo-
ge konvencionalnih energetskih
virov kopnijo, veliko dræav v sve-
tu nima lastnih energetskih virov
in cena surove nafte naraπËa.
Problem uporabe konvencional-
nih energetskih virov pa ni samo
v njihovi omejenosti, temveË tudi
v onesnaæevanju okolja. Bela
knjiga evropske skupnosti govori
o tej problematiki zelo eksplici-
tno. Evropska skupnost si je za-
dala cilj poveËanja izrabe obnov-
ljivih energetskih virov (sonce,
veter, biomasa ...) s sedanjih πest
odstotkov celotnega energetskega
deleæa na dvanajst odstotkov ce-
lotne energetske porabe v letu
2010. Med obnovljive energetske
vire sodijo tudi fotonapetostni si-
stemi, ki temeljijo na sonËnih celi-
cah. Le-te neposredno pretvarja-
jo energijo sonca v enosmerno na-
petost in se utrjujejo kot ena naj-
obetavnejπih tehnologij priho-
dnosti v zadnjih desetletjih. Deleæ
fotonapetostnih sistemov bo po
scenariju bele knjige moral s se-
danjih proizvodnih zmogljivosti v
obsegu 250 MWp do leta 2010 na-
rasti na 3 GWp. Za dosego tega
ambicioznega cilja je bil v Evropi
doseæen tihi konsenz o strateπkem
povezovanju univerz, raziskoval-
nih institucij, razvojnih podjetij
in fotonapetostne industrije, ki
vkljuËuje tako majhne kot velike.
Prioritetne smernice Evropske
skupnosti na podroËju raziskav
in razvoja fotovoltaike se kaæejo v
neprekinjenem financiranju od
baziËnih raziskav pa do demon-
stracijskih projektov v okviru 5.
in 6. okvirnega programa in pro-
grama Altener. 
Poleg tega je prof. dr. TopiË po-
vedal, da je podpredsednica Ev-
ropske komisije gospa Loyola de
Palacio decembra 2003 ustanovi-
la strokovni posvetovalni odbor
Photovoltaic Technology Rese-
arch Advisory Council, ki je pri-
pravil poroËilo A Vision for Pho-
tovoltaic Technology for 2030 and
Beyond. Poglavitni poudarki iz
tega poroËila, ki je bilo strokov-
njakom predstavljeno na konfe-
renci v Bruslju 28. septembra
2004, so naslednji: Prihodnja de-
setletja bodo odloËilna za razvoj

fotovoltaike, ki izkazuje potenci-
al, da se bo razvila v obseæen,
trajnostno naravnan in inovati-
ven ekonomski sektor. Tak ra-
zvoj bo zahteval ambiciozno in
skladno politiko podpore tehno-
loπkega razvoja, trænih mehani-
zmov in promocije. Dosedanji ra-
zvoj je povezan s heterogenimi
politikami posameznih dræav.
Najbolj uspeπna v razvoju je
NemËija, ki je leta 2000 sprejela
zakon o obnovljivih virih energije
s sistemom fiksnih odkupnih cen
ter ima trenutno v obratovanju
400 MW, EU skupaj pa 560 MW
sonËnih elektrarn. Fiksna cena za
sonËne elektrarne v NemËiji je na
ravni 0,55 €/kWh. Poleg NemËije
imajo sistem fiksnih cen s primer-
no visokimi odkupnimi cenami πe
©panija 0,40 €/kWh, Portugalska
0,41 €/kWh, Luksemburg 0,45
€/kWh in Slovenija 0,37 €/kWh. 
Proizvodnja fotonapetostnih mo-
dulov in z njimi inπtalirane zmo-
gljivosti sonËnih elektrarn v svetu
v zadnjih desetih letih rastejo s
stopnjo rasti nad 30 odstotkov na
leto, nosilke razvoja pa so Japon-
ska, NemËija in ZDA. Skupna
inπtalirana moË sonËnih elektrarn
v svetu je bila leta 2003 pribliæno
2.500 MW. Z veËanjem obsega
proizvedene opreme pada njiho-
va cena, in sicer podvojitev pro-
izvodnje pomeni 20-odstotno zni-
æanje cen fotonapetostnih modu-
lov. Padanje cen je mogoËe priËa-
kovati samo ob kontinuirani rasti
trga ob pospeπenih vlaganjih v ra-
ziskave in razvoj opreme. 

Za hitrejπi razvoj potrebna
sprememba zakonodaje 
Kakπen je trenutni poloæaj foto-
voltaike v Sloveniji in katere so
poglavitne ovire, da ta panoga pri
nas ne ubira hitrejπih korakov v
smeri evropskih in svetovnih foto-
napetostnih teæenj? Kot je poja-
snil prof. dr. TopiË, je Slovenija
med petimi dræavami v Evropi
(NemËija, ©panija, Portugalska,
Luksemburg, Slovenija), ki so
vpeljale model fiksne odkupne ce-
ne za proizvedeno elektriËno
energijo iz sonËnih elektrarn. Ta
model se je doslej najbolj uspeπno
uveljavil v NemËiji, kjer je odku-
pna cena od 55 evrocentov naprej
(odvisno od tipa sonËne elektrar-
ne), medtem ko je v Sloveniji ta
cena bistveno manjπa, to je 37 ev-
rocentov. Investicija je v obeh
primerih praktiËno enaka, zato je

odplaËilna doba take sonËne elek-
trarne v Sloveniji pribliæno 50 od-
stotkov daljπa kot v NemËiji (v
NemËiji deset let, v Sloveniji
okrog petnajst let). Zato je seveda
zanimanje investitorjev pri nas
manjπe. Po drugi strani je v Slo-
veniji zajamËena desetletna fi-
ksna odkupna cena, v NemËiji pa
dvajsetletna, kar pomeni, da in-
vestitorji πe nimajo jamstva, da
bodo lahko v Sloveniji iz sonËnih
elektrarn ustvarjali tudi dobiËek.
In to je seveda glavni razlog, da se
sonËne elektrarne v Sloveniji πe
niso zaËele tako mnoæiËno graditi
in postavljati kot na primer v
NemËiji. Prof. dr. TopiË vidi mo-
ænosti, da bi spodbudili zanima-
nje investitorjev za vlaganja v
Sloveniji v spremembi zakonoda-
je, ki naj bi zagotavljala boljπo
ekonomsko raËunico za investi-
torje. Pri tem je treba seveda
spremljati tudi teænje na svetov-
nih trgih, kjer naj bi se cene v pri-
hodnje niæale. Cene ne padajo,
saj je na trgu veliko povpraπeva-
nje. Dobavljivost tovrstnih tehno-
logij je zelo kritiËna in se zato ce-
ne tudi dejansko ne zniæajo.
Miro Jakomin
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Uspeπna izvedba mednarodne
konference o fotonapetostnem ra-
zvoju v Kranjski Gori pomeni ne-
dvomno veliko priznanje tudi za
Laboratorij polprevodniπkih
struktur na Fakulteti za elektrote-
hniko v Ljubljani. Tu se æe vrsto
let intenzivno ukvarjajo z raziska-
vami na podroËju fotovoltaike in
so trdno vpeti v evropski razisko-
valni prostor. Trenutno se ukvar-
jajo z razvojem in postavitvijo te-
hnologije elektrokemijskih sonËnih
celic na laboratorijski ravni. Na
majhnih povrπinah skuπajo s cene-
no tehnologijo tudi v Sloveniji
skrbeti za tehnoloπki napredek in
osvajati tehnoloπka znanja, ki so
potrebna za prenos fotonapeto-
stnih tehnologij iz laboratorija v
proizvodnjo. Pri tem si, kot je πe
povedal prof. dr. Marko TopiË,
dolgoroËno æelijo tudi sodelovanja
z industrijskimi partnerji, ki bi
proizvajali doloËene segmente fo-
tonapetostnih sistemov.
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Pleπivca (ime je dobil zara-
di gole kape), ki ga domaËi-
ni imenujejo Urπlja gora,
se ponuja prostran razgled

na ozemlje, juæno od Pohorja, ki
se v jugovzhodni smeri konËa ob
Sljemenu pri Zagrebu, na jugu
pa ob hribih od Trdinovega vrha
do Sneænika. Jugozahodno seæe
pogled vse do Nanosa in ob izje-
mni vidljivosti celo do Træaπkega
zaliva, severno in severozahodno
pa daleË onstran meja v dolino
med planinama Golica in Svinja
ter preko Velikovca in Gospo-
svetskega polja do hribov, ki na
severu obrobljajo Vrbsko in
Osojsko jezero. Brez dvoma so
izrazito izpostavljeno in kot na
dlani primerno lokacijo na Urπlji
gori æe nekaj let pred tem preiz-
kuπali s svojimi doma narejenimi
primopredajniki radioamaterji iz
radiokluba Ravne na Koroπkem
S59EHI (YU3DCD). Prav tja,
kamor seæe oko, lahko seæejo tu-
di elektromagnetni valovi. Vso
opremo, vkljuËno z anodno bate-
rijo, ki je tehtala kar nekaj kilo-
gramov, so pionirji radioamater-
stva na Koroπkem - Zdravko Ve-
zjak (YU3CW), Fric Tratnik, Joæe
Kert, Mirko LeËnik - Ælici, Alfonz
Pavπer in Janko »as - prenaπali v
nahrbtnikih 1.696 metrov visoko
in preizkuπali prve radioamater-
ske zveze na UKV-obmoËju z Ur-
πlje gore. Prav nemirnost in razi-
skovanje nekaj novega na podro-
Ëju radijskih valov in elektronike
Zdravku Vezjaku nista dala ni-

koli miru in je bil vseskozi na Ëe-
lu z zamislimi, ki jih je pravi Ëas,
na pravem mestu in brez skriva-
nja podajal svojim prijateljem,
soustanoviteljem leta 1953 usta-
novljenega radiokluba.
Uspeh je bil za tiste Ëase fantasti-
Ëen. Iz razliËnih krajev naπe doli-
ne in celo Ëez dræavno mejo so do-
segli zveze. Naj omenim, da je bi-
la prava UKV zveza med Jugosla-
vijo in tujo dræavo med naπim ra-
dioamaterjem YU3CW (Zdravko
Vezjak) in OE8PE (Emil Pisker-
nik).

ZaËetek novega obdobja
Nato pa je nastopilo novo obdo-
bje. ZaËelo se je πuπljati, da bodo
tudi v Jugoslaviji kmalu uredili
televizijo.Televizija v Avstriji je
æe bila na pohodu. 
V Ljubljani so se o tem æe kar 
resno pogovarjali. Pa se je takoj
ponudila nova priloænost in nov
izziv za radioamaterje na Rav-
nah na Koroπkem. ©e posebej so
se koroπki radioamaterji hoteli
izkazati na drugi skupπËini radio-
amaterske zveze Slovenije (1959),
katere organizator je bil radio-
klub Ravne na Koroπkem. »la-
nom skupπËine in obËanom so æe-
leli pripraviti preseneËenje. Nek-
do je predlagal, da bi na vrhu Ur-
πlje gore postavili pretvornik in
TV antene. Zgornja bi sprejema-
la TV-signal z avstrijskega pre-
tvornika ©ekelj, spodnja, ki bi
bila obrnjena proti Ravnam na
Koroπkem, pa bi oddajala TV si-

gnal. Sprejemno anteno in prede-
lani TV-sprejemnik - 600 vrst na
naπ standard - so hitro predelali
in vse instalirali v takratnem Do-
mu æelezarjev. Velik stolp z veË
sprejemnimi antenami na strehi
je oznanjal, da je na pohodu tele-
vizija. Ko je bila pripravljena vsa
tehnika in oprema, so se spogle-
dovali, kako bodo to prenesli na
vrh. Nekdo se je oglasil: ≈»e so
lahko na vrhu postavili cerkev
(najviπje leæeËa cerkev v Sloveni-
ji, sv. Urπula, zgrajena med 15.
in 16. stoletjem), bomo pa πe mi
to ropotijo.« Tisti dan, ko so po-
stavljali vso opremo na Urπlji go-
ri, je bila planinska koËa do pr-
vega nadstropja v snegu in megla
je pokrivala ves vrh. Vso monta-
æo in preizkus prvega TV signala,
poslanega v dolino, so delali v
megli in izkljuËno po lastnih
UKV-zvezah. Dan pozneje, na
drugi skupπËini, je bilo odprtje
televizije na Ravnah. In delovalo
je. Sicer je bila TV-slika iz Av-
strije nekoliko meglena in zasne-
æena, ton pa je bil zelo dober in
navduπenje je bilo na vrhuncu.
Kar pa ni trajalo dolgo, saj je po
nekaj dneh vihar na gori vse po-
ruπil.

PriskoËili
so na pomoË
Predstavniki z Radia Ljubljana
France Milavec, Zmago Pipan,
Stane Rojec in Miha PavliË so
izvedeli za radioamaterska priza-
devanja in obljubili pomoË, da bi
na Ravnah na Koroπkem lahko
gledali slovenski televizijski pro-
gram. Oddajnik na Urπlji gori bi
postavili, vendar pa bi moral biti
na vrh gore speljan daljnovod vi-
soke napetosti. Ustanovljen je bil
akcijski odbor za zgraditev viso-
konapetostnega daljnovoda na
Urπljo goro. Iz zapisnikov leta
1961 in 1962 je razvidno, da so
pri sofinanciranju in gradnji
daljnovoda, transformatorja in

TIRIDESETLET LET RTV
PRETVORNIKA PLE©IVEC
S

Ali v tem Ëasu πe kdo pred televizorjem razmiπlja,
od kod prihaja sprejemni signal? Letos oktobra mi-
neva 40 let postavitve in delovanja televizijskega
pretvornika na Urπlji gori. ZaËetki razmiπljanja o
gradnji TV pretvornika na Urπlji gori segajo na
zaËetek πestdesetih let prejπnjega stoletja.

S
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kamionske ceste sodelovali KGG
Slovenj Gradec za ureditev ceste,
Æelezarna Ravne na Koroπkem je
dala prispevek za daljnovod in
transformatorsko postajo, Elek-
tro Slovenj Gradec je sofinanci-
ral zgraditev daljnovoda in po-
magal z dodatnimi sredstvi akcij-
skega odbora v dravski in meæi-
πki dolini, del sredstev pa je pri-
maknil tudi rudnik Meæica. Po
prvotnem izraËunu, ki ga je tudi
prej potrdil Okrajni ljudski od-
bor odseka za gospodarstvo Ma-
ribor 23. avgusta 1962, je bila
ocenjena vrednost zgraditve dalj-
novoda 16.931,449 din.
Od vloge za gradbeno dovoljenje,
ki jo je 12. septembra1962 vloæil
Elektro Slovenj Gradec, do izda-
je dovoljenja za obratovanje vi-
sokonapetostnega daljnovoda 19.
septembra 1963, je za takratni
Ëas in v posebnih razmerah novo-
gradnje minilo zelo malo Ëasa, in
je bil to svojevrstni rekord. Od
idejnih naËrtov pa do 28. okto-
bra 1962, ko je ≈πe neuradno«
prviË zasvetila luË na gori s strani
Elektra Slovenj Gradec, pa so si
zasluæeno oddahnili Franjo GeË,
Maks Ledl in direktor Elektro
Slovenj Gradec Bojan Debelak.
Daljnovod ima 42 stojnih mest in
na vrhu gore veË kakor 375-metr-
skega visokonapetostnega zemelj-
skega vodnikovoda napaja OC
Pleπivec. VeËina materiala je bila
na goro prinesena s konjsko
vprego, kar pa konji niso zmogli
nesti, se je neslo v nahrbtnikih ali
na ramenih.
©tiriindvajsetega julija 1962 je bil
v prostorih obËinske skupπËine
Slovenj Gradec posvet s pred-
stavniki RTV Ljubljana o odpra-
vi dokonËnih ovir, ki so oteæevale
gradnjo oddajnika. Na podlagi
ogleda ceste pod vrhom Urπlje go-
re so ugotovili, da zadnji 23,4-od-
stotni cestni vzpon ni uporaben
za dovoz potrebne opreme za TV
pretvornik. Po izËrpni razpravi
so se odloËili za postavitev tovor-
ne æiËnice, ki je v goro zarezala πe
danes vidne poπkodbe, pa Ëeprav
tovorne vleËnice æe veË let ni (od
leta 1978) in je bila z manjπim na-
klonom leta 1970 cesta speljana
do vrha gore.

Uhija so vsi upoπtevali
Po odpravi vseh pomanjkljivosti
je RTV Ljubljana izpolnila dano
obljubo koroπkim krajanom in v
zaËetku oktobra 1964 dokonËala

oddajnik. Pogoji za bivanje teh-
nikov RTV so bili sprva zelo zah-
tevni, πe posebej pozimi, ko so bi-
li tudi po veË tednov odrezani od
sveta. Bilo je potrebno veËurno
peπaËenje ali pa je na pomoË pri-
skoËil helikopter. Oddajnik je do
danes doæivel kar nekaj temelji-
tih prenov.Ves Ëas pa na Koro-
πkem in daleË okoli gledamo in
posluπamo kakovosten TV in ra-
dijski program.
Vse od zaËetka delovanja TV-
pretvornika smo bili Ëlani radio-
kluba S59EHI dobrodoπli v pro-
storih TV-pretvornika, ne glede
na izmeno. Iz prijateljskih navez
in sodelovanja æe vrsto let tudi
naprave, ki so last koroπkega ra-
diokluba Franjo Malgaj, S59EHI
iz Raven na Koroπkem, vedrijo
pod streho RTV-pretvornika
Pleπivec. ©e vedno smo v radio-
klubu S59EHI zelo ponosni, da
nam je bilo dovoljeno v sedemde-
setih letih v RTV-pretvorniku
postaviti prvi UKV radioamater-
ski repetitor v Jugoslaviji. Na ta-
ko idealni lokaciji je njegova sli-
πnost po tem delu Evrope prese-
gala vse razumne meje. Sliπnost
≈Uhija«, tako smo ga imenovali,
so upoπtevali radioamaterji v so-
sednjih dræavah in korektno
odmikali frekvenco novo postav-
ljenih radioamaterskih repetitor-
jev, kar pa ni bila vrlina v naπih
nekdanjih republikah.
Preko naπega ≈Uhija« smo leta
1976 tudi prvi javili v Ljubljano,
kje je epicenter potresa (ko je

streslo PosoËje in Furlanijo). Ne-
kaj minut po tem sporoËilu v Lju-
bljano se je na ekranu pojavil na-
povedovalec in to vest sporoËil
javnosti - ≈demantiral« je vsa
prejπnja poroËila o epicentru ne-
kje v morju blizu Jonskega zali-
va. Naπa vest je bila toËna skoraj
do kilometra. O tem uspehu je bi-
la Ëez nekaj dni oddaja na Valu
202 Radia Ljubljana. Seveda pa
so preko repetitorja na Urπlji go-
ri velikokrat potekale tudi koor-
dinacije gorske reπevalne sluæbe
in koordinacije v primeru poæa-
ra, prometnih teæav in podobno.
Danes imamo koroπki radioama-
terji v prostorih RTV Pleπivec
montiran repetitor in amatersko
TV panoramsko kamero. Ob tem
jubileju RTV pretvornika Pleπi-
vec se Ëlani radiokluba S59EHI
iz Raven na Koroπkem vsem pri-
jaznim usluæbencem pretvornika
zahvaljujejo za vse skupaj preæi-
vete ure v æelji, da bi nam bila tu-
di v prihodnje odprta vrata pre-
tvornika Pleπivec.

Bojan M. Debelak
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Foto Hugo Haberman

Transformator
na Pleπivcu.
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onËna elektrarna je rezul-
tat temeljitega premisleka,
kako z upoπtevanjem razli-
Ënih dejavnikov zadovoljiti

potrebe po oskrbi planinske po-
stojanke z elektriËno energijo.
Pri tem je bilo upoπtevanih pred-
vsem nekaj bistvenih dejstev:
gradnja samostojnega voda iz do-
line je po eni strani predraga, po
drugi pa pomeni prevelik poseg v
naravo. Bencinski agregat, ki je
bil dosedanji vir elektriËne ener-
gije, je postajal preveË nezane-
sljiv, po drugi strani pa s hrupom
in smradom nikakor ne sodi v idi-
liËni mir doline Pri Jelenovem
studencu. Zato je bil alternativni
vir napajanja - sonËna elektrar-
na - pravzaprav edina prava reπi-
tev. Preden naj bi se lotili uresni-
Ëevanja projekta, je svoje stro-
kovno mnenje o njem izrazil eden
najbolj izkuπenih strokovnjakov
tega podroËja, Gaπper ©karja,
dipl. el. inæ. iz podjetja KON TI-
KI, ki je pripravil tudi idejno re-
πitev in oceno stroπkov. PD Ko-
Ëevje je v tej fazi zaprosilo za po-
moË pri uresniËitvi projekta
Elektro Ljubljana. Slednje je
projekt takoj prepoznalo kot po-
memben prispevek k zmanjπeva-

nju obremenjevanja okolja in po-
pestritvi proizvodnje elektriËne
energije z alternativnim sonËnim
virom ter za zaËetek ponudilo
strokovno pomoË. Opozorilo je
tudi na razpis Agencije za racio-
nalno rabo energije za sredstva,

namenjena prav za tovrstne po-
sege.
V fazi, ki je sledila, je Gaπper
©karja izdelal del tehniπke doku-
mentacije. Drugi del, ki ga je kot
dopolnitev zahtevala agencija, pa
so pripravili projektanti Elektra
Ljubljana. Na podlagi razpisa je
tako agencija odobrila maksimal-
na sredstva za tovrstno gradnjo.
Investicija v vrednosti 1.294.000
tolarjev (brez DDV) je bila ure-
sniËena s finanËno udeleæbo
Agencije RS za uËinkovito rabo
energije v viπini 40 in Elektra
Ljubljana v viπini 60 odstotkov.
Gradnja je hitro stekla in bila v
roku dokonËana, tako da je elek-
trarna septembra æe zaËela po-
skusno obratovati. V tem Ëasu je
elektrarna pokazala zadovoljive
rezultate in obratuje, kot je bilo
opredeljeno v projektu. 

mag. Violeta Irgl

ONCE ZA ENERGIJO
PRI JELENOVEM STUDENCU
S

Z zglednim medsebojnim sodelo-
vanjem Agencije za racionalno rabo
elektriËne energije, Elektra Ljubljana
in Planinskega druπtva (PD) 
KoËevje, je bil uspeπno konËan projekt
zgraditve mini sonËne elektrarne 
za potrebe napajanja planinske 
postojanke PD KoËevje - KoËa 
pri Jelenovem studencu. Elektrarna 
deluje pribliæno dva meseca 
in pol in je v tem Ëasu dosegla 
priËakovane rezultate.
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endar pa je imel ta proi-
zvodni objekt zelo ome-
jeno moænost uporabe.
»eprav so bile v nasle-

dnjih desetletjih zgrajene posa-
mezne manjπe proizvodne enote,
je bila elektrifikacija (po takratni

definiciji: ≈Elektrifikacija je pre-
skrba vsakega interesenta s traj-
no, kar najcenejπo energijo, v za-
dostni mnoæini z najmanjπimi
sredstvi in tehniËno najpopolnej-
πe«) mogoËa πele z zgraditvijo ve-
Ëjih proizvodnih objektov in s
prenosom elektriËne energije na
veËje razdalje. To se je zgodilo le-
ta 1924, ko je podjetje Fala, d. d.,
zgradilo 77 kilometrov dolg 80 kV
daljnovod od HE Fala do RTP
80/35 kV Laπko in naprej 35 kV
daljnovod od RTP Laπko do TE
Trbovlje. To je bil v Sloveniji in
takratni Jugoslaviji prvi preno-
sni daljnovod, uveljavilo se je tu-
di prvo paralelno obratovanje v
veËjem obsegu in ustanovljen je
bil prvi vzdræevalni obrat v RTP
Laπko tako, da je to pomenilo za-
Ëetek razvoja elektroprenosne
dejavnosti v Sloveniji.

Skrb za ohranitev
tehniπke dediπËine
Na prej navedeno prvo napravo

za proizvodnjo elektriËne energi-
je na vodni pogon ni ostalo nobe-
nega spomina, fotografije ali del-
Ëkov naprave, razen pisnih zapi-
sov. Podobno bi se lahko zgodilo
tudi s spomini na razvoj preno-
sne dejavnosti v Sloveniji. Toda
marljive roke prenosnih delavcev
so skozi desetletja ohranila mar-
sikatero fotografijo, pisni doku-
ment, kadrovsko kartoteko, pro-
jektno dokumentacijo, tudi posa-
mezno aparaturo, kakπen delËek
naprave, orodja ali osebnega za-
πËitnega sredstva, pa tudi telefon-
ski in radijski aparat. V zadnjih
dveh desetletjih je bilo ≈brska-
nje« po starinskih eksponatih ter
ostankih naprav po okvarah na
le-teh zelo intenzivno.Gonilna si-
la vsega tega pa je bila æelja po
ohranjanju tehniπke dediπËine,
povezane z razvojem prenosne
dejavnosti na Slovenskem. Pove-
zave vsega zgoraj opisanega so
rodile zamisel o oblikovanju mu-
zejske zbirke, seveda na lokaciji,
kjer se je vse skupaj zaËelo. Zato
ni nakljuËje, da je muzej lociran
v RTP 110/35 kV Laπko, njegovo
odprtje pa je bilo ob slovesnosti
osemdesetletnice prenosne dejav-
nosti na Slovenskem. Tudi naziv
muzeja je simboliËen, saj se ime-
nuje ≈Muzej Fala - Laπko«. Do-
maËini so namreË, obmoËje RTP
Laπko, æe od same zgraditve leta
1924, poimenovali kar s Fala, in
tako je ostalo vse do danaπnjih
dni.
Direktor Elesa mag. Vekoslav
Koroπec je ob æe omenjenem od-
prtju in po enournem muzejskem
ogledu v knjigo vtisov ves navdu-
πen zapisal: ≈To je edinstven to-
vrstni muzej v Evropi!« S to ugo-
tovitvijo so se strinjali tudi posa-
mezni Elesovi strokovnjaki, ki so
prekriæarili svet æe po dolgem in
poËez, pa tudi prvi tuji obisko-
valci podobne zbirke πe niso vide-
li.
Kot je bilo æe omenjeno, je bil na-
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DINSTVENI MUZEJ ELEKTRO-

PRENOSA V RTP LA©KO
E

Prva naprava za proizvo-
dnjo elektrike na vodni po-
gon na obmoËju Slovenije je
bila zgrajena æe leta 1885 v
ZdraviliπËu Laπko. Tako je
prva æarnica v Laπkem ozi-
roma Spodnjem ©tajerskem
zasvetila æe πest let po tem,
ko je Edison odkril æarnico
in se je zaËelo obdobje ne-
slutenega napredka za Ëlo-
veπtvo. 

V
Vse foto SreËko Lesjak
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men ustanovitve tovrstnega mu-
zeja v zbiranju, evidentiranju,
urejanju, hranjenju, varovanju
elektroprenosne tehniπke dediπËi-
ne in jo na ta naËin prikazati
vsem tistim, ki so kdaj koli delali
na tovrstnih napravah, tistim, ki
jim elektrotehniËna stroka pome-
ni nekaj veË, predvsem pa mlade-
mu rodu nadobudnih elektrikar-
jev. Slednji se bodo tako lahko
seznanili s pionirskimi postopki
razvoja elektroprenosne dejav-
nosti na teh obmoËjih in jih ohra-
nili v trajnem spominu. »eprav
je potekalo zbiranje posameznih
eksponatov veËinoma na πtajer-
skem obmoËju, pa se lahko tovr-
stni prikaz razvoja elektropreno-
sne dejavnosti poistoveti s celo-
tnim slovenskim ozemljem. To ne
velja samo za del muzeja, ki opi-
suje kadrovsko statistiko zapo-
slenih od leta 1924 do 2004 v
Elektroprenosu Laπko oziroma
Podlog.

Zbirka zajema veË sklopov
Muzej je tematsko razdeljen na
tri temeljna podroËja: razvoj te-
hnike razdelilnih transformator-
skih postaj, razvoj daljnovodne
tehnike in kadrovska statistika.
K temu so dodana πe podpodro-
Ëja razvoja oziroma uporabe te-
lefonskih aparatov, radijskih
sprejemnikov in zbirka elemen-
tov naprav poπkodovanih med
havarijami v elektroprenosni de-
javnosti. Zbirki s podroËja raz-
delilnih transformatorskih postaj
in daljnovodne tehnike sta locira-
ni v dveh loËenih objektih, veËji
eksponati pa so na ogled v zuna-
nji pokriti lopi, kjer prevladujejo
veËji starinski delovni stroji in vi-
sokonapetostne stikalne napra-
ve.
Poglavitna znaËilnost omenjenih
zbirk je v tem, da so vsi znaËilni
tipi naprav prikazani v prerezih
tako, da lahko obiskovalci vidijo
tudi notranjost teh naprav, kar
je zelo redko mogoËe videti tudi v
πolah, pa πe to po navadi le v sli-
kovnem gradivu. Svojevrstno po-
sebnost pomenijo tudi prikazi
vzdræevalnih del in imitacije ok-
var s posebnimi avdio-video uËin-
ki, kar daje muzeju poseben pe-
Ëat, ki je zanimiv tudi za naklju-
Ëne obiskovalce. To pa πe posebej
velja za ogled enkratne zbirke
starinskih radijskih sprejemni-
kov, ki je na ogledu v veËji dvora-
ni, skupaj z zbirko telefonov in

76
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kadrovsko statistiko. Za to zbir-
ko je znaËilno, da so vsi radijski
sprejemniki obnovljeni in vsi de-
lujejo. Poudarek je na spreje-
mnikih predvsem nemπke in ame-
riπke proizvodnje od leta 1925 do
druge svetovne vojne. Nekaj ≈Hi-
tlerjevih« radijskih sprejemni-
kov je prava redkost v celotni
Evropi, na ogled pa je tudi nekaj
domaËih sprejemnikov, na Ëelu s
prvim, imenovanim ≈SlavËek«.V
tem prostoru je zelo zanimiva πe
arhivska zbirka prenosnih in-
strumentov za merjenje vseh vrst
elektriËnih veliËin kot tudi tele-
fonskih aparatov od prvih dni pa
vse do najnovejπih mobilnikov.
Kot je bilo æe reËeno, sestavlja
kadrovska statistika samo zapo-
slene v nekdanjem obratu Elek-
troprenosa Laπko, ki se je leta
1972 preimenoval v Elektropre-
nos Podlog. V osemdesetih letih
delovanja je bilo v omenjenih
Elektroprenosih skupaj zaposle-
nih natanko 448 delavcev, od ka-
terih je veËina fotografij razstav-
ljena na posebnem panoju. Na
njem se nahajajo tudi slike o delu
in druæinskem æivljenju delovne-
ga kolektiva iz posameznih ra-
zvojnih obdobij. Posebna vitrina
pa je namenjena za kadrovsko in
projektno (predvojno) dokumen-
tacijo, za zgodovinske knjige in
priroËnike ter Ëasopisne Ëlanke.
K muzeju sodi tudi dislocirana
zbirka elementov visokonapeto-
stnih naprav s podroËja razdelil-
nih transformatorskih postaj in
daljnovodov, ki so bili poπkodo-
vani. Tovrstne posledice, pred-
vsem kratkih stikov in udarov
strel ob nevihtah, si je mogoËe
ogledati v RTP Podlog v Savinj-
ski dolini, kjer je tudi sedeæ Ele-
sove elektroprenosne enote EP
Podlog.
Muzej uradno πe ni verificiran,
tako da si ga je mogoËe ogledati
samo po najavi pri vodstvu enote
EP Podlog. Sicer pa si ga je od
odprtja 8. oktobra letos pa do
danaπnjih dni ogledalo veË kakor
600 obiskovalcev, med njimi veËi-
na zaposlenih delavcev Elesa na
Ëelu z direktorjem mag. Vekosla-
vom Koroπcem, laπki æupan Joæe
Rajh, veËina nekdanjih zaposle-
nih in njihovih svojcev, pa tudi
posamezniki iz tujine in celo sta-
rosta slovenske energetike dr.
prof. Anton Ogorelec.

SreËko Lesjak

POLJSKA
STRAH PRED INFLACIJO ZARADI UVEDBE EVRA
Polovica Poljakov nasprotuje zamenjavi svoje valute v evro, le 34 od-
stotkov pa jih je mnenja, da bo imela dræava od uvedbe skupne valute
koristi, so pokazali rezultati πtudije, ki jo je po naroËilu Evropske komi-
sije izvedla druæba za javnomnenjske raziskave EOS Gallup. Kot so po-
kazale podobne raziskave v drugih novinkah - Komisija jih je naroËila
zaradi naraπËajoËega evroskepticizma -, je nasprotovanje evru πe veËje
na »eπkem in Malti, nekoliko bolj optimistiËno pa je razpoloæenje v Slo-
veniji in na Madæarskem. ZavraËanje evra na Poljskem je predvsem po-
sledica nezaupanja dræavljanov v politiko in gospodarstvo. Kar 83 od-
stotkov anketiranih se namreË boji, da bi priπlo zaradi menjave valute
do prevar, veË kot polovica jih priËakuje tudi poviπanje inflacije. Ome-
njena dræava bo evro predvidoma sprejela leta 2009 ali 2010, kar je ne-
koliko pozneje kot Slovenija in baltske dræave, kjer naj bi se to zgodilo
æe Ëez dobri dve leti. Sicer pa mora Poljska pred tem izpolniti kriterije
stabilnosti in rasti - proraËunski primanjkljaj ne sme znaπati veË kakor
tri odstotke, dræavni dolg pa ne sme presegati 60 odstotkov bruto nacio-
nalnega proizvoda. Prihodnje leto bo poljski proraËunski primanjkljaj
predvidoma za 25 odstotkov niæji kot letos, kljub temu pa bo πe vedno
znaπal pribliæno osem milijard evrov, zaradi Ëesar bo dræava izpolnje-
vala zgolj enega od petih kriterijev za uvedbo evra. STA

UKRAJINA
DVA NOVA REAKTORJA ENERGOATOMA
PoËernobilska Ukrajina prav niË ne okleva pri odpiranju novih jedrskih
elektrarn. Potem ko je tamkajπnji elektroenergetski gigant EnergoAtom
avgusta letos odprl drugi reaktor z moËjo 1 GW v elektrarni Khmelnit-
ski, se pripravlja na odpiranje Ëetrtega reaktorja z enako moËjo v Rov-
nu. Z novima pridobitvama bo omenjeno podjetje nadomestilo energijo,
ki jo je pred nesreËo proizvedlo v »ernobilu. EnergoAtom bo tako
upravljal 15 jedrskih reaktorjev s skupno moËjo 13.835 MW. Lani je s
takratnimi zmogljivostmi proizvedel 81,5 TWh elektriËne energije, za
letos predvideva, da se bo to πtevilo dvignilo na 84 TWh, prihodnje leto
pa na 100 TWh. S tem bo podjetje pokrilo tako domaËe potrebe po
elektriËni energiji kot tudi znatno poveËalo uvoz, predvsem v srednjo in
juæno Evropo. Kot je napovedal ukrajinski minister za energijo, bo dr-
æava zaËela izvaæati energijo v NemËijo, Italijo in TurËijo ter tako za-
polnila vrzel, ki je nastala po propadu dogovorov o sodelovanju z Rusi-
jo. EnergoAtom je namreË naËrtoval prodajo 500 GWh elektriËne ener-
gije na mesec v Rusijo, vendar so se pogajanja konËala neuspeπno, saj se
niso naπli skupne besede pri dogovarjanju o ceni. Tako proda podjetje
najveË energije na Poljsko, Madæarsko, Slovaπko in Moldavijo, v priho-
dnje pa naj bi izvoæenih 5,2 TWh elektriËne energije v letu poveËalo na
7,1 TWh. Sicer pa namerava EnergoAtom svoje zmogljivosti πe poveËati,
saj naËrtuje gradnjo tretjega in Ëetrtega reaktorja v jedrski elektrarni
Khmelnitski.

ITALIJA
ENEL ÆELI KUPITI SLOVA©KO PODJETJE
Enel priËakuje, da bo kmalu konËal pogajanja s slovaπko vlado o mo-
ænosti za nakup 66-odstotnega deleæa v podjetju Slovenske Elektrarne,
tamkajπnjega drugega najveËjega proizvajalca elektriËne energije. Kot je
napovedal slovaπki minister za gospodarstvo Pavol Rusko, bo vlada naj-
verjetneje sprejela ponudbo do konca leta, pogajanja pa naj bi se kon-
Ëala v prvi treh mesecih leta 2005. Za omenjeni deleæ se poleg Enela, ki
je zanj ponudil 840 milijonov evrov, potegujeta πe Ëeπko podjetje CEZ
(691 milijonov evrov) in ruski Inter RAO, ki je pripravljen plaËati 548
milijonov evrov. Enelova ponudba je torej daleË najbolj ugodna, toda
posel vendarle ne bo mogel steËi, preden se podjetje ne bo tudi samo pri-
vatiziralo. Enel je namreË πe zmeraj v 51-odstotni lasti dræave, vendar
vlada napoveduje, da bo πe ta mesec zaËela postopek za prodajo 20-od-
stotnega deleæa. 
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lberta Mikuπa bi lahko
uvrstili med tiste zapo-
slene, ki so gradnjo in
razvoj elektrarn na

Dravi spremljali v ≈æivo«, saj je
na Dravske elektrarne kot mlad
tehnik priπel æe davnega leta
1953. Tedaj so æe obratovale
elektrarne Dravograd, Fala in
Mariborski otok, ko je prispel v
Vuzenico, pa so ravno na elek-
trarni postavljali πe zadnji agre-
gat. Po prvih izkuπnjah s hidro-
montaænimi deli se je nato odlo-
Ëil, da zaprosi za sprejem v redno
delovno razmerje pri takratnih
Dravskih elektrarnah. Njegova
proπnja je bila sprejeta in v Vuze-
nici je ostal πe naslednji dve leti,
do odhoda v jugoslovansko ljud-
sko armado. Po dveh letih sluæe-
nja vojaπkega roka se je znova
vrnil na HE Vuzenica. Æe leto po-
zneje, ko se je sprostilo delovno
mesto v dispeËerski sluæbi Drav-
skih elektrarn, ki so delovale v
sklopu tedanjega elektrogospo-
darstva Ljubljana, pa je prese-
dlal med obratovalce, kjer je os-
tal vse do upokojitve leta 1991.
Kot dispeËer oziroma sprva ob-
ratni tehnik, nato vodja izmene,
dispeËer, vodja oddelka za naËr-
tovanje in nazadnje πe kot inæe-
nir za obratovanje je nato sprem-
ljal πe gradnjo drugih dravskih
elektrarn v Vuhredu, Oæbaltu,
ZlatoliËju in Forminu. Tistih Ëa-
sov se spominja kot zelo pestrih,
njegovo delo v vseh teh letih pa se
je tudi precej spreminjalo skupaj
z razvojem tehnologije. Spomi-

njam se, nam je dejal, da smo na
zaËetku med sabo komunicirali πe
s tako imenovanimi ≈poljskimi«
telefoni, pri katerih si moral za
vzpostavitev zveze trikrat zavrte-
ti posebno roËico. Precej drugaË-
no pa je bilo tudi vodenje obrato-
valnih podatkov, saj smo vse po-
datke o stanju elektrarniπkih na-
prav, pretoku in vodi v bazenu
zbirali in vnaπali roËno. Tudi vse
naπe odloËitve so bile zato v pri-
merjavi z danaπnjimi, ko imajo
dispeËerji za sabo moËno raËu-
nalniπko podporo, bistveno bolj
odvisne od praktiËnega znanja in
dejanskih izkuπenj ljudi na
objektih. Pri tem seveda ne mi-
slim, je dejal Albert Mikuπ, da je
delo danaπnjih dispeËerjev manj
zahtevno, je pa v izvedbenem po-
gledu povsem drugaËno.

Med nadomeπËanjem 
doæivel najbolj 
znani mrk v nekdanji 
skupni dræavi
Ko smo Alberta Mikuπa povpra-
πali, katerega dogodka se med
svojim dolgoletnim sluæbovanjem
v dispeËerski sluæbi najbolj spo-
minja, je kot iz topa izstrelil, da
se mu je najbolj v spomin vtisnil
razpad jugoslovanskega elektro-
energetskega omreæja jeseni leta
1980. Tistega dne sem ravno na-
domeπËal kolega, ki je skupaj z
drugimi sodelavci odπel na stro-
kovni ogled v nuklearno elektrar-
no Krπko, ki je tedaj πele zaËela
dobro obratovati. In sredi dela se
je zgodilo. Ves sistem je razpadel

in to do takπne mere, da smo ga
na regijski ravni ≈krpali« celi dve
uri, nekatera obmoËja v tedanji
Jugoslaviji pa so elektriËno ener-
gijo dobila πele dva dni pozneje.
DrugaËe pa je bilo v tistih Ëasih
manjπih izpadov kar nekaj, æe iz-
pad kakega 20 MW agregata pa
se je takoj poznal na frekvenci.
Sicer pa smo tudi tedaj imeli med
prednostnimi nalogami zagotovi-
tev nemotene dobave elektriËne
energije za najveËja porabnika v
tem delu - KidriËevo in Ruπe ter
bolniπnice. Med zanimivejπimi
dogodki lahko πe omenim, je de-
jal Albert Mikuπ, tudi pobeg 15
MW generatorja v Vuzenici. Za-
radi neznanega vzroka se je nam-
reË ob preizkuπanjih enega od
agregatov, πe preden je bil ta sin-
hroniziran z omreæjem, πtevilo
vrtljajev nenadoma veË kakor
podvojilo, kar je povzroËilo hude
poπkodbe oziroma tolikπne, da
smo morali napravo popolnoma
razstaviti in zamenjati poπkodo-
vane dele.

V prostem Ëasu ukvarjanje
s Ëebelarstvom in 
prebiranjem enciklopedije
Kot veËina danaπnjih upokojen-
cev tudi Albert Mikuπ pravi, da
veliko prostega Ëasa ravno nima,
si je pa takoj po upokojitvi proste
urice rad krajπal s skrbjo za Ëe-
bele. V tistih Ëasih je imel najveË
πest Ëebelarskih druæin, sËasoma
pa je to dejavnost zmanjπal, tako
da ima danes le πe dve Ëebelji
druæini. S Ëebelarstvom je neka-
ko tako, pravi, kot denimo z zbi-
rateljstvom - ko enkrat zaËneπ,
ne moreπ prenehati, in upam, da
bom lahko ljubezen do Ëebelar-
stva prenesel tudi na mlajπe ro-
dove, ki æe kaæejo nekaj zanima-
nja za pridobivanju tekoËega zla-
ta. 
Z æeno sta tudi Ëlana druπtva
upokojencev Dravskih elektrarn
in se rada udeleæujeta izletov in

O TE PRESENETI
POPOLN MRK
K

Æivljenjske zgodbe zaposlenih v elektrogospodar-
stvu so si tako razliËne, a na drugi strani vendarle
vËasih tudi tako podobne, da se skozi pripovedova-
nja drugih pogostokrat zdi, da se je Ëas ustavil in
smo bili tudi sami poleg. Eno takπnih nam je pri-
povedoval nekdanji dispeËer Dravskih elektrarn
Albert Mikuπ.

A

78

Nas stik 11  24.11.04  18:19  Page 78



dogodkov, ki jih ta pripravlja.
Delo naπega druπtva, poudarja
Albert Mikuπ, je na visoki ravni
in glavni organizatorji dejavnosti
druπtva si zasluæijo vse pohvale.
V prostem Ëasu rad v roke vzame
tudi kakπno knjigo ali pa pobrska
po domaËi enciklopediji iz leta
1937, ki v sebi hrani vrsto zani-
mivih podatkov iz tistega obdo-
bja. Redno bere tudi mariborski
VeËer, kjer πe s posebno pozor-

nostjo prebere vse prispevke, ki
govorijo o energetiki. ©e posebno
dragocen vir informacij o aktual-
nih dogodkih v elektrogospodar-
stvu pa mu je tudi Naπ stik, kjer
najprej pobrska po proizvodnih
podatkih in prispevkih, poveza-
nih z obratovanjem slovenskega
elektroenergetskega sistema. Dis-
peËerska duπa, paË.

Brane JanjiÊ

Albert Mikuπ
si je z zani-

manjem ogle-
dal center vo-
denja DEM.

Foto Brane JanjiÊ

ALBANIJA
ELEKTRI»NE ENERGIJA IZ HRVA©KE
IN VELIKE BRITANIJE
Albansko elektroenergetsko podjetje KESH je
sklenilo pogodbo o dobavi elektriËne energije
od hrvaπkega Montmontaza in britanskega
EFT. Slednji bo dræavi dobavil 331 GWh
elektriËne energije v zadnjem letoπnjem Ëetr-
tletju in 327 GWh v drugem Ëetrtletju priho-
dnjega leta, prvi pa 118 GWh v prihodnjih
treh mesecih in 182 GWh od aprila do juni-
ja 2005. Ker dogovorjena koliËina ne bo za-
dostovala za oskrbo tamkajπnjega prebival-
stva, bo KESH oblikoval πe eno ponudbo za
dobavo 600 GWh za obdobje med januar-
jem in marcem 2005, 540 GWh med julijem
in septembrom in 600 GWh med oktobrom
in decembrom 2005. 

BOSNA IN HERCEGOVINA
DVE NOVI HIDROELEKTRARNI
Konec prihodnjega leta bodo v Republiki
Srbski zaËeli graditi dve novi hidroelektrarni
na reki Vrbas, in sicer 37,2 MW Banja Lu-
ka Niπko ter 48,5 MW Krupo. Kot je zagoto-
vil tamkajπnji minister za gospodarstvo,
energetiko in razvoj Djordje LajsiÊ, je naËrte
za gradnjo æe potrdil parlament in odobril
podpis pogodbe s ponudnikom - srbskim
gradbenim podjetjem Gradjevinar. Projekt
je vreden 155 milijonov evrov, vsebuje pa
gradnjo dveh vertikalnih turbin v Krupi in
treh v Banja Luki Niπki. Prva med njima
naj bi proizvedla 140 GWh, druga pa 187
GWh elektriËne energije na leto.

RUSIJA
DOKON»EN flDA« KJOTSKEMU PROTOKOLU
Ruski predsednik Vladimir Putin je v zaËet-
ku novembra ratificiral Kjotski protokol, ki
predvideva zmanjπanje toplogrednih plinov
do leta 2012. S tem bo omenjeni dokument
konËno lahko zaËel veljati, saj je prvi pogoj
za to, da ga mora ratificirati vsaj 55 dræav,
ki so odgovorne za 55 odstotkov svetovnih
emisij toplogrednih plinov. Po zavrnitvi s
strani Zdruæenih dræav Amerike je bil proto-
kol tako odvisen od privolitve Rusije, ki pro-
izvede 17,4 odstotka svetovnih emisij ome-
njenih plinov. Ratifikacija bo zaËela veljati
tri mesece po Putinovi potrditvi, kljub temu
pa se bo Rusija πe odloËila, ali bo sodelovala
tudi v drugi fazi.
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æni prostori z vsemi ustreznimi
sanitarijami. StikaliπËe za 35 kV
je bilo zunaj. Postaji sta bila pri-
zidana πkatlasta objekta za dva
transformatorja 35/10 kV, na se-
verozahodni strani pa stanovanj-
sko poslopje, z enodruæinskim
stanovanjem in garsonjero, na-
menjeno delavcem DE Æirovnica,
ki so obËasno delovali v RTP.
≈Investicijska dejavnost naπega
podjetja je v zadnjih letih dovolj
razgibana, saj zahtevajo potrebe
odjemalcev neprekinjeno grad-
njo novih omreæij, napajalnih
transformatorskih postaj in dalj-
novodov. Med temi investicijski-
mi objekti pa zavzemajo posebno
mesto πe razdelilne transforma-
torske postaje kot osnovne napa-
jalne toËke za posamezna πirπa
obmoËja. Tako je tudi danes da-
na priloænost, da damo v obrato-
vanje novo razdelilno transfor-
matorsko postajo Bled. ObmoËje
Bleda in njegove okolice πtejemo
za tista obmoËja podjetja, ki so
glede na gospodarski pomen po-
sebno vaæna. »e prevladujejo na
drugih obmoËjih industrijski
obrati, je Bled zlasti pomemben
po svojem turistiËnem pomenu,
kar v marsikaterem pogledu za-
stavlja dobavitelju elektriËne
energije πe veËje teæave ...« je v
tistem Ëasu poudaril predsednik
poslovnega odbora podjetja
Franc Luskovec.
Razdelilno transformatorsko po-
stajo Bled 35/10 kV je na sveËani
otvoritvi 23. maja 1970 vkljuËil v
obratovanje predsednik obËinske
skupπËine Radovljica Stanko Kaj-
diæ. Na proslavi je direktor po-
djetja Elektro Kranj Milan Kriæ-
nar, dipl. inæ. el., nanizal zgodo-
vino petindvajsetletnega obdobja
podjetja in dotedanje delovne us-
pehe po osvoboditvi ter tudi na-
kazal naËrte in æelje za priho-
dnost. Dotaknil se je tudi investi-
cijske problematike in nujnosti
integracije slovenske distribuci-
je. Predsednik delavskega sveta
Janez GaπperπiË je potem pozdra-
vil goste in vse navzoËe Ëlane de-
lovnega kolektiva podjetja, nato
pa je jubilantom, ki so bili dotlej
sodelovali v slovenskem elektro-
gospodarstvu trideset, dvajset ali
deset let, razdelil denarne nagra-
de.
Udeleæenci so obujali spomine iz
preteklih let in navezovali med
seboj nove stike. ©e posebej so se
lahko veselili glavnega dogodka

tega dne, odprtja nove RTP na
Bledu, ki je v nizu njihovih dote-
danjih doseækov pomenilo nov,
velik delovni uspeh pri reπevanju
teæav Gorenjske s preskrbo z
elektriËno energijo. Dogodek je
dal vsem navzoËim novo spodbu-
do za nadaljnje delo.
Ko je bilo konec leta 1970 ureje-
no daljinsko upravljanje, je bila
RTP nadzorovana iz operativne-
ga energetskega centra na Zlatem
polju pri Kranju. Osnovno napa-
janje RTP Bled je bilo udejanje-
no po daljnovodu 35 kV iz HE
Moste Ëez RTP Radovljica. Po-
zneje so temeljno napajanje zago-
tovili po daljnovodu 35 kV iz HE
Moste, v isti sistem pa so z napa-
janjem vkljuËili πe HE Savica.
Ob dograditvi te RTP so postavi-
li tudi vodniπko povezavo 10 kV
po dveh vodnikovodih 10 kV, 
ki sta bila povezana v omreæje
10 kV s prostovodnimi daljnovo-
di 10 kV Ëez RTP Bled, RTP Ra-
dovljica in HE Zavrπnica. Nova
RTP Bled je od leta 1964 do leta
1970 ena od najveËjih gradenj
podjetja Elektro Kranj, ki je bilo
tudi njen investitor. 

Posebni vodnik za blejski
otok: 1971
Iz transformatorske postaje TP
Vila Bled je bil leta 1971 poloæen
na jezersko dno 733 metrov dolg
vodnik 1 kV, posebne morske
izvedbe. Vodnik je ≈z obalo« po-
vezoval transformatorsko postajo
Blejski otok, kjer se je napetost
0,4 kV transformirala na 10 kV. 

HE Soteska I., 1979
Izraba energije Save Bohinjke na
mestu sedanje Hidroelektrarne
Soteska sega v leto 1880, ko je
Kranjska industrijska druæba
(pozneje Æelezarna Jesenice) tam
postavila industrijsko æago. La-
stnik je æago - tako kot druge svo-
je obrate - dajal v zakup. Po letu
1899 je imel æago ≈ πtengah« v za-
kupu dunajski lesni veletrgovec
Adolf Schvarz, ki je naprave v
duhu takratnega Ëasa modernizi-
ral. Poleg drugega je zamenjal
tudi lesna vodna kolesa z vodnimi
turbinami, katere so poganjale
æagarske stroje. Med prvo sve-
tovno vojno je æaga v Soteski, po-
leg tiste v Bohinjski Bistrici, delo-
vala v reæiji in za potrebe avstro-
ogrske vojske. Æaga je leta 1921
pogorela, na njenem mestu so
kmalu zgradili novo.

Po prvi svetovni vojni so se zaku-
pniki æage pogosto menjali: Poga-
Ënik in Dolenc, inæ. Jernej Zu-
panc, Julij Torkar in druæabniki.
Leta 1942 je æaga ponovno pogo-
rela. Po drugi svetovni vojni je
bila obnovljena, leta 1946 pa na-
cionalizirana. Æaga je delovala
do leta 1953, ko je bila ukinjena.
Lastnik oziroma upravljalec æage
je bilo leta 1948 ustanovljeno po-
djetje LIB Bled. Leta 1956 so
obrat preusmerili v proizvodnjo
lesne moke. Leta 1973 je strela
uniËila tovarno in tako je prene-
hala tudi njena proizvodnja.
Opisani obrat je imel tudi lastne
naprave za proizvodnjo elektriË-
ne energije. K vgrajenim trem
Francisovimi turbinami, ki so pr-
votno poganjale stroje prek me-
hanskih prenosov, so postopoma
dodali trifazne generatorje nape-
tosti 380 V. V poæaru leta 1973 so
bile vse elektriËne naprave uniËe-
ne in neuporabne. Edino jezovne
naprave so bile uporabne, nujno
potrebne pa so bile obnove. Ose-
mindvajsetega marca 1974 je bila
opravljena primopredaja med
prejπnjim lastnikom LIP Bled in
novim DES - TOZD Elektro Sava
Kranj.
©e isto leto so se priËela dela za
zavarovanje uporabnih delov
objekta. Obnovitvena dela elek-
trarne z Bankijevo turbino, ki
poganja asinhronski stroj moËi
400 kW, so trajala do leta 1979
pod vodstvom direktorja TOZD
Elektro Sava Kranj Vladimirja
Premrouja, univ. dipl. inæ. el.,
doma z Bleda. Poskusno obrato-
vanje se je zaËelo 24. maja 1979.
Otvoritev obnovljene in urejene
HE Soteska je bila ob dnevu sa-
moupravljalcev DO Elektro Go-
renjska 26. maja 1979 pod vod-
stvom predsednika organizacij-
skega odbora Joæeta Hlebanja,
dipl. inæ. org., direktorja TOZD
Elektro razvod in transformacija
Gorenjske, doma z Zasipa, in
glavnega direktorja Skupnosti
TOZD preskrbovalnega obmoËja
Elektro Gorenjska Milana Kriæ-
narja, univ. dipl. inæ. el. iz Kra-
nja. Poskusno obratovanje HE
Soteska je trajalo do 1. junija
1980, ko je objekt priËel redno
obratovati.

(Nadaljevanje prihodnjiË)

Drago Papler
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azstavo likovnih del
Klavdija Tutte je domi-
selno pripravila Lea
Grabar (Galerijadan),

gostitelj sreËanja je bilo javno di-
stribucijsko podjetje Elektro Ce-
lje, nastopajoËa gosta pa sta bila
harmonikar Tomaæ GuËek in so-
listka Nika Vipotnik. Slednja je
navzoËe obiskovalce, predvsem
zaposlene z uprave Elektra Celje,
oËarala s sugestibilnim nastopom
in jih mimogrede zazibala v prije-
tno poËutje, da so se pozneje lah-
ko πe z veËjo odprtostjo zazrli in
væiveli v predstavljene akvarele.
Po koncu glasbenega dela je goste
in obiskovalce pozdravil tudi
predsednik uprave Elektra Celje
Peter PetroviË, se v krajπem pri-
loænostnem nagovoru zahvalil
vsem sodelujoËim in odprl razsta-
vo.
Kdo je mag. Klavdij Tutta? Klav-
dij se je rodil leta 1958 v Postoj-
ni. Po konËani osnovni πoli se je
vpisal na ©olo za oblikovanje v
Ljubljani ter nadaljeval πolanje
na Akademiji za likovno ume-
tnost, magistrski πtudij pa je kon-
Ëal leta 1983 pri prof. Bogdanu
BorËiËu in dr. Milanu Butini. Od
leta 1981 je Ëlan DSLU, sicer pa
dela kot samostojni umetnik v
Novi Gorici in Kranju. Ukvarja
se s slikarstvom, grafiko, objekti
in organizacijo likovne delavnice
na Sinjem vrhu. Doslej je imel
veË kakor 160 samostojnih raz-

stav, sodeloval pa je na veË kakor
300 skupinskih razstavah doma
in po svetu. Za svoje delo je pre-
jel 50 domaËih in mednarodnih
priznanj.

Tutta se rad vraËa 
v mediteranski svet 
Kot je navzoËim pred odprtjem
razstave povedala umetnostna
zgodovinarka in likovna kritiËar-
ka Anamarija Stibilj-©ajn, Tutto-
va likovna snovanja ostajajo igra
odprtega kompozicijskega kom-
poniranja, ki se seli iz enega 
na drugo prizoriπËe. ≈Njegove sli-
ke razpadajo na veË slikovnih
odrov, se spreminjajo v objekte,
dvodimenzionalni ekrani pa tudi
niso zgolj platna ali belina papir-
ja. ©e tako razliËne slikovne no-
silce avtor zaznamuje z osebno
prepoznavnostjo, jih vitalizira z
nekonvencionalnimi dodatki in
jih neomajno vodi po poti svoj-
stvene izraznosti. Za ubesedova-
nje svojih likovnih zgodb posega
po zanj novih materialih.«
Po duπi je Tutta neomajni Primo-
rec, ki se z vsako svojo novo sliko
rad vraËa v mediteranski svet. V
njegovih likovnih delih prevladu-
jejo predvsem moËne, tople in
prepriËljive barve, v katerih od-
seva tudi najnovejπa razstava
njegovih slik. Ustvarja æe veË ka-
kor dve desetletji in v vseh teh le-
tih se je njegova likovna govorica
spreminjala. Predvsem je posta-

jala Ëedalje bolj prezraËena z no-
vim vetrom iz avtorjeve bogate
idejne zakladnice in tako tudi Ëe-
dalje bolj odprta za nove, sveæe
ideje. Na Tuttovih slikah izstopa
oko kot viden organ, ki v gledal-
ca zre na hipnotiËen naËin in ga
resniËno ne more pustiti nepriza-
detega. Oko, ki ga upodablja, pa
ni veË oko æivali, temveË je po be-
sedah omenjene likovne kritiËar-
ke personifikacija nekega avtor-
jevega, pa tudi πirπega obËeËlove-
πkega gledanja na æivljenje, na te-
matiko, ki se tako ali drugaËe
prepleta z naπimi eksistencialni-
mi vpraπanji. Kot se je med dru-
gim πe izrazila gospa Stibilj-©ajn,
se na slikovnih povrπinah ele-
menti videnega Ëedalje bolj sta-
pljajo s slikarjevim notranjim
svetom, ki prefinjeno pronica
skozi koprenaste veËplastne bar-
vne nanose. Pri tem so osebne
vsebine pogosto potopljene tudi v
subtilno atmosfero kolaæa.

Miro Jakomin

KO KOT PERSONIFIKACIJA
AVTORJEVEGA POGLEDA
O

Likovni umetnik Klavdij Tutta se je z razstavnimi
eksponati v avli Elektra Celje predstavil v vsej pol-
nosti, kot tak in drugaËen, kot heterogena osebnost,
ki puπËa svojo odloËilno sled v slovenskem likov-
nem ambientu. To misel je ob odprtju razstave
Tuttovih slik izrazila umetnostna zgodovinarka in
likovna kritiËarka Anamarija Stibilj-©ajn. flVse,
Ëisto prav vse, je slikarjev izziv, je temelj za novo
zgodbo, je zaËetek rojstva umetnine.«
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Slikar Klavdij Tutta (levo) 
v druæbi s Petrom PetroviËem, pred-
sednikom uprave Elektra Celje.

Foto Miro Jakomin
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b njegovi razstavi v pro-
storih Galerije Elektra
Gorenjska v Kranju se
je skoraj do dneva toËno

zaokroæil jubilej: postavitev tri-
desete razstave v enajstih letih.
Na razstavi 3. novembra 1993 je,
namreË, kot prvi predstavil sli-
karska dela naπ - zdaj æe upoko-
jeni - sodelavec Savo StranjanËe-
viË iz Strahinja pri Naklem.
≈Ponovno bo naπ delovni dan
spremljala nova energija, nova
ustvarjalnost, ki pa ne izvira ne-
posredno iz naπega delovnega
procesa. Elektro Gorenjska je
svojo vizijo poslovanja usmeril k
oblikovanju prijaznega ponudni-
ka elektriËne energije. Seveda
ciljno skupino takπni usmeritvi
ne predstavljajo zgolj konËni
odjemalci, ampak tudi oæje in πir-
πe lokalno okolje, poslovni part-
nerji, konkurenti in tudi naπi so-
delavci. Vsem æelimo posredovati
pozitivno energijo, ki bo napolni-
la njihov motivacijski, ustvarjal-
ni, delovni in æivljenjski zagon in
ki se ne odraæa le v svetlobi priæ-
gane luËi. Ne ustvarjajmo si ilu-
zij, da lahko sami ustvarjamo
takπno energijo, ampak verjame-
mo, da je lahko pomemben vir
pozitivne energije vsak, πe tako
majhen Ëlan ciljne skupine,« je
povedal predsednik uprave Elek-
tra Gorenjska Joæe Knavs na pri-
reditvi v Galeriji Elektra Gorenj-
ska 4. novembra letos.

V nadaljevanju je dejal, da je
Galerija Elektra del krogotoka,
ki zdruæuje zaposlene Elektra
Gorenjska z drugaËnimi ustvar-
jalci. Spominja nas na æivljenj-
sko okolje, iz katerega izhajamo,
in na drugaËnost obËutkov, ki
spremlja ne samo naπe delo, tem-
veË tudi naπe æivljenje. 
≈Tokrat umetnine slikarja Aleπa
Neæmaha k nam prinaπajo æivlje-
nje polno barv in energije. Aleπ
Neæmah je zaposlen v konkurenË-
ni druæbi, v Elektro Celje. Vese-
li nas, da bomo lahko ustvarjal-
nost gospoda Neæmaha spremlja-
li tudi z druge, manj sluæbene
plati. PrepuπËam vam vtise nje-
gove ustvarjalnosti, vtise njegove
pozitivne energije in prepriËan
sem, da bodo njegove zgodbe
skupaj z vami ponovno zaæivele,«
je dejal ob odprtju nove slikarske
razstave Joæe Knavs, predsednik
uprave Elektra Gorenjska.
Aleπ Neæmah, doma iz ©entjurja
pri Celju, se je s slikanjem zaËel
ukvarjati πele pred sedmimi leti,

ob vstopu v zrelejπe æivljenjsko
obdobje, pri tridesetih. Aleπ Neæ-
mah je doslej sodeloval na dvaj-
setih skupinskih in samostojnih
razstavah. Na Ex temporu 2004 v
Piranu je prejel veliko odkupno
nagrado. 
ZaËel je povsem nakljuËno, ko je
na ovitku nekega cedeja videl sli-
ke, ki so mu bile zelo vπeË, pa je z
umetnostjo poskusil πe sam. Za-
Ëel je z velikim formatom in ab-
straktnimi motivi, pri Ëemer πe
vedno vztraja. Predstavlja se s
platni zadnjih πtirih let. Njegove
slike so lepljenke, ki jih oblikuje
na zanimiv naËin. Na osnovno
platno domiπljijsko lepi male po-
barvane koπËke platen, na slike
pa, v zadnjem Ëasu, dodaja πe vr-
vico. Ta sliko razdeli na veË polj,
hkrati pa koπËke platen povezuje
v celoto in jim daje nov pomen in
naboj. 
Celoto slike doloËajo tudi inten-
zivni barvni nanosi v zanj znaËil-
nih Ëistih barvah prve barvne
trojke, z uporabo bele in prevla-
do rdeËe barve. Neæmaha je
predstavila slikarka Erna Ferja-
niË in poudarila razstavljalËev
abstraktni izris Ëudovitih platen
s kolaæi zgodb. Ta pripoveduje
Ëudovito pesem o barvah, veselju
nad æivljenjem ter nad danostjo
talenta in ustvarjanja.

Drago Papler

89ku
ltu

ra
RAZSTAVA

V ENAJSTIH LETIH
30.

O

Slikar Aleπ Neæmah, zaposlen
v Elektru Celje, je z izjemno
intenzivnimi barvami s svoji-
mi znaËilnimi nitkami, ki
zrejo z velikih formatov pla-
ten kot elektriËne æice, v umet-
niπki asociaciji simbolno po-
vezal dve distribucijski podje-
tji, ki imata ob gospodarski
dejavnosti tudi posluh za kul-
turo.

Aleπ Neæmah
prviË na Gorenjskem razstavlja
domiπljijske kolaæe na platnih.

Foto Drago Papler
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olniki z osteoporozo dol-
go Ëasa nimajo nobenih
teæav. ObËasno imajo
boleËine v hrbtenici. Re-

snejπe teæave se pojavijo πele ob
zlomih. Najpogostejπi zlomi zara-
di osteoporoze so: zlomi v zape-
stju, zlomi v prsnem in ledvenem
delu hrbtenice ter zlomi stegneni-
ce v kolku. V zaËetni fazi bolezen
odkrijemo le z meritvijo mineral-
ne kostne gostote. Slednjo izmeri-
mo s posebnim aparatom, tj. den-
zitometrom. Najpogosteje upora-
bljamo denzitometre, ki delujejo
na podlagi dveh razliËnih vrst
rentgenskih æarkov. Za ugotav-
ljanje mineralne kostne gostote
uporabljamo tudi ultrazvoËne
aparature, vendar moramo dia-
gnozo osteoporoze vedno potrditi
z rentgenskim denzitometrom. 
Mineralno kostno gostoto izmeri-
mo tistim ljudem, ki imajo veË
dejavnikov tveganja za nastanek
osteoporoze, kot so: zgodnja me-
nopavza (pred 45. letom staro-
sti), dedno nagnjenje k osteopo-
rozi, nepravilno delovanje spol-
nih ælez in ælez z notranjim izlo-
Ëanjem, uæivanje doloËenih zdra-
vil, nizka telesna teæa, bolezni, ki
povzroËajo sekundarno osteopo-
rozo, in tistim, ki so zaradi osteo-
poroze æe utrpeli zlom kosti.
Merjenje opravimo vedno pred
zaËetkom zdravljenja in nekaj-
krat med zdravljenjem, da oceni-
mo uspeπnost zdravljenja. 
Na podlagi denzitometrije, labo-
ratorijskih in rentgenskih izvidov
ter na podlagi podatkov, ki jih
dobimo v pogovoru s pacientom,

in z zdravniπkim pregledom se
odloËimo za najbolj primerno
obliko zdravljenja oziroma pre-
preËevanja osteoporoze. Pri æen-
skah v menopavzi, ki imajo hude
menopavzalne teæave, za prepre-
Ëevanje in zdravljenje osteoporo-
ze, poleg pravilne prehrane in te-
lesne dejavnosti, za krajπi Ëas -
do pet let - uporabljamo nadome-
stno hormonsko zdravljenje. 

Poleg hormonov so nam za
zdravljenje osteoporoze na voljo
tudi drugi zaviralci izgube mine-
ralne kostne gostote. To so bis-
fosfonati (Pleostat, Lindron, Fo-
samax), kalcitonin (Miacalcic) ter
raloxifen (Evista). Pri vseh bolni-
kih uporabljamo preparate vita-
mina D v kombinaciji s kalcijem.
Za katero zdravilo se bomo odlo-
Ëili, je odvisno od starosti bolni-
ka, spola, soËasnih bolezni in
drugih teæav, ki jih ima bolnik.
UËinek zdravil je brez pravilne
prehrane in telesne dejavnosti
manjπi oziroma ga sploh ni. 
Kot pri vseh drugih boleznih je
tudi pri osteoporozi najpomem-
bnejπe prepreËevanje bolezni.
Izredno pomembno je uæivanje
hrane, bogate s kalcijem in vita-
minom D (mleko in mleËni izdel-
ki, ribe itd.), redna telesna de-
javnost in zmerno sonËenje. Na
ta naËin v mladosti ustvarimo do-
volj moËne kosti, v starosti pa jih
πËitimo pred prehitro izgubo mi-
neralne kostne gostote in poslediË-
no osteoporozo.

Danilo RadoπeviÊ,
dr. med., spec. interne medicine

Vodja zdravstvene sluæbe
v ZdraviliπËu Dolenjske Toplice

STEOPOROZAO
Osteoporoza je najpogostnejπa presnovna bole-
zen kosti. Lahko jo opiπemo kot stanje, ko kosti
postanejo redke in krhke in se lahko zlomijo æe
pri najmanjπem padcu ali obremenitvi. Vsaka
tretja æenska in vsak osmi moπki, starejπi od 65
let ima osteoporozo.
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Krka zdraviliπËa imajo posebne programe, ki so namenjeni vsem tistim,
ki æe imajo osteoporozo, in tistim, ki jo æelijo prepreËiti.
V ZDRAVILI©»U DOLENJSKE TOPLICE - program zdravljenja
osteoporoze (7) dni 
Program vkljuËuje poleg treh individualnih terapij na dan πe veliko dodatnih
dejavnosti, ki pripomorejo k boljπemu poËutju in vsakodnevni sprostitvi: vsa-
kodnevno kopanje v hotelskih bazenih in v wellness centru Balnea.

V ZDRAVILI©»U STRUNJAN izvajamo dva (7-dnevna) programa: 
- program za prepreËevanje osteoporoze, ki med drugim vkljuËuje tudi denzi-

tometrijo (merjenje kostne gostote) in 
- program zdravljenja osteoporoze, z veliko zdravstvenih storitev za lajπanje

bolezni.

Informacije in rezervacije:
Dolenjske toplice tel. 07 39 19 400, 39 19 500;
booking.dolenjske@krka-zdravilisca.si

ZdraviliπËe Strunjan tel. 05 676 41 00;
booking.strunjan@krka-zdravilisca.si

Nagradno vpraπanje:
Katere so glavne indikacije ZdraviliπËa
Dolenjske Toplice? Pot do pravilnega odgovora 
bo laæja, Ëe obiπËete spletne strani
Krkinih ZdraviliπË www.krka-zdravilisca.si.
Odgovore poπljite na naslov uredniπtva
najpozneje do 14. decembra, sreËnemu izærebancu
pa bomo poslali vrednostni bon Krkinih zdraviliπË.
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torklji sta se vrnili! ©torklji
sta se vrnili!« Radostni
vzkliki razposajenih otrok,
ki prihajajo naravnost iz

srca in se meπajo s pesmijo opol-
danskih zvonov, me zvabijo na
dvoriπËe. Iztegnjene drobne roËi-
ce in nemirni prstki sledijo letu
Ëudovitih belih ptic visoko v zra-
ku, ki druga ob drugi mirno kro-
æita nad raztreseno gruËo opeË-
natih streh. Z razprtimi krili in
iztegnjenim vratom sta videti po-
sebno mogoËni in πe posebno veli-
Ëastni. 
Prvi let πtorkelj nad vasjo in puh-
teËa opojna topla sapa oznanja-
ta, da prihaja cvetoËa pomlad,
prva gostja izmed πtirih dobrodo-
πlih obiskovalcev, ki v deæelo pri-
naπajo svojo paleto barv, vonjev,
zvokov in okusov. S polnimi pr-
smi zajemam neæen veter, ki v
meni prebuja znani nemir. Ve-
dno sem si æelela, da bi se do site-
ga nauæila tega blagega vonja po
æivljenju in ga kot drobno belo
Ëeπnjevo drevesce za vedno zasa-
dila globoko v svojo duπo.
Tudi poganjajoËa narava se odzi-
va toploti v zraku in zemlji. Zele-
neËe kroπnje visokih mogoËnih
topolov brizgajo proti nebu in

stotine cvetov, belih, rumenih,
modrih, roza - vseh mavriËnih
barv - æe lepπajo vrtove. Pomlad
razkazuje svoje Ëare tudi v gori-
cah med trsi in na brajdah ob na-
πih domovih. Po rezanju lanskih
poganjkov se lepo vidi, zlasti Ëe
pogledamo proti soncu, kako trta
tiho joËe in se kapljice trsnega so-
ka nabirajo na obrezanih konËi-
Ëih. Kmalu bodo trsi, polni so-
kov, oæiveli, vzbrsteli in vzcvete-
li, napovedujoË novo letino. 
Beli ptici s Ërno obrobo na krilih,
rdeËim kljunom in dolgimi rdeËi-
mi nogami neæno ljubkujeta mo-
dro nebo nad mano in se poËasi
spuπËata. RazloËno sliπim prhu-
tanje peruti v vetru. Ti dve varu-

hinji naπih domaËij in prinaπalki
novega æivljenja sta si æe pred le-
ti priËeli graditi veliko gnezdo na
dimniku stare sosednje hiπe. ©e
tisto leto sta pred naπimi oËmi
izvalili tri mladiËe. Od takrat se
vsako leto πtorkljin par vraËa v
staro domovanje, ki ga poËasi do-
grajuje s suhimi vejami. Pomlad
za pomladjo æeljno oprezamo,
kdaj se bodo klopotajoËe selivke
sreËno vrnile z dolge poti in v niz-
kem preletu zakroæile nad vasjo.
Zdi se, kot da je prihod teh belih
angelov prinesel poseben blago-
slov v naπe domove, na naπe njive
in v naπe gorice.
Ko opazujem ptici, moj pogled
neæno objame pestro oblikovano

TORKLJE SE VRA»AJO 
V PRLEKIJO
S

≈©
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Foto Radoslav Irgl

Foto Duπan Jeæ

Nas stik 11  24.11.04  18:20  Page 80



pokrajino, polno kontrastnih
nasprotij - vzpetin, grap, dolin in
ravnin - ki jo preletavajo bele
πtorklje. Prlekija: prelepa deæela
skrbno obdelanih polj, zelenih
ravnic in starih plavajoËih mli-
nov na Muri, ki jih poganjajo ve-
lika lesena kolesa, pripovedujoË
dolge zgodbe o delovnih, prepro-
stih, poπtenih ljudeh, ki tukaj æe
stoletja z veseljem obdelujejo
svojo zemljo in jo ljubijo z vsem
srcem, Ëeprav zna biti vËasih
kruta do njih.
In tudi deæela terasastih goric,
ujetih med Dravo in Muro, ki se v
dolgih vijugastih valovih ponosno
vzpenjajo juæno od Murskega po-
lja na tisoËerih vinskih griËih - ta-

ko mehkih, kot da bi bili iz rjave
volne. Ko se Ëlovek sprehaja po
teh griËih, mu je prav posebno le-
po pri duπi. Zazdi se mu, kot da
bi poloæil svoje lice na toplo mate-
rino dlan, Ëisto blizu belih puha-
stih oblakov in sinjega neba, pla-
vajoË v oranænorumeni svetlobi.
In Ëe bi stopil na prste, bi se zago-
tovo lahko vsaj za hip dotaknil
sonca.
Med temi mehkimi griËi, v sami
srËiki prleπkih goric, ob vinski
cesti s svojim svetim imenom kra-
ljuje Jeruzalem. Njegova romar-
ska cerkvica s podobo Æalostne
matere boæje budno pazi na do-
brodoπle popotnike, skrbne go-
spodarje in njihove trse, na kate-

rih jeseni zorijo veliki zlatorume-
ni grozdi. Razigrana poskoËna
melodija klopotcev, ki pleπejo z
vetrom, pa naznanja skorajπnjo
trgatev in potoke sladkega moπta.
Pravijo, da vrhunska vina, ki do-
zorijo v tukajπnjih kleteh, πe Bog
zavida marljivim prleπkim vino-
gradnikom.
Ptici sta poËasi zleteli v veliko
gnezdo in me radovedno opazuje-
ta. Ne vem, ali je res ali se mi je
samo zazdelo, da sta mi navihano
pomeæiknili. Nasmehnem se, sre-
Ëna. PoËasi se v meni naseljuje
spokojen mir in jasna misel mi bo
πe dolgo prijetna druæabnica:
kakπno brezmejno veselje in obe-
nem kakπno ËujeËno odgovornost
nam prinaπajo te naπe prijazne
sostanovalke - naπi beli angeli -
ko se vsako leto znova in znova
vraËajo nazaj v svoja gnezda in
naπim oËem podarjajo najbolj
skrivnostne trenutke svojega æiv-
ljenja.

Mag. Violeta Irgl
Prozni prispevek mag. Violete Irgl iz knjige
Æuborenje Slovenije
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Podarite
knjigo
Za bralce Naπega 
stika nudimo za na-
roËila do konca leta
10-odstotni popust.
Knjige BarËica, slo-
venske ljudske pesmi
za otroke, Origami,
AngleπËina v 24 urah
in Poslovna angleπËi-
na lahko naroËite na
spletnem naslovu
www.erimas.si ali 
po telefonu 01/256
34 25.
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godnje veËerne ure na
LetaliπËu v Amanu. V to-
aletnih prostorih razno-
razna govorica, med ka-

tero zasliπim - rahlo preseneËena
- tudi slovensko. ≈Kam gre-
ste?«≈V Indijo.« ≈Pa vi?« ≈Mi pa
v Bangkok«.
Po glavi se mi motajo Ëudne
predstave o Indiji in o ljudeh, ki
gredo tja. Le kaj jih vleËe v ta del
sveta? Ali so pripadniki kakπne
sekte? Bodo hodili po vroËi æerja-
vici? Morda se ukvarjajo celo z
drogo? Da bi bili lahko tudi nava-
dni turisti - ne, tako daleË moja
razmiπljanja niso segla. 
Leto je naokrog in spet sem na
amanskem letaliπËu. Tokrat na
poti v Indijo. Ja, zareËenega kru-
ha se najveË poje. Lansko poto-
vanje na Tajsko je spoprijateljilo
dotlej med seboj nepoznane Go-
renjce in ©tajerce in padla je
odloËitev, da gremo πe kam sku-
paj. Kam? V Indijo! je bila æelja
in s tem predlog najboljπe organi-
zatorke med nami. Tako smo
zdaj na poti v Indijo. Z lanskimi
vpraπanji se ne ukvarjam veË,
ukvarjajo pa se z njimi tisti, ki so
ostali doma. To ugotovim pozne-
je, ko posluπam rahlo nezauplji-
va vpraπanja: ≈Pa kako, da ste
πli v Indijo?« Ni kaj, nekaj misti-
Ënega je v tej Indiji.
Bili smo turisti v deæeli, ki se tu-
rizmu πele odpira; v dræavi, ki
ima skoraj milijardo prebivalcev;
ki ima dvajset mest, veËjih, ka-
kor je naπa dræava; ki ima Ëez sto
milijonov prebivalcev brez stano-

vanja, hrane ..., ki ima ... ali pa
nima. Prekriæarili smo trikotnik
New Delhi-Agra-Jaipur in si v
njem ogledali turistiËne znameni-
tosti, med njimi tudi eno od Ëudes
sveta -Taj Mahal. Vendar, ko br-
skam po diapozitivih svojega spo-
mina, v ospredje ne stopajo pala-
Ëe in trdnjave z njihovo zgodovi-
no, temveË æivljenje, ki ga æivi se-
danji indijski Ëlovek.

Na vsakem koraku 
revπËina
Najprej je treba kupiti vodo, vo-
do za gaπenje æeje in umivanje
zob. Ko zavijem okrog hotelskega
vogala v New Delhiju, doæivim
prvo pravo sreËanje z Indijo: na
ploËniku prosjaËi komaj Ëloveku
podoben gobavec, nekaj korakov
stran pod drevesom poËiva v cu-
njo zavit Ëlovek. Take prizore

NDIJA
NI KOROMANDIJA
I

Ni se zgodilo vËeraj. Nekaj let je æe
vmes. Vendar v Indiji Ëas ne igra veli-
ke vloge, zato menim, da potopis kljub
rahli Ëasovni oddaljenosti prikazuje
deæelo, kakrπna je πe danes.

Z

82 Jaipur - palaËa vetrov.

Vse foto Majda KovaËiË
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sreËujem pozneje zelo pogosto,
vendar se nanje ne morem nava-
diti. Ljudje, ki æivijo na ulici, ta-
ko imenovani nedotakljivi, nima-
jo niËesar. Ne sodijo v nobeno
kasto, redki so vpisani v kakπno
evidenco. Zaviti v cunje æivijo, se
hranijo (kolikor se sploh), oprav-
ljajo fizioloπke potrebe - vse na
obrobju cest. Kdor premore kak-
πen karton, les ali stiropor, je æe
bogat. Kljub temu, da jih je dræa-
va zaπËitila, so veËinoma tako ne-
izobraæeni, da ne poznajo svojih
moænosti. Nehote delam primer-
javo s svojim naËinom æivljenja.
Kmalu mi postane jasno, da Indi-
ja ni primerna za primerjave.
»as ne igra velike vloge, tudi v
prometu ne, pa vendar se vse
odvija. Promet ima dve znaËilno-
sti: velika raznolikost prometnih
sredstev in zelo onesnaæeno ozra-

Ëje. Avtomobili so veËinoma stari
in njihovim letnicam ter vzdræe-
vanju primerni so izpuπni plini,
ki jih spuπËajo v ozraËje. Promet
poteka po levi strani. Z avtobusi,
kombiji in tovornjaki, ki so obi-
Ëajno æivo poslikani, se vozi vsaj
πe enkrat toliko ljudi, kolikor bi
bilo za prometno sredstvo nor-
malno. Ko je avtobus v notranjo-
sti poln, zaËne potnike sprejema-
ti tudi na streho in po potrebi v
prtljaænik. V mestih veliko upo-
rabljajo vespe domaËe izdelave,
motorne rikπe, pa tudi rikπe na
noæni pogon, ki so neke vrste pre-
delana kolesa. Rikπar, ki vozi ta-
ko rikπo, si svoj vsakdanji kruh
veË kakor trdo zasluæi, predvsem
takrat, ko prevaæa debele turiste.
Voænja z rikπo je svojevrstno do-
æivetje, kako spraviπ s sebe vso
svinjarijo, ki jo dobiπ vase in na-

se po nekaj kilometrski voænji,
pa je æe drugo vpraπanje. Na de-
æeli vidiπ sem in tja kakπen trak-
tor. Veliko je kamel, ki so vpreæe-
ne v vozove. Med vso to pisano
druπËino prevoznih sredstev pa
se sprehajajo krave, najsi bo v
mestih ali na deæeli. Leæerno ho-
dijo sem in tja, hrup jih ne moti,
v prometu imajo prednost. Tudi
poginejo lahko na cesti ali ob
njej, o Ëemer priËajo ne tako red-
ki ostanki njihovih okostij ob po-
ti. 

Vsestransko uporabna
sveta krava
Krava - indijska sveta æival - ima
posebno vlogo. Z mlekom, ki ga
daje, ljudem omogoËa preæivetje
na daljπi rok. Poleg tega opravlja
funkcijo smetarja. Indijci pred
svojo trgovino ali lokalom pome-

83New Delhi - hinduistiËni tempelj.
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tejo, vendar smeti pometejo le do
roba ploËnika ali kakπen decime-
ter niæje na rob ceste. Tu obiËaj-
no pristanejo v odprtem kanalu.
Po njih brskajo reveæi in krave,
ki se na ta naËin prehranjujejo.
Kako ima krava s tako prehrano
lahko kaj mleka, si ne znam od-
govoriti. Krave poskrbijo tudi za
kurjavo, seveda ne brez pridnih
æenskih rok. Le-te pobirajo krav-
je iztrebke, jih oblikujejo v plo-
πËate hlebce, podobne pizzam, in
jih posuπene na soncu, upora-
bljajo za kurjavo. V bliæini Jaj-
purjaja smo ob ogledu hindujske
vasi, potisnjene v peËine, videli
starejπo æensko, kako je z golimi
rokami pobirala sveæe kravje
blato v lavor. Æenska je svoje de-
lo opravljala kot nekaj samo po
sebi razumljivega, nam pa so se
obraËali æelodci.

©e vedno moËna 
razslojenost druæbe 
na kaste
Prvo in zadnjo æensko v krilu in
kostimu sem videla na letaliπËu,
potem v vseh desetih dneh nobe-
ne. Vse indijske æenske so obleËe-
ne v sari. Ko sem jih ogledovala,
nisem mogla ugotoviti, kaj dræi
blago okrog pasu, da ostane obli-
kovano v krilo. Uganko sem ra-
zvozlala, ko sem se tudi sama po-
dala v nakup. Sari je sestavljen iz
πestih metrov blaga, tesno oprije-
te bluze-æivotca in spodnjega kri-
la. Oblikujeπ ga tako, da zaËneπ
blago povijati dvakrat okrog pa-
su od desne proti levi in ga sproti
zatikaπ za spodje krilo. Pri tem
ga nekaj nabereπ v plise, da je

moæna normalna hoja. Po obli-
kovanju krila ostanek blaga vr-
æeπ Ëez levo ramo, na Ëelo pritrdiπ
piko in si nared. Enostavno za
oblikovanje, enostavno za vzdr-
æevanje. Kot poznamo pri nas
boljπe in slabπe obleke, tako je tu-
di blago za sari lahko Ëisto nava-
dno do dragega, svilenega in ve-
zenega za boljπe priloænosti in
stanove.
Otroci imajo svoj druæbeni status
doloËen æe ob rojstvu, odvisno od
tega, kakπni kasti pripadajo nji-
hovi starπi. V kasto ne moreπ
vstopiti, vanjo se rodiπ. Tisti, ki
se rodijo v najviπji kasti, kasti
brahmanov, so deleæni veËine
pridobitev civilizacije, predvsem
pa Ëimboljπega izobraæevanja.
Kot najboljπe veljajo πole, ki jih
vodijo katoliπki misijonarji. Dru-
go skrajnost predstavljajo otroci
ulice. ObleËeni v razcapane cunje
nimajo niti vsakodnevne pesti ri-
æa.
V Agri smo si æeleli ogledati bazar
- ulico s trgovinami. Komaj smo
stopili iz avtobusa, smo bili ob-
kroæeni s tropom zanemarjenih
otrok, ki so stegovali roke. Dobi-
li so nekaj drobiæa in bonbonov,
za nekaj trenutkov izginili, po-
tem pa nadaljevali s prosjaËe-
njem. Ko gledaπ majhno deklico s
πe manjπo v naroËju, ko vate str-
mi dvoje velikih rjavih oËi, si de-
jansko na preizkuπnji. Dati malo,
dati veliko? Ali se obrniti stran,
saj z miloπËino niËesar ne reπiπ. 
Otroci se niso dali odgnati, ne zle-
pa ne zgrda. Edina reπitev pred
njimi je bil vstop v trgovino, ka-
mor nam niso sledili. Po nekaj-

kratni ponovitvi take ≈reπitve«
smo povpraπali lastnika trgovine,
kako da smo pred prosjaËenjem
varni edino v trgovinah. Povedal
je, da v trgovine ne upajo, ker bi
bili tepeni in da so to otroci brez-
delneæev, ki otroke namesto na
delo, navajajo na prosjaËenje in
prostitucijo. »im jim daπ malo
miloπËine, hoËejo πe veË.
Na skoraj vsakem mestu, kjer
smo se ustavili, so nam prodajal-
ci ponujali razliËne izdelke, pred-
vsem cenene spominke. Indijska
vodnica nam je svetovala, naj v
primeru, Ëe æelimo pomagati mla-
dini, kupimo njihove izdelke. Ta-
ko si bodo svoj kruh zasluæili z
delom, ne s prosjaËenjem.
Kako je sluæenje kruha lahko teæ-
ko, predvsem za otroka, smo do-
æiveli v opuπËenem mestu Fateh-
pur Sikri. Mesto je le 14 let sluæi-
lo svojemu namenu, danes si ga,
kot mrtvo mesto z zanimivo arhi-
tekturo, ogledujejo turisti. Rav-
no ko smo æe konËevali ogled,
smo priπli do niæjega obzidja, pod
katerim je bil veËji bazen. V ba-
zenu je bila gosta zelena sluz alg
in umazanije. Na robu bazena
smo opazili dva fantiËa in eden
od njiju je zaËel mahati in kazati
namero, da bo skoËil v bazen.
»eprav skeptiËni, da bo skoËil v
tako svinjarijo, smo pripravili fo-
toaparate. Fant je skoËil, pripla-
val do roba, preskoËil zidovje in
æe je bil pri nas ves sluzast in mo-
ker. Priπel je po svoj zasluæek.
Od vsakega, ki je imel fotoapa-
rat, je pobral po deset rupij in
enako hitro, kot je priπel, tudi
odπel nazaj na rob bazena.

Iznajdljivi trgovci
Indija je preteæno kmetijska de-
æela, okolica Jaipurja v Radja-
stanu pa je znana po tekstilni,
predvsem bombaæni industriji in
obrti. Æenske ne bi bile æenske, Ëe
ne bi πle vsaj malo v ≈πoping«; za
spremstvo smo imele tudi nekaj
moπkih. Prosto popoldne je bilo
kot nalaπË za ogled bazarja nas-
proti PalaËe vetrov. Pogledali
smo v dve, tri trgovinice in æe smo
bili obkroæeni z nekaj mladeniËi,
ki so nas vabili vsak v svojo trgo-
vino. ≈Od kod ste?« ≈Iz Sloveni-
je.« 
Videti je bilo, da jim ta odgovor
niËesar ne pove. Dva naπa sopo-
tnika sta zaËela pojasnjevati geo-
grafski poloæaj naπe dræave v Ev-
ropi. VeËini se po mojem mnenju

84 Sluæenje denarja s kobrami.
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kljub temu ni sanjalo, kje je Slo-
venija, eden med njimi pa je ve-
del celo za Ljubljano. Sledil je
pogovor, koliko Ëasa smo v Indi-
ji, ali nam je vπeË, koliko Ëasa bo-
mo v mestu itd.
Ali je modro biti z neznanci tako
zgovoren, mi je zaËelo rojiti po
glavi. Kako boπ spoznal ljudi, Ëe
se z njimi ne boπ pogovarjal, je
bil protiodgovor. 
Eden od Indijcev je vzel na piko
mojega moæa, ga vabil na pijaËo
in ga na vsak naËin hotel spraviti
v svojo juvelirsko prodajalno, ki
naj bi jo imel v enem od zgornjih
nadstropij. Bolj ko mu je moæ do-
povedoval, da ne potrebuje dra-
gih kamnov, bolj je bil mladeniË
vztrajen. Kot reπitev se je prika-
zala Lenka s svojo namero, da
ima namen kupiti nekaj takega.
Za zaπËito smo ji dali Pavla in na
voljo petnajst minut Ëasa, da si
ogleda ponujeno. Minilo je pol
ure, kupljenih je bilo nekaj rut in
bombaænih kril, o Lenki in Pavlu
pa ne duha ne sluha. ZaËelo nas
je skrbeti. Kaj Ëe se je za mlade-
niËevo prijaznostjo skrival bara-
binski namen? Kam ju je pravza-
prav odpeljal? Kje naj ju iπËemo?
»as se je vlekel, volja do nakupo-
vanja nas je ËakajoËe popolnoma
minila. Ko smo æe skoraj sklenili,
da bo treba ukrepati, se prismeje
Lenka. Ni bilo videti, da bi se z
njo kaj hudega dogajalo. Tako
vneto je ogledovala dragulje, da
je pozabila na Ëas in nas. Kupila
je prstan z dragim kamnom. Pro-
dajalec pa je priπel do Janeza in
se mu lepo zahvalil, ker mu je
priskrbel kupca. ©ele pozneje, ko

smo z nasprotne strani ceste gle-
dali napise razliËnih prodajaln in
vizitke prodajalcev iz 1. in 2.
nadstropja, nam je postalo jasno,
da mora tisti, ki nima prodajalne
na ulici, pridobivati kupce na tak
naËin, kot jih je ≈naπ« prodaja-
lec.
Potovanje se je bliæalo koncu.
Spet smo bili v New Delhiju. Za-
dnje popoldne smo imeli na raz-
polago, da nakupimo πe nekaj
spominkov in zapravimo zadnje
rupije. Potem bo treba spakirati,
zgodaj zjutraj odrinemo. Ker
smo bili dokaj blizu nakupoval-
nega centra, po drugi strani pa je
bil zrak kar gost, sva z moæem
sklenila, da se bova do edine stol-
pnice, v kateri je trgovina ≈a la
market« peljala z motorno rikπo,
na Tajskem imenovano tuc-tuc,
nazaj pa bova πla peπ in si ogleda-
la πe trgovine vzdolæ ulice. Ob ho-
telu ni bilo ne taksija ne rikπe, za-
to sva πla nekaj Ëasa peπ. SreËala
sva dva prijatelja, ki sta se vraËa-
la v hotel. Spregovili smo nekaj
besed in mimo se je pripeljal tuc-
tuc. Z voznikom sva se pogodila
za smer in ceno voænje. Voznik je
imel Ërno pokrivalo z neke vrste
vozlom na vrhu glave, ki je zna-
Ëilno za Sikhe. Bil je zelo zgovo-
ren. Na najino æeljo, naj zapelje
do omenjene trgovine, je odgovo-
ril, da je od 14. ure naprej zapr-
ta in naju zaËel spraπevati, kaj
æeliva kupiti. Povedala sva, da
nekaj spominkov, mogoËe tudi
kaj tekstila. ZaËel je razlagati, da
naju bo peljal do bazarja, vendar
se bo ognil glavni ulici, ker so tam
demonstracije. V zaËetku πe kar

verjeten razlog mi je postajal Ëe-
dalje bolj sumljiv, ko ulice, po
katerih smo se vozili, niso bile niË
veË podobne trgovskemu delu
mesta. Z Janezom sva se zaËela
pogovarjati, da nekaj ne bo v re-
du. ZaËelo me je skrbeti. Pri sebi
sva imela vse dokumente in de-
nar, sicer pod majicama, vendar
je bilo to zlahka opaziti. NihËe od
najine druπËine ni vedel, kje sva.
Prijatelja, ki sva ju sreËala, sta
vedela le to, da sva se nekam od-
peljala. KonËno je voznik ustavil
v neki zakotni ulici, nama poka-
zal trgovino v kleti in povedal, da
naju bo poËakal. V trgovini so
imeli spominke, vendar tako za-
praπene, da naju ni prav niË pri-
tegnilo. ZaËela sem premiπljevati,
kako se Ëim prej izmotati iz situ-
acije. Ko sva se vrnila in je vo-
znik videl, da nisva niËesar kupi-
la, je zaËel razlagati, kam vse na-
ju bo peljal. Odgovorila sem mu,
da nimava Ëisto niË veË Ëasa, ker
sva ob uri dogovorjena s prijate-
lji in naj naju takoj odpelje do
hotela, kjer naju Ëakajo. »eprav
nerad, je to storil. Ob vrnitvi smo
bili zelo redkobesedni. MoËno
sva se oddahnila, ko sva zagleda-
la znano ulico. Potem sva peπ
prehodila prvotno naËrtovano
pot. Trgovina v stolpnici je bila
odprta, pa tudi o demonstracijah
ni bilo ne duha ne sluha.
Bila je izkuπnja veË, ki se je na
sreËo dobro konËala.

Majda KovaËiË
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Æivljenje
v New
Delhiju.
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oraba se je od leta 1956
do leta 1969 poveËala
πtirikrat in dosegla koni-
co 3.200 kW, kar je po-

menilo samo v zadnjih treh letih
poveËanje za 40 odstotkov. Mno-
gi izpadi zaradi enostranskega
napajanja in preslabotno dimen-
zioniranih daljnovodov 10 kV so
povzroËali krizo. Gradnja novih
daljnovodov 10 kV pa tudi ni
obetala tehniËno pravilne in
energetsko zanesljive reπitve.
ObmoËje Bleda in okolice je bilo
doslej napajano po starem dalj-
novodu 10 kV iz HE Zavrπnica,
kar pa seveda ni veË ustrezalo
porabi, ker je bila moË za te izra-
bljene naprave prevelika. Na
Bledu so se zaËele mnoæiti razne
motnje in razmere so terjale pre-
mislek o ustreznejπi reπitvi. To je
v svoji diplomski nalogi zapisal
Janez Pπenica, dipl. inæ. el., pro-
jektant DE Æirovnica. Omenjeni
daljnovod 10 kV iz Zavrπnice naj
bi tako poslej rabil kot rezerva,
oziroma za napajanje pribliæno
desetih vasi v okolici Gorij, od
Zasipa do Krnice.Tehnoloπka
modernizacija industrije je zah-
tevala nujno kvalitetno dobavo
elektriËne energije s Ëim manj iz-
padov in s Ëim krajπimi izpadi -
ob stalnejπi napetosti. Reπitev se
je pojavila v odloËitvi za gradnjo
novega, nujno potrebnega elek-
troenegetskega objekta RTP
Bled 35/10 kV, ki naj bi napajal
turistiËni Bled in njegovo okoli-
co. To obmoËje je bilo eno naj-
bolj obËutljivejπih prav zaradi
razvoja turizma.

RTP Bled za izboljπanje
dobave elektriËne energije:
1970
Navedeno je spodbudilo vodstvo
podjetja Elektro Kranj, da je le-
ta 1967 zaËelo pripravljati grad-
njo nove razdelilne transforma-
torske postaje 35/10 kV, ki naj bi
bila vkjuËena v daljnovod RTP
Radovljica - RTP Bitnje. Poznej-
πa gradnja pa naj bi omogoËila πe
tretjo, neposredno, povezavo
RTP Bled - HE Moste. ObstojeËe
razmere in rast potreb v prej-
πnjih letih so rabili strokovnja-
kom podjetja kot temelj za pri-
pravo investicijskega programa,
izdelanega leta 1967.
Po tem programu naj bi bila po-
staja zgrajena za doloËeno zmo-
gljivost 2 krat 8 MVA, v zaËetku
pa opremljena s transformacijo 4
krat 4 MVA. Po odobritvi orga-
nov samoupravljanja je bil nato
izdelan glavni naËrt za gradnjo
postaje. Dela pri gradnji RTP
Bled so se zaËela 19. decembra
1968 in trajala do 15. septembra
1969, ko so strokovnjaki Elektro
inπtituta Milan Vidmar opravili
preizkuse in je zaËela RTP po-
skusno obratovati. Postajo je
konËno tehniËno pregledal repu-
bliπki elektroenergetski in grad-
beni inπpektorat maja 1970. Ta-
koj zatem je bila tudi tehniËno
prevzeta in je bilo zanjo izdano
uporabno dovoljenje. Dela pri
gradnji in montaæi so bila konËa-
na v predvidenem roku, Ëeprav
je dobava celic za stikaliπËe malce
zamujala, graditeljem pa je po-
nagajala tudi zima.

Pogled v srce postaje
Nova razdelilna transformator-
ska postaja Bled je bila postavlje-
na izven srediπËa najbolj znanega
letoviπËa na Gorenjskem, ob cesti
v smeri proti Ribnem, v mirni do-
lini. Obdana je bila s polji in
travniki, odkoder je bil prav lep
razgled na Karavanke in Stol. 
RTP Bled je bil kombiniran kla-
siËno-montaæni objekt, ki ima na-
prave v zidnem objektu, trans-
formacijo pa na prostem. Osnov-
na napetost je bila 35 kV, sekun-
darna pa 10 kV, z moËjo 2 krat 4
MVA. Sistem zbiralnic je bil pri
obeh napetostih dvojni, postaja
pa je premogla osem celic 35 kV
in πtirinajst celic 10 kV. Novi
transformator 4 MVA je bil izde-
lek tovarne Rade KonËar iz Za-
greba, ostali elektroenergetski del
opreme pa je izdelala EM Hidro-
montaæa iz Maribora. Komandna
stikalna ploπËa pa je priπla iz Za-
voda za avtomatizacijo Iskra iz
Kranja. Gradbena dela je opravi-
lo Obrtno podjetje Bled. Novo
RTP sta sestavljala dva gradbena
objekta, postaja s stikaliπËem 10
kV in stanovanjska zgradba. V
postaji je bilo stikaliπËe 10 kV,
komandni prostor, prostor za
akumulacijsko baterijo ter pomo-

LEKTRIFIKACIJA
BLEDA (5)

E
Na Bledu in v njegovi okolici je poraba elek-
triËne energije iz leta v leto Ëedalje bolj nara-
πËala, kar je bila posledica razvoja turizma.
PoveËanje odjema so povzroËali zlasti πiritev
stanovanjskih gradenj, hotelski odjem in
odjem lesne industrije. 

P

86 Foto arhiv Drago Papler

Elektromon-
terji Elektra
Æirovnica z
direktorjem
Viktorjem Po-
gaËarjem v
transformator-
ski postaji
Blejski grad,
maja 1961. 
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ot me vodi po panoram-
ski cesti pod Olπevo in
Ëez preval Sleme na dru-
go stran gore. Tu je Ko-

privna - potok, dolina in naselje.
S ceste se razgledujem - levo je
Olπeva, nasproti so malo znani
sredogorski gozdnati vrhovi z za-
nimivimi imeni: MaroldËev vrh,
Kosov vrh, Kukuæev vrh, Sne-
ænik, Jelenov vrh, Potoπki vrh,
»ofatijev vrh, desno pa je kralji-
ca Koroπke: Peca. Cesta je asfal-
tirana le po dolini, viπje pa je sa-
mo makadam. Vseeno se lahko z
avtom visoko pride. Najprej se
napotim proti izviru Meæe. Prija-
zen domaËin mi pove, kod naj
grem. Pripeljem se vse do Ovπeve
planine. Nikjer ni nikogar, saj je
delovni dan. Planina je lepa, ob-
sijana s soncem in celo nekoliko
skrivnostna. »e hoËem spoznati
pokrajino, jo moram prehoditi.
In tako grem naprej peπ. PreËim
skoraj vse prej naπtete vrhove.
Sledov divjadi je ogromno. Gozd-
na cesta vijuga gor in dol, okoli
robov in Ëez grape in me pripelje
v malo idiliËno naselje. Pri doma-
Ëiji Jelen je cerkev Sv. Ane, pri
domaËiji Kumer pa planinski
dom Kralja Matjaæa. V prijetnem
okolju se sooËim z osamljenim
psom, ki pa postane grozeË, zato
grem kar lepo nazaj. Pot, ki sem
jo prej hodil veË kakor uro, z av-
tom opravim v nekaj minutah.
Moj naslednji cilj je planina Lu-
æa. Spet zanimivo ime! Z avtom
se zapeljem po gozdnih cestah do
meje. Samo streljaj naprej, æe na
avstrijski strani, je velika pose-

ka. Prav vπeË mi je tu, na skraj-
nem robu slovenske deæelice! Na
koncu me Ëaka πe ≈πpica« tura, ki
je hkrati tudi zakljuËek dneva -
vzpon na Peco po novo markira-
ni poti iz Koprivne. Po gozdnih
cestah se zapeljem, dokler gre.
Na Prevalu je lesa, kjer piπe:
≈Pozor! Hudi biki. Zapri leso.«
Izvirno, πe sreËa da sem æe neko-
liko prepozen za hude bike!

Oprema, ki jo vzamem s sabo, je
skromna: flis, svetilka, pijaËa,
fotoaparat. Stezica vodi strmo
navzgor sprva po gozdnih drËah,
viπje po posekah. KonËno se iztr-
gam iz objema gozdov in prisopi-
ham na vrπno planoto. Levo je
Bistriπka πpica, moj cilj je sosed-
nji KonËnikov vrh. Desno je Kor-
deæeva glava, tretji vrh Pece. Na
vrhu sem ob sonËnem zahodu.
Tega mi ni treba opisovati - slika
pove vse. 
©e info: V Koprivno pridemo sko-
zi Meæiπko dolino ali iz ©oπtanja
Ëez preval Spodnje Sleme ali pa
iz Zgornje Savinjske doline po
panoramski cesti iz SolËave.
Sprehajalnih izletov je veliko: po
dolini Meæe do Ovπeve planine,
po neoznaËenih gozdnih stezicah
(veËinoma ob meji) na vse zgoraj
naπtete vrhove, planinski izlet pa
vodi po severni strani na Olπevo
(oznaËena pot, 1.30 ure) ali na
Peco (prav tako oznaËeno, dve
uri). Vodnik: Karavanke (Pla-
ninska zaloæba), zemljevid: Ka-
mniπko-Savinjske Alpe (1:50.000,
Ëeprav so to Karavanke). 

Vladimir Habjan
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ED OL©EVO

IN PECO
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Lepega jesenskega dne sem jo mahnil v ne-
koliko pozabljeni del naπe domovine. Ko-
privno. Kje pa je to, boste vpraπali? Ja, ta-
kole, za planince: med Olπevo in Peco.

P

91Foto Vladimir Habjan
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Aplikacija uporabe serijske komunikacije pri
merilnih centrih in merilnih pretvornikih

OtoËe 5a
SI-4244 Podnart
Slovenija
Tel.: + 386 4 53 59 100
Fax: + 386 4 53 59 205
E-mail: iskra-inst@siol.net
Internet: www.iskra-inst.si
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V pravih krogih
lahko dolgo kroæiπ.

Nino Brumen
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