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Elektrika bo vedno draæja
Sprejet petletni naËrt Nuklearne elektrarne Krπko

Koncentracije na trgu z elektriËno energijo
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2 Elektrika bo Ëedalje draæja
V drugi polovici januarja je v organizaciji Elektrotehniπke zve-
ze Slovenije potekalo zanimivo posvetovanje na temo, kako
odjemalcem tudi v trænih razmerah zagotoviti zanesljivo in ka-
kovostno oskrbo z elektriËno energijo. Kot je bilo sliπati, brez
dodatnih vlaganj v energetsko infrastrukturo ne bo πlo, na pri-
hodnje oblikovanje cen energije pa bodo vplivale tudi nove zah-
teve, povezane z veËjo skrbjo za ohranitev okolja.

20 Potrjeni razvojni naËrti prenosa in distribucije
Minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez KopaË je ko-
nec januarja dal soglasje k razvojnim naËrtom, ki so jih pripra-
vili v prenosnem in distribucijskih podjetjih. Podjetja naj bi
naËrte novelirala vsaki dve leti, sedanje ocene pa kaæejo, da bi
za izpeljavo vseh naËrtovanih naloæb potrebovali blizu 260 mi-
lijard tolarjev.

24 Ni pravih reπitev brez pravih signalov!
Nenehno stokanje - vlada bi morala storiti to in ono, vlada je
kriva za to in ono ter podobno - v obdobju popolnega odpira-
nja energetskega trga in vkljuËevanja Slovenije v EU ne vodi
nikamor. »e se hoËejo elektroenergetski akterji konËno postaviti
na lastne noge in doseËi ustrezne reπitve, je æe skrajni Ëas, da
jasno povedo, kje jih Ëevelj æuli, sicer jim ni pomoËi.

28 Sprejet petletni naËrt NE Krπko
V Nuklearni elektrarni Krπko imajo potrjen petletni izvedbeni
naËrt investicij v tehnoloπko posodabljanje objekta, ki je solidna
podlaga tudi za zagotovitev kontinuitete razvoja elektrarne za
naslednjih deset let. V povpreËju naj bi v posodobitev in zame-
njavo opreme vlagali 15 milijonov evrov na leto.

32 S prenovo Dravskih elektrarn do veË energije
Druga faza prenove Dravskih elektrarn se vse hitreje bliæa kon-
cu, saj dela na obeh elektrarnah dobro potekajo. Tako so æe za-
Ëeli obnavljati zadnji agregat na HE Vuhred, sredi marca pa
naj bi zaËeli razstavljati tudi tretji agregat na HE Oæbalt. V
pripravi je tudi nekaj novih projektov, s katerimi naj bi zago-
tovili Ëim boljπo izrabo obnovljivih virov energije na tem ob-
moËju Slovenije.

54 Koncentracije na trgu z elektriËno energijo
Z liberalizacijo in odpiranjem trga z elektriËno energijo je v
Evropi priπlo do koncentracije podjetij, pri Ëemer je bilo najveË
zdruæitev in prikljuËitev izpeljanih v NemËiji. V Sloveniji je bi-
la doslej najbolj odmevna zdruæitev nekaterih najbolj pomemb-
nih proizvajalcev elektriËne energije v Holding Slovenske elek-
trarne.
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Znati prisluhniti
Pravi odgovori na πtevilna razvojna vpraπanja slo-
venske energetike, ki jih je sproæila priprava nacio-
nalnega energetskega programa, so nedvomno edini
kljuË za zagotovitev nemotene in kakovostne oskrbe
naπe dræave z energijo tudi v prihodnje. Edini, pou-
darjamo zato, ker je ravno od tega, v katero smer bo
πel nadaljnji razvoj slovenske energetike, odvisno,
kako uspeπni bomo ne samo v krogu evropskih gospo-
darstev, temveË tudi kot druæba nasploh. 
Je pa seveda iskanje pravih razvojnih odgovorov, πe
zlasti v Ëasu preoblikovanja in nastajanja pravega
energetskega trga, hudiËevo teæavna naloga, ki na
eni strani postavlja jasno oblikovano zahtevo po za-
nesljivi, cenovno sprejemljivi in do okolja prijazni
oskrbi odjemalcev, na drugi pa v enaËbo vnaπa kopi-
co neznank.
Tako lahko denimo o dejansko potrebnih koliËinah
energije Ëez pet ali deset let samo ugibamo, sicer res-
da na podlagi izkuπenj iz preteklosti in verjetnostnih
raËunov, pa vendarle samo ugibamo. Prav tako ni
mogoËe z gotovostjo trditi, da nam bo v Evropi do
nekega ciljnega leta dejansko uspelo zagotoviti æeleni
deleæ obnovljivih virov, da bomo zmogli zapreti toli-
ko in toliko jedrskih elektrarn in zgraditi vrsto no-
vih ter vse veËjo lakoto po kilovatih tudi v resnici
nadomestiti z do okolja prijaznejπimi energenti. ©e
veË pomislekov odpirajo podnebne spremembe, vse
hujπe obremenjevanje okolja in ne nazadnje precej
spremenljive in nedoloËljive cene, katerih viπina je
odvisna od πtevilnih, pogostokrat tudi politiËnih, de-
javnikov. 
In prav zaradi takπnih πtevilnih nepredvidljivih oko-
liπËin se zdi πe toliko pomembnejπe, da znamo prislu-
hniti vsem platem zgodbe in tudi drugaËe misleËim,
ki mogoËe specifiËno strokovno podroËje manj ali celo
zelo slabo poznajo, a vendarle znajo nanj pogledati
tudi z nekoliko drugega zornega kota.
Ne nazadnje, æivimo vsi na istem planetu, in mora
biti æelja, da poiπËemo za nadaljnjo razvojno pot
energetike najboljπo reπitev, naπa skupna skrb.
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ræavni sekretar mag.
Djordje Æebeljan je v
uvodni temi o zakonskih
podlagah za razvoj trga

elektriËne energije kategoriËno
odgovoril na vpraπanje iz naslova
seminarja, da zgolj træni mehani-
zmi za vse skupaj ne zadoπËajo.
Trænim mehanizmom je prepu-
πËena cena energije; kakovost in
zanesljivost pa sta povezani z om-
reæjem in nista prepuπËena trgu,
temveË ostajata regulirani. Na
vpraπanje trænih mehanizmov se
nanaπa trajna oskrba in z njo po-
vezana prihodnost energetike. Ta
pa ni vedno v poveËanju porabe,
temveË tudi v njeni racionalni ra-
bi. ≈Vpraπanje zadostnosti proi-
zvodnje elektriËne energije je
nujno treba prepustiti trænim
mehanizmom, ki bodo upoπtevali
vse stroπke, tudi okoljske, pro-
storske in kapitalske,« je nada-
ljeval Æebeljan, ki meni, da bo
energija, tudi elektriËna, Ëedalje
draæja, vpraπanje je le, koliko.
Rasla bo s trgom ali brez njega,
saj je treba upoπtevati okoliπËine,
kot so naraπËanje porabe, izkori-
πËanje vodnih virov, zapiranje je-
drskih central, uvajanje CO2
taks, viπje okoljske standarde,

umeπËanje objektov v prostor,
usihanje zalog premoga in veËji
uvoz plina. 
Prenizke cene in negotovost zara-
di prestrukturiranja sektorja sta
povzroËili pomanjkanje naloæb v
nove objekte. Premajhna ponud-
ba oziroma preveliko povpraπe-
vanje sta dvignili ceno tako v Ev-
ropi kot pri nas. Vendar pa trg ni
prepuπËen sam sebi. Vlade pri
nas in v Evropi spremljajo doga-
janja na njem. Trg bo dolgoroËno
glavni mehanizem pri zagotavlja-
nju energije. Se pa enoten ev-
ropski trg ne uvaja le zaradi zni-
æevanja cene energije, temveË tu-
di zaradi povezovanja Evrope v
enoten trg elektriËne energije.
»ezmejno trgovanje je prva sto-
pnica do tega. Po letu 2007 bo tu-
di naπ trg elektriËne energije inte-
griran vanj. Pri tem na MOPE
priËakujejo nadaljnje ukrepe ko-
misije EU v smeri stabilizacije in
poenotenja evropskega trga ter
zagotavljanja poπtene konkuren-
ce. 

Nujne nove investicije
Kakovostne zanesljive in trajne
oskrbe z elektriËno energijo in te-
hniËnih ekonomskih ter politi-

Ënih pogojev za njeno doseganje
se je dotaknil dr. Milan Medved v
vlogi predsednika Zdruæenja za
energetiko pri Gospodarski zbor-
nici. Druæbe dejavnosti oskrbe z
elektriËno energijo ustvarijo 2,83
odstotka prihodkov in 3,36 od-
stotka dodane vrednosti sloven-
skega gospodarstva z 1,5 odstot-
ka njegovih zaposlenih. V nada-
ljevanju je podal energetsko sliko
Slovenije in njeno primerjavo z
EU. Proizvodnja elektriËne ener-
gije je glede na vire pri nas bolj
uravnoteæena kakor v EU in tak-
πna naj bi tudi ostala. Rast rabe
elektriËne energije je veËja od na-
Ërtovane. Lani je bila 4,5 odstot-
ka v energetski bilanci, za letos je
predvidena 3,1 odstotka. Tudi
deleæ elektriËne energije v rabi
konËne energije naraπËa, za letos
je naËrtovan skoraj 24,5-odsto-
tni. Dotaknil se je tudi Ëezmejne-
ga trgovanja neustrezne cene
elektriËne energije in z njo pove-
zane intenzivnosti rabe primarne
energije. Poleg tega je predstavil
πe program dela Zdruæenja za
energetiko v prvem Ëetrtletju le-
toπnjega leta in se dotaknil ener-
getske politike in dokumentov, ki
so prav zdaj v sprejemu. Pri tem
je opozoril na dejstvo, da bo ude-
leæence v procesu njihovega spre-
jemanja treba oboroæiti z jasnimi
staliπËi, da so slovenski energetiki
sposobni bojevati bitko na odpr-
tem trgu in da so pri svojem delu
zmoæni uveljaviti vse tri kljuËne
dejavnike konkurenËnosti: zna-
nje, inovativnost in podjetniπtvo.
Ob tem pa kaæe poudariti, da je
preskrba z elektriËno energijo ta-
ko pomembna za Ëlovekovo udej-
stvovanje na vseh podroËjih, da
upravljanja z njo ni mogoËe eno-
stavno popolnoma prepustiti ne-
izprosni bitki na trgu. Pa tudi ev-
ropska daljnovodna omreæja niso
bila grajena za intenzivno trgova-
nje, paË pa za izmenjavo energije
in morebitno sosedsko pomoË.

LEKTRIKA
BO »EDALJE DRAÆJA
E

Elektrotehniπka zveza Slovenije je v drugi polo-
vici januarja organizirala v prostorih Gospo-
darske zbornice seminar na temo, ali so dovolj
samo træni mehanizmi, da bi odjemalcem zago-
tovili kakovostno zanesljivo in trajno oskrbo z
elektriËno energijo. S pomoËjo najodgovornejπih
predstavnikov najpomembnejπih subjektov na
trgu je organizator æelel πtevilne udeleæence se-
minarja seznaniti z mehanizmi delovanja trga
pri nas, naπimi in svetovnimi izkuπnjami s trga,
s priloænostmi in tveganji, ki jih Ëakajo pri
tem, s preverjanjem kakovosti elektriËne energi-
je in zaπËito pred motnjami pri njeni dobavi.
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Odprti trg je v elektroenergetski prostor prinesel de-
litev na regulirano in træno dejavnost. Prenosnemu
podjetju je ostala le dolænost prenosa energije doma
in v tujini in iz nje. Elektrarne prosto prodajajo
elektriËno energijo zainteresiranim kupcem z medse-
bojnim dogovarjanjem o ceni in s tem povezanimi
tudi veËjimi poslovnimi tveganji. Najmanj æeleni
dogodki za vse v verigi so: pomanjkanje energije, ne-
stabilne razmere na trgu ter slabo stanje elektroe-
nergetskega sistema. Vsi ti dogodki vplivajo na ka-
kovost in zanesljivost dobav energije ter poslovanje
odjemalcev. Prav o tem je na seminarju Eletrotehni-
πke zveze Slovenije govorila petnajsterica najodgo-
vornejπih predstavnikov akterjev na odprtem trgu.
Eno manjkrat sliπanih spoznanj o odrtem trgu je po-
vedal energetski sekretar, in sicer, da se odprti trg v
Evropi ne uvaja le zaradi zniæevanja cene energije,
temveË tudi zaradi povezovanja Evrope v enoten trg,
na katerem bodo kakovost, zanesljivost in trajna
oskrba z elektriËno energijo poenoteni. Na tem poe-
notenem trgu pa se bo posamezni sistem lahko izo-
gnil tveganju za nastanek πokov pri oskrbi, le Ëe bo
svojo porabo v veËji meri pokrival z lastno proizvo-
dnjo. 
Tu je Slovenija zaostala in njena uvozna odvisnost
naj bi se v naslednjih petih letih πe poveËala, na kar
strokovni poznavalci elektroenergetike glasno opo-
zarjajo, opozarjajo tudi na direktivo EU o tem. Trg
elektriËne energije ni le priloænost za zasluæek, kar
so nekateri mislili, temveË in predvsem zanesljivo
delovanje EES z ustrezno strukturo virov energije,
ustreznim omreæjem doma in povezavami s tujino.
Po upravno administrativni plati smo se pri nas kar
dobro pripravili na odprti trg. ©ibki pa ostajamo
pri infrastrukturi. Ni bojazni, da dobavitelji ne bi
zagotavljali kakovostne elektriËne energije upora-
bnikom. Za to obstajajo znanje, naprave in stan-
dardi. Sankcioniranje nespoπtovanja obveznosti bo v
kratkem Ëasu saniralo pomanjkljivosti. Potreben je
le denar. Pri infrastrukturi so teæave veËje. Postopki
sprejetja objekta v okolje so dolgi, Ëas gradnje tudi.
Kako naj potem upravljalec in distributer izpolnju-
jeta zahteve po dobavi ustrezno kakovostne energije? 
O tem so snovalci odpiranja trga pred leti premalo
razmiπljali. Tudi seminar na GZ o tem ni dal ustre-
znih strokovnih sklepov. Ali ni najlaæje reËi, da je za
to kriva dræava, in vso odgovornost prenesti nanjo?

Minka Skubicbr
ez 

va
ro

va
lke

Dræava je kriva
za vse

Omejitve na transportnih poteh
bodo πe naprej glavni omejitveni
dejavnik pri prostem trgovanju z
energijo. Tudi zato bo treba po-
skrbeti za nov investicijski cikel
tako pri prenosnih kot proizvo-
dnih objektih, pri Ëemer pa je
kljuËni problem umeπËanje teh
objektov v prostor. 
≈Kakovostna priprava druæb
energetske dejavnosti na prihaja-
joËe spremembe in novosti, jasna
opredelitev strateπkih razvojnih
ciljev, ki jih mora zaËrtati nacio-
nalni energetski program, in pa
pregledni zakonodajni okviri de-
lovanja v prihodnosti bodo odlo-
Ëno vplivali na razπiritev dileme o
tem, ali bomo govorili o kakovo-
stni slovenski energetiki in ali bo-
mo sposobni ostati v konkuren-
Ënem boju z zunanjimi konku-
renti, ali pa bo govor le o kakovo-
sti energijske oskrbe v Sloveniji,«
je konËal dr. Medved in se pri
tem opredelil za kakovostno slo-
vensko energetiko. 

Trg je razvijajoËi se proces
O dosedanjih izkuπnjah in priËa-
kovanem razvoju pri oskrbi z
elektriËno energijo v trænih ra-
zmerah je govoril dr. Tomaæ ©to-
kelj, izvrπni direktor za træenje
pri HSE. Ugotovil je, da je v Slo-
veniji, ki je sledila evropskim te-
ænjam uvajanja trga, prehod v
træno okolje do danes potekal
brez veËjih pretresov, in sloven-
ski odjemalci elektriËne energije
πe niso bili resno ogroæeni, Ëe-
prav lanski mrki v nekaterih dr-
æavah lahko napovedujejo tudi
takπen razplet dogodkov. Dejal
je, da so skoraj vse evropske dr-
æave, razen Italije, preπle v elek-
troenergetske træne razmere z
obËutnim preseækom proizvo-
dnih zmogljivosti, kar je bila po-
sledica prejπnje ureditve sektor-
ja, ko je bila najpomembnejπa
zanesljiva oskrba z moænostjo
administrativnega doloËanja tak-
πnih cen elektriËne energije, ki so
pokrile stroπke vseh investicij.
Ob prehodu v træne razmere so
preseæne proizvodne zmogljivosti
izgubile svoj vir financiranja, la-
stniki pa so ta sredstva preusme-
rili na trg. To je omogoËilo, da so
se cene na trgih oblikovale daleË
pod nivoji, ki bi omogoËali renta-
bilno poslovanje proizvodnih po-
djetij, kaj πele, da bi lahko inve-
stirali v nove zmogljivosti. V tak-
πnih razmerah so uspevala pre-
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dvsem vertikalno integrirana
elektroenergetska podjetja, ki so
zdruæevala vse dejavnosti in pre-
livala denar iz ene v drugo ter ta-
ko subvencionirala svojo proi-
zvodnjo. Vertikalna loËenost slo-
venskega elektroenergetskega
sektorja je vsaj z organizacijske-
ga vidika olajπala pot slovenskim
trænim reformam pri prilagaja-
nju evropskim direktivam in po-
veËala uËinkovitost podjetij v
sektorju. 
V zadnjih dveh letih je bila pora-
ba elektriËne energije v Sloveniji
med najviπjimi v Evropi. PoveËa-
nemu povpraπevanju ni sledilo
poveËanje ponudbe v obliki no-
vih virov. Celo veË, s sklenitvijo
meddræavne pogodbe o NEK se je
ponudba pri nas zmanjπala za
veË kakor 20 odstotkov. Poleg te-
ga so se za letos πe zniæale preno-
sne zmogljivosti na avstrijsko-
slovenski meji, kar je zmanjπalo
moænost uvoza relativno poceni
elektriËne energije preko te meje
za veË kakor deset odstotkov slo-
venske porabe. Kljub temu so bi-
le lanske cene nam dobavljene
elektriËne energije 32 evrov za
MWh, na hrvaπko-slovenski meji
v Italiji je bila cena tudi 50 evrov
za MWh, v dræavah Beneluksa
okrog 40 evrov za MWh, v skan-
dinavskih dræavah 34 evrov. Gi-
banja razvoja na evropskih trgih
kaæejo nadaljevanje zmanjπeva-
nja preseænih proizvodnih zmo-
gljivosti, rast porabe elektriËne
energije pa se ne ustavlja, nas-
protno, celo presega rast prej-
πnjih let. Kot edini vir, ki bi lah-
ko hitro pokril rast porabe, se
kaæejo plinsko-parne elektrarne.
Po ©tokljevem poznavanju ev-
ropskih trgov se bo tudi rast cen
πe nadaljevala. V Sloveniji pa
rast porabe kaæe na poveËanje
uvozne odvisnosti in odvisnosti
od cen na tujih trgih. Iluzorno bi
bilo priËakovati, da bo obmoËje
Balkana, ki se odpira, vir poceni
elektriËne energije, saj æe danes
nimajo cenovno ugodnih preseæ-
kov elektriËne energije, vpraπlji-
va pa je tudi zanesljivost dobav.
Slovensko uvozno odvisnost bi
lahko zmanjπali z zgraditvijo no-
vih proizvodnih zmogljivosti.
Strokovna presoja novih objek-
tov v okviru HSE prav zdaj pote-
ka. 
Dr. Tomaæ ©tokelj je konËal z be-
sedami, da je uvajanje trga z
elektriËno energijo stalno razvi-

jajoËi se proces, elektroenergeti-
ka pa tudi drugod po svetu doæiv-
lja velike spremembe ob iskanju
boljπe zasnove in pravega ra-
zmerja med reguliranim in tr-
ænim delom tega strateπko zelo
pomembnega sektorja. Energeti-
ko Ëakajo novi izzivi - predvsem,
kako pokriti naraπËajoËo porabo
ob vedno novih ekoloπkih in dru-
gih omejitvah na proizvodni stra-
ni. 

Svoje potrebe
moramo
pokriti z domaËimi viri
Prof. dr. Ferdinand Gubina s Fa-
kultete za elektrotehniko v Lju-
bljani je v svojem nastopu govoril
o tehniËnih in ekonomskih pogo-
jih za delovanje trga elektriËne
energije. Najprej se je vpraπal,
ali je razpoloæljiva kakovostna in
dovolj cenena elektriËna energija
za naπe gospodarstvo tudi dræav-
ni interes. Odgovoril je, da mora
skrb za stoodstotno pokrivanje
porabe prevzeti dræava in da mo-
ra biti tveganje nepokrivanja po-
rabe elektriËne energije majhno.
Po veË desetletnih izkuπnjah
elektroenergetskih sistemov po
svetu znaπa to tveganje 0,02 do
0,03 odstotka na leto porabljene
energije. Poudaril je, da je elek-
triËno energijo za pokrivanje la-
stnih potreb treba proizvesti do-
ma, prav tako je treba zagotoviti
pokrivanje moËi. Tveganje, da
proizvodnja, vkljuËno z uvozom,
ne bo pokrivala trenutne porabe,
sme znaπati od treh do dvajset ur
na leto. Izkuπnje so tudi pokaza-
le, da so zanesljivo obratovali ti-
sti elektroenergetski sistemi, ki so
imeli v skupno inπtaliranih mo-
Ëeh vsaj 140 odstotkov koniËne
moËi porabe. Slovenski sistem
dosega vrednost pod 130 odstot-
kov. Ob tem mora naπ sistem
vsak trenutek uravnoteæiti stalno
nihanje odjema in proizvodnje
ter morebitne izpade proizvo-
dnih enot. HSE je napravil prvi
korak k temu s pregledom mo-
ænih novih elektrarn. 
Po evropskih dræavah so verti-
kalno povezana podjetja æe pred
uvedbo trga trgovala z elektriËno
energijo najveË do deset odstot-
kov potreb, za kar so bili interko-
nekcijski vodi dimenzionirani.
Trg pa je narekoval poveËanje
izmenjanih koliËin, kar je po-
vzroËalo nezanesljivost obratova-
nja elektroenergetskih sistemov s

preobremenitvijo vodov. Slednje
je povzroËilo razpade sistemov v
lanskem letu. Eden od razlogov
zanje je premajhno vlaganje v
gradnjo novih vodov in poveËa-
nje zanesljivosti prenosa, ker trg
ne daje pravih signalov za to. 
Dr. Gubina je πe poudaril, da mo-
ra nacionalni energetski program
dati usmeritve vladi, elektroener-
getskim podjetjem in industriji,
ki dela za energetiko. Zato mora
upoπtevati dosedanje izkuπnje pri
obratovanju in naËrtovanju elek-
troenergetskih sistemov, ki pravi-
jo, da je treba potrebno energijo
proizvesti doma, kupovati poceni
preseæke od sosedov, domaËe pa
jim drago prodajati. Za pospeπe-
vanje gradnje novih proizvodnih
virov in prenosnega omreæja ter
za nujno skrajπanje pripravljal-
nih postopkov bo morala kljub
delovanju trga elektriËne energi-
je poskrbeti dræava. 
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Zagotoviti varno
delovanje EES 
Gorazd Skubin iz Elektra Slove-
nije je predstavil probleme zane-
sljivosti oskrbe z elektriËno ener-
gijo v dereguliranem okolju. Kot
je uvodoma povedal, je brez za-
nesljivega delovanja EES in brez
zadostne koliËine proizvodnih
preseækov praktiËno nemogoËe
govoriti o uvedbi in delovanju tr-
ga z elektriËno energijo. Zato je
treba najprej zagotoviti vse po-
trebne moænosti za delovanje
vseh mehanizmov dereguliranega
okolja. Ker pa se je proces dere-
gulacije æe zaËel in ga je skoraj
nemogoËe zaustaviti, je treba za-
gotoviti varno in zanesljivo delo-
vanje elektroenergetskih siste-
mov, soËasno z razvojem trga z
elektriËno energijo pa je treba
skrbeti za izboljπanje zanesljivo-
sti delovanja EES.
V nadaljevanju je Skubin med

drugim povedal, da je za resni-
Ëno delovanje celotnega integri-
ranega evropskega trga z elektri-
Ëno energijo treba celoten sistem
bistveno nadgraditi. Tu gre pred-
vsem za investicije tako v prenos
kakor tudi v proizvodne objekte.
Zato direktiva Evropske unije
postavlja pred dræave Ëlanice
zahtevo po zgraditvi povezoval-
nih daljnovodov zaradi poveËa-
nja konkurenËnosti. Nadalje je
Skubin na kratko omenil tudi
glavne elemente, ki vplivajo na
zanesljivost delovanja EES, ka-
rakteristike omreæja, primerno
strukturo proizvodnje, Ëezmejno
trgovanje in zgraditev novih po-
vezav med sistemi. Sicer pa je
med kljuËnimi ugotovitvami pou-
daril, da bo zanesljivost oskrbe
potroπnikov z elektriËno energijo
v dereguliranem okolju igrala
izjemno pomembno vlogo. Tega
dejstva se vse bolj zavedajo tako

vsi udeleæenci v procesu proizvo-
dnje elektriËne energije preko
prenosa in prodaje elektriËne
energije, trgovcev z elektriËno
energijo, kakor tudi vseh inπtitu-
cij, ki so pristojne za primeren
regulatorni okvir. Dogodki v
elektroenergetskih sistemih πirom
po svetu kaæejo na to, da bomo v
prihodnje morali poleg prosti tr-
govini z elektriËno energijo na-
meniti izjemno pozornost tudi za-
nesljivi oskrbi. V tej luËi je v na-
stajanju tudi direktiva EU, ki bo
predpisovala dræavam Ëlanicam
potrebne pogoje za zagotovitev
zanesljive oskrbe z elektriËno
energijo.

O vlogi regulatorja
na trgu 
Dr. Joæe Koprivnikar iz Agencije
za energijo RS je predstavil vlogo
regulatorja na trgu z elektriËno
energijo. Med uveljavljene naloge
te ustanove sodijo: licenciranje
energetskih dejavnosti, doloËanje
cen za uporabo elektroenerget-
skih omreæij in odloËanje v spo-
rih glede dostopa do omreæja in
cen za uporabo omreæij. Druge
naloge, kot so nadzor trga ter po-
sredovanje staliπË in soglasij,
izvaja agencija po potrebi in v
zahtevanih primerih. Sicer pa re-
gulatorji delujejo na podlagi na-
Ëel oziroma usmeritev, kot so ne-
odvisnost, minimalen sklop na-
log, nepristranskost, reπevanje
sporov in individualni primeri,
vestnost in etika, preglednost in
enostavnost, predvidljivost in
proænost, pritoæbe, primerjalno
preverjanje ter obveznosti iz
opravljanja javnih storitev.
Zatem je dr. Koprivnikar pred-
stavil temeljne znaËilnosti pre-
dlogov direktive o elektroener-
getski infrastrukturi in zaneslji-
vosti oskrbe z elektriËno energijo
ter spremenjenega odloka o vodi-
lih programa Ëezevropskega elek-
troenergetskega omreæja. Nato je
omenil naloge regulativnih orga-
nov, ki izhajajo iz predlogov no-
vih evropskih dokumentov. Med
sklepnimi ugotovitvami pa je po-
udaril, da si bo treba zelo priza-
devati, da bomo skupaj zmogli iz-
polniti ne samo zahteve po dobri
oskrbi z elektriËno energijo v Slo-
veniji, temveË da bomo zadostili
tudi zahtevam po poenotenju, ki
ga od nas zahteva evropska sku-
pnost. Zadnje teænje so postale æe
stvarnost, ki jo je sprejel evrop-
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ski parlament, saj je novembra
2003 zaËela delovati skupina re-
gulatorjev pod okriljem Evrop-
ske komisije. Slovenija bo do vsto-
pa v Evropsko unijo πe opazoval-
ka, tako kot je tudi v Evropskem
svetu regulatorjev. ©ele Ëlanstvo
bo Sloveniji omogoËilo sodelova-
nje pri oblikovanju skupnih sta-
liπË, po drugi strani pa tudi pre-
vzemanje odgovornosti za svoje
nacionalne odloËitve.

Borza kot
træni mehanizem
Mag. Damjan Stanek iz Borzena
je predstavil borzo elektriËne
energije. Pri pojasnjevanju tr-
ænih mehanizmov in regulacije je
med drugim povedal, da je v tem
trenutku precej izrazit problem
dolgoroËne zanesljivosti dobave,
saj je bilo v Evropi v zadnjem ob-
dobju Ëutiti pomanjkanje energi-
je, dinamika novih investicij pa
je precej nizka. Strokovni izziv
tako pomeni vpraπanje, s kak-
πnim mehanizmom doseËi zado-
stne investicije v proizvodne vire
in s tem zagotoviti dolgoroËno za-
nesljivost dobave. PraktiËne iz-
kuπnje so pokazale, da je zaradi
neidealnih okoliπËin, cenovni si-
gnal, ki izhaja iz trga elektriËne
energije na debelo, nezadosten.
Zato je bilo v praksi preizkuπenih
in zgolj predlaganih veË metod,
ki reπujejo problem dolgoroËne
zanesljivosti dobave elektriËne
energije. Zatem je mag. Stanek
spregovoril o vlogi borze elektri-
Ëne energije. Med drugim je de-
jal, da so borze elektriËne energi-
je igrale pomembno vlogo pri de-
regulaciji praktiËno vseh trgov.
Borze so bile tisti træni mehani-
zem, s katerim se je poskuπalo na
prostovoljen ali deloma obvezen
naËin spodbuditi konkurenËne
razmere in na trg vnesti pregle-
dnost. V idealnih razmerah omo-
goËajo dnevni trgi elektriËne
energije ekonomsko uËinkovitost
tako na kratki kot na dolgi rok. 
V zadnjem delu referata je mag.
Stanek predstavil delovanje slo-
venske borze elektriËne energije,
to je Borzen. Ustanovitev organi-
zatorja trga z elektriËno energijo
je ena izmed obveznosti, ki jo je
prinesel energetski zakon, in
hkrati tudi eden temeljnih pogo-
jev za odprtje trga z elektriËno
energijo. Organizirani trg elek-
triËne energije je osrednje mesto,
kjer se na organiziran naËin sre-

Ëujeta ponudba in povpraπevanje
po elektriËni energiji. Sicer pa
razvoj Borzena æe ves Ëas temeljil
na uvajanju novih trænih segmen-
tov in storitev, ki se πe uveljavlja-
jo na drugih trgih in bodo πe do-
datno okrepili kakovost poslova-
nja udeleæencev slovenskega trga
z elektriËno energijo ter zmanjπa-
li njihova finanËna tveganja. Ta-
ko bodo Ëlanom na trgu z elektri-
Ëno energijo æe letos na voljo ne-
kateri novi træni segmenti in sto-
ritve.

Predvidena dva scenarija 
Dr. France KriæaniË z Ekonom-
skega inπtituta Pravne fakultete
je v referatu predstavil makroe-
konomske uËinke trga energije.
Glede priËakovanih vplivov gos-
podarskih razmer na povpraπe-
vanje po energetskih surovinah
na Slovenskem je omenil pesimi-
stiËni in optimistiËni scenarij. Pri
pesimistiËnem scenariju predpo-
stavlja dvoodstotno poveËanje
bruto domaËega produkta, sku-
pne domaËe porabe, dodane vre-
dnosti v industriji in dodane vre-
dnosti zunaj industrije, enood-
stotno poveËanje plaË ter popol-
no stagnacijo industrijske pro-
dukcije in produkcije v kovinski
industriji. Pri optimistiËnem sce-
nariju pa predpostavlja petod-
stotno letno poveËanje bruto do-
maËega produkta, skupne doma-
Ëe porabe, dodane vrednosti v in-
dustriji in dodane vrednosti zu-
naj industrije, πtiriodstotno letno
poveËanje plaË ter triodstotno le-
tno poveËanje industrijske pro-
dukcije in produkcije v kovinski
industriji.
Zatem je dr. KriæaniË predstavil
povpraπevanje po energetskih su-
rovinah na Slovenskem, in sicer
tako v primeru gospodarske sta-
gnacije kot tudi v primeru hitre
gospodarske rasti. Predstavil je
tudi povpraπevanje po energet-
skih surovinah, gospodarsko
rast, zaposlenost, plaËe, cene in
zunanjetrgovinsko bilanco na
Slovenskem v primeru upada cen
tekoËih goriv in zemeljskega pli-
na za 15 odstotkov. Med sklepni-
mi ugotovitvami pa je poudaril,
da simulacije razπirjenega ekono-
metriËnega energetskega modela
Slovenije (upoπtevajoË gospodar-
ske razmere na prehodu iz leta
2003 v leto 2004 ter dejstvo, da je
gospodarski preobrat moæen, ne
pa nujen) kaæejo, da lahko ponu-

dniki razliËnih vrst energije na
slovenskem trgu priËakujejo rast
ali pa vsaj stagnacijo porabe te
dobrine. V primeru obnovitve æi-
vahne gospodarske rasti je priËa-
kovati, samo zaradi te rasti, po-
veËevanje povpraπevanja po
energiji. »e bi se na svetovnem
trgu pocenili zemeljski plin in te-
koËa goriva, bo priπlo do ponov-
no moËnega prestrukturiranja
porabe energetskih surovin na
Slovenskem.

Zakonodajni okviri
postavljeni, a jih bo treba
πe dopolniti
V drugem delu seminarja je pote-
kala razprava na temo kakovosti
dobavljene elektriËne energije,
pri Ëemer smo lahko sliπali tako
predstavnike prenosa in distribu-
cije kot porabnike elektriËne
energije. Skupna ocena je bila,
da s sedanjim stanjem ne moremo
biti ravno zadovoljni, Ëeprav
imamo postavljen oziroma πe po-
stavljamo precej podroben zako-
nodajni okvir, ki pa ga brez do-
datnih naloæb v merilne instru-
mente in okrepitve daljnovodne-
ga omreæja ne bo mogoËe uresni-
Ëiti. Pri tem se kaæe kot velik pro-
blem dejstvo, da so se razmere po
odprtju trga z elektriËno energijo
v zadnjem letu precej spremeni-
le, cene elektriËne energije pa po
prvotnem pozitivnem zniæanju
na zaËetku odpiranja trga strmo
naraπËajo. Struktura ponudbe se
je zaradi posledic prevzemov in
zdruæitev velikih energetskih
druæb precej spremenila, posle-
diËno pa je cena z 20 evrov za
MWh leta 2000 letos zrasla æe na
44 evrov. NiË kaj obetavne pa ni-
so niti napovedi o prihodnjem
dogajanju na energetskem trgu,
saj naj bi se potrebe po energiji
na obmoËju zdruæenega evrop-
skega trga do leta 2020 poveËale
za 44 odstotkov, kar pomeni
zgraditev 300 GW novih proizvod-
nih zmogljivosti oziroma okrog
750 novih objektov in naloæbe v
viπini kar 250 bilijonov evrov.
Vse to priËa, da prestrukturira-
nje energetskega trga πe zdaleË ni
konËano, ponudnike in odjemal-
ce pa Ëaka πe veliko sprememb in
prilagajanj. Predstavnik ministr-
stva oziroma urada za energetiko
dr. Franc ÆlahtiË je uvodoma po-
udaril, da smo zahteve, povezane
z zagotavljanjem doloËene kako-
vosti elektriËne energije, zapisali
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ne samo v nacionalni energetski
program in energetski zakon, ki
opredeljujeta naloge in dejavno-
sti upravljalcev prenosnega in di-
stribucijskih omreæij, potrebne
za doseganje kakovosti elektriËne
energije, temveË so podrobno
opredeljene tudi v uredbi o splo-
πnih pogojih za dobavo in odjem
elektriËne energije, v sistemskih
obratovalnih navodilih ter pod-
zakonskih oziroma internih aktih
prenosnega in distribucijskih po-
djetij. Uredba o sploπnih pogo-
jih za dobavo in odjem elektriËne
energije predvideva celo moæ-
nost, da se upravljalec in uporab-
nik o zahtevani kakovosti elek-
triËne energije dogovorita v poseb-
ni pogodbi, nadalje upravljalcu
nalaga vzpostavitev sistema za
stalno in periodiËno spremljanje
podatkov o prekinitvah dobave
ter upoπteva tudi analizo in od-
pravo motenj, ki imajo vzroke na
odjemni strani. Skratka, po nje-
govih besedah naj bi v Sloveniji
bila podana vsa potrebna izhodi-
πËa za spremljanje in izboljπanje
kakovosti elektriËne energije, mi-
nistrstvo pa naj bi nadzor nad
dogajanji na tem podroËju v pri-
hodnje πe okrepilo z naËrtnim
zbiranjem in analizo za samo ka-
kovost elektriËne energije po-
membnih podatkov. Zanimive so
bile tudi ugotovitve dr. Boπtjana
StrmËnika iz Korone, ki je opozo-
ril na kompleksnost delovanja
elektroenergetskega sistema in
nujnost upoπtevanja vseh njego-
vih elementov in ob tem postavil
vpraπanje, ali sploh in koliko je
lahko obratovanje sistema na ra-
Ëun kakovosti cenejπe, ne da bi
priπlo do veËjih motenj v oskrbi.
Po njegovem mnenju bi morali
vsi akterji iskati reπitev v dogovo-
ru o πe moænem in sprejemljivem,
pri Ëemer je treba odjemalce ko-
rektno obveπËati o razmerah v
slovenskem elektroenergetskem
sistemu in njegovih zmoænostih
oziroma jih seznaniti z dejstvom,
da je slovenski elektroenergetski
sistem drag in bo tak tudi najver-
jetneje ostal. 
Posledic neustrezne kakovosti
elektriËne energije, ki se kaæejo v
obliki krajπe æivljenjske dobe na-
prav, nepravilnega delovanja,
poveËanega segrevanja, vibracij
rotirajoËih strojev, nestabilnosti
pri obratovanju in naraπËanju iz-
gub, se zavedajo tudi v distribu-
ciji, kjer pa hkrati opozarjajo tu-

di na obraten vpliv. Sicer pa di-
stribucijska podjetja æe od leta
1998 uporabljajo sodobno meril-
no opremo, ki omogoËa zapis
vseh parametrov kakovosti nape-
tosti po evropskem standardu
SIST EN 50160. Distribucijska
podjetja trenutne meritve in ana-
lize kakovosti opravljajo ob pris-
pelih pritoæbah s strani upora-
bnikov omreæja, po vnaprej
opredeljenem programu in v
okviru stalnega nadzora kakovo-
sti dobavljene elektriËne energi-
je. Pri tem pa je bilo poudarjeno,
da se skupaj z æeljo po prepreËe-
vanju nadaljnjega zniæevanja in
dodatnega poslabπanja kakovosti
elektriËne energije æal ne bo dalo
izogniti tudi veËjim vlaganjem,
kot jih je bil distribucijski sistem
deleæen v minulih letih. »eprav
se motnje iz visokonapetostnega
omreæja prenaπajo na niæje nape-
tostne nivoje, v svetu in Evropi πe
ne obstajajo standardi za kako-
vost elektriËne napetosti za nape-
tostne nivoje prenosnih omreæij.
Kljub temu pa energetski zakon
in podzakonski akti k zagotavlja-
nju standardov kakovosti zave-
zujejo tudi upravljalca prenosne-
ga omreæja in izvajalca prenosa
elektriËne energije, ki morata za-
gotoviti raven naËrtovanja, zgra-
ditve, obratovanja in vzdræeva-
nja prenosnega omreæja znotraj
parametrov kakovostnega napa-
janja. Kot je povedal mag. Andrej
Tirπek iz Elesa, je slovenski elek-
troenergetski sistem æe leta 1975
izdelal notranji pravilnik z opre-
delitvijo in dovoljeno mejo mo-
tenj v prikljuËni toËki na preno-
sno omreæje. Æal pa ti pogoji nato
niso bili vedno v celoti izpolnjeni,
tako da bo treba v prihodnje de-
lovati na dveh ravneh - pri od-
pravljanju konkretnih in aktual-
nih teæav ter v smeri postavitve
pravil, ki naj bi veljala v prihod-
nje.

Neustrezna kakovost
povzroËa tudi gospodarsko
πkodo
©e posebej zanimiva pa je bila
predstavitev SreËka Kriæmana, ki
je podal nekaj konkretnih πte-
vilk, povezanih s stroπki, ki jih
podjetjem z visoko razvito tehno-
logijo, kot sta Krka in Revoz, po-
vzroËajo motnje in neustrezna
kakovost elektriËne energije. Kot
je povedal, pomeni elektriËna
energija Revozu pri izdelanih

120.000 tisoË avtomobilov na leto
pomemben proizvodni dejavnik,
saj potrebujejo za izdelavo pri-
bliæno 550 vozil na dan okroglih
50 milijonov kWh elektriËne
energije. Ta sestavlja tudi 3,5-od-
stotka lastne cene vozila, stroπek
za vse energetske medije (plin,
ekstra lahko kurilno olje in voda)
pa dosega 8-odstotni deleæ v ceni
vozila. Revoz si je v zadnjih letih
pridobil sloves tehnoloπko ene
najsodobnejπih tovarn v Evropi,
v kratkem pa naj bi dobili tudi
projekt izdelave novega vozila, v
okviru katerega naj bi proizvo-
dne zmogljivosti do leta 2007 po-
dvojili. Temu primerno se bo πiril
tudi elektroenergetski sistem zno-
traj tovarniπkega dvoriπËa in tudi
potrebe po zanesljivi dobavi ka-
kovostne elektriËne energije.
Vsak izpad oziroma motnja na-
petosti namreË pomeni za tovar-
no izpad proizvodnje avtomobi-
lov, ki jo morajo nadoknaditi zu-
naj rednega delovnega Ëasa, izra-
Ëuni pa so pokazali, da je denimo
samo nekajminutna motena do-
bava elektriËne energije prvega
septembra lani Revoz stala kar
12 tisoË evrov, v zadnjih treh le-
tih pa se je takπnih stroπkov na-
bralo kar za 78 tisoË evrov. Iz po-
dobnih razlogov, Ëim bolj zmanj-
πati tovrstne stroπke, so se podro-
bne analize napajanja tovarni-
πkega dvoriπËa lotili tudi v Krki,
kjer je πkoda zaradi izjemno ob-
Ëutljive proizvodnje zdravil naj-
pogosteje πe veËja. VeËletne meri-
tve so pokazale, da je bilo v za-
dnjih πestih letih takπnih neljubih
dogodkov kar 113, vzroki zanje
pa so bili tako na prenosnem kot
distribucijskem omreæju. Zaradi
tega so tudi v Krki podobno kot v
Revozu v zadnjih letih veliko
sredstev namenili okrepitvi in po-
sodobitvi lastnega omreæja, ki je
prinesla tudi doloËene æelene re-
zultate. Ob tem pa bi radi znova
opozorili, je dejal SreËko Kriæ-
man, da je edina prava reπitev v
poveËanju kakovosti oskrbe zah-
tevnih odjemalcev æe na samih
dovodih v tovarno oziroma pre-
nosnem in distribucijskem omreæ-
ju.

Minka Skubic
Miro Jakomin
Brane JanjiÊ
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Na seminarju Elektrotehniπke zveze je bila udeleæencem prviË
na voljo knjiga Motnje in motenja v elektroenergetskih omre-
æjih izpod peresa dr. Franca ÆlahtiËa, Dejana Matvoza in
mag. Mateje Zorman. Ta knjiga je razπirjena izdaja pred tre-
mi leti izdane knjige Vrednotenje kakovosti elektriËne napeto-
sti s kriteriji elektromagnetne zdruæljivosti, ki pojasnjuje
standard SIST EN 50160. V njej so strokovno obdelali izho-
diπËa, ki so potrebna pri razumevanju dejstva, da je elektrika
blago in da so omenjeni standardi podlaga za vkljuËevanje
Slovenije v svetovne træne zakonitosti. Z letoπnjo knjigo o mo-
tnjah in motenjih v EE omreæjih pa so avtorji to tematiko ob-
delali obπirneje. Kot pravi eden od avtorjev Dejan Matvoz iz
EIMV, je prva knjiga komentar standarda SIST EN 50160, v
drugi pa pet prvih poglavij ostaja in so aktualizirana, v na-
daljevanju pa jim sledi devet novih poglavij s praktiËnimi
primeri in celostnimi analizami motenj in moteËih bremen v
omreæju.
Snov knjige obravnava pojave v elektroenergetskih omreæjih,
ki vplivajo na kakovost napetosti, ki je skupaj s komercialno
kakovostjo in neprekinjenostjo napajanja ena od treh delov
kakovosti oskrbe z elektriËno energijo. Motnje in motenja v
omreæjih so razloæena s principi elektromagnetne zdruæljivo-
sti, ki temeljijo na stanju tehnike oziroma aktualnih pano-
ænih standardih. Nadalje je prikazana povezava med to zdru-
æljivostjo in kakovostjo napetosti, ki jo doloËa standard SIST
EN 50160. Opisani so razliËni izvori motenj in njihov vpliv
na omreæje. Narejena primerjava nivojev zdruæljivosti in
znaËilnosti napetosti v javnih ter industrijskih omreæjih. Zah-
teve za meritve kakovosti so podane s staliπËa obeh standar-
dov, ki opredeljujeta to podroËje. V nadaljevanju so prikaza-
ni praktiËni primeri ovrednotenja meritev kakovosti napetosti
in moteËih bremen ter primerjava rezultatov meritev z nivoji
naËrtovanih motenj v omreæju. Prav tako so opisani kriteriji
in metode za analizo nelinearnih porabnikov z uporabo ra-
zmerja njihovih moËi in karakteristiËnih moËi omreæja. Vre-
dnotenje flikerja in harmonskih napetosti moteËih porabnikov
in pogoji za njihovo prikljuËitev so podprti s praktiËnimi pri-
meri in izraËuni. S konkretnim primerom je predstavljena tu-
di celostna analiza nelinearnega porabnika z izraËuni in po-
stopki za njegovo prikljuËitev v omreæje. Ob koncu je predla-
gana okvirna vsebina pogodbe o kakovosti napajanja med
odjemalcem elektriËne energije in njegovim dobaviteljem ter
smernice in navodila za meritve kakovosti napetosti glede na
zahteve pogodbe.
flKnjiga opisuje podroËje motenj in motenja v elektroenerget-
skih omreæjih v celoti, od osnov, ki temeljijo na principih
elektromagnetne zdræljivosti, pa vse do praktiËnega reπevanja
teæav z motnjami v omreæju in ukrepi za njihovo zmanjπeva-
nje. Delo je vsebinsko zaokroæeno in je strokovno med najob-
πirnejπimi na tem podroËju v Evropi,« meni Dejan Matvoz, ki
πtiri leta opravlja meritve kakovosti napetosti in sodeluje pri
tehniËnem odboru za elektromagnetno zdruæljivost pri Slo-
venskem inπtitutu za standardizacijo. Omenjeni odbor pa
spremlja standardizacijo na podroËju elektromagnetne zdru-
æljivosti, ki je podlaga za motnje in motenja v elektroenerget-
skem omreæju.
Knjiga oziroma priroËnik je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z
omreæji, njihovimi naËrtovanji, motnjami v njih po elektroe-
nergetskih podjetjih in tistim, ki pri odjemalcih skrbijo za
prevzem kakovostne elektriËne energije.

Minka Skubic

Motnje in
motenja v

elektro-
energetskih

omreæjih
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JANUARSKA PORABA ELEKTRIKE NA RAVNI LANSKE

DOBRI JANUARSKI PROIZVODNI REZULTATI

ZA ZDAJ NA VOLJO DOVOLJ ENERGIJE

Potem ko smo bili v minulem letu priËa neneh-
ni in skokoviti rasti porabe elektriËne ener-
gije, se je ta januarja letos nekoliko umirila.
Tako je odjem elektriËne energije iz prenosne-
ga omreæja prvi letoπnji mesec dosegel milijar-
do 78,1 milijona kilovatnih ur, kar je bilo le
za 3,9 milijona kilovatnih ur oziroma 0,4 od-
stotka veË kakor januarja lani. Poraba nepo-
srednih odjemalcev je januarja znaπala 
194,6 milijona kilovatnih ur in bila tako za
dobrih 13 odstotkov manjπa od lanske, med-
tem ko se je odjem distribucijskih podjetij iz
prenosnega omreæja poveËal za 3,9 odstotka
in dosegel 883,5 milijona kilovatnih ur. Zani-
miva je tudi primerjava z januarsko napoved-
jo porabe, zapisane v elektroenergetski bi-
lanci, ki kaæe, da so dejanski rezultati bili za
2,4 odstotka pod sprva priËakovanimi.

Februarja naj bi po napovedih iz elektro-
energetske bilance v Sloveniji na prenosnem
omreæju potrebovali milijardo 275 milijonov
kilovatnih ur elektriËne energije, pri Ëemer
naj bi hidroelektrarne zagotovile 156 milijo-
nov kilovatnih ur, jedrska elektrarna Krπko
in termoelektrarne naj bi prispevale 845 mi-
lijonov kilovatnih ur, preostanek potrebne
elektriËne energije pa naj bi zagotovili z
uvozom. DrugaËe pa bi po ocenah morali le-
tos za pokritje vseh potreb zagotoviti kar 16
milijard 695 milijonov kilovatnih ur elektriË-
ne energije, pri Ëemer je treba upoπtevati 
polovico energije iz krπke nuklearke, ki gre
na Hrvaπko, ter izvoz po bilateralnih pogod-
bah. Po zagotovilih dispeËerjev februarja z
zagotavljanjem potrebnih koliËin energije ne
bi smelo biti teæav. Seveda, Ëe ne bo kakπne
hujπe okvare na eni od veËjih elektrarn.

Iz domaËih elektrarn smo januarja zagotovili
milijardo 165,6 milijona kilovatnih ur elektri-
Ëne energije, kar je bilo za 0,3 odstotka manj
kakor januarja lani in za skoraj deset odstot-
kov veË, kakor je bilo sprva naËrtovano z elek-
troenergetsko bilanco. Od tega so hidroelek-
trarne prispevale 202,5 milijona kilovatnih
ur, kar je bilo za skoraj 15 odstotkov manj kot
v istem Ëasu lani. Deleæ jedrske elektrarne Kr-
πko in drugih termoelektrarn pa je znaπal
963,1 milijona kilovatnih ur, tako da so ter-
moobjekti lanske primerjalne rezultate presegli
za 3,4 odstotka. 
DrugaËe pa smo za potrebe trgovanja in izva-
janje sistemskih storitev januarja uvozili
373,5 milijona kilovatnih ur (za skoraj 75 od-
stotkov veË kot v istem Ëasu lani), na tuje trge
pa izvozili 431,1 milijona kilovatnih ur elek-
triËne energije (54-odstotna rast).
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AGENCIJA ZA ENERGIJO

VLADA ZAHTEVA
PODROBNEJ©A
PORO»ILA
Vlada RS je na seji, 12. februarja, spreje-
la spremembe in dopolnitve sklepa o usta-
novitvi Agencije RS za energijo. Med dru-
gim se s spremembami natanËneje doloËa-
jo obveznosti revidiranja letnih poroËil
agencije, ki jih sprejme vlada.
Skupaj z letnim poroËilom mora Agencija
predloæiti vladi v sprejem πe poroËilo o
stanju na podroËju energetike, ki mora
med drugim obsegati podatke o alokaciji
Ëezmejnih zmogljivosti, o mehanizmih za
odpravljanje zamaπitev v prenosnem in
distribucijskih omreæjih, o Ëasu, ki ga po-
trebujejo sistemski operaterji za priklju-
Ëitev in popravila, o dostopu do omreæij
in do skladiπËa zemeljskega plina oziroma
terminala za utekoËinjeni zemeljski plin,
o prikljuËitvi novih proizvajalcev elektri-
Ëne energije na omreæje ter oceno stopnje
preglednosti in konkurenËnosti na trgu
elektriËne energije in zemeljskega plina.
Vsake tri mesece pa mora agencija v skla-
du s sklepom o ustanovitvi poroËati mini-
strstvu, pristojnemu za energijo, o izvede-
nih kljuËnih nalogah iz vsebinskega in
ekonomskega vidika.
Druge spremembe in dopolnitve sklepa o
ustanovitvi se vsebinsko nanaπajo πe na
delovno pravni status zaposlenih in naËi-
ne pridobivanja nepremiËnin, potrebnih
za delo agencije.

Urad vlade za informiranje

AGENCIJA RAO

POSODOBITEV
SKLADI©»A RAO
V BRINJU
Agencija za radioaktivne odpadke
(ARAO) je pred πtirimi leti prevzela
opravljanje javne gospodarske sluæbe rav-
nanja z radioaktivnimi odpadki skupaj z
upravljanjem centralnega skladiπËa v Bri-
nju. Kmalu po prevzemu skladiπËa so ugo-
tovili, da je objekt potreben obnove, ozi-
roma da posamezni tehnoloπki sistemi ne
ustrezajo veljavnim predpisom. Dali so
narediti naËrte, ki so vkljuËevali prenovo
prezraËevalnega sistema, prenovo elektri-
Ënih napeljav, zagotovitev poæarne varno-
sti, manjπa sanacijska dela znotraj objek-
ta ter sanacijo kanalizacije in vodovoda.
Leta 2002 je agencija zaËela pridobivati
soglasja, na podlagi Ëesar je MOPE lani

izdal gradbeno dovoljenje za rekonstruk-
cijo.
Posodobitve centralnega skladiπËa RAO v
Brinju so se lotili ob koncu lanskega leta.
Opravili so æe veËino zunanjih del in s tem
konËali prvo fazo posodobitve skladiπËa.
Konec januarja pa so zaËeli drugo fazo
rekonstrukcije, ki zajema predvsem dela
znotraj skladiπËa. Do konca marca, ko
naj bi dela predvidoma konËali, bodo sa-
nirali manjπe poπkodbe na betonski kon-
strukciji v skladiπËu, razpeljali ventilacij-
ski sistem znotraj posameznih prekatov in
namestili filtrno enoto v strojnici ter poso-
dobili elektriËno napeljavo, ki bo omogo-
Ëila boljπo poæarno varnost v skladiπËu.
Nad delavci in njihovim delom v skladiπËu
nenehno bdijo ustrezne institucije, ki
opravljajo radioloπke meritve.

Minka Skubic

ZDRUÆENJE ZA ENERGETIKO

POTREBA PO
DOGRADITVI
PLINSKEGA OMREÆJA 
»lani Zdruæenja za energetiko pri Gospo-
darski zbornici Slovenije so konec januar-
ja pod vodstvom predsednika dr. Milana
Medveda obravnavali oskrbo z zemelj-

10
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Dela 
v skladiπËu
RAO 
v Brinju

Nas_Stik_02  24.2.04  8:17  Page 10



skim plinom, s toplo vodo in paro ter z
utekoËinjenim naftnim plinom. Vse tri de-
javnosti energetske oskrbe namreË pokri-
vajo petino konËne rabe v Sloveniji. Ena
njihovih skupnih lastnosti je pokrivanje
energetskih potreb porabnikov v lokalnih
okoljih na podroËju komunalne energet-
ske oskrbe. »lani zdruæenja so v razpravi
omenili veË pomembnih ekonomskih, te-
hnoloπkih, finanËnih in cenovnih vidikov
na podroËju oskrbe z zemeljskim plinom
in drugimi energenti. Poudarili so tudi,
da bo treba v Sloveniji ob poveËanih po-
trebah po uporabi zemeljskega plina za
pridobivanje elektriËne energije πe bolj
dograditi omreæje za transport plina. Da
bi lahko to gradnjo dejansko uresniËili, se
je treba na dræavni ravni Ëim prej odloËi-
ti, kaj bomo od naËrtovanih objektov tudi
konkretno gradili. Nedvomno je pri nas
za dogradnjo omenjenega omreæja po fi-
nanËni in organizacijski strani πe najbolj
usposobljeno podjetje Geoplin.

Miro Jakomin

DEM

POZITIVNE OCENE
PROJEKTU »RPALNE
ELEKTRARNE KOZJAK
Revizijska komisija, sestavljena iz Ëlanov
skupine HSE, Dravskih elektrarn Mari-
bor (DEM), poroËevalcev z Mariborske
fakultete in Turbo inπtituta, je 12. febru-
arja opravila revizijo idejnih reπitev in
predinvesticijske zasnove za Ërpalno hi-
droelektrarno Kozjak, katere akumulacij-
sko jezero je predvideno na Kolarjevem
vrhu nad hidroelektrarno Fala. »lani re-
vizijske komisije so ugotovili, da so idejne
reπitve in predinvesticijske zasnove izde-
lane skladno s projektno nalogo, in so jih
zato sprejeli. Predlagane reπitve so ocenili
kot kakovostne, z dopolnitvami pa so do-
bra podlaga za nadaljnje projektiranje.
Projektanti in izdelovalci dokumentacije
IBE so pregledali skupno dvanajst razliËic
izgradnje Ërpalne hidroelektrarne Ko-
zjak, od tega πest moænih glede na velikost
instalirane moËi in izbor opreme s pro-
stornino zgornjega bazena dva ali tri mili-
jone kubiËnih metrov vode, ki pomeni tu-
di strateπko rezervo pitne vode za Mari-
borËane in okoliËane. Direktor Dravskih
elektrarn Maribor Danilo ©ef je v zvezi s
tem povedal, da je na podlagi pregledanih
razliËic idejnih reπitev in predinvesticij-
skih zasnov ter poroËil revidentov zelo
verjeten izbor tako imenovane tedenske
akumulacije z bazenom 3 x 106 kubiËnih
metrov in nazivno moËjo 2 x 200 MW. ©e
posebej pa je poudaril, da bodo Dravske

SLOKO CIRED

VABILO NA DRUGO
STROKOVNO DELAVNICO
DISTRIBUTERJEV

Po uspeπni prvi delavnici SLOKO CI-
RED na temo Nadomestni obremenitve-
ni diagrami oktobra 2003 se nadaljuje
aktivnost slovenskih distributerjev z ak-
tualnimi temami v slovenski distribuciji.
V torek, 23. marca, bodo pripravili dru-
go strokovno delavnico na temo Vpliv
ozemljevanja srednjenapetostnega omre-
æja na kakovost dobave elektriËne ener-
gije, ki bo potekala v ZdraviliπËu Dobr-
na. Na njej bodo sodelovali s svojimi
prispevki domaËi in tuji strokovnjaki iz
Avstrije, Francije, Italije in Hrvaπke.
Napovedane so naslednje teme: Kako-
vost elektriËne energije danes in jutri,
Izkuπnje slovenske distribucije s poudar-
kom na Elektru Celje, Raziskave EIMV
glede ozemljevanja srednjenapetostnih
omreæij, Sistemi ozemljevanja nevtralne
toËke in zaπËite, Prenaπanje okvar in
motenj iz visoko napetostega omreæja na
niæje napetostne nivoje. Gostje iz tujine
pa bodo predstavili obstojeËe stanje in
izkuπnje obratovanja srednjenapetostnih
omreæij z nevtralno toËko v Evropi.
Kotizacija, ki vsebuje gradivo na zgo-
πËenki in kosilo znaπa 10.000 tolarjev.
Prijave sprejema SLOKO CIRED, Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana, po e-poπti:
info@cigre-drustvo.si ali po faksu
01/474-3736. Dodatne informacije do-
bite na telefonu 01/474-3735.
Prijavite se Ëimprej, ker je πtevilo
udeleæencev omejeno.

Drago Papler
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elektrarne o vseh korakih razvoja projek-
ta obveπËali tudi lokalne prebivalce, saj je
kljuËnega pomena, da so seznanjeni s po-
tekom projekta.
Poglavitna funkcija Ërpalne hidroelek-
trarne Kozjak je proizvodnja koniËne
energije, prav tako pa bi omogoËala bolj-
πo izkoriπËenost elektrarn, ki proizvajajo
pasovno energijo. Predstavljala bi po-
membno rezervno moË ob izpadu veËjega
proizvodnega agregata elektroenergetske-
ga sistema Slovenije, hkrati pa bi omogo-
Ëala tudi nadzor nad moËjo in frekvenco v
omreæju.
Zamisel o gradnji Ërpalne hidroelektrarne
obstaja v Dravskih elektrarnah Maribor
æe veË kot πtirideset let, prve πtudije pa so
bile opravljene leta 1981. »rpalna hidroe-
lektrarna Kozjak je za lastnika Holding
Slovenske elektrarne in za slovenski EES
zanimiva tako z vidika zanesljive oskrbe
Slovenije z elektriËno energijo kot tudi s
trænega vidika. Poraba elektriËne energije
naraπËa, s tem pa tudi potrebe elektro-
energetskega sistema Slovenije, ki bi jih
lahko zadovoljila Ërpalna hirdroelektrar-
na Kozjak. Z zgraditvijo novih daljnovo-
dov napetostnega nivoja 400 kV bo elek-
troenergetski sistem Slovenije povezan s
sosednjimi elektroenergetskimi sistemi, s
tem pa bo omogoËena bistveno veËja izme-
njava elektriËne energije med njimi.
Dravske elektrarne Maribor bodo na po-
dlagi ugodne ocene revizijske komisije na-
daljevale izdelavo idejnega projekta in in-
vesticijskega programa, soËasno pa bodo
πe letos zaËeli postopek umestitve objekta
v prostor.

Aljaπa Bravc

ELEKTRO CELJE

ODPRTJE RAZSTAVE
FRANCA VOZLJA
V torek, 17. februarja, so v avli poslovne
stavbe Elektro Celje, d.d. odprli razstavo

slik akademskega slikarja Franca Vozlja,
ki æivi in dela v Kranju kot samostojni
umetnik. Doslej je imel æe veË kot 70 sa-
mostojnih razstav in sodeloval na veË kot
devetdesetih skupinskih razstavah doma
in v tujini.
Razstavo, tematsko razdeljeno v dva opu-
sa - tihoæitja in akti, je pripravila galerija
Dan iz Celja. Slikarja in njegova razstav-
ljena dela je predstavila slovenska igralka
Tina Gorenjak, ki je tudi vodila spremlja-
joËi kulturni program v izvedbi uËencev
Srednje glasbene πole iz Celja. 
Razstavo sta odprla slikar Franc Vozelj in
predsednik uprave Elektra Celje Peter
PetroviË, ki je zbranim gostom in zaposle-
nim obljubil, da bodo za kulturno podobo
avle πe veËkrat poskrbeli.

Danica Mirnik 

IREET

TEÆAVE V ENERGETIKI
NAREKUJEJO HITRO
UKREPANJE 
Iz izkuπenj lahko zatrdim, da je priho-
dnost razvoja energetskega sektorja odvi-
sna od treh elementov - konkurenËnosti,
zanesljivosti ter kakovostne in do okolja
prijazne oskrbe. »e pri naËrtovanju ener-
getskega sektorja v Sloveniji upoπtevamo
te dejavnike, lahko hitro opredelimo teæa-
ve, s katerimi se sektor sreËuje. Med nji-
mi bi πe posebej omenil izredno visoko
stopnjo rasti porabe elektriËne energije.
Predlani je bila povpreËna stopnja rasti
pribliæno sedemodstotna, lani blizu petod-
stotna. »e predvidevamo, da bi se stopnja
petodstotne rasti nadaljevala tudi v nasle-
dnjih letih, to v desetih letih privede do
potrebnega poveËanja inπtaliranih zmo-
gljivosti za 63 odstotkov. V Sloveniji je
zdaj inπtalirana moË objektov 2.335 mega-
vatov (2.700 MW zmanjπanih za polovi-
Ëno moË NE Krπko), kar pomeni, da bi bi-
lo treba v desetih letih zgraditi vsaj 1.500
megavatov dodatnih zmogljivosti. Poleg
tega je vredno omeniti dodatne zmogljivo-
sti za rezerve in regulacijsko moË. S pre-
cejπnjo gotovostjo lahko trdimo, da bo v
prihodnje stopnja rasti okrog 2,6 odstot-
ka, kar pomeni v desetih letih za pribli-
æno 30 odstotkov dodatnih zmogljivosti. 
»e pogledamo realno dogajanje v elektro-
energetskem sektorju, ugotovimo, da veËi-
na projektov enostavno stoji, kot na pri-
mer HE Moste, ki bi lahko v sistem posre-
dovala zelo kakovostno elektriËno energi-
jo. Odprta ostajajo tudi vpraπanja o gra-
dnji vetrnih elektrarn, Ërpalnih elektrarn
in drugih objektov (predvsem na zemelj-
ski plin). Sicer pa so v gradnji elektrarne
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na spodnji Savi, tako da naj bi do leta
2010 s HE Moste dosegli le 106 megava-
tov. To so obnovljivi viri energije, ki zave-
zujejo Slovenijo, skladno s pristopno po-
godbo, da do leta 2010 doseæe 33,6-odsto-
tni deleæ obnovljivih virov pri proizvodnji
elektriËne energije. Pri tem je treba upoπ-
tevati, da se nekaterim obstojeËim objek-
tom izteËe æivljenjska doba, kar pomeni,
da prenehajo obratovati bloki 1-3 v TE
©oπtanju, plinski agregati v TE Trbovlje,
stari plinski agregati v TE Brestanica in
blok 1 in 2 v Termoelektrarni toplarni
Ljubljana. To pomeni, da v obdobju do
2010 oziroma 2012 prenehajo obratovati
nekateri starejπi objekti, kar pomeni iz-
pad moËi 306 megavatov. Tudi ta pri-
manjkljaj bo treba nadomestiti. Zavedati
se namreË moramo, da je za zgraditev
objektov, in sicer od pridobitve vse potre-
bne dokumentacije do zgraditve in zaËet-
ka obratovanja, potrebnih veË kakor pet
let. Tudi za plinske objekte je potrebno
daljπe obdobje zgraditve, saj je v veËini
primerov treba zgraditi ustrezno plinsko
infrastrukturo. Teæave so zelo izrazite,
ukrepati pa je treba hitro.
V obdobju od leta 1982 do 2002 se je po-
raba elektriËne energije poveËala za veË
kakor 40 odstotkov, in sicer od pribliæno
8.200 gigavatnih ur na pribliæno 11.600
gigavatnih ur. Poraba elektriËne energije
na prebivalca je tako leta 1982 znaπala
4.240, leta 2002 pa 5.790 kilovatnih ur.
Pri tem so se v omenjenem obdobju doda-
tne zmogljivosti proizvodnih objektov mi-
nimalno poveËale. Poleg tega ne moremo
mimo dejstva, da prenizke cene elektriËne
energije v sektorju tarifnih odjemalcev
vplivajo na poveËano porabo. Na ta naËin
se poruπi pariteta med cenami energentov,
posledice pa so opazne predvsem na ma-
kroekonomski ravni ter na podroËju eko-
logije oziroma zaπËite okolja.

Mag. Djani BreËeviË

ZSSS

POTREBA PO 
SPREMEMBI PLA»NEGA
SISTEMA
Pred kratkim je Zveza svobodnih sindika-
tov Slovenije izdala knjigo Nastajanje in
razvoj kolektivnih pogodb v Sloveniji, ki
jo je napisal Brane MiπiË, izvrπni sekretar
v ZSSS. Avtor je v strnjeni obliki predsta-
vil veË pomembnih vsebinskih tem, kot so
dosedanji razvoj kolektivnih pogodb, so-
cialni sporazum, dogovor o politiki plaË,
minimalna plaËa, usklajevanje plaË, plaËe
v evropskih dræavah, sprememba naËina
obraËunavanja plaË, problematika dein-

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE

GRADNJA HE BO©TANJ
NAPREDUJE PO NA»RTU

Na gradbiπËu HE Boπtanj trenutno
potekajo dela na treh loËenih delih, in
sicer na prelivnih poljih ter na vto-
Ënem in iztoËnem delu strojnice. Kot
je sredi februarja pojasnil Miran Ægaj-
ner, vodja projekta gradnje HE Boπ-
tanj, na prvem in drugem stebru pre-
livnega polja izvajajo betonerska dela,
ki so æe v zakljuËni fazi. Na strojnici
so zgradili temeljno ploπËo, sedaj pa
izvajajo dela na vtoËnih stebrih preto-
Ënega trakta. Dobavitelj hidromehan-
ske opreme Montavar sledi delom
gradbenega izvajalca in redno kontro-
lira vgradnjo zidanih ploπË v starem
primarnem betonu. Dostavil je æe vsa
vodila za vseh pet pretoËnih polj, na-
roËen pa je tudi material za segmen-
tno zapornico z zaklopko, da bodo
lahko po predvidenem planu zaËeli z
izdelavo zapornic. Sicer pa tudi doba-
vitelj turbinske in generatorske opre-
me sledi delom gradbenega izvajalca
in sproti vgrajuje vse vbetonirane dele
v strojnici. Sama izdelava opreme v
tovarni poteka normalno, saj je bil æe
izveden in prevzet modelni preizkus
turbine, ki je pogoj za naroËilo opre-
me. Kot je πe omenil Ægajner, je v te-
ku vsa potrebna priprava na gradnjo
akumulacijskega bazena. Tako je æe
bila podana vloga za pridobitev grad-
benega dovoljenja, izveden pa je bil
tudi razpis za projektanta in izvajalca
del na akumulacijskem bazenu.

Miro Jakomin
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deksacije itd. V knjigi je utemeljena tudi
potreba po spremembi plaËnega sistema.
Kot so doslej æe veËkrat opozorili pred-
stavniki ZSSS, je sedanji plaËni sistem
preæivel, saj v bistvu ≈producira« velike
socialne razlike na raËun prizadevanj, da
bi plaËe zaπËitili pred inflacijo. ObstojeËi
sistem z (ne)sreËnimi koliËniki pri zaπËiti
plaË pred rastjo æivljenjskih potrebπËin v
bistvu daje veliko prednost tistim, ki ima-
jo najviπje plaËe, zato gotovo ne presene-
Ëa, da so ti najbolj pridobili na raËun dela
delavcev. ≈Pri vodenju politike plaË ne
potrebujemo velikih sprememb. Pri pri-
pravljanju sprememb moramo izhajati iz
tega, da plaË v kapitalizmu ne moremo
deliti enako kot v dogovorni ekonomiji.
PlaËa po sedanjih kolektivnih pogodbah
je vezana na delovno mesto, prava plaËa
pa se mora nanaπati na delavca. Zahtev-
nost dela je temelj za doloËitev osnovne
plaËe na delovnem mestu. Odvisna je zla-
sti od prispevka delavca k rezultatom po-
djetja. Delavec pa ne prodaja zahtevnosti
svojega dela, temveË svojo delovno silo in
ta ima na trgu svojo ceno. Cena delovne
sile se ne oblikuje le na podlagi ponudbe
in povpraπevanja, nanjo vplivajo tudi go-
spodarski poloæaj, produktivnost dela, po-
trebe delavca in njegove druæine,« v ome-
njeni knjigi ugotavlja MiπiË. Zapisal je tu-
di, da celo mnogi direktorji soglaπajo, da
se je sedanji plaËni sistem izËrpal in da ga

je treba vsaj dopolniti. Po drugi strani pa
GZS πe kar naprej ponavlja, da je obsto-
jeËi sistem dober in stimulativen, vendar
pa te ugotovitve po besedah MiπiËa ni
podkrepila z nobeno strokovno analizo.
Ta problematika je vsekakor eden od
glavnih razlogov, ki narekuje oæivitev so-
cialnega dialoga na panoæni ravni, na kar
je Slovenijo izrecno opozorila tudi Ev-
ropska komisija.

Miro Jakomin

NE KR©KO

ELEKTRARNA
IZKORI©»ENA 
STOODSTOTNO
Januarja je NE Krπko oddala v omreæje
500.989 MWh elektriËne energije in s tem
za 6,59 odstotka presegla januarski naËrt,
v katerem je bila zapisana πtevilka 470 ti-
soË MWh. Ob stoodstotni razpoloæljivosti
elektrarne je bila ta tudi stoodstotno izko-
riπËena. Razen 24. januarja, ko so testira-
li turbinske ventile, je vse januarske dni
obratovala skoraj na konstantni moËi ne-
kaj veË kakor 700 MW. Reko Savo je
elektrarna dogrevala v povpreËju za 1,7
stopinje Celzija od dovoljenih treh sto-
pinj. Deleæ najveËje skupne dopustne let-
ne radioaktivnosti v tekoËinskih izpustih
je v prvem letoπnjem mesecu znaπal za tri-
tij 0,0002 odstotka in za druge dopustne
radionuklide 0,0003 odstotka. V zaËasno
skladiπËe RAO ob elektrarni so bili janu-
arja dodani πtirje novi sodi s po 208 litri
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Minka Skubic

TE TRBOVLJE

RAZSTAVA
SLIK
JOÆETA MEGLI»A
Posluh za kulturo, ki po tradiciji postane
opaznejπi ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, so letos ponovno pokazali v TE Tr-
bovlje. Z recitalom kitaristov glasbene πo-
le iz Trbovelj so v poslovnih prostorih ter-
moelektrarne postavili na ogled dela aka-
demskega slikarja Joæeta MegliËa. Slednji
sodi med likovnike z izrazito samosvojo li-
kovno govorico. Odlikuje ga izreden po-
gum, da vztraja pri svojih likovnih vide-
vanjih stvarnosti, kot jih obËuti in zazna
v svoji najgloblji notranjosti. Omenjena
vztrajnost se kaæe v izdelanem slikarskem
izrazu, ki je blizu ekspresionistiËni ali
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morda kubistiËni analitiËni deformaciji
oblik sveta, ki jih je æe zgodaj uveljavil v
industrijski krajini zasavskih revirjev.

Minka Skubic

ZSSS

SINDIKATI VSE BOLJ
PRITISKAJO 
NA DELODAJALCE
Sredi marca se je sedem industrijskih sin-
dikatov, ki delujejo v okviru Zveze svobo-
dnih sindikatov Slovenije, odloËilo za
ostrejπi pritisk do delodajalcev. Omenjeni
sindikati zdruæujejo dobrih 150 tisoË za-
poslenih s podroËij energetike, gradbenih
dejavnosti, kemiËne, nekovinske in gu-
marske industrije, kmetijstva in æivilske
industrije, kovinske in elektroindustrije,
lesarstva in tekstilne ter usnjarsko-prede-
lovalne industrije. Ost sindikalnih dejav-
nosti je uperjena πe zlasti zoper Gospo-
darsko zbornico Slovenije in Zdruæenje
delodajalcev Slovenije, ki po mnenju ome-
njenih sindikatov æe dve leti zavlaËujeta
pogajanja o tarifnih prilogah panoænih
kolektivnih pogodb. Stavkovni odbor zah-
teva, da delodajalci sprejmejo sindikalne

predloge za tarifne priloge kolektivnih po-
godb dejavnosti (uskladitev, podpis). Sin-
dikati so napovedali enourno opozorilno
stavko, Ëe pa na pogajanjih z delodajalci
ne bo priπlo do dogovora, bodo dejavnosti
stopnjevali vse do generalne stavke. Kot
je v tem okviru sredi marca povedal
Franc Dolar, bo predsedstvo SDE Slove-
nije πe naprej vztrajalo, da elektrogospo-
darstvo ostane sestavni del gospodarstva,
kot je bilo æe ves Ëas doslej. Konec koncev
gre za ≈hrbtenico« gospodarstva, ki nika-
kor ne sodi v javni sektor. Energetski sin-
dikat pa od delodajalcev zahteva tudi ta-
kojπen podpis podjetniπkih kolektivnih
pogodb in uskladitev plaË v distribuciji.

Miro Jakomin

Foto Miro Jakomin 15

Stopnjevanje
dejavnosti
industrijskih
sindikatov
usklajuje
vodstvo ZSSS.
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NE
P

uvodu je predsedujo-
Ëi javne predstavitve
Branko Janc pojasnil,
da je javna predstavitev

NEP-a namenjena zbiranju
mnenj celotne javnosti in da prav
veliko zanimanje za javno pred-
stavitev ter dobra udeleæba upra-
viËujeta njeno izvedbo. Kratko
vsebino s cilji, scenariji in meha-
nizmi NEP-a je podal minister
mag. Janez KopaË. Med drugim 
je navedel, da je pri njegovi izde-
lavi sodelovalo 40 strokovnih or-
ganizacij in da je bilo prej izdela-
nih devet verzij. Med sodelujoËi-
mi so bile tudi nevladne organiza-
cije na Ëelu z najbolj vnetim nas-
protnikom NEP-a dr. Mihom
TomπiËem. Nevladne organizacije
so za svoj prispevek dobile sto mi-
lijonov tolarjev. Pred obravnavo
NEP-a v parlamentarni procedu-
ri pa so priπli na MOPE z novo fi-
nanËno zahtevo in groænjo, da Ëe
pogodbe ne bodo podpisali, bodo
dali na predlog NEP-a kritiËne
pripombe. Glede na to, da je
NEP resolucija o nacionalni
energetski politiki, konkretni
projekti pa so zajeti v podjetni-
πkih naËrtih in da je pred 1. ma-
jem treba v parlamentu sprejeti
spremembe energetskega zakona,
je izrazil upanje, da bosta do te-
daj sprejeta oba akta.
Pri Ëim prejπnjem sprejetju NEP-a

ga je podprl tudi dr. Milan Me-
dved, kot predsednik Zdruæenja
za energetiko pri GZS, katerega
Ëlanice trdijo, da nanj Ëakajo æe
predolgo, saj druæbe potrebujejo
energetske usmeritve πe pred
vstopom v Evropsko unijo. Zave-
dati se je treba, da NEP ni doku-
ment za vse Ëase, temveË ga je
moË spreminjati. Zavzel se je za
to, da tisti, ki povzroËajo blokado
sprejemanja, nosijo za to odgo-
vornost. O resoluciji NEP-a kot
politiËno strokovnem dokumentu
je v nadaljevanju govoril dr.
Maks Babuder, direktor EIMV.
Predlagal je, da bi bil naslednji
dokument krajπi in podprt z
ustreznimi strokovnimi πtudijami
in elaborati ter narejen za krajπe
obdobje, kakor je pet let. Za nje-
govo Ëim prejπnje sprejetje v par-
lamentu se je zavzel tudi Natan
Bernot, generalni sekretar SNK
WEC. Prav tako je predlagal, da
naj bi Ëim prej zaËeli izdelovati
nov program, ki naj bi bil dopol-
njen z razpravo iz tokratne javne
obravnave. Izrazil je pomisleke
nad tem, da bodo dobavitelji skr-
beli za racionalno rabo energije,
o tem odloËajo porabniki.
Predstavnike fakultete za lesar-
stvo in lesne industrije je motilo,
da niso sodelovali pri izdelavi
programa in da so v njem prema-
lo upoπtevani podatki o lesni ma-

si. Te je pri nas na voljo med sto
in dvesto tisoË ton. Smotrneje bi
jo bilo uporabiti v izvozno narav-
nani lesni industriji, kakor kuriti
kot energent za proizvodnjo elek-
trike. Zelo zaskrbljen nad sta-
njem okolja v dræavi se je oglasil
dr. Duπan Plut, ki je menil, da je
nadaljevanje energetske intenziv-
nosti nesprejemljivo, saj smo po
porabi energije na proizvod uvr-
πËeni na prvo mesto med 15 Ëlani-
cami Evropske unije. PoveËale so
se tudi emisije æveplovega dioksi-
da. Glede na vse to, je v NEP-u
pogreπal radikalno zmanjπanje
porabe energije ter veËji pouda-
rek soproizvodnje in deleæa
obnovljive energije. Energetike je
opozoril, da je njihova moralna
naloga, da opozorijo, da naπi
energetski viri ne zadoπËajo za
tak gospodarski razvoj, kot je na-
Ërtovan. Menil je, da so gibanja
poveËevanja porabe energije civi-
lizacijsko zgreπena. Dr. Miha
TomπiË je govoril v vlogi Ëlana
sveta za varovanje okolja Repu-
blike Slovenije. Vladi je oËital, da
je predloæila premalo precizen
dokument in da je v njem razko-
rak med dejanskim stanjem in
deklarirano politiko. S polno
strokovno odgovornostjo je zatr-
dil, da je vladni predlog NEP-a
bistveno slabπi od kosovskega, in
se vpraπal, ali si Slovenija lahko
privoπËi tak dokument, ki ne do-
sega evropskih standardov. To bi
namreË vrglo slabo luË na vso na-
πo strokovno javnost. TomπiËev
kolega iz vrst ekoloπkih nevladnih
organizacij Bojan Radej se je pri-
toæeval nad tem, da o predlogu
NEP-a ni bilo javne razprave, in
oznaËil dokument kot interes
energetske oligarhije. Od NEP-a
je priËakoval takπno vizijo pre-
skrbe z energijo, ki bo upoπtevala
naravne danosti Slovenije in ki
bo vsem, tudi gospodarstvu, po-
vedala, kakπen je na tej podlagi
æivljenjski slog. Da predlog NEP

EREALNA PRI»AKOVANJA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
N

Prva obravnava Nacionalnega energetskega pro-
grama v odboru za infrastrukturo in okolje se je
januarja konËala s sklepom, da je treba pred
njegovo ponovno obravnavo javno predstaviti
mnenja o predlogu resolucije o nacionalnem
energetskem programu. Javna predstavitev je bi-
la v zaËetku februarja v poslopju dræavnega
zbora Republike Slovenije.

V
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ni ustrezno pripravljen za javno
obravnavo in da je nanj teæko da-
ti amandmaje, je menila tudi
pravna zastopnica nevladnih or-
ganizacij, ki jih po njenem NEP
ni vkljuËil v sodelovanje.
V nadaljevanju javne razprave,
ki je trajala vse popoldne, je go-
voril poslanec Joæe Tanko, ki je
pogreπal razliËice obdelave ener-
getskih strategij v povezavi z ra-
zvojem gospodarstva. Andrej Kle-
menc iz E-Foruma je pogreπal
strokovno vodeno razpravo o na-
cionalnem programu in ustrezne
pogoje za razpravo o njeni vsebi-
ni. Zavzel se je za popravni izpit
vlade, Ëeπ, Ëe je dokument tako
dober, kot trdijo izdelovalci, ga
bo mogoËe hitro popraviti. Druge
plati NEP-a se je lotil poslanec
dræavnega zbora Zoran GraËnar,
ki se je vkljuËil v njegovo javno
predstavitev septembra lani na
Gospodarski zbornici. Dejal je,
da so v njem podane in obdelane
smernice razvoja. ZaËudilo ga je,
da - glede na πtevilne kritike - ni

bilo vloæenih veË amandmajev
nanj. V NEP je naπel svoje mesto
tudi projekt energetske doline, ki
je razvojna pot Zasavja, in ki ga
je v nadaljevanju predstavil Mar-
ko Agreæ, direktor TE Trbovlje.
TET vidi v nacionalnem progra-
mu svoje mesto in svojo razvojno
prihodnost in ne sprejema teze,
da so najprimernejπa termoelek-
trarna za zaprtje. Kot priporoËi-
lo, kako mora biti dokument na-
rejen, bi NEP sprejel dr. Peter
Novak. Tudi on bi ga pretehtal z
vidika uËinkovite rabe in se lotil
odgovora na vpraπanje, koliko iz
porabljene energije pri nas nare-
dimo, saj je ta izkoristek v Evro-
pi trikrat boljπi.
Kaj se bo naredilo na strani pora-
bnikov za varËnejπo rabo, je za-
nimalo Bredo Kutin, predstavni-
co varstva potroπnikov. Mag.
Franc Avberπek, direktor Erica, 
je nazorno prikazal stroπek elek-
trike in raËune za prenosne tele-
fone v svoji druæini in poudaril,
da sta kljuËni teæavi za netrajno-

stni razvoj energetike prepoceni
elektrika in premajhna osveπËe-
nost ljudi. V imenu strokovnja-
kov elektroenergetike, ki so uspe-
πno reπili razpad vzhodnega siste-
ma in vkljuËitev v evropske inter-
konekcije, se je oglasil mag. Veko-
slav Koroπec, direktor Elesa. Pou-
daril je, da ima naπ sistem obve-
znosti do Evrope in strokovnih
organizacij, v katere je vkljuËen,
in tem obveznostim so naπi stro-
kovnjaki in EES kos. Razpravo o
NEP je presodil kot koristno,
NEP sam pa kot æiv dokument z
moænostmi sprememb, ki daje
okvirne usmeritve. Vsaka druæba
pa bo na teh podlagah sama nare-
dila svoj program razvoja. Eles je
tak desetletni program æe pripra-
vil in ga je vlada potrdila.
Na vrsto vpraπanj in oËitkov je ob
koncu javne razprave odgovoril
minister Janez KopaË. Æal æe 
pred na pol prazno dvorano, brez
navzoËnosti glavnih kritikov pre-
dloga NEP-a in novinarjev. Dejal
je, da NEP ne more biti doku-
ment, ki bo zapiral Talum, je pa
lahko njegova usmeritev zmanj-
πevanje energetske intenzivnosti.
Na racionalno rabo velikih pora-
bnikov lahko vlada vpliva edino s
ceno. Tako je prve dni februarja
stala TDR Ruπe, ker je bila elek-
trika zanjo predraga. KopaË je
zagovarjal NEP kot æiv doku-
ment, ki nikoli ne bo vsem vπeË,
tudi Ëe se lotijo izdelave drugega.
Moænosti za dajanje pripomb so
namreË bile, prav tako javne
predstavitve. OËitke lesne indu-
strije o njenih potrebah po bio-
masi je pojasnil z odprtjem meje
1. maja in avstrijskim trgom, na
katerem so cene biomase draæje
kakor pri nas, tako da bo trg
opravil svoje. Podatke in izhodi-
πËa, s katerimi je razpolagal dr.
Plut, je ovrgel kot neverodostoj-
ne, kar so na MOPE æe preverili.
©e enkrat je poudaril, da NEP ne
more vkljuËiti vseh podrobnosti,
kot so operativni program varËe-
vanja, programi gradenj objek-
tov, ozaveπËanje. Za to so drugi
dokumenti, kar ne pomeni, da ti
segmenti niso pomembni. PriËa-
koval je, da bodo vsi, ki so kriti-
zirali besedilo NEP-a, to storili
bolj konkretno, in ne kar pov-
prek, zato je prepriËan, da je tak
NEP zadostna podlaga za obrav-
navo v odboru za infrastrukturo
in pozneje v dræavnem zboru.
Minka Skubic
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ekatere kljuËne ugo-
tovitve o Nacionalnem
energetskem programu
(NEP) so predstavniki

koalicije nevladnih organizacij
(NVO) predstavili tudi na tiskov-
ni konferenci v zaËetku februar-
ja. Dr. Miha TomπiË, predstavnik
sveta za varstvo okolja ter Ëlan in
predsednik strokovnega sveta

Slovenskega E-foruma, je menil,
da se energetska politika vlade
bistveno razlikuje od strategije in
politike, ki je predlagana v NEP.
Kot drugi kritiËni moment je, ta-
ko kot æe veËkrat doslej, ponovno
omenil visoko energetsko inten-
zivnost, ki se je v letih od 2000 do
2002 poveËevala od 1 do 2 odstot-
ka na leto, namesto, da bi se zni-

æevala. Tako je v predlogu NEP
na leto predvideno 2,3-odstotno
zniæevanje, po predlogu okolj-
skih nevladnih organizacij pa bi
moral biti ta kazalec 3,5 odstot-
ka. Sedaj se od povpreËja Ev-
ropske unije razlikujemo za 75
odstotkov in se od tega vse bolj
odmikamo. ©e bolj drastiËno je
po mnenju dr. TomπiËa naraπËa-
nje emisij toplogrednih plinov iz
energetike. Izrazil pa je πe veË
drugih kritiËnih pripomb in po-
vzel, da vladni NEP kot strokov-
ni izdelek ne dosega mednaro-
dnih (evropskih) standardov ka-
kovosti. Zato je predlagal, da dr-
æavni zbor predloga NEP ne
sprejme, temveË ga vrne vladi v
ponovno izdelavo.
Janko RoæiË, predstavnik odbora
za ohranitev Save Dolinke, pa je
med drugim povedal, da obstoje-
Ëi predlog NEP ni tisti strateπki
dokument, ki naj bi z jasno vizijo
na podlagi najnovejπih spoznanj

EVLADNI NEP NE PRINA©A
URESNI»LJIVIH RE©ITEV
N

Predstavniki koalicije nevladnih organizacij so fe-
bruarja v odboru dræavnega zbora za infrastruk-
turo in okolje opozorili na veË kritiËnih momen-
tov, ki naj bi jih po njihovem mnenju vseboval
najnovejπi predlog NEP. Kot je v zvezi s tem menil
mag. Djordje Æebeljan, dræavni sekretar za energe-
tiko pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo,
so trditve predstavnikov omenjene koalicije sicer
zelo kritiËne, vendar pa v veËini primerov ne pri-
naπajo konkretno izvedljivih alternativnih reπitev. 

N

18 Foto Miro Jakomin

Mag. Djordje
Æebeljan, dræavni
sekretar za energetiko,
je o poslanstvu NEP,
ki nekaterim oËitno
πe ni dovolj jasno,
spregovoril tudi v
razpravi na GZS.
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JANUARSKA INFLACIJA 0,4-ODSTOTNA
Po izraËunih dræavnega statistiËnega urada so se cene æiv-
ljenjskih potrebπËin prvi letoπnji mesec podraæile za 0,4 od-
stotka, na letni ravni oziroma za obdobje od januarja lani
do letos pa je bila rast cen 4-odstotna. »eprav bi si æeleli,
da bi bilo zviπanje cen πe manjπe, pa je treba povedati, da
so se cene v primerjavi z lanskim januarjem, ko smo imeli
enoodstotno stopnjo rasti, bistveno manj spremenile, kar
vendarle vliva upanje, da bomo do konca leta ujeli ciljno,
3,6-odstotno inflacijo. DrugaËe pa so se januarja najbolj
podraæile cene v skupini izobraæevanje, za 4,2 odstotka,
ter izdelki iz skupine alkoholne pijaËe in tobak, kjer je bil
januarski dvig cen v povpreËju 2,8-odstoten.
Delo, 7. februar

USTANOVLJEN ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
ENERGETIKE IN EKOLOGIJE
V Mariboru so predstavniki mariborske Univerze, tamkaj-
πnje Fakultete za elektrotehniko, raËunalniπtvo in informa-
tiko, podjetja Maksi Term in Zveze druπtev za biomaso
Slovenije ustanovili Zavod za trajnostni razvoj energetike.
Zavod se bo ukvarjal z znanostjo in tehnologijo na podro-
Ëju uËinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
ter z energetiko povezano ekologijo, v njegovem okviru pa
naj bi oblikovali tudi specializirane razvojne centre, na-
menjene spodbujanju industrijskega in tehnoloπkega razvo-
ja na podroËju energetike. Po besedah predstavnikov Zavo-
da je cilj Zavoda postati tudi center znanja na podroËju
rabe energije in obnovljivih virov energije, s Ëimer naj bi
zagotovili, da se bo Slovenija uspeπno vkljuËila v evropska
prizadevanja za zagotovitev 20-odstotnega deleæa obnovlji-
vih virov v strukturi primarne energije do leta 2020.
VeËer, 10. februar

SVETNIKI PODPRLI GRADNJO DALJNOVODA
TE-TOL-POLJE-BERI»EVO
Po veËletnih prizadevanjih Elesa, da bi v Ljubljani sklenil
110 kV zanko in tako zagotovil nemoteno napajanje slo-
venske prestolnice ter TE-TOL trdneje povezal v slovenski
elektroenergetski sistem, so se zadeve vendarle premaknile.
Tako so ljubljanski mestni svetniki dali pozitivno mnenje
na dopolnitve in spremembe projekta o gradnji dvosistem-
skega 110 kV daljnovoda od Termoelektrarne toplarne
Ljubljana do razdelilnotransformatorske postaje Polje in
naprej do BeriËevega. Omenjeni daljnovod naj bi tako po
novem od TE-TOL do vzhodne ljubljanske obvoznice pote-
kal v kabelski izvedbi, nato do Zadobrove v klasiËni izved-
bi, mimo Zadobrove spet v kabelski in nato do BeriËevega
znova v klasiËni. Vlada namerava obravnavo dopolnjenega
lokacijskega naËrta Ëim prej uvrstiti na sejo dræavnega
zbora, s Ëimer naj bi bili izpolnjeni tudi pogoji za zaËetek
konkretnih del.
Delo, 10. februar

DECEMBRA V POVPRE»JU DOBRIH 173 TISO»AKOV
PovpreËna meseËna bruto plaËa, ki so jo zaposleni v Slove-
niji zasluæili lanski december in jim je bila izplaËana ja-
nuarja letos, je znaπala 277.591 tolarjev, kar je bilo za 
2,7 odstotka veË kakor mesec prej in za 5,9 odstotka veË
kakor decembra 2002. Neto izplaËila so bila odstotkovno
nekoliko manjπa, saj smo zadnji lanski mesec v povpreËju
zasluæili 173.166 tolarjev, kar je bilo za 2,5 odstotka veË
kakor novembra lani in za 5,7 odstotka veË kakor decem-
bra leto prej.
Dnevnik, 17. februar

Priredil Brane JanjiÊpo
d m

ed
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kim
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znanosti in tehnike dolgoroËno
uravnaval energetsko politiko.
Omenil je tudi nekatere æe znane
kritiËne ugotovitve glede energet-
skih projektov, kot so denimo HE
Moste, vetrne elektrarne in dalj-
novod Okroglo - Videm.

Moænost sodelovanja
je bila zagotovljena!
Kaj o kritiËnih pripombah, ki jih
je izrazila koalicija nevladnih or-
ganizacij, meni mag. Djordje Æe-
beljan, dræavni sekretar za ener-
getiko pri Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo? Ali predstav-
nikom nevladnih organizacij res
ni bila zagotovljena moænost kon-
struktivnega sodelovanja, kot je
bilo sliπati z njihove strani?
Po besedah mag. Æebeljana del
kritike izvira tudi iz nepoznava-
nja temeljnega poslanstva NEP,
zato je ponovno opozoril na ne-
katera dejstva, o katerih smo v
Naπem stiku æe veËkrat pisali. V
zvezi s kritiËnimi pripombami je
posebej poudaril, da sicer pri-
znava omenjeni problem previso-
ke energetske intenzivnosti v Slo-
veniji, teæava pa je v tem, da se v
NEP-u ne more opredeliti oziro-
ma odrediti, katere energetsko
intenzivne dejavnosti bomo v pri-
hodnje opustili, saj to ni predmet
tega dokumenta. Glede drugih
tez, ki jih je javno predstavila ko-
alicija NVO v okviru odbora dr-
æavnega zbora za infrastrukturo
in okolje, je povedal, da so dokaj
kritiËne, æal pa v veËini primerov
ne prinaπajo konkretno izvedlji-
vih alternativnih reπitev. Dejal je
πe, da so imele nevladne organi-
zacije v postopku priprave NEP
ves Ëas moænost za konstruktivno
sodelovanje, vpraπanje pa je, ka-
ko so to moænost tudi dejansko
izrabile. Zanimivo je tudi, da do-
slej Urad za energetiko od ne-
vladnih organizacij ni dobil niti
ene vloge za to, da bi jih dræava
morala dodatno finanËno pod-
preti pri pripravi alternativnih
energetskih reπitev. Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo
namreË dejavno sodeluje z ne-
vladnimi organizacijami pri pro-
mociji uËinkovite rabe in upora-
be alternativnih virov energije.

Miro Jakomin
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srednja tema tokratne
tiskovne konference na
ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, ki je

bila 28. januarja in so se je poleg
ministra mag. Janeza KopaËa,
udeleæili πe dræavni sekretar za
energetiko mag. Djordje Æebe-
ljan, svetovalec vlade dr. Franc
ÆlahtiË in direktor Elesove GJS
Prenos elektriËne energije Saπa
Jamπek, so bila vlaganja v razvoj
prenosnega in distribucijskih om-

reæij. Kot je bilo sliπati v uvodu,
so omenjena podjetja svoje raz-
vojne naËrte oddala æe minulo
poletje, a so jih morala na podla-
gi pripomb in dodatnih zahtev
ministrstva ter usklajevanja s ci-
lji nacionalnega energetskega
programa πe dopolniti, tako da se
je s pripravljenimi izhodiπËi vla-
da seznanila πele v zaËetku tega
leta. V skladu z energetskim za-
konom pa je svoje soglasje k raz-
vojnim naËrtom pozneje dal πe

pristojni minister. Ob tem je πe
treba dodati, da morajo prenos-
no in distribucijska podjetja na-
Ërte razvoja omreæij izdelati vsa-
ke dve leti za najmanj desetletno
obdobje in jih uskladiti oziroma
usklajevati tudi z aktualnimi po-
trebami in Nacionalnim energet-
skim programom, ki je mimogre-
de, πe vedno v parlamentarni
proceduri.
Kot je na zaËetku poudaril mini-
ster mag. Janez KopaË, smo tako
prviË v zgodovini naπega elektro-
gospodarstva dobili dolgoroËne
razvojne naËrte omreæja, z ure-
sniËitvijo katerih naj bi tudi v
prihodnje slovenskim odjemal-
cem zagotovili zanesljivo in kako-
vostno oskrbo z elektriËno ener-
gijo ob hkratnem upoπtevanju
okoljevarstvenih in trænih zah-
tev. Pri tem, je poudaril Janez
KopaË, je ministrstvo od podjetij
πe posebej zahtevalo, da pri pri-

OTRJENI RAZVOJNI NA»RTI
PRENOSA IN DISTRIBUCIJE
P

Minister za okolje, prostor in energijo mag.
Janez KopaË je konec januarja izdal soglasje k
razvojnim naËrtom podjetij za prenos in di-
stribucijo elektriËne energije. V naslednjih de-
vetih letih za vlaganja v elektroenergetsko om-
reæje potrebnih skoraj 260 milijard tolarjev.

O
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Minister Janez
KopaË s svoji-
mi sodelavci
na novinarski
konferenci, 
na kateri je
predstavil ra-
zvojne naËrte
podjetij za
prenos in di-
stribucijo elek-
triËne energije.
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pravi naËrtov dosledno upoπteva-
jo zakonitosti priËakovane pora-
be elektriËne energije v Sloveniji,
obstojeËe stanje omreæij, zakoni-
tosti delovanja energetskega trga,
zahteve direktiv Evropske unije
in evropskih elektroenergetskih
zdruæenj oziroma obveznosti Slo-
venije v okviru mednarodnih po-
vezav. Prav tako pa je bila po-
sebna pozornost namenjena tudi
vplivu predvidenih investicijskih
vlaganj na dvig kakovosti oskrbe
z elektriËno energijo v Sloveniji.
Nov element, ki naj bi prispeval,
da bodo zastavljeni cilji tudi de-
jansko izpolnjeni, pa je stalna
analiza poteka uresniËevanja ra-
zvojnih naËrtov s kazalci, ki opi-
sujejo kakovost obratovanja in
oskrbe z elektriËno energijo. Po
besedah dr. Franca ÆlahtiËa, bo
ministrstvo redno spremljalo pet-
najst tehnoloπkih podatkov, ki 
so jih v elektroenergetskem siste-
mu sicer zbirali æe doslej, a niso
nato bili postavljeni na skupni
imenovalec v smislu, kaj pomeni-
jo za kakovostno obratovanje ce-
lotnega sistema, πe veËjo pozor-
nost pa bodo namenili tudi
spremljanju in poteku veËjih
energetskih projektov. 

Za prenosno omreæje
okrog
90 milijard tolarjev
Za nujne naloæbe v prenosno om-
reæje naj bi po besedah direktor-
ja Elesove GJS Saπa Jamπka do 
leta 2012 namenili pribliæno 90
milijard tolarjev, pri Ëemer naj bi
se potreba po finanËnih sredstvih
v posameznih letih gibala od 4 do
14 milijard tolarjev. Tako naj bi
bilo finanËno najzahtevnejπe leto
2007, ko naj bi predvidoma do-
gradili osrednjo naloæbo v 400 kV
omreæje, to je daljnovodno pove-
zavo med BeriËevim in Krπkim,
in tako sklenili 400 kV zanko, v
tem Ëasu pa naj bi bila dograjena
tudi prepotrebna daljnovodna

povezava z Madæarsko. Eles in-
tenzivno prouËuje tudi moænosti
za dodatno 400 kV povezavo z
Italijo na relaciji Okroglo-Udine
(omenjena je letnica 2009), mo-
æna pa je tudi nadgraditev æe ob-
stojeËe 220 kV povezave DivaËa-
PadriËe. Izboljπanje oziroma v
primeru Madæarske zgraditev
daljnovodnih povezav s sosednji-
mi dræavami je po besedah mini-
stra mag. Janeza KopaËa tudi v
interesu Evropske unije. Nedav-
ni pogovori z Avstrijci pa so vlili
upanje, da bo v prihodnjih treh
do πtirih letih konËno dograjena
tudi 400 kV povezava med sever-
nim in juænim delom Avstrije ozi-
roma manjkajoËa povezava s Kai-
nachtalom, s Ëimer naj bi do veË-
je veljave priπla tudi ta æe pred
nekaj leti izpeljana slovenska na-
loæba v poveËanje zmogljivosti in
okrepitev povezav z Avstrijo. Po-
leg tega se naËrtuje tudi dogradi-
tev petih visokonapetostnih
400/110 kV transformatorskih
postaj (DivaËa, Okroglo, Krπko,
BeriËevo, Podlog) z namenom iz-
boljπanja napetostnih razmer in
poveËanja zanesljivosti oskrbe
porabnikov. S podobnimi nameni
naj bi dogradili tudi manjkajoËi
del 110 kV ljubljanske zanke na
relaciji TE-TOL-Polje-BeriËevo,
s postavitvijo dvosistemskega 110
kV daljnovoda med RTP BeriËe-
vo in TE Trbovlje pa omogoËili

vkljuËitev v omreæje naËrtovane
verige Savskih elektrarn.

FinanËne vire
bo treba πele poiskati
Razvojni naËrti prenosnega in di-
stribucijskih podjetij sicer precej
podrobno opredeljujejo potreb-
na finanËna sredstva, medtem 
ko je vpraπanje njihovega zago-
tavljanja za zdaj πe odprto. Po
besedah mag. Djordjeta Æebeljana
naj bi pri zagotavljanju potreb-
nega denarja vsekakor izhajali iz
veË virov, pri Ëemer gre poleg om-
reænine oziroma amortizacijskih
sredstev podjetij, raËunati pre-
dvsem na posojila, v igri pa je tu-
di izdaja delnic in obveznic. Vla-
da pri tem nima nikakrπnega na-
mena predpisovati strukture fi-
nanËnih virov, gre bolj zato, da
bo morala na koncu vsota zbra-
nih sredstev pokriti vse predvide-
ne stroπke. Z evropskimi direkti-
vami pa so doloËene celo nekate-
re prednostne investicije, tako da
obstaja tudi moænost, da bi zanje
zbirali namenska sredstva, reci-
mo, da bi v prihodnje del omre-
ænine opredelili za konkreten na-
loæbeni projekt. 

PriËakovana vlaganja 
v distribuciji 
Kot reËeno, so poleg prenosa tudi
za distribucijo naËrtovana taka
investicijska vlaganja, ki so

21Foto Miro Jakomin
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usmerjena v obnovo in gradnjo
omreæij, ki dolgoroËno omogoËa-
jo kakovostnejπe obratovanje.
Kot cilje vlaganj v distribucijska
omreæja je dr. ÆlahtiË omenil za-
doπËanje potreb po energiji, ugo-
tavljanje nadomeπËanja energen-
tov, upoπtevanje zahtev - pose-
bnosti odjemalcev, poveËanje za-
nesljivosti obratovanja (naËini
obratovanja, nadzor nad sre-
dnjenapetostnim in nizkonapeto-

vost na najviπji zahtevani ravni.
Kot je pokazala analiza priËako-
vanih investicijskih vlaganj v di-
stribucijska omreæja, bo okrog
25 odstotkov sredstev namenje-
nih obnovi oziroma zgraditvi
110-kilovoltnega omreæja in RTP-
jev na 110-kilovoltni napetosti,
okrog 15 odstotkov sredstev ob-
novi oziroma zgraditvi srednje-
napetostnih omreæij, okrog 25
odstotkov obnovi oziroma zgra-
ditvi srednjenapetostnih postaj
(RTP-ji, razdelilne postaje),
okrog 10 odstotkov sredstev
obnovi oziroma izgradnji nizko-
napetostnega omreæja, pribliæno
25 odstotkov sredstev pa bodo
podjetja namenila tehnoloπkemu
procesu vodenja, avtomatizacije,
telekomunikacijski in informacij-
ski opremi, merilni opremi, pro-
jektni dokumentaciji, raziska-
vam in gradbenim delom.

Je zamrznjena cena 
ali cenik?
Za komentar o dogajanju na
omenjenem podroËju smo zapro-
sili tudi vodstvo Gospodarskega
interesnega zdruæenja distribuci-
je elektriËne energije, ki ga vodi
David ValentinËiË. Kot je dejal
poslovodja Alojz Saviozzi, lahko
v tem trenutku pojasni le del pro-
blematike, saj so doloËene zadeve
πe odprte. Poudaril je, da so ra-
zvojni naËrti pomemben sestavni
del gospodarskega naËrta podje-
tja. Æal v tem trenutku elektrodi-
stribucijska podjetja πe niso
sprejela gospodarskih naËrtov za
leto 2004. Zato πe niso v celoti
znani vsi elementi, ki opredelju-
jejo moænosti poslovanja distri-
bucijskih podjetij. In tu se seve-
da pojavlja vpraπanje, kaj je z
omreænino. Pri tem se v tem tre-
nutku pojavljata dve razlagi
Uredbe o doloËitvi trdne (fiksne)
cene omreænine za distribucijsko
in prenosno omreæje. Po prvi ra-
zlagi naj bi bila zamrznjena cena,
po drugi pa cenik. Kaj iz tega sle-
di? »e je zamrznjena cena, so
prihodki nekoliko viπji, Ëe pa je
zamrznjen cenik, so prihodki ne-
koliko manjπi. Glede tega so se v
GIZ-u distribucije dogovorili, da
bodo pripravili izhodiπËne krite-
rije, na podlagi katerih bodo po-
tem izdelali predloge gospodar-
skega naËrta v letu 2004 za posa-
mezna podjetja. Omreænina, ki
bi pripadala distribuciji v letu
2004, naj bi znaπala okrog 42 mi-

stnim omreæjem itd.), dvig kako-
vosti storitev in kakovosti nape-
tosti, upoπtevanje okoljskih zah-
tev, poveËanje zanesljivosti obra-
tovanja in drugo. Skratka, cilji
razvojnih naËrtov distribucijskih
omreæij so usmerjeni predvsem v
izpolnitev standardov kakovosti
elektriËne energije. V ta namen
so podjetja zaËela razvijati omre-
æje in sisteme, s katerimi je mogo-
Ëe spremljati in vrednotiti kako-

lijard tolarjev, Ëe bo obveljala ra-
zliËica cenika. V okviru teh 42
milijonov tolarjev naj bi potem
opredelili investicije, predvido-
ma v viπini okrog 20 milijard to-
larjev. Ker je amortizacije pre-
dvidoma od 15 do 16 milijard to-
larjev, iz tega sledi, da investicije
niso pokrite s tem virom. ©e zlasti
ne, Ëe upoπtevamo, da je treba iz
tega vira prej plaËati glavnice za
minule investicijske kredite in
obresti v viπini do 4 milijarde to-
larjev. Za to razliko bodo podje-
tja morala najeti dolgoroËne kre-
dite in na nadzornih svetih sku-
paj z Uradom za energetiko opre-
deliti vire za poplaËilo novonaje-
tih kreditov, Ëe hoËemo zagotovi-
ti, da bodo odjemalci imeli zane-
sljivo in kakovostno oskrbo z
elektriËno energijo. Zato so ti
projekti tako pomembni, in zato
se je vlada tako potrudila, da jih
je obravnavala in sprejela. Ob
tem je opredelila tudi tako ime-
novano metodologijo, po kateri
bo te elemente spremljala, da bo
videla, ali s temi investicijami do-
segamo viπjo kakovost oskrbe,
kot smo jo imeli v minulem obdo-
bju. Omenjene dejavnosti je v
okviru GIZ-a distribucije elektri-
Ëne energije formalno obravna-
vala delovna skupina za ekono-
miko in finance. Tak predlog bo
obravnavala skupπËina GIZ di-
stribucije in ga predvidoma tudi
potrdila. Trenutno v podjetjih
potekajo vse potrebne dejavno-
sti, da bodo gospodarski naËrti
narejeni po istih kriterijih. Te
naËrte bodo zatem obravnavali
na sejah nadzornih svetov podje-
tij (predvidoma sredi marca), na
katerih bodo hkrati obravnavali
tudi razvojne naËrte.

Brane JanjiÊ
Miro Jakomin
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Analize v doku-
mentih, iz katerih
so prenosno in di-

stribucijska podjetja
oblikovala razvojne

naËrte, upoπtevajo
od 2 do 2,6-odsto-

tno povpreËno letno
rast porabe, ki pa je
bila v zadnjih dveh
letih krepko prese-
æena. Kljub temu

naj razvojni naËrti
slovenskega elektro-
energetskega omre-

æja ne bi bili dolgo-
roËno ogroæeni, saj
naj bi se povpraπe-
vanje po elektriËni

energiji v prihodnje
umirilo.
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azvojne naËrte Elesa je
uvodoma predstavil di-
rektor Elesove gospo-
darske javne sluæbe

Prenos elektriËne energije Saπa
Jamπek, ki je dejal, da je bil pro-
gram sicer æe podrobneje pred-
stavljen pristojnemu ministrstvu,
vladi in tudi medijem, da pa ga
bo Eles v prihodnje πe predstav-
ljal in se o njem pogovarjal tudi v
πirπi javnosti. V zvezi s tem je po-
udaril, da je Eles pri zbiranju iz-
hodiπË za njegovo pripravo upoπ-
teval tako zahteve energetskega
zakona kot podzakonskih aktov,
pa tudi obveznosti, ki jih ima
Eles kot nacionalni operater
elektroenergetskega sistema v
mednarodnem prostoru. Prav ta-
ko so bili pri njegovem nastaja-
nju upoπtevani ekonomski, tehniË-
ni in okoljevarstveni elementi, te-
meljno izhodiπËe pa je predpo-
stavka o 2-odstotni letni stopnji
rasti porabe in naËrti o novih
proizvodnih zmogljivostih. ©irπa
analiza je tako pokazala, da mo-
ramo v naslednjih letih nujno do-
graditi 400 kV daljnovod na rela-
ciji BeriËevo-Krπko, skleniti 110
kV ljubljansko zanko s povezavo
TE-TOL-Polje-BeriËevo ter do-
graditi nekaj mednarodnih pove-
zav, zlasti prvo povezavo s sosed-
njo Madæarsko in okrepiti pove-
zave z Italijo. Za vse naËrtovane

investicije naj bi Eles v nasled-
njem desetletnem obdobju potre-
boval 90 milijard tolarjev, za
upraviËenost posameznih projek-
tov pa so bila upoπtevana naËela
zanesljivosti obratovanja siste-
ma, zagotavljanja kakovostne
elektriËne energije, odprave ≈oz-
kih grl« in usposobljenosti omreæ-
ja za prikljuËitev novih proizva-
jalcev in odjemalcev. Dr. Franc
ÆlahtiË z MOPE je v nadaljeva-
nju opozoril, da je priprava in
skrb za razvoj prenosnega omreæ-
ja bila æe doslej zakonska obveza
Elesa kot edinega prenosnega po-
djetja. Zakon predvideva tudi
noveliranje razvojnega programa
na dve leti, kar naj bi bilo tisto
primerno obdobje za ponovno
prouËitev pravilnosti izhodiπË.
Ta metoda, kot neke vrste varo-
vala, doslej ni bila uporabljena
in pomeni doloËen pritisk na pri-
pravljalce energetskih razvojnih
programov, ki morajo za predlo-
ge prevzeti tudi polno odgovor-
nost.
Direktor Elesa mag.Vekoslav Ko-
roπec je pozdravil takπen naËin
obravnave temeljnih energetskih
vpraπanj, saj je pomembno, da se
stroka vkljuËi v pogovore s civil-
no druæbo. Pri tem je spodbud-
no, da je med Ëlani E-foruma tu-
di veliko energetskih strokovnja-
kov, ki so postavljali ta sistem in

gre tudi njim zasluga, da πe danes
uspeπno deluje. Hkrati pa je opo-
zoril, da se v javnih razpravah
pogosto pozablja na mednarodno
vpetost slovenskega elektroener-
getskega sistema in obveznosti, ki
jih takπen poloæaj prinaπa.
Predsednik E-foruma Andrej Kle-
menc se je ob tej priloænosti pred-
stavnikom Elesa zahvalil za odziv
in razpravo v tej obliki pozdravil
kot primer dobre prakse zgo-
dnjega vkljuËevanja javnosti v
pouËevanje dolgoroËnih razvoj-
nih naËrtov. Kot je poudaril, je
zelo pomembno, da se pride do
pripomb v fazah, ko je πe mogoËe
vplivati na vsebino, in ne potem,
ko so stvari æe opredeljene. Pove-
dano drugaËe, smotrno je stvari
razjasniti, preden pride do kopi-
Ëenja konfliktov. Ravno takπni
pogovori pa so lahko del strokov-
ne pomoËi nevladnim organizaci-
jam, da dobijo popolnejπo sliko o
dogajanju v sistemu in pomagajo
k razreπevanju odprtih vpraπanj.
V nadaljevanju razprave je bilo
sliπati πe mnenje, da bi pri pri-
pravi podobnih naËrtov morali
obvezno izhajati iz ekonomske
upraviËenosti posameznih pro-
jektov ter da so takπni odkriti po-
govori in sooËenje razliËnih
mnenj dejansko najboljπi naËin
za oblikovanje za πirπo druæbo
sprejemljivih odloËitev.

Brane JanjiÊ
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OGOVOR O ELESOVIH
RAZVOJNIH NA»RTIH
P

Na pobudo slovenskega E-foruma je v
prostorih Gradbenega inπtituta v Lju-
bljani 10. februarja potekalo posvetova-
nje na temo prihodnjega razvoja prenos-
nega elektroenergetskega omreæja v Slo-
veniji ob upoπtevanju ekonomske upra-
viËenosti posameznih projektov in v luËi
omejenosti prostora.

R
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pogovoru o nekaterih
aktualnih zadevah v
EES je mag. Djordje Æe-
beljan, dræavni sekretar

za energetiko pri MOPE, omenil
tudi problematiko omreænine.
Glede tega namreË πe vedno pote-
kajo pogovori med Uradom za
energetiko, Elesom, distribucij-
skimi podjetji in Agencijo za
energijo. Kot je zatrdil, je zamr-
znitev omreænine s strani Vlade
RS neljub ukrep, zgolj zaËasne
narave, ki so ga bili prisiljeni
sprejeti in izvesti. Nikakor pa ni
bil namen posegati v triletni regu-
lativni okvir. KljuËni problem je
bil v tem, kako poiskati pravno
podlago za 3,5-odstotni dvig om-
reænine. Na Uradu za energetiko
so prepriËani, da pravna podlaga
æe obstaja, v Agenciji za energijo
pa menijo, da ne. In prav o tem
vpraπanju se jim ni uspelo zedini-
ti. Ministrstvo je Agencijo za
energijo tudi uradno obvestilo,
da dræava v danem trenutku ne
zahteva donosa na lastniπki kapi-
tal v obsegu 4,5 odstotka in da je
odloËitev o viπini donosa v izklju-
Ëni pristojnosti agencije. 
Po drugi strani pa gre za vpraπa-
nje, ali bi ta donos res v celotnem
obsegu pripadel lastniku. Kajti
ob nedoseganju ciljne uËinkovito-
sti delovanja druæbe bi bil donos
seveda manjπi. Vpraπanje je tudi,

kako bi agencija to nadzorovala.
V resnici (skladno s predvidenimi
izraËuni) bi bilo skoraj dobre dve
tretjine predvidenega dviga na-
menjeno lastniku kapitala in le
preostali del za delovanje (pove-
Ëane stroπke) druæbe.
Glede tega so bili na Uradu za
energetiko v dvomu, ali ne bi
morda ta deleæ pripadel nekomu
drugemu, ki ni lastnik (denimo
≈skoku« nabavnih cen ≈opre-
me«). Res pa je, da od Agencije

za energijo, kot pojasnjuje mag.
Æebeljan, niso dobili argumenti-
ranega odgovora, zakaj se v regu-
lativni okvir ne sme posegati. Od-
govor, da se tega v tujini ne po-
Ëne, ni argument - inovativnost je
namreË gonilo razvoja. Prav tako
jih omenjena ustanova tudi ni
obvestila, kakπne bi lahko bile
posledice na zanesljivost pri za-
gotavljanju elektriËne energije.
Pa tudi iz distribucijskih druæb
doslej na Urad za energetiko ni
prispela nobena informacija, da
na primer zaradi zamrznitve om-
reænine ne bodo mogli zgraditi te
ali one RTP in da bo zato priza-
deta kakovost zagotavljanja elek-
triËne energije.
Sicer pa mag. Æebeljan meni, da
so se moænosti za reπitev proble-
ma omreænin in skrivalnice ≈volk
je / volka ni« poveËale s pripravo
10-letnih razvojnih naËrtov pod-
jetij za prenos in distribucijo
elektriËne energije. Ena od klju-
Ënih dejavnosti, ki je povezana s
problemom omreænin, je prav in-
vesticijska politika. Poleg tega

I PRAVIH RE©ITEV BREZ
PRAVIH SIGNALOV!
N

Kot se je v pogovoru o problematiki omreænine sli-
kovito izrazil mag. Djordje Æebeljan, dræavni se-
kretar za energetiko pri Ministrstvu za okolje, pro-
stor in energijo, ga nekateri odzivi v delu elektro-
energetskih krogov spominjajo na tisto zgodbo, v
kateri nekdo nenehno vpije: volk je, volk je, volk je
..., v resnici pa ga ni nikjer. In ko volk nazadnje
res pride, opozorila o nevarnosti æal nihËe veË ne
vzame resno.

V
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Mag. Djordje Æe-
beljan, dræavni se-
kretar za energeti-
ko pri Ministrstvu

za okolje, prostor
in energijo, je med

drugim povedal
tudi, da od Agen-

cije za energijo ni-
so dobili argumen-
tiranega odgovora,
zakaj se v regula-
tivni okvir ne sme
posegati. Odgovor,
da se tega v tujini
ne poËne, ni argu-

ment - inovativ-
nost je namreË go-

nilo razvoja.

Foto Miro Jakomin
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Urad za energetiko priËakuje, da
bo Agencija za energijo v priho-
dnje pri posameznih distribucij-
skih druæbah natanËno preveri-
la, kako porabijo razpoloæljivi
denar, kako je z njihovimi stroπki
vzdræevanja in kako se bo izvaja-
lo vzdræevanje ter stroπek in
uËinkovitost/uspeπnost naloæb
glede na poveËanje zanesljivosti
in kakovosti oskrbe. Ob tem je
mag. Æebeljan zatrdil, da ukrep
zamrznitve omreænine nikakor
ne bo vplival na izvedbo investi-
cijskih naËrtov, kot je bilo sliπati
v javnosti. Na finanËno ≈zdrav-
je« podjetij lahko vpliva v danem
trenutku le problematika na po-
droËju tarifnega odjema. 
Ali izguba za leto 2003 v distribu-
cijskih druæbah res znaπa okro-
glih 6 milijard tolarjev? »e bi bil
tarifni odjem pokrit, bi bilo za 6
milijard veË ≈dobiËka«, meni
mag. Æebeljan. V celoti gledano
pa se poslovanje v vseh distribu-
cijskih druæbah giblje blizu pozi-
tivne niËle. To v resnici pomeni,
da omenjena izguba ni nastala
zaradi izpada omreænine, temveË
zaradi izpada doloËenega prihod-
ka na podroËju tarifnega odjema. 

Za distribucijo 
predvidena skupna hiπa 
Kot smo æe pisali, trenutno pote-
kajo dejavnosti za ustanovitev
Holdinga slovenske distribucije
(HSD), ki jih vodi projektna sku-
pina, na Ëelu katere je mag. An-
drej ©uπterπiË. Potekajo tudi pri-
prave za podpis pisma o nameri,

ki naj bi ga predstavniki dræave
podpisali z manjπinskimi delni-
Ëarji. Holding naj bi imel v veËin-
ski ali celotni lasti pet distribucij-
skih podjetij (Elektro Ljubljana,
Elektro Maribor, Elektro Celje,
Elektro Primorska, Elektro Go-
renjska). Tako naj bi HSD kot
krovna druæba koordiniral ome-
njene druæbe. SoËasno z ustanav-
ljanjem holdinga naj bi ustanovi-
li tudi ustrezne hËerinske druæ-
be. Kot je znano, æe potekajo de-
javnosti o skupnem nastopu na
trgu (Nova energija) in koordini-
ranem upravljanju distribucij-
skega omreæja (UDO) na celo-
tnem obmoËju Slovenije, seveda
v skladu z zahtevami gospoda
Plahutnika z Urada za varstvo
konkurence. Po besedah mag.
Æebeljana so vsi trije koncepti -
HSD, Nova energija, UDO - v bi-
stvu en sam koncept, veË pa za
zdaj ni æelel komentirati, saj so te
dejavnosti πe v zaËetni fazi. Vse-
kakor je treba za ustanovitev
holdinga distribucije zagotoviti
konstruktivno sodelovanje med
vsemi udeleæenci (uprava, lastni-
ki, sindikat). Jasno je tudi, da te-
ga projekta brez dejavnega sode-
lovanja uprav distribucijskih
druæb ne bo mogoËe uËinkovito
uresniËiti. Ob tem je mag. Æebe-
ljan posebej pohvalil dosedanji
ustvarjalni naËin delovanja sin-
dikata pri ustanavljanju holdin-
ga distribucije.

Miro Jakomin
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SLOVENIJA
BLAGOVNI PRIMANJKLJAJ
DOSEGEL
SKORAJ MILIJARDO EVROV
Slovenija je lani izvozila za 11,28 mili-
jarde, uvozila pa za 12,24 milijarde ev-
rov blaga, kar pomeni, da je blagovni
primanjkljaj znaπal skoraj 95,2 milijona
evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je
bila 92-odstotna. V primerjavi z letom
2002 se je izvoz poveËal za skoraj tri od-
stotke, uvoz pa za skoraj πest odstotkov.
Zgolj decembra je dræava izvozila za 858
milijonov evrov blaga, uvozila pa za do-
bro milijardo evrov, zato je bila pokritost
πe bistveno niæja kot povpreËja leta - zna-
πala je namreË zgolj 82 odstotkov. »e pri-
merjamo te πtevilke z decembrom 2002,
ugotovimo, da je bil uvoz v zadnjem lan-
skem mesecu narasel za 7,4 odstotka,
izvoz pa za 5,3. STA

UKRAJINA
POSLANCI POTRDILI RATIFIKACIJO
KJOTSKEGA PROTOKOLA
Ukrajina, ki ima med nekdanjimi dræa-
vami Sovjetske zveze takoj za Rusijo
najveË industrijskih objektov, je sredi fe-
bruarja ratificirala Kjotski protokol.
Parlament v Kijevu je namreË z 242 od
435 glasov potrdil besedilo, ki ga sicer
zavraËata najveËji onesnaæevalki - Rusi-
ja in Zdruæene dræave Amerike. Po mne-
nju predstavnikov slednjih dræav bi
zmanjπevanje toplogrednih plinov v ob-
segu, kot ga predvideva protokol, ogrozi-
lo naËrtovano gospodarsko rast. »e ga ne
bosta sprejeli, dokument iz leta 1997, ki
æeli zmanjπati emisije toplogrednih pli-
nov do leta 2012 za povpreËno 5,2 od-
stotka glede na leto 1990, ne bo zaËel ve-
ljati. STA

RUSIJA
ZA©»ITA INTERESOV
PO ©IRITVI UNIJE
Rusija je Evropski uniji dala vedeti, da
bo πiritev Evropske unije podpirala le,
Ëe bo Bruselj sprejel seznam 14 zahtev
za zaπËito njenih gospodarskih interesov
v Srednji in Vzhodni Evropi. Med dru-
gim zahteva odlog uvedbe viπjih uvo-
znih carin za flobËutljivo« rusko blago,
odpravo omejitev za uvoz ruskih ener-
gentov, sprejetje viπjih æitnih uvoznih
kvot ter laæji dostop do trga za njihove
jeklarje. Kot je zapisal britanski Finan-
cial Times, æeli dræava s tem æe vnaprej
odpraviti vsakrπno moænost omejevanja
dostopa Rusije do omenjenega træiπËa,
obenem pa obdræati vpliv nad dræava-
mi, ki so bile πe nedavno njeni sateliti.
STA
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predsedstvu Sindika-
ta delavcev dejavno-
sti energetike Slovenije
ugotavljajo, da πe ve-

dno ostaja odprtih veË ægoËih
vpraπanj, ki so tako ali drugaËe
povezana z ekonomskim in soci-
alnim poloæajem delavcev v ener-
getiki. Teæave bodo skuπali reπiti
v okviru Ekonomsko socialnega
odbora energetike (ESOE). Kot
je v zaËetku februarja povedal
predsednik Franc Dolar, je pred
nedavnim na nekorekten naËin
prenehalo delovno razmerje de-
vetnajstim delavcem v druæbi
Nafta Lendava; zato so na sodi-
πËu vloæili toæbe, da bi zaπËitili
njihove pravice. Kot drugo je
omenil, da SDE Slovenije æeli de-
javno sodelovati pri ustanavlja-
nju holdinga distribucije. V vod-
stvu sindikata priËakujejo, da
bodo kmalu sklenili pogajanja za
pripravo kolektivne pogodbe di-
stribucijskih podjetij, trenutno
pa je æe v sklepni fazi priprava
sprememb in dopolnitev kolek-
tivne pogodbe v okviru Holdinga
Slovenske elektrarne. Kot nasle-

dnjo aktualno zadevo je Dolar
omenil dejavno sodelovanje SDE
Slovenije pri reπevanju pereËe
problematike industrijskih sindi-
katov Slovenije na podroËju soci-
alnega dialoga na panoæni ravni
in plaËne politike v industriji Slo-
venije. Dogovorili so se, da bodo
stopnjevali pritisk vse do konËne
stavke, Ëe z delodajalci ne bodo
dosegli ustreznih reπitev. Sicer pa
so se konec januarja oziroma v
prvi polovici februarja v okviru
SDE Slovenije odvijale sindikal-
ne konference elektrogospodar-
stva, premogovniπtva in naftno -
plinske dejavnosti, na katerih so
pregledali sindikalno delovanje v
minulem letu in predstavili pre-
dvidene korake v naslednjem ob-
dobju. Na tej podlagi bodo v
predsedstvu SDE Slovenije v Ëa-

ES NE SODI V JAVNI
SEKTOR
E

V Ëasu burnih sprememb, ki pretresajo distribucij-
ske druæbe - integracijski procesi ustanavljanja
holdinga distribucije -, v vodstvu SDE Slovenije
priËakujejo, da jih bodo socialni partnerji πe na-
prej redno in korektno obveπËali o dogajanju v
elektroenergetskem sistemu. Dejavno æelijo sodelo-
vati povsod tam, kjer se odpirajo obËutljiva vpra-
πanja ekonomske in socialne varnosti delavcev. Pri
tem sindikalisti priËakujejo, da bo projektna sku-
pina za pripravo holdinga distribucije uresniËila
ustrezno razliËico zastavljenih organizacijskih
sprememb. SDE Slovenije bo tudi na tem podroËju
storil vse potrebne korake za zaπËito temeljnih in-
teresov zaposlenih.

V

26 Foto Miro Jakomin
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su do sklica letne konference
SDE pripravili vsa potrebna gra-
diva.

Dilema o poloæaju EES
zakonsko reπena 
Kaj se trenutno dogaja na podro-
Ëju konference elektrogospodar-
stva? Po besedah predsednika
Jurija Ævana so konec januarja
na seji izvrπnega odbora obrav-
navali program dela za prvo Ëetr-
tletje. Na naslednji seji pa se bo-
do morali opredeliti tako do izva-
janja socialnega dialoga znotraj
posameznih druæb elektrogospo-
darstva, kot tudi do socialnega
dialoga z veËinskim lastnikom.
Poleg tega naj bi poiskali odgovor
glede pogajanj in sprejemanja
podjetniπkih pogodb, ki so v zao-
stanku, ter obravnavali tudi poli-

tiko usklajevanja plaË v sistemu
elektrogospodarstva. V zvezi z
vpraπanjem, ali elektrogospodar-
stvo sodi v javni sektor ali v go-
spodarstvo (od tega je seveda ze-
lo odvisna nadaljnja politika plaË
v elektrogospodarstvu), je Ævan
pojasnil: ≈Vse naπe dejavnosti
bodo usklajene s sklepi, ki so bili
sprejeti na konferenci industrij-
skih sindikatov v ZSSS. V Ura-
dnem listu πtevilka 115 z dne 24.
novembra 2003 je bil objavljen
Zakon o sistemu plaË v javnem
sektorju, ki ureja plaËe javnih
usluæbencev v javnem sektorju.
V drugem Ëlenu tega zakona piπe,
da javna podjetja in gospodarske
druæbe, v kateri ima veËinski de-
leæ oziroma prevladujoË deleæ dr-
æava ali lokalna skupnost, niso
del javnega sektorja. V SDE-ju
menimo, da je na ta naËin dile-
ma, kam sodi dejavnost elektro-
gospodarstva oziroma njenih
druæb, zakonsko reπena. Kljub
temu pa lahko πe priËakujemo
poskuse vlade, da bi posegla v
pravice zaposlenih in jih uredila
na naËin, ki velja za javne usluæ-
bence. Seveda se bomo takim po-
skusom kar najostreje uprli.« 

Miro Jakomin

V SDE Slovenije
priËakujejo, da bo
ustanavljanje hol-
dinga distribucije
potekalo v sodelo-
vanju s predstav-
niki sindikata, in
sicer na tak naËin,
da ne bo ogroæena
socialna varnost
delavcev, poja-
snjuje predsednik
Franc Dolar.

SDE Slovenije skrbno
spremlja vse dejavnosti v
slovenski energetiki, med
drugim tudi ustanavljanje
holdinga slovenske distri-
bucije, ki ga vodi projektna
skupina pod vodstvom
mag. Andreja ©uπterπiËa.
Kot je znano, naj bi pod
skupno flkapo« povezali di-
stribucijska podjetja Elek-
tro Ljubljana, Elektro Ma-
ribor, Elektro Celje, Elek-
tro Primorska in Elektro
Gorenjska, hkrati pa naj bi
v tem okviru organizirali
tudi hËerinske druæbe. V
predsedstvu SDE Slovenije
se zavedajo, da se poleg ne-
katerih pravnih, ekonom-
skih in drugih problemov
utegnejo pojaviti tudi dolo-
Ëena vpraπanja o socialni
varnosti delavcev. Prepri-
Ëani pa so, da jim bo v so-
delovanju s socialnimi par-
tnerji pri povezovanju di-
stribucijskih podjetij uspelo
uresniËiti ustrezno varian-
to. Tako se tudi v tem pri-
meru kaæe potreba po oæi-
vitvi socialnega dialoga na
panoæni ravni.
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ot je povedal predsed-
nik uprave NE Krπko
Stane Roæman, so bili
temelji za izdelavo pe-

tletnega naËrta enaki kot po dru-
gih jedrskih elektrarnah po sve-
tu. Poudarek je na obratovalnih
izkuπnjah, stalnem preverjanju
in ohranjanju stanja tehnologije
do zadnjega dneva obratovanja
jedrske elektrarne v primerjavi s
klasiËno elektrarno, kjer je cilj
obratovanje do doloËenega obdo-
bja. V ta namen v Krπkem siste-
matiËno spremljajo tehnoloπko
stanje elektrarne z uporabo pro-
gramov staranja opreme in na-
prav z vidika okolja, v katerem
obratujejo in ki vpliva na spre-
membe mehanizmov. Drugi pro-
gram pa vsebuje metodologijo, po
kateri se odloËajo vzdræevati
opremo. Oba navedena progra-
ma uporabljajo po vseh jedrskih
elektrarnah po svetu in sta po-
dlaga za izdelavo prioritet menja-
ve opreme in naprav, ki jih je tre-
ba pravoËasno zamenjati, da
elektrarni ne preti nevarnost.
Poleg tega je navedel Stane Ro-
æman tudi zahteve upravnih or-
ganov - pri nas URSJV -, ki tudi
dajejo svoje pobude jedrskim
elektrarnam, na podlagi generi-
Ënih raziskav v svetu. Prav tako
se pri izdelavi tovrstnih naËrtov
upoπtevajo tudi programi doba-
viteljev opreme. Dobavitelj opre-
me za krπko centralo Westingho-
use ima posebno πtudijsko skupi-
no, ki spremlja probleme svojih
elektrarn in predlaga odzive na-

nje. Ne spregledajo tudi obrato-
valnih izkuπenj Ëlanic WANO in
INPO, ki vsakodnevno seznanja-
jo elektrarne z dogodki po jedr-
skih objektih in njihovimi pre-
dlogi reπitev. Pomemben segment
je tudi desetletni varnostni pre-
gled. V NE Krπko so ga prviË
izvedli lani in so v tem petletnem

naËrtu æe delno upoπtevali njego-
ve sklepe.
Na podlagi vsega navedenega v
NE Krπko izdelajo seznam modi-
fikacij, ki pa je daljπi, kot so viri
in kot sta ga lastnika pripravlje-
na financirati, zato je po Roæma-
novih besedah treba narediti pri-
oritete in z njimi zadovoljiti pri-
Ëakovanja lastnikov. ≈To nam je
s tem naËrtom uspelo in z njegovo
izvedbo je omogoËena tudi konti-
nuiteta razvoja elektrarne za na-
daljnjih deset let. Zadovoljni
smo, da nam je tudi po uveljavi-
tvi meddræavne pogodbe uspelo
prepriËati lastnika, da je treba v
naπ objekt vlagati 15 milijonov
evrov na leto, od tega so 11,3 mi-
lijona evrov modifikacije, ostalo

PREJET PETLETNI
NA»RT NE KR©KO
S

Strokovne sluæbe NE Krπko so lani izdelale dolgo-
roËni naËrt investicij v tehnoloπko nadgradnjo
elektrarne. Dokument je na zadnji lanski seji, de-
cembra, sprejel nadzorni svet NEK. Tako ima zdaj
elektrarna sprejet petletni izvedbeni naËrt investi-
cij v tehnoloπko posodabljanje objekta.

K
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pa vkljuËuje izjemne projekte, ki
potekajo veË let, kot je sedaj na
primer menjava turbine. Po naπi
oceni je to zmerni scenarij, ki ga
oba lastnika zmoreta, elektrarni
pa omogoËa, da proizvaja elektri-
Ëno energijo po 22 evrov za
MWh,« je z zadovoljstvom pove-
dal prvi Ëlovek NEK. Seveda pa
je petletni naËrt v nadaljevanju
razdeljen po letih in mesecih
izvedbe del, po postavkah, stro-
πkih itd. Prav tako se petletni na-
Ërt vsako leto pregleda in revidi-
ra, Ëe pride do sprememb, kar
pomeni, da je za elektrarno æiv
dokument.
Æivost dokumenta se kaæe tudi v
tem, da so v njem zajeti projekti
tehnoloπke prenove, ki se æe izva-
jajo, kot so na primer zamenjava
rotorjev nizko tlaËne turbine in
zamenjava tehnologije predpri-
prave in priprave tehnoloπke vo-
de. V drug sklop projektov petle-
tnega naËrta sodijo tisti, za kate-
re je bila æe izdana razpisna do-
kumentacija, ponudniki so æe od-
dali ponudbe in v elektrarni pri-
pravljajo pogodbe za njihov za-
Ëetek del. V tej skupini so projek-
ti instalacije sistema za kontinui-
rano merjenje borove koncentra-

cije v primarnem sistemu, zame-
njave instrumentacije drenaæ se-
kundarnega sistema, zamenjave
sistemov za hlajenje prostorov in
dograditve dodatnih hladilnih
stolpov. Posebno skupino sestav-
ljajo dejavnosti, ki so potrebne
za izvedbo modifikacij ob vsako-
letnem remontu. Za letoπnji re-
mont ta skupina vkljuËuje sana-
cijo motorja reaktorske Ërpalke,
izdelavo nove transportne poti
skozi odprtino za vnos opreme v
zadræevalni hram in zamenjavo
220 V baterije v tehnoloπkem de-
lu elektrarne.
Med veËjimi posegi, ki jih bodo v
Krπkem zaËeli v naslednjem pe-
tletnem obdobju, je zagotovo za-
menjava reaktorske glave, ki jo
zahtevajo problemi na penetraci-
jah reaktorskih glav v elektrar-
nah po svetu, riziËnost materiala
reaktorske glave v NEK in teænje
menjav teh glav v svetu. Analiza
stanja sekundarnih toplotnih
izmenjevalnikov je pokazala, da
je nujna zamenjava hladilnih si-
stemov turbine in generatorja,
medtem ko bi pregrevalnike na-
pajalne vode lahko zamenjali v
naslednjem petletnem obdobju.
Prav tako je πe nekoliko odma-
knjena, a gotova zamenjava ve-
Ëjih komponent elektrarne. Na
podlagi spremljanja spoznanj
svetovne jedrske industrije na
podroËju zamenjav veËjih kom-
ponent ter na podlagi lastnih iz-
kuπenj s podroËja inπpekcij, ki
ugotavljajo poπkodbe materialov,
preventivnega in prediktivnega
vzdræevanja, v NE Krπko napo-
vedujejo, da bo med potencialni-
mi zamenjavami opreme treba
posebno pozornost nameniti pred-
vsem statorju glavnega genera-
torja, reaktorski glavi, glavnemu
transformatorju in procesni in-
strumentaciji. Izvedba vseh na-
vedenih projektov je pomembna
za nemoteno obratovanje elek-
trarne do konca njene æivljenjske
dobe in ne nazadnje tudi kljuËna
pri vse pogostejπih razmiπljanjih
za podaljπanje æivljenjske dobe
jedrske elektrarne v Krπkem.

Minka Skubic

SVET
OD APRILA BO OPEC »RPAL MANJ
Organizacija dræav izvoznic nafte
(OPEC) se je 10. februarja odloËila, da
bo s 1. aprilom zniæala kvote naËrpane
nafte za milijon sodov na 23,5 milijonov
na dan, s Ëimer æeli odpraviti prekomer-
no proizvodnjo in prepreËiti morebitno
niæanje cen. Kot so se dogovorili ministri
Ëlanic, zbrani v alæirski prestolnici, bodo
z doslednim izpolnjevanjem dogovora po-
skuπali povsem odpraviti previsoko pro-
izvodnjo, ki znaπa zdaj 1,5 milijona so-
dov dnevno, obenem pa so se zavezali, da
bodo pridobivanje πe dodatno omejili, Ëe
bi cena nafte padla pod 25 sodov dnevno.
Povpraπevanje po Ërnem zlatu se namreË
zaradi sezonskih dejavnikov med aprilom
in junijem æe tradicionalno zmanjπa, za-
to se niæajo tudi cene, a kljub temu je
odloËitev OPEC za mnoge poznavalce te-
ga trga presenetljiva, saj so cene tega
energenta æe nekaj Ëasa nad obsegom
med 22 in 28 dolarji za sod, ki ga je po-
stavila organizacija. STA

SLOVENIJA
INFLACIJA BO LETOS NIÆJA 
KVE»JEMU ZA ODSTOTEK
Letos in prihodnje leto bo dinamika zni-
æevanja inflacije poËasnejπa kot lani, so
v zadnji πtevilki Ekonomskega ogledala
zapisali analitiki Urada za makroeko-
nomske analize in razvoj (UMAR). Kot
pojasnjujejo, je glavni razlog dejstvo, da
je vlada æe v lanskem letu do te mere
vplivala na nadzorovanje cen in fiskal-
nih obremenitev, da jih letos ne bo veË
mogoËe bistveno zniæati. Prispevek rasti
nadzorovanih cen bo v skladu z vladnim
naËrtom letos tako znaπal najveË pol od-
stotne toËke, prihodnje leto pa predvido-
ma ne bo viπji od 0,4 odstotka. Zmanjπal
se bo tudi prispevek fiskalnih sprememb
k inflaciji, in sicer letos na 0,4 odstotka,
leta 2005 pa na 0,3 odstotka. Prav tako
bo vlada poskuπala vplivati na cene s
prilagajanjem troπarin na tekoËa goriva,
nekoliko pa bosta na inflacijske pritiske
vplivala tudi lanska odprava indeksacij-
skih mehanizmov in sprejetje dogovora o
usklajevanju plaË v javnem sektorju. Vsi
ukrepi naj bi po predvidevanjih strokov-
njakov omenjenega urada zniæali infla-
cijo za odstotno toËko, torej na 3,6 od-
stotka, pri Ëemer naj bi se zaradi razme-
roma visoke rasti cen v prvem polletju
lani medletna rast v tokratnem prvem
polletju zniæala proti navedeni meji, v
prihodnjih πestih mesecih pa se zgolj
vzdræevala na tej toËki. Kot πe napove-
duje UMAR, se bo rast cen v prihodnjem
letu zniæala za πe nadaljnjega 0,7 od-
stotka, in sicer na 2,9 odstotka. STA
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ba solastnika TE-TOL
imata predkupno pravi-
co, ki jo lahko uveljav-
ljata v 90 dneh, ko prej-

meta eden od drugega pisno po-
nudbo. V zadnjem Ëasu je bilo v
nekaterih medijih zaslediti, da
ima predkupno pravico samo me-
sto Ljubljana, kar pa Aleksander
Mervar, direktor TE-TOL, zani-
ka. Prav tako ne more uveljaviti
predkupne pravice Energetika
Ljubljana, ker predkupna pravi-
ca ni prenosljiva. Tako so v Mo-
stah na tem, da mesto Ljubljana
pride do veËinskega deleæa. Di-
rektor se strinja s tem, da se do-
pusti mestu, da soodloËa pri
sprejemanju strateπkih investicij
in sooblikuje dolgoroËno poslov-
no politiko druæbe.
≈Nisem pa za to, da bi nekdo, na
primer iz finanËnega podroËja,
kupil dræavni deleæ in bi gledal na
objekt izkljuËno z vidika dono-
sov. Zavzemal se bom za to, da bo
kupec nekdo, ki pozna zakonito-
sti pri trgovanju z elektriËno
energijo in ki ima πe drugo znanje
s podroËja elektroenergetike,« je
svojo vizijo lastniπtva pojasnjuje
direktor TE-TOL.
Seveda pa sama struktura la-
stniπtva ne bo imela nobene nepo-
sredne povezave s ceno toplotne
energije, ki jo TE-TOL prodaja
Energetiki, saj je termoelektrar-
na-toplarna normalna gospodar-
ska druæba zasebnega prava, ki
mora imeti jasno postavljeno vi-
zijo obstoja, kamor sodi tudi dol-

goroËna strategija poslovanja z
dobiËkom in konkurenËna po-
nudba produktov na trgu.
H kakovostni dolgoroËni strategi-
ji zagotovo sodi uvoæeni premog.
Konec decembra je v Koper pris-
pela prva ladja s premogom iz
novega rudnika, ki ga dobavlja
nov dobavitelj. Njegova kakovost
je bila skladna z zahtevami iz
razpisa. Konec januarja je pris-
pela æe druga ladja z drugo kako-
vostjo premoga. Dobave po novo
sklenjeni pogodbi bodo prihajale
v Moste do leta 2006. Aleksander
Mervar ne skriva zadovoljstva ob
dejstvu, da so pravi trenutek
podpisali pogodbo z novim doba-
viteljem. V TE-TOL so dve leti
spremljali cene ladijskih prevo-
zov primerljivega premoga. Ugo-
tovili so, da so cene ladijskih pre-
vozov po svetu podivjale od kon-
ca lanskega avgusta. VeËletno
povpreËje prevozov je bilo od de-
vet do dvanajst dolarjev na tono,
trenutne cene pa so 40 dolarjev
za tono premoga.
≈Prav tako je zaËela rasti tudi ce-
na premogu, naloæenem na ladjo.
V zadnjih mesecih lanskega leta
in v zaËetku tega leta se je cena
dvignila za 12 dolarjev na tono.
Trenutno je nekaj pod 60 dolarji
za tono premoga na prostem tr-
gu. Cena premoga, pripeljanega
v Luko Koper za naπ objekt, pa
je 33,3 dolarja za tono,« je o svo-
jem lanskem, zagotovo najveËjem
poslovnem uspehu povedal di-
rektor. Poleg uspeπno sklenjene-

ga razpisa za dobavo premoga so
lani v TE-TOL dokonËali predin-
vesticijsko πtudijo za izbiro nove
tehnologije in opravili πe kup
manjπih investicij. Med drugim
so usposobili objekt za obratova-
nje v sekundarni regulaciji, kar
jim bo omogoËilo tudi træenje si-
stemskih storitev. Nadaljevali so
tudi izpopolnjevanje poslovnika
kakovosti. Vse to jim je omogoËi-
lo, da so uresniËili vse dejavnosti,
ki so si jih zaËrtali v lanskem gos-
podarskem naËrtu. Proizvedli so
tudi veËje koliËine tako toplote
kot elektriËne energije, kot so na-
Ërtovali, kar je zagotovo prispe-
valo k temu, da drugo leto zapo-
red poslujejo z dobiËkom.

Minka Skubic

RÆAVA ODPRODAJA
DOBI»KONOSNO TE-TOL
D

Letoπnji dræavni proraËun predvideva odprodajo
deleæa dræave v TE-TOL. Ta ima dva lastnika.
Dræava ima 65-odstotni deleæ, 35 odstotkov pa
pripada mestu Ljubljana. Postopek prodaje je na-
veden v uredbi o naËinu prodaje dræavnega premo-
æenja. Denar od prodaje gre v proraËun.

O
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ot je povedal direktor
HSE Invest Vili Vindiπ,
bodo HSE in omenjene
druæbe imele v dokapi-

talizirani druæbi enake deleæe, in
sicer vsaka po 25 odstotkov. Vse
πtiri druæbe so skupno æe vplaËa-
le deset milijonov tolarjev. Tre-
nutno poteka postopek, v okviru
katerega bodo omenjene druæbe
na skupπËini sprejele druæbeni-
πko pogodbo. Sicer pa bodo tudi
za HSE Invest ustanovili nadzor-
ni svet, tako kot ga æe imajo dru-
ge hËerinske druæbe v holdingu.
V njem naj bi vsaka druæba ime-
la po enega prestavnika, s Ëimer
naj bi si druæbeniki zagotovili
vpliv na poslovanje in razvoj do-
kapitalizirane druæbe.
Poleg tega je Vindiπ pojasnil, da
so se v Holdingu Slovenske elek-
trarne odloËili, da bodo poslali
ponudbo o dokapitalizaciji ome-
njenim druæbam predvsem zato,
da bi le-te bolj Ëutile HSE Invest
kot svojo druæbo, saj so bili v to
druæbo prerazporejeni kadri
prav iz hidroproizvodnih podje-
tij. HSE Invest, ki dejansko izva-
ja investicije na podroËju gra-
dnje hidroelektrarn, bi s tem πe
razπiril svojo dejavnost na izva-
janje investicijskega inæeniringa
za omenjene druæbe. Tako naj bi
HSE Invest dosegel veËji razvoj
znotraj holdinga, pa tudi preko
slovenskih meja, to je na trgih Sr-
bije, »rne gore, Bosne in Herce-
govine itd. Na te trge bodo skuπa-
li postopoma prodreti z opremo

in znanjem za obnove ali novo-
gradnje hidroenergetskih objek-
tov, obstaja pa tudi moænost, da
bi pozneje dejavnost razπirili tudi
na podroËje termoproizvodnje.
V druæbi HSE Invest vsekakor
æelijo slediti strateπkim ciljem, ki
jih ima druæba HSE. Kot je zna-
no, sodi v ta okvir tudi ustanav-
ljanje predstavniπtev za træenje z
elektriËno energijo v tujini. Ra-
zmiπljajo pa πe, da bi v okviru
HSE Investa odprli projektno pi-
sarno. Ker inæeniring ni samo vo-
denje projektov, se hkrati pojav-
lja tudi potreba, da bi imeli na
razpolago nekaj projektantov, ki
bi doloËene zadeve projektantsko
ocenili in naËrtovali. Da bi to lah-
ko uresniËili, bo treba πe dodatno
zaposliti ustrezne kadre in v ta
namen zagotoviti potrebna sred-
stva, kar je povezano s priprav-
ljenostjo in odloËitvijo lastnika.
Trenutno je v HSE Investu 16 za-
poslenih, od teh so trije zaposleni
v poslovni enoti Sevnica. Sicer pa
naËrtujejo πe ustanovitev poslov-
nih enot v Medvodah in Novi Go-
rici.

Miro Jakomin
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OKAPITALIZIRALI

BODO DRUÆBO HSE INVEST 
D

Vodstva in nadzorni sveti druæb Dravske elektrarne Mari-
bor, Soπke elektrarne Nova Gorica in Savske elektrarne
Ljubljana so pred nedavnim sprejeli ponudbo druæbe Hol-
dinga Slovenske elektrarne o dokapitalizaciji hËerinske
druæbe HSE Invest, ki ima sedeæ v Mariboru. Na ta naËin
æelijo uresniËiti æeljo, da bi HSE Invest poleg investicijske-
ga inæeniringa opravljal πe druge posle pri naËrtovanju in
gradnji hidroenergetskih objektov in ne nazadnje na tem
podroËju prevzel tudi svetovanje.

K

Druæba HSE Invest je bila
ustanovljena leta 2002 z na-
menom, da je lahko Holding
Slovenske elektrarne v skladu
s koncesijsko pogodbo oddal
svoji druæbi izvajanje investi-
cijskega inæeniringa za gra-
dnjo elektrarn na spodnji Sa-
vi. Pri dokapitalizaciji te
druæbe vidijo perspektivo v
tem, da postanejo izvajalec
investicijskega inæeniringa ta-
ko za HSE kot za hidroproiz-
vodne druæbe Dravske elek-
trarne Maribor, Soπke elek-
trarne Nova Gorica in Savske
elektrarne Ljubljana. Obstaja
pa tudi æelja, da bi svojo de-
javnost razπirili na trge Srbi-
je, »rne gore, Bosne in Herce-
govine itd.

Vili Vindiπ,
direktor
HSE Invest.

Foto Miro Jakomin
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ravske elektrarne Mari-
bor æe nekaj let inten-
zivno delajo na prenovi
dotrajanih agregatov,

pri Ëemer so pred leti æe uspeπno
izpeljali prvo fazo prenove treh
zgornjedravskih elektrarn, vse
bliæje koncu pa gre tudi druga fa-
za, ki zajema elektrarni Oæbalt in
Vuhred. Tako so konec januarja
uspeπno sinhronizirali z omre-
æjem æe drugi prenovljeni agregat
na HE Oæbalt, sredi marca naj bi
zaËeli tudi demontaæna dela na
zadnjem agregatu, na HE Vu-
hred pa se je prenova zadnjega,
tretjega agregata zaËela æe pred
tem. Tako naj bi vsa dela v okvi-
ru druge faze prenove konËali v
zaËetku prihodnjega leta, æe zdaj
pa intenzivno potekajo tudi pri-
pravljalna dela za zaËetek zah-
tevne prenove HE ZlatoliËje.

Poleg prenove
tudi
vrsta novih projektov
Lansko leto so se πtevilne razvite
dræave sreËale z elektriËni mrki.
PoveËana poraba elektriËne
energije nujno zahteva tudi njeno
veËjo proizvodnjo. 
V Dravskih elektrarnah Maribor
imamo voljo, znanje in vire, da v
skladu s priËakovanji lastnika,
HSE, prevzamemo del odgovor-
nosti za razvoj hidroenergetskih

virov, ki bo komplementaren na-
Ërtovanemu razvoju nacionalne-
ga energetskega sistema. S temi
besedami je udeleæence slovesno-
sti, med katerimi so bili poleg mi-
nistra za okolje, prostor in ener-
gijo mag. Janeza KopaËa πe pred-
stavniki HSE, æupani bliænjih ob-
Ëin, izvajalci in drugi gostje, poz-
dravil direktor Dravskih elek-
trarn Danilo ©ef in dodal, da vse
bolj postaja pomembna tudi vlo-
ga Dravskih elektrarn Maribor
kot srediπËa, iz katerega izhajajo
strokovno usposobljeni kadri z
dovolj izkuπnjami in katerih so-
delovanje je nepogreπljivo tudi
pri drugih hidroenergetskih pro-
jektih v Sloveniji. Dravske elek-
trarne Maribor, je nadaljeval
Danilo ©ef, bodo kot najveËji
proizvajalec elektriËne energije
iz vodnih virov v Sloveniji opti-
malno nadgradile obstojeËe zmo-
gljivosti, kamor sodi tudi 3. faza
prenove, ki se bo zaËela leta 2007
s prenovo hidroelektrarne Zlato-
liËje, po letu 2010 pa bo na vrsti
πe hidroelektrarna Formin. Sa-
mo obstojeËe zmogljivosti pa za
pokrivanje vse veËjih potreb po
elektriËni energiji ne bodo do-
volj, zato æe intenzivno razmi-
πljajo o novih vlaganjih. Gre za
vrsto zanimivih projektov od Ër-
palne elektrarne Kozjak, zgradi-
tev hidroelektrarn na Muri do

gradnje novih malih hidroelek-
trarn. Skratka za projekte, ki
ponujajo moænost pridobivanja
elektriËne energije iz obnovljivih
virov in izkoriπËajo naravne da-
nosti, hkrati pa spodbujajo ra-
zvoj regije, kjer je vsako delovno
mesto izjemnega pomena.
Na drugi strani pa bodo Dravske
elektrarne pri vseh projektih πe
naprej najveËjo skrb namenjale
varovanju okolja in iskanju skup-
nih reπitev z lokalnimi skupno-
stmi ter v prvi vrsti s prebivalci,
ki so kakor koli povezani z ome-
njenimi projekti. V Dravskih
elektrarnah Maribor se zaveda-
mo, je na koncu poudaril Danilo
©ef, da naπe poslanstvo ni le pro-
izvodnja cenovno ugodne elektriË-
ne energije iz obnovljivih virov,
temveË proizvodnja s pozitivni-
mi vplivi na okolje, v katerem æi-
vimo, delamo in katerega del
smo.

Voda naπ najdragocenejπi
vir energije
Minister za okolje, prostor in
energijo mag. Janez KopaË je v
pozdravnih besedah poudaril, da
so Dravske elektrarne v zadnjih
letih dokazale, da niso le proizvod-
no, temveË tudi ekoloπko ozave-
πËeno podjetje. Velik uspeh pre-
nove elektrarn na Dravi pa gre
po njegovem mnenju pripisati tu-
di dejstvu, da so ga zaposleni
sprejeli za svojega in æivijo z
njim. Slovenija potrebuje precej
elektriËne energije, πe zlasti pa
energije iz obnovljivih virov, saj
razen vode drugih ekoloπko spre-
jemljivih energentov nimamo.
Hidroelektrarne na Dravi naj bi
po prenovi imele kar 600 MW
moËi, kar je primerljivo s Krπko
nuklearko in veliko pove o pome-
nu dravske verige v naπem elek-
troenergetskem sistemu. Zanimi-
vi pa so tudi podatki, ki govorijo,
da Slovenija iz obnovljivih virov
zagotavlja 23,4 odstotka vse elek-

PRENOVO DRAVSKIH
ELEKTRARN DO VE» ENERGIJE
S

Potem ko so na HE Oæbalt 15. januarja izvedli
prvo vrtenje drugega prenovljenega agregata, je bi-
la 30. januarja πe manjπa slovesnost, s katero so
zaznamovali sinhronizacijo obnovljenega agregata
z omreæjem. Dogodka se je udeleæil tudi minister
za okolje, prostor in energijo mag. Janez KopaË, ki
je ob tem poudaril, da so naπe reke najdragocenejπi
in najËistejπi vir energije.

D
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triËne energije, od tega 22,6 od-
stotka iz hidroelektrarn in kar
15,7 odstotka iz hidroelektrarn
na Dravi. Dva odstotka vse proiz-
vedene energije v dræavi odpade
na HE Oæbalt, kar je πe posebej
zanimivo v primerjavi s podat-
kom, da naj bi iz spodnjesavske
verige pridobili pet odstotkov vse
proizvedene energije. DrugaËe pa
je sama prenova elektrarn na
Dravi, je dejal mag. Janez Ko-
paË, pomembna tudi, ker v Ëasih,
ko je vsako umeπËanje novih
energetskih objektov v prostor
problematiËno, omogoËa poveËa-
nje proizvodnje. Poleg tega pa se
njen pozitivni uËinek kaæe tudi v
πirπem narodnogospodarskem
okolju, saj je v najbolj kritiËnih
trenutkih pomagala ohraniti pro-
izvodnjo v nekaterih slovenskih
podjetjih. Spodbudno je, je po-
vzel mag. Janez KopaË, da Drav-
skih elektrarnam tudi novih pro-
jektov ne manjka, saj ravno tak-
πni projekti pomenijo razvojno
priloænost Slovenije, Ëeprav mo-

goËe ne bodo vsi uresniËeni æe v
naslednjih nekaj letih. 

Drava ostaja vez med 
obËinami in ljudmi
V imenu æupanov obdravskih ob-
Ëin je navzoËe pozdravil πe æupan
Podvelke Anton Kopπe, ki je pou-
daril, da je Drava æe od nekdaj
pomenila kulturno in gospodar-
sko vez med ljudmi v teh krajih.
Z zaposlovanjem na elektrarnah,
splavarjenjem in podobnimi de-
javnostmi je tamkajπnjim prebi-
valcem dajala tudi zasluæek in
vsakdanji kruh. »eprav se je vlo-
ga posameznih dejavnosti skozi
zgodovino spreminjala, pa je po
njegovih besedah ta prvotni po-
men Drave ostal vseskozi skoraj-
da enak. Krajani zato z veseljem
pozdravljajo prenovo dravskih
elektrarn, saj se bo tako poveËa-
la njihova konkurenËnost in pri-
merljivost z Evropo. Spodbudni
pa so tudi zelo dobri odnosi, ki so
se v zadnjih letih stkali med ob-
dravskimi obËinami in Dravskimi
elektrarnami, kot podjetjem, ki
je pripravljeno prisluhniti lokal-
nim potrebam in sodelovati pri
turistiËnem oæivljanju reke.

Brane JanjiÊ

33

Foto Tomaæ Sajevic

Nas_Stik_02  23.2.04  18:42  Page 33



va
ro

va
nje

 ok
olj

a

Kdaj in kje ste se zaËeli
sreËevati z energetskimi
objekti?

≈Z energetiko sem se zaËel ukvar-
jati pred veË leti, ko me je mag.
Marjan Porenta z EIMV povabil
k sodelovanju pri programu ra-
zvoja energetike, kjer je æe bilo
treba upoπtevati varstvo okolja.
Obdelali smo alternativne vire,
predvsem vetrno in geotermalno
energijo in njene vplive na oko-
lje. Æe takrat smo ugotovili, da so
alternativni viri pomembni, da
pa je pri njihovem umeπËanju v
prostor treba biti pozoren, da se
ves problem ne usmeri enostran-
sko v to, da so za okolje najspre-
jemljivejπi. Taka je bila akcija ze-
lenih, ko so mislili, da bodo lahko
zaprli jedrsko elektrarno v Kr-
πkem, Ëe bi postavili veËje πtevilo
malih hidroelektrarn. Ob tem pa
niso pomislili na to, da je velika
elektrarna manj πkodljiva za
okolje in bolj pomembna za proi-
zvodnjo elektriËne energije kot
vrsta malih. Prav tako imajo ve-
liki proizvajalci veËjo skrb do
okolja in stroæji nadzor kot male
elektrarne. Velik problem pri
MHE je bil, da so jih v veËini,
predvsem zasebniki æeleli Ëim ce-
neje narediti in zaradi zagotov-
ljenega odkupa in ugodne cene
dobro prodati proizvedene kWh.
V naslednjih letih sem sodeloval z

Inπtitutom Joæef Stefan v okviru
skupine SEPO, ki je delala na
ekoloπkih presojah. Obdelovali
smo vplive Doblarja II in Plav II
na okolje, presojo DV Cirkovci-
madæarska meja, pa plinovoda
Cerπak-Rogatec. V zadnjem Ëasu
sem sodeloval s mag. BreËeviËem
oziroma njegovim inπtitutom
IREET pri razvojni strategiji za
dræavni naËrt.«

SreËali ste se tudi z radi-
oaktivnimi odpadki in
iskanjem lokacije za nji-
hovo odlagaliπËe?

≈Tudi to je bilo sodelovanje z Inπ-
titutom Joæef Stefan in IBE, ko
smo pripravljali postopek za
iskanje odlagaliπËe za nizko in
srednje radioaktivne odpadke za
Agencijo RAO. Naπ del je bila
presoja vplivov na okolje s pou-
darkom na krajinski kakovosti.
Obiskali smo vse potencialne lo-
kacije in priπli tudi v Zgorniji Le-
skovec nad Krπkim, kjer so se
krajani uprli in ugrabili novinar-
ja. To je bil razlog za ustavitev
iskanja lokacije.«

Kako se vam zdijo vpeti
v okolje energetski objek-
ti, ki jih videvate po Slo-
veniji?

≈Marsikateri daljnovod je slabo

postavljen, nekateri pa so bili po-
stavljeni s posluhom za okolje.
Mednje zagotovo sodi DV Diva-
Ëa-Redipuglia, ki ga je inæenir
Letonja z IBE projektiral v sode-
lovanju z Zavodom za varstvo
naravne in kulturne dediπËine.
Pri daljnovodih je zlasti pomem-
bno, da so manj opazni v naravi
z obmoËij, kjer je veË ljudi. Zlasti
so pomembni prehodi Ëez pobo-
Ëja. Dobra reπitev je tudi daljno-
vod, ki gre Ëez drevored pri Lo-
gatcu in ohranja drevesa nokr-
njena.«

Ste pri presoji Doblarja
II in Plav II sledili vzor-
nim arhitektonskim reπi-
tvam italijanskih arhi-
tektov pri gradnji Do-
blarja I in Plav I?

≈Energetski objekti, ki so jih na-
redili Italijani, so res kakovostni.
Plave I so pod zemljo in so vzorec
sonaravne arhitekture, ki jo je
teæko doseËi. Zagotovo so tudi pri
novih dveh elektrarnah sledili te-
mu vplivu. Ko so gradili prvi dve
hidroelektrarni, so na primer ja-
lovino vozili nazaj ob SoËo in iz te
jalovine je narejen kamp ob Ka-
nalu. Pri gradnji novih dveh hi-
droelektrarn so jalovino vozili v
Anhovo za predelavo.«

Kakπno je bilo sodelova-
nje med vami in investi-
torjem pri izvedbi pro-
jektov obeh novih hidro-
elektrarn? So sprejeli va-
πe pobude?

≈Tudi pri tem projektu sem sode-
loval v okviru inπtitutove skupine
SEPO, ki je naredila presojo
vplivov na okolje. Soπke elek-
trarne so pri gradnji Plav II in
Doblarja II znale prisluhniti oko-
liπkim prebivalcem in so pravoËa-

UJNA VE»NAMENSKOST
OBJEKTOV
N

Prof. dr. Janeza MaruπiËa smo sreËali na jav-
ni obravnavi projekta Ërpalne elektrarne AvËe
v Kanalu. Pri pojasnjevanju postavitve Ërpal-
ne elektrarne v prostor smo lahko ugotovili, da
gleda na energetske probleme in objekte πirπe.
Kako tudi ne, je predstojnik Oddelka za kra-
jinsko arhitekturo BiotehniËne fakultete v
Ljubljani in je bil nosilec okoljevarstvene pre-
soje vplivov na okolje za »HE AvËe.

34
Nadaljevanje na strani 43.
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UNIJA
ZASKRBLJENA
ZARADI DRAGEGA
EVRA
Januarja in v zaËetku februarja se je v Ev-
ropski uniji, πe zlasti v dræavah, ki so spre-
jele skupno valuto, veËina pogovorov vrtela
prav okrog evra. Ta je namreË zrasel v vi-
πine, ki si jih nihËe niti ni mogel zamiπljati
in prav naraπËanje je vzbudilo med Ëlani-
cami zaskrbljenost. FinanËni ministri tako
evroobmoËja kot tudi celotne Evropske
unije so o stabilnosti valute med drugim
spregovorili na zasedanju v Bruslju.

≈Trenutno je posebej pomembna stabilnost ev-
ra, zato smo zaskrbljeni zaradi pretiranega gi-
banja menjalnih teËajev,« so v kratki skupni
izjavi, ki so jo pripravili po razpravi, poudari-
li finanËni ministri evroobmoËja. Skupna valu-
ta namreË, kot smo æe poudarili, æe nekaj Ëasa
dosega rekordne vrednosti (sredi januarja je
dosegla celo 1,29 dolarja), zato je predstavnike
Unije skrbelo, da bi to prizadelo evropski
izvoz in ustavilo ponoven zagon gospodarske
rasti. Kakor so pojasnili, mora evro skladno z
gospodarskimi temelji ohraniti svojo srednje-
in dolgoroËno vrednost, za kar si prizadeva tu-
di Evropska centralna banka (ECB), osrednja
denarna institucija Unije, in celotna Evropska
unija, poleg njih pa so se o nihanju evra pogo-
varjali tudi finanËni ministri skupine G7, v ka-
tero sodijo Zdruæene dræave Amerike, Kana-
da, Japonska, NemËija, Francija, Velika Bri-
tanija in Italija.

Posledice nihanja evra
Primer, kako se lahko nihanje valute, Ëetudi
gre za njeno rast, odraæa v gospodarstvu dræa-
ve, je upad zaupanja naloæbenikov v NemËiji.
Kot je poroËala nemπka tiskovna agencija, je
kazalec zaupanja prviË v zadnjih treh mesecih
upadel, in sicer s 73,4 na 72,9 toËke. Evropski
center za gospodarske raziskave je pri tem po-
jasnil, da naloæbenike skrbi, da bo nestabilen
teËaj ustavil okrevanje najpomembnejπih ev-
ropskih gospodarstev. Visok teËaj bi namreË
lahko po njihovem mnenju pustil posledice pri
nemπkem izvozu in poslediËno tudi v celotni
gospodarski rasti. Sicer pa je omenjeni center
predstavil πe rezultate javnomnenjske raziska-
ve, v kateri je kar 80 odstotkov anketirancev
odgovorilo, da je po njihovih ocenah poloæaj v
dræavi slab. 
To je med drugim mogoËe opaziti tudi v prora-
Ëunskem primanjkljaju, ki ga NemËiji v treh
letih ni uspelo zniæati pod tri odstotke bruto
domaËega proizvoda, torej mejo, ki jo doloËajo
pravila temeljnega mehanizma za zagotavljanje
trdnosti evroobmoËja - pakta stabilnosti.

Podobno se z velikim primanjkljajem æe tri le-
ta bori tudi Francija. Evropska komisija meni,
da sta dræavi æe tako omajanemu paktu stabil-
nosti evroobmoËja zadali hud udarec, ki ga ni
mogla omiliti niti njuna zaveza, da bosta do le-
ta 2005 (ta rok je postavila tudi Komisija)
obrzdali porabo in manko v proraËunu zmanj-
πali pod predpisane tri odstotke.
Ker jima torej kljub obljubam, da bosta raven
zniæali, to v resnici ni uspelo, se je omenjena
institucija odloËila, da bo zaËela proti njima
uporabljati predpisane ukrepe, med katere so-
dijo tudi denarne kazni. S tem se niso strinjali
ministri Evropske unije in so novembra lani
odloËili, da proti dræavama ne bodo ukrepali.
Komisija je vrnila udarec z groænjo, da bo na
sodiπËu evropskih skupnosti v Luksemburgu
sproæila toæbo zaradi takπne odloËitve finan-
Ënih ministrov, ki vztrajajo pri svojem in æeli-
jo, da ne NemËije ne Francije zaradi krπitev ne
bi kaznovali.

Slovenija za omejitev porabe
Poleg omenjenih dveh tem so ministri kar ne-
kaj Ëasa na zasedanju namenili toËki, ki je
sploh ni bilo na dnevnem redu - finanËni pers-
pektivi Evropske unije za obdobje med 2007 in
2013, o kateri smo pisali æe v prejπnji πtevilki
Naπega stika. Strinjali so se, da dogovora ne
bo lahko doseËi, o Ëemer so se prepriËali æe pri
sprejemanju takπnega naËrta za obdobje med
letoma 2000 in 2006. Ministre je pred zaseda-
njem najbolj razburila izjava nemπkega pred-
stavnika Hansa Eichla, Ëeπ da πesterico velikih
neto plaËnic (NemËijo, Francijo, Veliko Brita-
nijo, Avstrijo, Nizozemsko in ©vedsko) v skup-
ni proraËun EU pri zahtevi, da bi zmanjπali
porabo v primerjavi s sedanjo, podpirajo πe
πtiri nove dræave: Italija, Irska, Finska in Slo-
venija. Vse takega staliπËa sicer niso potrdile,
jo je pa Slovenija. Kot je dejal finanËni mini-
ster Duπan Mramor, se dræava zavzema za po-
rabo, niæjo od 1,24 odstotka BDP, vendar pa
bi na omejitev v viπini zgolj enega odstotka pri-
stala le ob temeljnem prestrukturiranju prora-
Ëuna. Vlada je ob sprejemu odloËitve, ki jo je
v Bruslju predstavil finanËni minister, pojasni-
la, da za viπanje praga porabe ni razloga, saj
se obseg evropskih proraËunskih izdatkov v
zadnjih letih zniæuje. S tem se zagotovo ne stri-
nja predsednik Evropske komisije Romano
Prodi, ki meni, da je sedanja raven porabe za-
radi visoke cene πiritve Unije mnogo prenizka.

Komisija pripravila predlog porabe
Razprave o tem, koliko naj bi Evropska unija
troπila v prihodnjem finanËnem obdobju, je
poskuπala ustaviti Evropska komisija, ki je 10.
februarja pripravila predlog skupne porabe v
omenjenih letih. Po njenem naj bi povpreËna
poraba v sedmih letih znaπala 1,14 odstotka
BDP 27 Ëlanic razπirjene povezave, kar je
vendarle pod aktualno mejo. 
Komisija je za vsako leto predvidela drugaËno
raven porabe. Leta 2007 naj bi znaπala 1,15
odstotka BDP, leto pozneje naj bi se dvignila
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na 1,23 odstotka, leta 2009 na 1,12 odstotka,
najniæje bi se spustila leta 2010, in sicer na
1,08 odstotka, v naslednjih letih pa bi se spet
dvignila na 1,1 (leta 2011), 1,14 leto zatem in
na 1,15 odstotka BDP v zadnjem letu finanËne
perspektive. »e smo bolj konkretni, bi poraba
tako prvo leto znaπala 124,6 milijarde evrov,
leta 2008 136,5 milijarde, leto zatem 127,7 mi-
lijarde, leta 2010 126 milijard, leta 2011 132,4
milijarde, v zadnjih dveh letih pa 138,4 in
143,1 milijarde evrov.
Za primerjavo: letos bo Unija porabila manj
kakor sto milijard evrov na leto, saj bo skupni
proraËun razπirjene Unije znaπal skoraj sto
milijard evrov, kar pomeni, da bo poraba zna-
πala 0,98 odstotka BDP. Kljub temu je Evrop-
ska komisija pri postavljanju omejitev za pri-
hodnje obdobje upoπtevala leto 2006, ko naj bi
poraba znaπala 114,7 milijarde evrov ali 1,09
odstotka BDP. ≈Predlagana perspektiva za
prihodnje veËletno obdobje bo EU omogoËila
uresniËitev njenih ambicij, a bo hkrati ostala
pod najviπjo zgornjo mejo porabe tudi po vsto-
pu dvanajstih novih Ëlanic,« je po prestavitvi
dokumenta v Evropskem parlamentu dejal Ro-
mano Prodi.

©est najveËjih proti predlogu
»etudi je kazalo, da je Evropska komisija s

pripravo finanËnega predloga v naslednjem
obdobju bolj ali manj zaËrtala porabo zveze,
se je æe dva dni pozneje pokazalo, da najve-
Ëjim neto plaËnicam takπna razdelitev ni po
volji. NemËija, Francija, Velika Britanija, Av-
strija, Nizozemska in ©vedska so zahtevale za-
mrznitev porabe pri bruto odstotku BDP, obe-
nem pa napovedale, da bodo pri tem pridobile
podporo nekaterih novih Ëlanic. ≈Tudi novin-
ke so v poloæaju, ko se sooËajo z veliko doma-
Ëo porabo in kljub dejstvu, da se pripravljajo
na Ërpanje znatne pomoËi s strani Evropske
unije, bodo zainteresirane za to, da bi bili nji-
hovi prispevki v proraËun Unije Ëim manjπi,«
je pojasnil Bosse Ringholm, πvedski finanËni
minister. Prodi je pozive za proraËunsko pre-
vidnost zavrnil z argumentom, da potrebuje
povezava za potrebe πiritve veË denarja, zato
bi ga morebitna podpora novih Ëlanic presene-
tila.
Tako torej finanËna prihodnost Evrope πe
zmeraj ni povsem jasna. Zadnjo besedo bodo
vsekakor imele vse Ëlanice povezave - za spre-
jem perspektive je namreË potrebno soglasje
vseh.

Stroπki πiritve
Komisija je πe pred predlogom finanËne per-
spektive EU v naslednjem obdobju objavila tu-
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KAKO JE
FRANCIJA POSTALA
JEDRSKA VELESILA
Francija je z veË kakor petdesetimi jedrski-
mi elektrarnami svetovna velesila pri pri-
dobivanju elektriËne energije iz tega vira.
Ekspanziji nukleark, ki jih je dræava zgra-
dila v zgolj dveh desetletjih, je botrovala
predvsem svetovna energetska kriza v se-
demdesetih letih prejπnjega stoletja na Bli-
ænjem vzhodu. ©tevilne dræave, odvisne od
uvoza nafte iz tega dela sveta, so namreË
po tej prelomnici doæivele πok in si zaËele
bolj prizadevati za razvoj lastnih energet-
skih virov. Francija se je odloËila za razvoj
nukleark in si tako zagotovila energetsko
neodvisnost.

Leta 1973, ko je svet presenetil velik skok cen
nafte z Bliænjega vzhoda, je bila Francija pre-
cej odvisna od uvoza tega energetskega vira.
Lastnih virov namreË skoraj ni imela, razen
nekaj malega zemeljskega plina in premoga
ter nekaj hidroelektrarn, toda to je bilo daleË
premalo. Ker se je povpraπevanje po elektri-
Ëni energiji in energetskih virih vse bolj pove-
Ëevalo, je Francija od zaËetka πestdesetih let
prejπnjega stoletja izrazito poveËala uvoz naf-
te. S tem virom je namreË leta 1960 pridobila
Ëetrtino elektriËne energije, do leta 1973 pa je
ta deleæ zaradi veËjih potreb prebivalstva po-
veËala na 67 odstotkov. Francoska odvisnost
od tujih virov je tako narasla na kar 76,2 od-
stotka.

Prvi poskusi po vojni
Francoska vlada se je svoje odvisnosti od tujih
energetskih virov zavedala od prve svetovne
vojne naprej. Æe ob koncu dvajsetih let jo je
nekoliko streznila takratna kriza iraπke naftne
druæbe, zato je zaËela razvijati lastne vire v
nekdanjih kolonijah v Severni Afriki, kmalu
po drugi svetovni vojni pa je zaËela uvajati tu-
di jedrsko energijo.
Predsednik vlade Charles de Gaulle je tako æe
leta 1945 ustanovil posebno komisijo za jedr-
sko energijo (CEA), katere naloga je bila razvi-
jati razliËne naËine izrabe jedrske energije -
tako v vojaπke kot tudi miroljubne namene.
Toda do πestdesetih let je vsaj razvoj slednje v
Franciji zelo malo napredoval. Prvi poskusi
gradnje reaktorjev so se pokazali kot tehniËno
in ekonomsko neizvedljivi, nekoliko je zaËela
tovrstna proizvodnja napredovati πele, ko je
podjetje Eletricité de France (EdF) pridobilo
licenco podjetja Westinghouse za razvoj prido-
bivanja energije z vodnim reaktorjem, ki so ga
æe preizkusili v Zdruæenih dræavah Amerike. A
kljub temu je projekt tako poËasi napredoval,
da je dræavo presenetil energetski πok v sedem-
desetih letih.

di predlog o izdatkih, ki jih bo leta 2004 zahte-
vala πiritev. Kot izhaja iz besedila, bo Unija za
ta korak potrebovala dobrih pet milijard ev-
rov. Novinke bodo k temu prispevale 3,2 mili-
jarde evrov, sedanje Ëlanice pa zgolj nekaj
manj kot dve milijardi. Tako se je pokazalo,
da bo πiritev za stare Ëlanice poceni - stala bo
komaj pet evrov na sedanjega dræavljana Uni-
je, je povedala evropska komisarka za prora-
Ëun Michaele Schreyer. Od omenjenih petih mi-
lijard bo πlo najveË za razvojno pomoË novin-
kam, in sicer 1,86 milijarde evrov, druga naj-
veËja postavka (1,4 milijarde) bodo tako ime-
novane kompenzacije, s katerimi Unija zago-
tavlja, da bodo vse novinke neto prejemnice
proraËunskih sredstev, πele tretja kmetijstvo
(931 milijonov evrov) in Ëetrta notranje politi-
ke, za katere bodo namenjeni 904 milijoni ev-
rov.
Poleg finanËne prihodnosti prihodnjih Ëlanic
so ministri ocenili πe, kako so dræave kandidat-
ke porabile predpristopno pomoË. Günter Ver-
heugen, komisar za πiritev, je dejal, da je deset
dræav, ki bodo maja postale Ëlanice Unije, do-
bro porabilo sredstva, ki jim jih je povezava
dajala v procesu tranzicije in pribliæevanja EU
v zadnjih desetih letih. Za posebej uspeπnega
se je po njegovem izkazal program Phare: ≈S
programom Phare je Evropska unija pomagala
prihodnjim Ëlanicam najprej pri prehodu v tr-
æno gospodarstvo, nato pa πe pri prilagajanju
povezavi,« je povedal Verheugen. Pod okri-
ljem omenjenega programa je namreË potekalo
in πe teËe veË kot sedemsto projektov. Poleg
Phara je bil uspeπen πe Ispa, ki je novinkam
dajal pomoË na podroËju okolja, hkrati pa jih
je zaËel pripravljati na Ërpanje pomoËi iz
strukturnih skladov. Izraba obeh programov
je bila po Verheugnovih besedah kar 95-od-
stotna, nekoliko manj pa je bil zadovoljen s
Sapardom s podroËja kmetijstva.
Sicer pa bodo novinke pomoË iz predpristop-
nih programov Ërpale πe leto ali dve po de-
janskem vstopu, saj se bodo πele takrat zaËeli
izvajati programi, ki so jih pripravile leta
2003. Obenem je evropski komisar za πiritev
prihodnjim Ëlanicam obljubil πe pomoË Ev-
ropske komisije - njene delegacije bodo nam-
reË ostale v dræavah πe pribliæno leto in pol po
πiritvi, torej do konca leta 2005.
Zadnji meseci pred πiritvijo Evropske unije so
torej Ëedalje bolj pestri - finanËni ministri so
zaskrbljeni zaradi nestabilnega teËaja evra, ki
je januarja in v zaËetku februarja dosegel re-
kordne vrednosti v primerjavi z dolarjem,
obenem pa si πe vedno niso edini, kako posta-
viti mejo porabe v prihodnjem finanËnem ob-
dobju. Evropska komisija je sicer pripravila
predlog porabe, ki pa je viπji, kot ga zahteva
πest najveËjih neto plaËnic. Polemike o finan-
Ëni prihodnosti Evropske unije torej πe zdaleË
niso blizu konca, Ëetudi se πiritev vse bolj bli-
æa.

Simona Bandur
Povzeto po STA
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Ekspanzija po energetski krizi
Od omenjene prelomnice naprej je zaËela
Francija z veliko vnemo graditi jedrske elek-
trarne ter tako tudi svojo pot k energetski neo-
dvisnosti. OdloËitev za razvoj tovrstnih virov
je bila v tistem obdobju pravzaprav edina ra-
cionalna, saj je imela dræava kar 120 tisoË ton
zalog urana, obenem pa niti ni imela drugih
moænosti za dokaj hitro iskanje poti iz pasti
energetske odvisnosti. Vlada se je tako zaveza-
la, da bo zgradila πest 900 MW reaktorjev na
leto po vsej dræavi. Framatome, zasebno po-
djetje, katerega tretjinski deleæ je imela CEA,
je postal francoski Westinghouse, saj je z veli-
kim zagonom razvijal reaktorje, EdF pa je
oblikovalo svojo ekipo arhitektov in inæenirjev,
ki so nadzirali gradbenike in izvajalce del. Vso
pozornost so torej namenili uvajanju jedrske
energije in gradnji takπnih elektrarn ter pri
tem tako napredovali, da so potrebovali za po-
stavitev celotnega objekta zgolj πest let - za pri-
merjavo: v ZDA je trajala gradnja v povpreËju
dvanajst let.
Do leta 1990 je zraslo po dræavi veË kakor pet-
deset jedrskih reaktorjev, Francija pa je proi-
zvedla z njimi dobrih 70 odstotkov vse elektriË-
ne energije. ZaËela jo je izvaæati v skoraj vse
sosednje dræave, pri prodaji pa je imela πtevil-
ne prednosti pred konkurenti, saj so bile njene
cene bistveno niæje. Poraba elektriËne energije
v obdobju med letoma 1980 in 1990 je namreË
naraπËala za πest odstotkov na leto, gospodar-
ska rast pa je vsako leto napredovala za pov-
preËnih 3,5 odstotka, zato proizvajalcem niti
ni bilo treba viπati cen.

K uËinkovitejπih rabi energije
Ker povpraπevanje po elektriËni energiji ni na-
raπËalo v skladu z rastoËim gospodarstvom, je
dræava zaËela iskati naËine, kako bi lahko
odveËno energijo ≈shranila« za primere po-

manjkanje in obenem πe zmanjπala odvisnost
od uvoza goriv. Leta 1976 je tako ustanovila
posebno agencijo za shranjevanje energije
(AEE), ki je pripravila 3110 projektov denar-
ne pomoËi v vrednosti veË kakor osem milijard
francoskih frankov. Z njimi je poskuπala spod-
buditi podjetja, da bi Ëim veË investirala v te
namene, predvsem z urejanjem posebnih vro-
Ëinskih Ërpalk, iskanjem naËinov za izmenjavo
elektriËne energije, uvajanjem tehnologij, ki bi
nadzorovale pretok energije, spodbujanjem k
uporabi boljπe izolacije v stavbah, uËinkovito
rabo energije in podobno. Tako je dræava med
drugim ukazala zniæanje temperatur v javnih
stavbah z 20 na 19 stopinj Celzija ter tako pri-
hranila za sedem odstotkov goriva, ki ga sicer
na leto potrebuje za ogrevanje. Obenem je za-
Ëela pozivati ljudi, naj manj uporabljajo avto-
mobile ali da vozijo bolj ekonomiËno. ©tevilo
vozil na francoskih avtocestah se je namreË s
15 milijonov leta 1975 poveËalo v enajstih letih
na 21 milijonov. Pozivi k bolj ekonomiËni vo-
ænji sicer niso prispevali k manjπemu πtevilu
vozil na cestah, kar je tudi nerealno priËako-
vati, se pa je koliËina prevoæenih kilometrov
na posamezni avto zmanjπala s 13.200 (leta
1975) na 12.800 (leta 1986).
Do leta 1980 so se skladi denarne pomoËi, na-
menjeni shranjevanju energije in uËinkoviti
rabi, izËrpali, v naslednjih petih letih pa jih je
dræava nadomestila z davËnimi olajπavami za
podjetja, ki so vlagala v razvoj omenjenih pri-
dobitev. Investicije naj bi se jim po prvih izra-
Ëunih povrnile æe po dveh do treh letih, ven-
dar se je ta doba zaradi padca cen elektriËne
energije leta 1987 podaljπala za dve leti. Kljub
temu je dræava z omenjenimi programi bistve-
no zmanjπala svojo odvisnost od uvoza goriv.
Po energetskih krizah so se cene nafte sicer
umirile in zniæale, vendar Francija ni poveËala
uvoza, temveË vztrajala pri lastnih naËinih
proizvodnje.

Vlada ustavila gradnjo novih JE
Ko se je konËalo obdobje intenzivne gradnje
jedrskih elektrarn, je zaËela dræava - kot smo
pravkar opisali - vse veË pozornosti namenjati
varnosti in uËinkovitosti v obstojeËih objektih.
V zaËetku sedemdesetih let namreË nihËe ni
znal predvideti razseænosti, ki jih bo dosegla
ekspanzija nukleark, prav tako so naËrtovalci
relativno malo pozornosti namenjali varnosti.
Prvi cilj je bil namreË predvsem preseganje
energetske odvisnosti.
Toda v zaËetku devetdesetih let je vlada ven-
darle ukazala obdobje umiritve ter zmanjπanje
naloæb do take mere, da se je gradnja novih
objektov naposled konËala. Les nucleocrats,
kot so v Franciji imenovali uradnike, odgovor-
ne za razvoj jedrske energije, so bili po tem
drastiËne ukrepu zaskrbljeni, predvsem zaradi
odpuπËanja delavcev in πtevilnih reorganizacij,
ki so jih morala podjetja izvesti po tem. Toda s
tem se skrb πe ni konËala. Zlasti v zadnjih letih
je postalo pridobivanje elektriËne energije v
nuklearkah vse prej kot zaæeleno, zato bi vsaj

Med letoma 1973 in 1980, torej v
obdobju hitrega razvoja jedrske
energije, je francosko gospodar-
stvo dosegalo zavidljive rezultate.
Gospodarska rast je dosegla 22
odstotkov, πtevilo avtomobilov na
cestah se je poveËalo za 20 odstot-
kov, πtevilo domov, opremljenih s
centralnim ogrevanjem, pa za 50
odstotkov. Kljub temu je poraba
nafte in elektriËne energije nara-
sla le za sedem odstotkov. Podob-
no je bilo v obdobju med letoma
1975 in 1986, ko je narasel bruto
domaËi proizvod dræave za 27 od-
stotkov, povpraπevanje po energiji
pa le za 13 odstotkov.
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VSE VE»
BREMEN NA PLE»A
PORABNIKOV
ELEKTRI»NE
ENERGIJE
Poraba elektriËne energije v NemËiji je v
zadnjem desetletju narasla za kar deset
odstotkov, Ëetudi se proizvodne zmogljivo-
sti niso bistveno poveËale oziroma so ostale
na pribliæno enaki ravni kot v zaËetku de-
vetdesetih let. Temu primerno se je poveËal
tudi uvoz, zniæale pa koliËine denarja za
naloæbe v nove zmogljivosti. NemËija se ta-
ko πele pobira iz zmede, v katero jo je pa-
hnila liberalizacija trga z elektriËno ener-
gijo, najveËji davek pa plaËujejo prav po-
rabniki. Dræava jim namreË iz leta v leto
nalaga Ëedalje teæja davËna bremena in
tako so vse prednosti odprtega trga, ki naj
bi v prvi vrsti prinesle niæje cene energije,
izniËene.

Zveza nemπkega elektrogospodarstva (VDEW)
je primerjala podatke o tokovih na trgu z elek-
triËno energijo v letih 1992, 2001 in 2002 ter
ugotovila nekatere bistvene premike na tem
podroËju, ki so predvsem posledica hitrega od-
piranja trga za vse odjemalce. V zaËetku de-
vetdesetih let so tako podjetja s skupnimi proi-
zvodnimi zmogljivostmi 100,7 GW pridobila
433,7 milijarde kWh elektriËne energije. Odje-
malci (takrat jih je bilo 41,2 milijona) so pora-
bili 467,9 milijarde kWh energije, zato je bilo
treba preostanek uvoziti.
Leta 2001 so se proizvodnje zmogljivosti pove-
Ëale na 103,3 GW, skupaj so pridobile 486,2
milijarde kWh, nekaj veË kot 44 milijonov
odjemalcev pa je porabilo 508,4 milijarde kWh
elektriËne energije. Zgolj leto pozneje so se
proizvodne zmogljivosti spet zmanjπale, in si-
cer za skoraj tri odstotke na 100,4 GW. Podje-
tja so pridobila 483,8 milijarde kWh, odjemal-
ci (njihovo πtevilo je naraslo za πe pribliæno sto
tisoË) pa so porabili kar 513 milijard kWh ali
za odstotek veË kakor leto poprej. Tako se je
moral v tem obdobju bistveno poveËati uvoz,
da so lahko nemπka elektroenergetska podjetja
ustregla potrebam vseh porabnikov.

©e zmeraj prevladujejo nuklearke
Med letoma 1992 in 2002 se struktura virov, iz
katerih so podjetja pridobila elektriËno energi-
jo, ni bistveno spremenila, je pa opaziti zmanj-
πanje deleæev jedrske energije in termoelek-
trarn ter poveËanje zemeljskega plina in
obnovljivih virov. Leta 1992 so jedrske elek-
trarne proizvedle 35 odstotkov vse elektriËne
energije v NemËiji, elektrarne na lignit 30 od-
stotkov, elektrarne na trda goriva 24, na ze-

po prvotnih naËrtih Evropske unije morala
Francija (tako kot tudi druge Ëlanice) zaradi
varnostnih razlogov v nekem obdobju celo pre-
nehati s tovrstno proizvodnjo. Kajpak si tega
ne more privoπËiti, πe zlasti Ëe upoπtevamo, ko-
liko prebivalcev je odvisnih od elektriËne ener-
gije iz teh naprav. Dræave Ëlanice Unije so tako
vsaj za zdaj nekoliko pozabile na zapiranje
nukleark, nekatere so celo ugotovile, da bodo
morale zgraditi πe kakπno, Ëe bodo æelele zago-
toviti oskrbo porabnikom.
Francoska zgodba o uspehu se je tako konËala
s skrbjo ljudi zaradi morebitnih nesreË v πte-
vilnih jedrskih elektrarnah. Ko se je dræava
namreË odloËila preseËi energetsko odvisnost,
je to oviro nekoliko zanemarila, sicer pa razse-
ænosti nezgod (vsaj pred »ernobilom) niti πe ni-
so bile znane javnosti. A kljub temu si ni mo-
goËe niti predstavljati, kako bi lahko Francija
na novo vzpostavila energetski sistem in nado-
mestila nuklearke. 

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

EVROPSKA UNIJA
PRODI POTRDIL

SEZNAM KOMISARJEV IZ NOVINK
Predsednik Evropske komisije Romano Prodi je v zaËet-

ku februarja potrdil seznam prihodnjih komisarjev iz
desetih novih Ëlanic Evropske unije, ki se bodo sedanji

20-Ëlanski ekipi pridruæili v obdobju od 1. maja do 31.
oktobra letos. Slovenija je, kot je znano, za ta poloæaj

predlagala ministra za evropske zadeve Janeza PotoËni-
ka, Madæarska veleposlanika pri Uniji Petra Balazsa,

Poljska ministrico za evropske zadeve Danuto Huebner,
»eπka nekdanjega okoljskega ministra Miloπa Kuzvarta,
Slovaπka nekdanjega pogajalca z Unijo Jana Figla, Esto-
nija nekdanjega premiera Siima Kallasa, Litva finanËno

ministrico Dalio Grykauskaite, Latvija zunanjo mini-
strico Sandro Kalniete, Malta prav tako zunanjega mi-
nistra, in sicer Joea Borga, ter Ciper finanËnega mini-

stra Markosa Kaprianuja. Kandidate mora potrditi na-
prej Svet EU, potem pa bo konËno besedo izrekel Evrop-

ski parlament, ki jih bo zasliπal v drugi polovici aprila
in o njih glasoval na plenarnem zasedanju v zaËetku

maja. Uradno bo komisarje potrdil Svet EU, ki bo o tem
odloËal s kvalificirano veËino glasov. STA

RAZVOJ VETRNE ENERGIJE
UPO»ASNJEN

Evropska unija je lani poveËala obseg zmogljivosti za
proizvodnjo elektriËne energije z vetrnimi elektrarnami

na 28.400 MW oziroma za skoraj Ëetrtino. Kot je sporo-
Ëila evropska zveza za vetrno energijo (Ewea) lahko s

tem pridobi 60 TWh elektriËne energije in pokrije 2,4
odstotka povpraπevanja Unije po elektriËni energiji. A

kljub tolikπnemu napredku dræave Ëlanice le niso dosegle
zastavljenega cilja in v primerjavi z letom 2002 precej

upoËasnile gradnjo naprav te vrste - predlani je namreË
rast znaπala 34 odstotkov. Prav zaradi tega je Ewea

opozorila, da z upoËasnitvijo Unija ne bo dosegla svoje-
ga cilja, ki predvideva do leta 2010 poveËanje pridobi-
vanja elektriËne energije z obnovljivimi viri na 22 od-

stotkov vse proizvodnje. www.energyforum.net
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meljski plin pet, naprave, ki so delovale z upo-
rabo obnovljivih virov, πtiri odstotke, druge pa
preostala dva odstotka.
Deset let pozneje so nuklearke pridobile 31 od-
stotkov vse energije, elektrarne na lignit 28, na
trda goriva 23, na zemeljski plin sedem, na
obnovljive vire devet odstotkov elektriËne
energije, le deleæ drugih virov je ostal po po-
datkih VDEW enak. VeËino - kar 81 odstotkov
- elektrike v NemËiji torej πe vedno proizvedejo
termoelektrarne in 19 jedrskih elektrarn. Zla-
sti deleæ slednjih je kljub politiki zapiranja πe
vedno zelo moËan - predlani so namreË prido-
bile kar 156 milijard kWh elektriËne energije.
Samo z obnovljivimi viri, ki naj bi nadomestili
tradicionalne vire, saj so do okolja prijaznejπi,
je proizvedla NemËija leta 2002 pribliæno 45
milijard elektriËne energije. NajveË so k temu
prispevale hidroelektrarne s 23,9 milijarde
kWh, sledijo vetrne elektrarne s 16,8 milijarde
kWh, naprave na biomaso in odpadke, ki so
pridobile 4,2 milijarde kWh, s fotovoltaiËnimi
napravami pa je nastalo 0,1 milijarde kWh
elektriËne energije. Med navedenimi viri dræa-
va najbolj spodbuja uvajanje elektrarn, ki jih
poganja veter, in gradnjo manjπih hidroelek-
trarn.
Politika pospeπevanja razvoja obnovljivih vi-
rov je tako vplivala na ohranjanje okolja, kot
ugotavlja VDEW, vendar uËinki zaradi vse ve-
Ëjega povpraπevanja po elektriËni energiji nas-
ploh vendarle niso bili takπni, kot bi si dræava
æelela. Emisije ogljikovega dioksida, ki jih pro-
izvedejo elektrarne, so tako od leta 1990 z 290
milijonov ton do leta 1999 upadle na 260 mili-
jonov ton, vendar so v naslednjih treh letih
spet narasle na skoraj 275 milijonov ton.
Kljub nekoliko slabπim rezultatom je NemËija
s 15-odstotnim zmanjπanjem glede na referenË-
no leto 1990 πe zmeraj vodilna med dræavami
Evropske unije pri zmanjπevanju emisije ome-
njenega plina, je πe ugotovila zveza nemπkega
elektrogospodarstva.

Liberalizacija okrnila naloæbe
Kljub temu da je poraba elektriËne energije v
zadnjem desetletju v NemËiji v skladu z gospo-
darskim razvojem dodobra narasla, pa so se
naloæbe v elektroenergetske objekte bistveno
zmanjπale, prav tako πtevilo zaposlenih v po-
djetjih. ©e leta 1992 je bilo v tovrstnih druæ-
bah zaposlenih veË kakor 210 tisoË ljudi, leta
2001 se je to πtevilo zmanjπalo za kar 80 tisoË
(na 131.500), leto pozneje pa se je poveËalo
zgolj za desetinko odstotka, na 131.600. V pr-
vem izmed analiziranih let so podjetja v razvoj
novih zmogljivosti vloæila sedem milijard ev-
rov, v drugem nekaj manj kot πtiri milijarde,
predlani pa se je ta πtevilka vendarle poveËala
za 16 odstotkov, na 4,6 milijarde evrov.
Navedene πtevilke torej jasno kaæejo, da je pri-
πlo zlasti v obdobju med letoma 1992 in 2001
do velikih sprememb v sistemu. V tem Ëasu se
je namreË trg liberaliziral za vse porabnike,
tudi gospodinjstva, in dokaj hiter prehod, ki
ga je ubrala NemËija, je terjal tudi svoj davek.

Sprva so cene energije hitro upadle, saj so se
podjetja borila za slehernega porabnika, kar
se je odraæalo tako v zaposlovanju kot tudi v
razvoju tega sektorja. Podjetja so namreË v
navalu tekmovalnosti in niæanju cen odprav-
ljala vse odveËne stroπke, med drugim so tudi
nehala posodabljati in dopolnjevati zmogljivo-
sti in omreæje, kar se je kaj kmalu zaËelo kaza-
ti v zanesljivosti oskrbe z energijo in v zastare-
lih objektih. Da bi torej nadomestila vrzel, so
zaËela tako podjetja kot tudi dræava vse veËja
bremena valiti na porabnike in temu primerno
se je energija zlasti v zadnjih dveh letih zaËela
draæiti.

ObdavËitve so vse veËje
V dobrem desetletju so se zlasti deleæi dræavnih
bremen v raËunih za elektriËno energijo bi-
stveno poveËali. ©e leta 1998 je znaπal davek
na dodano vrednost v cenah pri prodaji ener-
gije 2,1 milijarde evrov, dve milijardi davek za
licence, 0,3 milijarde pa obdavËitve na podlagi
zakonodaje o obnovljivih virih. Pet let pozneje
je slika povsem drugaËna.Takrat so se obdav-
Ëitve s skupnih 4,4 milijarde evrov poveËale na
kar 13,7 milijarde evrov, pri Ëemer je davek
na dodano vrednost pobral 2,5 milijarde, ob-
davËitve po zakonu o obnovljivih virih 1,9 mi-
lijarde, 0,7 milijarde zakon o kogeneracijskih
napravah, 2,3 milijarde davek za licence, kar
6,3 milijarde evrov pa elektroenergetski da-
vek. Kot je izraËunal VDEW, so morali tako
porabniki za vsako kWh porabljene elektriËne
energije plaËati pribliæno tri cente dræavi, toda
tukaj se pot draæitev πe ni konËala. Dræavne
obremenitve naj bi do leta 2005 narasle na 14
milijard evrov, πe predvidevajo pri VDEW in
dodajajo, da je dræava tako popolnoma izniËi-
la prednosti, ki naj bi jih odjemalcem prinesla
liberalizacija trga z elektriËno energijo.

Podjetja (πe) plaËujejo manj
NajveË o tem, kako so se prednosti liberalizaci-
je, ki naj bi bile v prid odjemalcem, obrnile v
prid dræavi, izvemo s primerjavo cen elektriË-
ne energije v zadnjih petih letih. Od leta 1998
do leta 2000, ko se je zaËel ta proces, so indu-
strijski porabniki plaËali kar 40 odstotkov
manj za porabljeno energijo, kar pomeni, da
so bili njihovi stroπki niæji za pribliæno 5,6 mi-
lijarde evrov, kot so izraËunali pri VDEW. To-
da od tega leta naprej so zaËeli naraπËati stro-
πki za goriva, regulacijo trga, πe zlasti pa - kot
reËemo - dræavna bremena. Tako so cene spet
poËasi zaËele dvigati in so leta 2001 æe znaπale
68 odstotkov cene leta 1998, leto pozneje 
70 odstotkov, leta 2003 pa 73 odstotkov. Tako
porabniki iz omenjene skupine πe vedno plaËa-
jo za 27 odstotkov niæjo ceno kakor pred peti-
mi leti, toda VDEW napoveduje nadaljnje 
draæitve.
©e veliko teæje breme je dræava zaËela po libe-
ralizaciji nalagati gospodinjstvom s povpreËno
tremi Ëlani. ObdavËitve na podlagi zakona o
obnovljivih virih, zakona o kogeneracijskih
napravah, elektroenergetskega davka in davka
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UMETNOST
U»ENJA
UËimo se vse æivljenje, a vendarle vedno
znova, ko sedemo pred knjige ali se lotimo
kakπne naloge, ugotovimo, da se pravza-
prav ne znamo uËiti ali napisati besedila,
ne da bi pri tem po nepotrebnem izgubljali
Ëas in energijo. Sicer mora vsak sam najti
naËin, s katerim bo najhitreje priπel do
najboljπih rezultatov, a kljub temu velja
dodati nekaj napotkov - Ëe ne za kaj dru-
gega, vsaj v spodbudo za tiste, ki se bodo
morda znaπli pred kupom literature.

Prvi korak, ki se ga je treba lotiti, preden se
zaËnemo uËiti ali pisati nalogo, je naËrtovanje.
Pogosto se zgodi, πe zlasti ko gre za πtudij, da
je treba v istem obdobju oddati veË nalog in jih
tudi zagovarjati, zato je dober Ëasovni naËrt
veË kot dobrodoπel. UËinkovito naËrtovanje
namreË privede do boljπih rezultatov, obenem
pa s tem izgubimo mnogo manj Ëasa in ne na-
zadnje se vedno znova ob koncu dneva poËuti-
mo bolje, ko vidimo, da smo naredili dovolj.

Najprej naËrt
Pred zaËetkom naËrtovanja je treba opredeliti
vse naloge, ki jih moramo narediti, πele potem
se lotimo Ëasovnih rokov. Pri tem moramo biti
predvsem dovolj realistiËni in si jih tako posta-
viti, da ne bodo zalogaji preveliki, hkrati pa si
vsak dan pustiti nekaj Ëasa za morebitne za-
plete, motnje ali preprosto za manj uËinkovite
trenutke. »asovni naËrt naj bo raznolik, da se
ne bomo prehitro naveliËali - najbolje je, da se
izmenjujejo branje, pisanje, razmiπljanje in
morebitno raziskovanje. Ko naredimo naËrt po
datumih, je priporoËljivo vmes, Ëe je to seveda
mogoËe, pustiti kakπen prost dan za preverja-
nje rezultatov.
Temu koraku sledijo podrobnejπe priprave na
pisanje naloge. Da ne bi po nepotrebnem izgu-
bljali Ëasa in se pozneje ukvarjali z vedno no-
vimi teæavami, se moramo najprej dobro poza-
nimati, kaj sploh moramo storiti, kakπna naj
bo dolæina naloge, katere poudarke naj vsebu-
je, kakπno predstavitev je treba pripraviti ...
Ko je to opredelimo, se lotimo iskanja virov in
literature. Njihova zbirka mora biti Ëim popol-
nejπa, saj lahko pozneje izgubimo veliko dra-
gocenega Ëasa za novo iskanje in prebiranje. 
Na tej toËki se lahko zaËne izdelava naloge,
kar je zagotovo najteæje. Po navadi namreË z
veseljem prebiramo, raziskujemo, iπËemo nove
vire, toda ko je treba zapisati ugotovitve, se
nemalokrat ustavi. A vendarle se kljuËnim na-
logam ne moremo izogniti, kar je pogosto naj-
veËja motivacija. Kajpak sledijo tudi pozneje
πe πtevilni padci, ki jih najlaæe prepreËimo z
doslednim upoπtevanjem narejenega Ëasovnega
naËrta in izogibanjem vsem morebitnim mot-
njam, zato moramo najti prostor, kjer imamo

na dodano vrednost so lani dosegle veË kakor
40 odstotkov njihovih raËunov, in tako so cene
v tem letu spet dosegle tiste, ki so jih plaËevali
pred petimi leti. Brez posebnih obdavËitev bi
po podatkih VDEW nemπka gospodinjstva za
elektriËno energijo plaËevala pribliæno dvajset
odstotkov manj kakor leta 1998.

Menjave ponudnikov
»eprav doæivljajo nemπki porabniki zlasti v
zadnjih dveh letih hladne prhe zaradi vse veË-
jih dræavnih bremen, ki so jih doletela po li-
beralizaciji trga, jih je veËina po prepriËanju
VDEW zadovoljnih s ponudniki elektriËne
energije. Od zaËetka odpiranja elektroenerget-
skih meja (za velike porabnike se je zaËelo
aprila 1998) sta ponudnike zamenjala pribliæ-
no dva milijona odjemalcev, trinajst milijonov
pa jih je s starimi sklenilo nove in kajpak ugod-
nejπe ponudbe. Za zamenjavo so se veËidel
odloËali industrijski odjemalci - kar 35 odstot-
kov jih je poiskalo drugo podjetje, preostali pa
so podpisali nove pogodbe s starim. Med ko-
mercialnimi porabniki oziroma podjetji, ki
imajo najveË petdeset zaposlenih, je 44 odstot-
kov takih, ki so ostali pri starih ponudnikih
brez spremembe pogodbe, skoraj polovica jih
je spremenila pogodbo, 6,4 odstotka pa se jih
je preselila k novim ponudnikom. Bistveno
manj so se za velike spremembe odloËala gos-
podinjstva: kar 71 odstotkov jih je ostalo pri
starih pogodbah, Ëetrtina jih je spremenila,
4,3 odstotka pa jih je poiskala novo podjetje
za dobavo elektriËne energije. Po raziskavi
VDEW so odjemalci s ponudniki v veË kot 95
odstotkih zadovoljni, zato so jim tudi lojalni in
se ne odloËajo za nove spremembe.
Trg z elektriËno energije se torej v NemËiji, ki
je bila med prvimi dræavami v Evropski uniji,
ki so popolnoma odprle elektroenergetske me-
je, πe zmeraj ni povsem umiril. Samo trgovanje
je sicer vzpostavljeno, toda porabniki kljub te-
mu ne morejo uæivati prednosti, ki naj bi jim
jih prineslo svobodno izbiranje ponudnikov.
Niæje cene, ki so jih dobili na podlagi tekmo-
valnosti, je namreË vsaj pri gospodinjstvih po-
polnoma izniËila dræava z novimi in rastoËimi
obdavËitvami, ki jim vsaj po napovedovanju
zveze nemπkega elektrogospodarstva πe ni vide-
ti konca.

Simona Bandur
Povzeto po broπuri Electricity Market Germany, Autumn 2003,
Facts & Figures on Electricity Supply
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mir in tiπino. Sicer pa je zagotovo najveËja mo-
tivacija trenutek, ko spoznamo, da nam gre
naloga dobro od rok, in πe bolje se poËutimo,
Ëe kakπen dan celo izboljπamo Ëasovne cilje.
»e pa se to ne zgodi in pristanemo v zaostan-
ku, po navadi pomaga, Ëe se spomnimo, zakaj
smo se sploh lotili πtudija, kakπno korist bomo
imeli od njega in na svoje prejπnje uspehe. 

Vsake knjige ni treba natanËno brati
Glede na to, da se moramo vsaj v veËini prime-
rov pred pisanjem naloge ali pred uËenjem
prebiti skozi kupe literature, je nadvse dobro-
doπlo, da jo znamo brati. Veliko virov je nam-
reË zgolj informativnih in nam jih ni treba po-
drobno poznati, nekatere pa moramo po dol-
gem in poËez. Tako se moramo nauËiti, kako
Ëim bolj uËinkovito izrabiti Ëas in ga Ëim manj
izgubiti pri branju literature, ki ni nujna. V
takih primerih knjige ali Ëlanke preletimo, da
dobimo zgolj temeljno sporoËilo in ugotovimo,
ali so informacije v njih sploh uporabne za naπ
primer. VËasih je dovolj, Ëe pregledamo samo
naslove poglavij ali podpoglavij ali pa uporabi-
mo literaturo, ki jo avtorji navajajo v referen-
cah.
Veliko bolj natanËni moramo biti pri branju li-
terature, ki je kljuËnega pomena za razumeva-
nje teme. Tudi v tem primeru knjigo najprej
preletimo, da izluπËimo glavne poudarke, po-
tem pa se lotimo natanËnejπega πtudiranja. Sle-
dimo lahko uËinkoviti formuli, ki se v angleπËi-
ni imenuje SQ3R (survey, question, read, re-
call, review), v slovenπËino pa bi lahko te toËke
prevedli kot pregled, vpraπanja, branje, pri-
klic in ponoven pregled. Besedilo torej najprej
le preletimo, da si ustvarimo podobo o njem,
sledi postavljanje vpraπanj o tem, kaj pravza-
prav priËakujemo od besedila in kateri deli so
πe poseben pomembni, nato pa ga preberemo.
Ko konËamo, se poskusimo spomniti, kaj so
poglavitna sporoËila in πe enkrat preverimo,
ali smo jih pravilno razumeli.

Strategije uËenja
Vsak pri uËenju po navadi izbere svoj naËin,
za katerega ugotovi, da je najbolj primeren, a
kljub temu obstajajo metode, ki veljajo za
uËinkovite. Tako je najbolj priporoËljivo, da
se najprej pripravimo na uËenje - poskuπamo
razviti interes za temo, jo povezati z vsakda-
njim æivljenjem in se o njej pogovarjati z dru-
gimi πtudenti ali celo prijatelji. Vsaj na zaËetku
se osredotoËimo predvsem na literaturo, ki je
razumljivo napisana, πele potem napredujemo
k bolj zahtevni. Dobro je, da si vmes delamo
πe kakπne zapiske, saj si tako snov mnogo laæje
zapomnimo, obenem pa lahko uporabimo ne-
katere tehnike pomnjenja. 
Najbolj znane so mnemotehnika ali nauk o ur-
jenju spomina, ponavljanje in rima. Pri prvi si
poskuπamo zapomniti prvo Ërko besede in tako
oblikujemo lastno geslo oziroma neke vrste
akrostih. Druga tehnika je prav tako uËinkovi-
ta, najveËkrat pa jo uporabljajo kvartopirci,
ki si morajo zapomniti cele nize razliËnih kart.

NauËimo se je πele po veËkratnih poskusih, in
sicer tako, da si dejstva z vizualizacijo naniza-
mo v vrsto kot neke vrste potovanje. Ponavlja-
nje je najbolj pogosto uporabljena tehnika,
najlaæja in zelo uËinkovita. Mnogi jo ocenjuje-
jo kot staromodno, a vendarle dræi, da si laæje
zapomnimo dejstva, Ëe jih nenehno ponavlja-
mo v glavi. Zadnja tehnika je najbolj podobna
pesnjenju, saj si z njo besede zapomnimo po
njihovem zvoku.
Poleg omenjenih naËinov obstajajo πe πtevilni
drugi, denimo, uËni priroËniki, ki povzemajo
kljuËna dejstva ali ponujajo le obnove. Tisti,
ki si laæje zapomnijo snovi, Ëe jih sliπijo, poslu-
πajo kasete, kar je πe najbolj uporabno pri
uËenju tujih jezikov, nekateri pa si celo ogleda-
jo video posnetke. Kot reËeno - metod je veli-
ko, vsak pa mora sam pri sebi presoditi, s ka-
tero se v resnici najveË nauËi.
Kajpak je vse te napotke laæje dajati, kakor pa
jih v resnici izvesti. Pri uËenju nam misli po
navadi uhajajo k vsem prijetnejπim stvarem, le
pri knjigah ne ostajajo. Koncentracija je v ta-
kih zagatah kljuËnega pomena. Izogniti se mo-
ramo vsem motnjam in oËistiti misli. To najla-
æje doseæemo tako, da si naredimo natanËen
urnik, v katerem je prostor za druga opravila,
predvsem pa za prosti Ëas. Zagotovo se bomo
laæe posvetili πtudiju, Ëe bomo imeli v mislih,
kaj prijetnega nas Ëaka potem ...

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

EVROPSKA UNIJA
LE NEKOLIKO VI©JE CENE
INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV
Cene industrijskih proizvodov v dræavah evro-
obmoËja so se decembra lani v primerjavi z
mesecem prej zniæale za 0,1 odstotka, v vsej
Uniji pa so ostale nespremenjene. A tudi v prvi
skupini dræav ne bi narasle, Ëe ne bi upoπtevali
viπjih cen v sektorju energetike, so zatrdili na
Evropskem statistiËne uradu Evrostat. V ome-
njenem mesecu so se cene industrijskih proiz-
vodov najbolj poveËale v Veliki Britaniji, in 
sicer za 0,6 odstotka, sledita Finska in Lu-
ksemburg - v prvi so narasle za 0,2 odstotka, v
drugi pa za 0,1 odstotka. Nespremenjene so
ostale v Belgiji, NemËiji in na Portugalskem,
zniæale pa so se na Nizozemskem (za 0,6 od-
stotka), Irskem (0,5 odstotka) in ©vedskem
(0,3 odstotka). Sicer pa so se na letni ravni de-
cembra lani cene industrijskih proizvodov po-
viπale v vseh Ëlanicah za povpreËni odstotek,
nekoliko odstopata le Irska in Belgija, kjer so
upadle za 0,7 oziroma za 0,2 odstotka. Med
pristopnicami, ki jih je Evrostat prav tako
vkljuËil v izraËune, so cene omenjenih proizvo-
dov najbolj narasle na Slovaπkem, in sicer za
8,7 odstotka, v Latviji, kjer so bile viπje za do-
bre tri odstotke, in v Sloveniji - za dva odstot-
ka. STA
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sne zaËele komunicirati z njimi.
Res pa je, da so za gradnjo teh
dveh elektrarn imeli mednarodni
kredit EBRD in so tudi njihovi
strokovnjaki preverjali vkljuËe-
nost okoliπkih prebivalcev v po-
sege v njihovo okolje. Bili so pre-
seneËeni nad tem, da je bila sto-
pnja sodelovanja ljudi pri tem
projektu tako visoka«

Sledila je presoja za Ër-
palno elektrarno AvËe.
Katere so bile glavne te-
æave za vas kot krajinar-
ja pri tem projektu?

≈Za »HE AvËe je bilo treba pri-
praviti dokumentacijo za spre-
jem v dræavni prostorski plan.
Urad za prostorsko planiranje je
napravil primerjalno πtudijo, naπ
oddelek pa je ocenil vplive »HE
na lokalno in regionalno okolje,
posebej pa je SENG pridobil var-
nostno analizo. Za nas je bilo to
prviË, da smo se sreËali z energet-
skim objektom, ki prihaja v pro-
stor z vsemi posledicami, ki jih
prinaπa.«

Zakaj menite, da so
energetski objekti tako
nezaæeleni v okolju?

≈Treba jih je graditi veËnamen-
sko, pa to obiËajno ni tako. »e se
delajo izkljuËno samo za to, da
bodo proizvajali elektriËno ener-
gijo, so in bodo nezaæeleni. V tu-
jini je praksa, da je vrsta elek-
trarn narejenih tako, da so turi-
stiËno atraktivne. Pri nas ni no-
benega takega objekta. Pri »HE
AvËe smo sledili temu cilju.«

Kaj vse lahko energetski
objekti prinesejo v oko-
lje?

≈Elektroenergetski objekt lahko
pomeni impulz v razvoju. Od
objekta do objekta je mogoËe po-
iskati pozitivne stvari, da se na
primer poveËa pestrost naravne-
ga æivljenja. KljuËnega pomena
pri hidroelektrarnah je na pri-
mer, da ne smemo dovoliti, da po-
topitev nekega prostora pomeni
njegovo izgubo. Vedno je treba
iskati navezave na drug prostor.
Tudi iz odlagaliπËa radioaktivnih
odpadkov se da narediti atrakci-
jo. V NemËiji je kot poskusno

odlagaliπËe rudnik soli, ki ga obi-
skujejo turisti.«

Kje vidite reπitev za la-
æje pridobivanje soglasij
za postavitev daljnovo-
dov?

≈Tudi daljnovode bi bilo mogoËe
izrabiti πe za kaj drugega. Eno-
stranska postavitev je hud pro-
blem. Poleg tega bi bilo treba
pregnati strahove glede elektro-
magnetnega sevanja, in to stro-
kovno, argumentirano. Zagotovo
bodo ljudje zavraËali postavitve
daljnovodov, Ëe z njimi povezuje-
jo tveganja za rakasta obolenja.
Prizadetost kmetijskih zemljiπË
pa je ob postavitvi daljnovodov
minimalna.«

Zakaj menite, da je ce-
starjem laæe priti do lo-
kacije kot energetikom?

≈Ceste ljudje Ëutijo kot nekaj po-
zitivnega. Cesta pomeni boljπo
dostopnost, varnejπo voænjo,
manjπi stroπek in vse to je za po-
sameznika pomembno. Daljno-
vod je predaleË od neposredne
koristi, ki jo ima Ëlovek od elek-
trike. Pojmi daljnovod, dispeËer,
bilanca ljudem ne povedo dosti.
Avto pa je nujnost, z njim se vozi
skoraj vsak.«

Minka Skubic

43

Nadaljevanje s strani 34.

Profesor dr.
Janez MaruπiË.

Foto Minka Skubic
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ansko poslovno leto Eles
Gena ima veË faz. Prva
je bila do 11. marca, ko
je bila uveljavljena med-

dræavna pogodba in je Eles Gen
postal zavezanec po njej. Po 18.
aprilu, ko je hrvaπka stran zaËe-
la prevzemati poloviËno proizvo-
dnjo NEK, pa je zaËela veljati
druæbena pogodba, in takrat je
Eles Gen zaËel pokrivati polovico
fiksnih stroπkov elektrarne in
prevzel vse funkcije, zaradi kate-
rih je bil ustanovljen.
≈Februarja lani smo predËasno
odplaËali 950 milijonov tolarjev
investicijskega kredita. Konec
marca pa sklenili tripartitno po-
godbo o prevzemu 11,1-milijard-
nega dolga, ki ga je imela jedrska
elektrarna pri Novi Ljubljanski
banki iz Ëasov gradnje objekta. S
tem je postala NE Krπko prosta
obveznosti za ta kredit. V nadalj-
njih pogajanjih z NLB smo zniæa-
li tudi obrestno mero za odplaËi-
lo tega kredita, tako da bodo
stroπki njegovega financiranja le-
tos za 40 odstotkov niæji kakor la-
ni. Tako smo tik pred koncem le-
ta podpisali novo pogodbo z NLB
z dræavnim poroπtvom in v skla-
du s posebnim zakonom o refi-
nanciranju kreditov elektrogos-
podarstva. Konec decembra smo
odplaËali πe sto milijonov tega
kredita in ostalih 11 milijard po-
razdelili, tako da bomo vsako le-
to odplaËevali po dve milijardi in

dolg v celoti poravnali do novem-
bra 2008,« je pojasnil razplet
prevzema starega dolga NEK do
NLB Branko Ogorevc, prokurist
Eles Gena.
Sicer pa se je v minulem letu hËe-
rinsko podjetje Elesa ubadalo s
kar nekaj teæavami. Eles Gen je
konec decembra 2002 sklenil za
lani pogodbe s tremi distribucija-
mi in NEK o nabavi elektriËne
energije. Dogovorjeno je bilo, da
za vsako enoto plaËajo doloËeno

OBI»EK
ZA ODPLA»ILO DOLGA
D

Eles Gen, kot lastnik slovenskega dela NE Kr-
πko, je lansko poslovno leto sklenil z dobi-
Ëkom. V letoπnje leto je vstopil optimistiËno, v
upanju, da jim bo prav tako ostal dobiËek, ki
ga namenjajo za odplaËevanje dolga iz Ëasov
gradnje elektrarne.

L
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Branko
Ogorevc

Foto Duπan Jeæ

Foto Minka Skubic
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ceno, ob tem, da je bil stroπek na-
bave odvisen od proizvodnje v
elektrarni. Z uveljavitvijo med-
dræavne pogodbe in zaËetkom do-
bav poloviËne proizvodnje elek-
trarne Hrvaπkemu elektrogospo-
darstvu pa je bil Eles Gen dolæan
prevzeti polovico elektriËne ener-
gije iz NEK in plaËati vse stroπke
elektrarne, ne glede na njeno
proizvodnjo. Kmalu po uveljavi-
tvi meddræavne pogodbe, æe ma-
ja, je imela elektrarna redni letni
remont in ni proizvajala elektri-
Ëne energije veË kot dvajset dni,
Eles Gen pa je moral junija po-
ravnati polovico njenih stroπkov,
kljub temu da skoraj ves mesec ni
prodajal njene energije. Nastala
situacija je povzroËila Eles Genu
likvidnostni problem, ki ga je re-
πil z najetjem premostitvenega
kredita pri SKB in ga je odplaËal
do konca leta. Najetje tega kredi-
ta pa je povzroËilo dodatne stroπ-
ke. Kljub temu je Eles Gen lani

zastavljene cilje v celoti dosegel,
tako po kvantitativni kot kvalita-
tivni plati. Ostala mu je milijarda
dobiËka, ki jo je namenil za od-
plaËilo prevzetega dolga.
Letoπnje leto bo prvo poslovno
normalno leto, odkar je Eles Gen
lastnik poloviËnega deleæa NE
Krπko. Tako kot predvidevajo
doloËila, je NE Krπko pred kon-
cem leta pripravila svoj naËrt po-
slovanja, in na njem temelji naËrt
poslovanja Eles Gena, ki poeno-
stavljeno pomeni prevzeti polovi-
co proizvodnje - 2588 GWh - in
pokriti stroπke te polovice. Ti
stroπki so v primerjavi z lanskim
letom nekoliko niæji, predvsem
zaradi zniæanja stroπkov amorti-
zacije. Letos bo dve tretjini po-
nudbe Eles Gena prevzelo vseh
pet distribucijskih podjetij in tre-
tjino Holding Slovenske elektrar-
ne. Kot je dejal Branko Ogrevc,
imajo s HSE tudi dogovorjeno,
da v primeru nenaËrtovanega

zmanjπanja proizvodnje v NEK
HSE nadoknadi manjkajoËo
elektriËno energijo distribuciji.
Ogorevc napoveduje, da Ëe letos
ne bo nepredvidenih dogodkov,
bo Eles Gen konËal leto z 1,8 mi-
lijarde dobiËka. Slednjega bodo
spet namenili za odplaËilo pre-
vzetega dolga. Tako imajo pre-
dvideno tudi v letnem planu, ki
ga je v zaËetku letoπnjega leta po-
trdil nadzorni svet Eles Gena, ki
ga vodi Ivo Novak iz MOPE, v
njem pa sta πe Æarko SajiË iz Mi-
nistrstva za finance in mag. Mir-
jan Trampuæ iz Elesa.

Minka Skubic 
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ako je bilo tudi na ne-
davnem, sicer tradicio-
nalno prijateljskem, po-
slovnem sreËanju pred-

stavnikov vodstvenih delavcev
podjetij Elektro Celje, d. d., in
Elektro-Slovenija, d. o. o., oziro-
ma natanËneje, gospodarske jav-
ne sluæbe Prenos elektriËne ener-
gije, ki so se ga udeleæili direktor-
ji Peter PetroviË ter Leopold Pre-
volnik na eni strani in Saπa Jamπek
ter mag. Marko Hrast na drugi
strani. SreËanje je bilo namenje-
no medsebojnemu spoznavanju
nekaterih novo imenovanih di-
rektorjev, glavni poudarek pa je
bil na usklajevanju investicijske
in vzdræevalne problematike na
elektroenergetskih objektih na
obmoËju spodnje ©tajerske, ki so
skupnega pomena za obe podjetji. 

RTP 110/20 kV Laπko-DES
Æe omenjena simbolika stiskov
rok je bila πe posebej izrazita pri
gradnji nove distribucijske raz-
delilne transformatorske postaje
110/20 kV Laπko-DES, saj so 110
kV zbiralke te RTP in Elesove
RTP 110/35 kV Laπko neposred-
no medsebojno povezane. Pomen
tovrstne povezanosti in vzornega
sodelovanja obeh podjetij je di-
rektor Elektra Celje Peter Petro-
viË poudaril tudi na uspeπno
opravljenem tehniËnem pregledu
novega objekta. Nova RTP je bi-
la slovesno prikljuËena na zbiral-
ke sosednje RTP, ki prav letos
slavi 80-letnico, ko se je, z njeno
zgraditvijo in povezavo s takra-
tno HE Fala po 80 kV daljnovodu

leta 1924 dejansko zaËela elek-
troprenosna dejavnost na sloven-
skem obmoËju. Sicer pa so pred-
stavniki Elektra Celje glede nove
RTP omenili, da πe za letos naËr-
tujejo napajanje veËine porabe
na obmoËju Laπkega prevezati s
35 kV na 20 kV napetostni nivo,
tako da bo letos ukinjanje 35 kV
napetostnega nivoja v sklepni fa-
zi.

RTP 110/35/10 kV Selce
Tudi v tej RTP, ki je sicer dvola-
stniπka postaja (110 kV - Eles, 35
in 10 kV - Elektro Celje), poteka-
jo konËna dela pri popolni rekon-
strukciji 110 kV stikaliπËa, sledi-
la pa bo πe preureditev 35 kV v 20
kV stikaliπËe. Vse te prenove na-
rekujejo tudi zamenjavo doseda-
njih energetskih transformator-
jev 110/35 kV in pripadajoËih
transformatorskih polj, ki so bili
do zdaj v lasti in upravljanju Ele-
sa.
V zvezi s tem bodo v prihodnjih
mesecih potekala nadaljnja
usklajevanja glede zamenjave
obeh transformatorjev, ki so po-
vezana s predvidenim opuπËa-
njem 35 kV napetostnega nivoja
tudi na celjskem obmoËju. Ob
tem je bilo tudi dogovorjeno, da
bodo obstojeËi prostori v RTP
Selce, ki letos slavi okroglo oblet-
nico, 50 let obratovanja, preure-
jeni in popolnoma loËeni med
obema solastnikoma. 

RTP 110/20 kV Æalec
s prikljuËkom
Pri obnovi DV 110 kV Laπko-Po-

dlog, ko je bil leta 1997 daljnovod
dokonËno dograjen, se je razmah-
nila polemiËna razprava o name-
stitvi drugega sistema daljnovoda
na odseku med Æalcem in Podlo-
gom. To je bilo predvideno zara-
di vkljuËitve nove RTP 110/20
kV Æalec v elektroenergetski si-
stem Slovenije. Zato je Eles glede
na prostorske zahteve (MOPE)
predvidel dvosistemske stebre z
enim obeπenim sistemom za rela-
cijo med Æalcem in Podlogom.
Obeπanja drugega sistema kraja-
ni Æalca niso dovolili, pa Ëeprav
je bil namenjen izrazito za potre-
be gospodarskega razvoja obËine
Æalec in vkljuËitve distribucijske
transformacijske postaje v zane-
sljiv EES.
Tovrstne potrebe so trenutno πe
bolj izrazite, tako da Elektro Ce-
lje predlaga obeπanje drugega si-
stema na 20 kV napetostnem ni-
voju, in sicer le na relaciji Gotov-
lje-Podlog, kjer trasa daljnovoda
ne poteka po naseljenih urbanih
obmoËjih. Zaradi æe omenjenih
teæav z æalskimi krajani pa Elek-
tro Celje naËrtuje gradnjo nove
RTP 110/20 kV Æalec na povsem
drugi lokaciji v novi industrijski
coni Arnovskega gozda.

RP 110 kV Celje
UpoπtevajoË tri, med naËrtova-
njem pomembne elemente - pove-
Ëanje obremenitev, stanje omreæ-
ja, dotrajanost in koncept vklju-
Ëevanja novih distribucijskih po-
staj 110/SN - je bil æe pred 25-imi
leti zastavljen globalni razvoj
omreæja na πirπem celjskem
obmoËju. V takratnih naËrtih so
bili najpomembnejπi prenosni
objekti:
- zgraditev novega razklopiπËa

RP Celje, ki bi imelo tudi rezer-
vat za πirjenje transformacije
400/110 kV za primer nezmoæ-
nosti πirjenja v obmoËjih RTP
Podlog;

- v RTP Podlog in v RP Celje naj

LEKTRO CELJE IN ELES
Z ROKO V ROKI
E

Stiski rok ob sreËanjih znancev, prijateljev
ali poslovnih partnerjev pomenijo temeljni
bonton medsebojnega spoπtovanja. »e pa so
tovrstni stiki malce moËnejπi, je to znamenje
globljih odnosov in uspeπnega sodelovanja.

T
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bi se vkljuËevale distribucijske
postaje, daljnovod med Podlo-
gom in Celjem pa bi imel funkci-
jo podaljπanih zbiralnic RTP
Podlog;

- graditev novega dvosistemskega
110 kV daljnovoda za potrebe
napajanja Celja in Æelezarne
©tore, v tako imenovani ≈teæki«
izvedbi z vodniki AlJe 490/65
mm2 do prihodnje RP Celje,
naprej do RTP Lipa pa v nor-
malni izvedbi z vodniki AlJe
240/40 mm2. To je bilo leta 1980
tudi uresniËeno, in sicer v dvo-
sistemski izvedbi.

Pozneje se je pokazalo, da so bile
napovedi predvidenega poveËa-
nja porabe elektriËne energije
previsoke in potrebe po disloka-
ciji transformacije iz Podloga v

Celje predimenzionirane, πe po-
sebej po ukinitvi obseæne porabe
elektriËne energije v Æelezarni
©tore. Tudi tokrat pa je bilo ugo-
tovljeno, da ostaja πe naprej po-
treba po novi RP Celje, ki bi jo
bilo treba zgraditi zaradi zane-
sljivejπega napajanja mesta Celje
z okolico in tudi zaradi takrat za-
stavljenega koncepta vkljuËeva-
nja distribucijskih postaj na 110
kV napetostni nivo. Z zgraditvijo

savja in Dolenjske, po drugi stra-
ni pa pri evakuaciji proizvedene
elektriËne energije v TE Bresta-
nica. Hkrati je ta povezava sluæi-
la tudi za medbazenske izmenja-
ve elektriËne energije med Podlo-
gom in Brestanico.
Z zgraditvijo novih daljnovodov
na Dolenjskem, πe posebej pa z
vkljuËitvijo RTP Krπko, bi 110 kV
povezava med Laπkim in Bresta-
nico dolgoroËno zgubljala pomen

ter Milan Viæintin, Ivan Pernov-
πek in Milan Kenda na Elesovi.
To je tudi zagotovilo, da se upo-
rabnikom elektriËne energije na
spodnjem ©tajerskem ni treba
bati za trajno, zanesljivo in ka-
kovostno dobavo elektriËne ener-
gije v vsakem trenutku.

SreËko Lesjak

RP Celje na predvideni lokaciji
bi se namreË poveËale napajalne
zmogljivosti celjskega obmoËja za
okrog 120 MW, del »teækega vo-
da« DV 2x 110 kV Podlog-Lipa I
in II pa bi prevzel vlogo, za kate-
ro je bil zgrajen. Zato je Eles
vkljuËil objekt RP 110 kV Celje v
srednjeroËni naËrt za pripravo
gradnje.

DV 110 kV
Laπko-Brestanica
DV 110 kV Laπko-Brestanica so
zgradili Nemci leta 1943 v dolæini
29 kilometrov in je πe edini tovr-
stni daljnovod z lesenimi drogovi
(65 kosov) ter jeklenimi stebri (71
kosov) v celotnem Elesu. V prete-
klosti je imel DV 110 kV Laπko-
Brestanica izjemno pomembno
vlogo pri napajanju obmoËij Po-

in bo po zagotovilih razvojnikov
za prihodnje obratovanje tega
dela omreæja postala nepotrebna
oziroma bi se lahko opustila. V
zvezi s tem je Eles æe v minulem
letu naËrtoval dokonËen izklop
ter odstranitev tega daljnovoda,
vendar pa tega zaradi pomanjka-
nja denarnih sredstev ni uresni-
Ëil, tako da naj bi to opravil letos.
Pri tem so predstavniki Elektra
Celje izrazili zanimanje za del ob-
stojeËe trase tega daljnovoda.
Ob koncu sreËanja, ki je poteka-
lo v sproπËenem in prijateljskem
ozraËju, je bilo jasno izraæeno,
da se bo tudi z novima vodstvoma
nadaljevalo zelo dobro sodelova-
nje, ki so ga pred leti vzpostavili
zdaj æe upokojeni direktorji
Franc Strniπa, Joæe BertalaniË in
Marjan Æumer na celjski strani

47

Foto SreËko Lesjak

RTP Laπko
je primer
zglednega

sodelovanja
med

Elesom in
distribucijo.
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TP 110/20 kV Laπko se je
zaËel omenjati v razvoj-
nih πtudijah EIMV æe le-
ta 1981, ko naj bi se za-

radi naraπËanja porabe elektriË-
ne energije, zagotavljanja potreb-
ne rezerve in sprejetih dolgoroË-
nih usmeritev razvoja (stopnje-
vanje napetosti - napajalna 110
kV in razdelilna 20 kV) pojavlja-
le potrebe po zgraditvi novega
RTP-ja na tem obmoËju æe v letu
1985. Zaradi tehniËnih in gospo-
darskih razmer pa se je nato ta
letnica premaknila na leto 1987,
ko so se zaËeli pogovori glede lo-
kacije RTP-ja, na podlagi katerih
je bil izdelan Projekt predhodnih
del za prostorske in tehnoloπke
reπitve, temu pa je sledila πe izde-
lava Idejnega projekta v letu
1990. Zaradi znanih razmer, ko
je po letu 1991 padla poraba
elektriËne energije, je Elektro
Celje, d. d., naroËilo skupaj z
drugimi podjetji distribucije iz-
delavo πtudije Razvoja distribu-
tivnega omreæja Slovenije. Izde-
lana πtudija je opredelila gradnjo
nove RTP v Laπkem leta 2003.
Leta 1997 se je izdelala nova πtu-
dija, v kateri se je letnica zgradi-dis
tri

bu
cij

a

tve RTP-ja pribliæala v leto 1999-
2001. Zato je bil leta 1997 izdelan
zazidalni naËrt in tehnoloπke re-
πitve RTP 110/20 kV Laπko na
novi lokaciji juæno od obstojeËe-
ga RTP 110/35 kV Laπko-Eles,
poleg tega pa je stekel postopek,
po katerem smo 10. aprila 2000
dobili na Ministrstvu za okolje in
prostor gradbeno dovoljenje za
gradnjo RTP 110/20 kV Laπko.
Na podlagi gradbenega dovolje-
nja so se zaËela izvajati gradbena
dela, ki so bila konËana ob koncu
leta 2000. V zaËetku leta 2001 so
stekla elektromontaæna dela, ki
so trajala do aprila 2003. Sledili
so funkcionalni preizkusi in od-
prava pomanjkljivosti, ki smo jih
konËali 27. januarja z uspeπno

PRAVLJEN TEHNI»NI
PREGLED RTP 110/20 kV LA©KO
O

S postopnim prehodom z 10 na 20 kV nape-
tostni nivo in ukinjanjem transformacije
35/10 kV æelimo na obmoËju Elektra Celje,
d. d., zagotoviti zanesljivo in kakovostno
oskrbo odjemalcev elektriËne energije. Za
doseganje teh ciljev smo na obmoËju mesta
Laπko in njegove πirπe okolice naredili odlo-
Ëilen korak v tej smeri in zgradili RTP
110/20 kV Laπko. Z vkljuËitvijo RTP
110/20 kV Laπko v elektroenergetski sistem
se bo na tem obmoËju dejansko zaËel proces
prehoda z 10 na 20 kV napetostni nivo.

48

R

Sodobno 110 kV stikaliπËe naj bi v prihodnje
odjemalcem zagotovilo πe zanesljivejπo in bolj kakovostno
oskrbo z elektriËno energijo.
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Ëe postaje RTP 110/35 kV Laπko-
Eles. Na vzhodnem in sredinskem
delu platoja je 110 kV stikaliπËe z
energetskima transformatorjema
(2x20 MVA). Na zahodnem delu
platoja pa se nahaja objekt za 20
kV stikaliπËe s komandnim delom
ter cestnim prikljuËkom v posta-
jo. RTP 110/20 kV Laπko je pove-
zan na elektroenergetski sistem
Slovenije preko podaljπanih dvo-
sistemskih zbiralnic. Preko dveh
transformatorskih polj in trans-
formacije 110/20 kV je prikljuËe-
no 20 kV stikaliπËe. Distribucijski
odvodi iz postaje so kabelski, po-
vezani na rekonstruirano 20 kV
omreæje. 
110 kV stikaliπËe je v nadzemni
izvedbi, zbiralnice so od obstoje-
Ëih (Elesovih) podaljπane v enaki
ravnini. Povezava opreme v
transformatorskih poljih od zbi-
ralnic do energetskih transfor-
matorjev je izvedena z nadzemni-
mi vodniki. Ob objektu (20 kV
stikaliπËe s komando) sta v razda-
lji desetih metrov dva odprta bo-
ksa za energetska transformator-
ja 110/20 kV (najveËje moËi 40
MVA). Sekundarna oprema za
110 kV je v komandnem prostoru

Dostop v prostor s celicami je iz
komandnega prostora. Celice so
med sabo povezane preko enosi-
stemskih zbiralnic in so priklju-
Ëene na dovodne celice v kabel-
skem prostoru. Dovodni celici pa
sta s kabelskimi dovodi povezane
z energetskima transformatorje-
ma. Vsi kabelski izvodi iz celic v
kabelskem prostoru potekajo
preko kabelskih nosilcev po tleh
in naprej v kabelsko kanalizaci-
jo. Sekundarna oprema za delo-
vanje 20 kV celic je montirana v
krmilni omarici celic in v ko-
mandnem prostoru postaje. Dru-
ga sekundarna oprema v ko-
mandnem prostoru omogoËa da-
ljinski nadzor in delovanje pri-
marne opreme. Postaja bo tako
brez posadke.

ZaËetek prehoda na 20 kV
napetostni nivo
RTP 110/20 kV Laπko bo zaËela
poskusno obratovati predvidoma
v zaËetku marca, ko bo del 
srednjenapetostnega omreæja na
obmoËju mesta Laπko z okolico
pripravljen na prehod na 20 kV
napetostni nivo. Prehod bo pote-
kal po etapah in bo predvidoma

opravljenim tehniËnim pregle-
dom in odloËbo Ministrstva za
okolje, prostor in energijo za po-
skusno obratovanje za dobo ene-
ga leta.

RTP Laπko je sodobno
zasnovana postaja
Nova razdelilna transformator-
ska postaja 110/20 kV Laπko v
svoji konËni obliki leæi na podalj-
πku juænega dela platoja obstoje-

v nadstropju komandnega dela
objekta. Druga tehnoloπka opre-
ma za delovanje razdelilne posta-
je pa je v pritliËja objekta.
ElektriËna oprema za 20 kV ra-
zvod je v zidanem objektu. Pri-
marni del 20 kV stikaliπËa z 20 kV
celicami v kovinski oklopljeni
izvedbi z vakumskimi izvlaËljivi-
mi odklopniki je postavljen v
nadstropju, kabelski del pa v pri-
tliËju. 

konËan do konca leta, ko bo 
celotno obmoËje na 20 kV nape-
tostnem nivoju. Z vkljuËitvijo
RTP 110/20 kV Laπko v elektroe-
nergetski sistem in prehodom z
10 na 20 kV napetostni nivo se bo
za 4.300 distribucijskih odjemal-
cev elektriËne energije na obmo-
Ëju Laπkega poveËala zanesljivost
obratovanja, izboljπala se bo 
kakovost oskrbe z elektriËno
energijo, zmanjπale obremenitve
transformatorjev in vodov ter
ustvarile doloËene rezerve za pri-
hodnost.

Gregor Milanez
49

Omeniti je treba πe glavne
dobavitelje in izvajalce, ki
so sodelovali pri gradnji
RTP Laπko: IBE Ljublja-
na - projektantske storitve,
Gradis GP Celje - gradbe-
na dela, Esotech - glavni
izvajalec elektromonta-
ænih del, Elektronabava -
dobava visokonapetostne
opreme in C&G - dobava
srednjenapetostne opreme.

Vse foto Gregor Milanez

Pogled na
20 kV

stikaliπËe.

RTP Laπko
v novi
podobi.
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odobna druæba potrebuje
za svoje delovanje vedno
veË energije. Posledica po-
veËane rabe energije je tu-

di Ëedalje veËje onesnaæevanje
okolja tako na lokalni kot na glo-
balni ravni. Zavest, da bo treba
storiti veË za ohranitev naπega
planeta, je vedno moËnejπa. Ene-
ga od vrhuncev na podroËju glo-
balnega varovanja okolja pomeni
Kyotski sporazum o omejevanju
emisij toplogrednih plinov. Nave-
deni dejavniki so tudi spodbuda
za razvoj proizvodnje elektriËne
energije iz obnovljivih virov, ki je
naËeloma do okolja prijazna in
ga ne obremenjuje z emisijami to-
plogrednih plinov, med katerimi
je z vidika proizvodnje elektriËne
energije pomemben predvsem
ogljikov dioksid.
Hkrati z naraπËajoËo zavestjo o
potrebi po ohranitvi okolja se v
zadnjih desetih letih v Evropi
vzpostavlja trg z elektriËno ener-
gijo, ki je v zadnjih letih doæivel
intenziven razvoj. Poleg πtevilnih
ugodnih uËinkov pa prinaπa trg
tudi nekatere negativne, med
drugim dokaj nespodbudno vpli-
va na razvoj do okolja prijazne

proizvodnje elektriËne energije.
Pridobivanje elektriËne energije
iz obnovljivih virov je namreË
draæje od konvencionalnih naËi-
nov pridobivanja, zato so zanj
potrebne posebne spodbude.
Upoπtevanje le trænih mehani-
zmov brez teh spodbud bi nam-
reË zelo hitro privedlo do popol-
ne ustavitve gradnje novih objek-
tov za proizvodnjo elektriËne
energije iz obnovljivih virov, po-
stopno pa tudi do ukinitve pro-
izvodnje v obstojeËih objektih za-
radi njihove træne nekonkuren-
Ënosti. 
V trænih razmerah nekaterim do-
baviteljem sicer uspeva prodajati
elektriËno energijo iz obnovljivih
virov ekoloπko osveπËenim kup-
cem po ceni, ki je viπja od træne,
vendar so koliËine tako prodane
elektriËne energije zelo majhne.
Samo z ekoloπko osveπËenostjo
nam zagotovo ne bo uspelo po-
membneje poveËati deleæa elek-
triËne energije iz obnovljivih vi-
rov. 
Za spodbujanje proizvodnje
elektriËne energije iz obnovljivih
virov so posamezne dræave spre-
jele razliËne nacionalne podpor-

ne sheme. NajveË se jih je odloËi-
lo za sistem zajamËenega odkupa
elektriËne energije iz obnovljivih
virov po vnaprej doloËenih tari-
fah, ki so za take proizvajalce ze-
lo ugodne. Sredstva, ki so potre-
bna za odkup elektriËne energije
po teh cenah, prispevajo vsi upo-
rabniki elektriËnega omreæja. Ta
sistem je uveljavljen tudi v Slove-
niji. V nekaterih dræavah upora-
bljajo πe investicijske podpore
pri gradnji objektov, sistem
obveznih predpisanih kvot in ra-
zliËne davËne olajπave. 

Zeleni certifikati so orodje
podporne strategije
Kot podpora ukrepom spodbuja-
nja proizvodnje elektriËne ener-
gije iz obnovljivih virov so se po
svetu razvili razliËni sistemi certi-
ficiranja elektriËne energije, pro-
izvedene iz teh virov. Govorimo o
trænih certifikatih proizvodnje iz
obnovljivih virov ali na kratko
kar o zelenih certifikatih. »eprav
zeleni certifikati sami po sebi πe
ne pomenijo sistema za podporo
proizvodnji elektriËne energije iz
obnovljivih virov, jih je treba
obravnavati kot orodje za izved-
bo pregledne podporne strategi-
je. Certifikati olajπujejo izvedbo
podpornih shem z oznaËevanjem,
certificiranjem in nadziranjem
proizvodnje elektriËne energije iz
obnovljivih virov. Izdani zeleni
certifikat potrjuje, da je bila ne-
kje proizvedena doloËena koliËi-
na elektriËne energije iz obnovlji-
vih virov energije, pri Ëemer 
ni pomembno, kje je bila poslana
v elektroenergetsko omreæje. Z
vzpostavitvijo sistema trænih cer-
tifikatov, ki zahteva sledenje
spremembam njihovega lastniπ-
tva, je mogoËe vzpostaviti trg, na
katerem se z vrednostjo ≈obnov-
ljivosti« energije trguje loËeno od
trgovanja z elektriËno energijo.
Zdaj na svetu obstaja veË siste-
mov zelenih certifikatov. Nekate-

ELENI CERTIFIKATI
IN POTRDILA O IZVORU
Z

Sistem RECS bo po predvidevanjih v Slove-
niji za izdajanje in trgovanje s certifikati
pripravljen æe v drugem Ëetrtletju tega leta.
Ustanovna skupπËina RECS Slovenija je bi-
la 5. februarja letos, za predsednika uprav-
nega odbora je bil imenovan dr. Milan Me-
dved iz HSE. Pomembno vlogo pri uvaja-
nju zelenih certifikatov in potrdil o izvoru
v Sloveniji ima tudi Agencija za energijo
RS, ki je bila na ustanovni skupπËini potr-
jena kot nacionalni izdajatelj certifikatov
RECS.
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ri med njimi so vzpostavljeni na
nacionalni ravni, nekateri pa so
mednarodni in se z njimi trguje
ne glede na dræavne meje. Med
mednarodnimi sistemi je v Evro-
pi najbolj razπirjen sistem certifi-
katov RECS (Renewable Energy
Certificate System), v katerega se
bo letos vkljuËila tudi Slovenija.
Pobudnik vstopa Slovenije v si-
stem RECS je bil Holding Sloven-
ske elektrarne (HSE). Ta v trgo-
vanju z zelenimi certifikati vidi
svojo poslovno priloænost, pred-
vsem s prodajo certifikatov slo-
venske proizvodnje na tuje trge,
kjer morajo dobavitelji elektri-
Ëne energije predpisane kvote
elektriËne energije iz obnovljivih
virov dokazovati s certifikati. 
Pri vstopu Slovenije v sistem cer-
tifikatov RECS ima pomembno
vlogo tudi Agencija za energijo
RS. Slovenski tim RECS, v kate-
rem sta poleg HSE in agencije, πe
MOPE in Borzen, je bila agenci-
ja, imenovana za izdajatelja cer-
tifikatov RECS. Zato smo v agen-
ciji takoj po imenovanju aprila
2003 zaËeli izvajati vse potrebne
pripravljalne dejavnosti za Ëim-
prejπnji zaËetek izdajanja certifi-
katov. S tem namenom je agenci-
ja zaprosila za Ëlanstvo v zdruæe-
nju izdajateljev zelenih certifika-
tov AIB, pripravila obmoËni pro-
tokol za Slovenijo, se lotila izbire
ustrezne podatkovne baze in iz-
brala izdajatelja proizvodnih de-
klaracij obnovljivih virov energi-
je (Production Registrar - PR) in
presojevalno telo (Auditing Body
- AB). 

RECS certifikat od izdaje
do unovËenja
Proizvajalec elektriËne energije
iz obnovljivih virov energije mo-
ra najprej izpolniti temeljne po-
goje, na podlagi katerih je upra-
viËen za certificiranje svoje pro-
izvodnje elektriËne energije. Za
svoj objekt mora izpolniti proiz-
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vodno deklaracijo, v kateri nave-
de temeljne podatke o proizvo-
dnem objektu. To deklaracijo
mora preveriti πe izdajatelj proiz-
vodnih deklaracij iz obnovljivih
virov, ki z obiskom in ogledom
objekta preveri verodostojnost
vseh podatkov, zapisanih v de-
klaraciji. Po vpisu proizvodne
deklaracije v bazo podatkov, kar
formalno stori izdajatelj certifi-
katov, ki opravlja tudi nalogo
centralnega nadzornika (Central
Monitoring Office - CMO), lahko
proizvajalec zahteva izdajo certi-
fikatov za svojo proizvedeno
elektriËno energijo. Ob vpisu mo-
ra proizvajalec plaËati tudi en-
kratno pristojbino za vstop v po-
datkovno bazo. Na podlagi odbi-
ranj πtevcev proizvedene elektri-
Ëne energije lahko proizvajalec
pri izdajatelju vloæi zahtevek za
izdajo certifikatov RECS za vso
elektriËno energijo, proizvedeno
v preteklem obdobju. Certifikati
se praviloma izdajajo za elektri-
Ëno energijo, proizvedeno v pre-
teklem mesecu, mogoËe pa jih je
izdati tudi za vso elektriËno ener-
gijo, proizvedeno od trenutka po-
trditve proizvodne deklaracije.
Certifikati se izdajajo v standar-
dni obliki; vsak posamiËni certifi-
kat pomeni dokazilo o proizvo-
dnji 1 MWh elektriËne energije iz
OVE. 
Izdaja certifikatov RECS dejan-
sko pomeni vpis ustreznega πtevi-
la izdanih certifikatov v podat-
kovno bazo. Proizvajalec pri tem
plaËa tudi izdajo posameznega
certifikata. Proizvajalec lahko
certifikate RECS proda zaintere-
siranim kupcem po træni ceni.
Vsak prenos lastniπtva mora po-
trditi izdajatelj certifikatov s pre-
nosom certifikatov v podatkovni
bazi na raËun kupca. Ko konËni
kupec æeli certifikat RECS izra-
biti na primer za izpolnjevan-
je kvote elektriËne energije iz 
obnovljivih virov, se certifikat
unovËi in s tem dejansko izniËi.
Tudi unovËenje izvede izdajatelj,
in sicer v podatkovni bazi unov-
Ëene certifikate prenese v ustre-
zen register izrabljenih certifika-
tov. 

Evropska direktiva
in potrdila o izvoru
Leta 2001 sta Evropski parla-
ment in Evropski svet sprejela di-
rektivo o spodbujanju elektriËne
energije iz obnovljivih virov

energije (Direktiva 2001/77/EC).
Ta direktiva med drugim v 5. Ële-
nu od dræav Ëlanic zahteva, da
morajo do 27. oktobra 2003
vzpostaviti sistem izdajanja potr-
dil o izvoru elektriËne energije iz
OVE (Guarantee of Origin -
GoO), ki jih je treba loËevati 
od trænih certifikatov elektriËne
energije iz OVE. Slovenija ome-
njenega dne πe ni bila Ëlanica EU,
zato bomo morali pripraviti vse
potrebno za izdajanje potrdil o
izvoru do dneva vstopa v Unijo,
to je do 1. maja letos. Agencija za
energijo RS se je zato lotila nalo-
ge priprave vsega potrebnega za
vzpostavitev sistema izdajanja
potrdil o izvoru. Glavni nalogi
pri tem bosta priprava ustrezne-
ga pravnega akta, s katerim bo-
mo doloËila evropske direktive
prenesli v slovenski pravni red,
in vzpostavitev ustrezne podat-
kovne baze. 
Najpomembnejπa razlika med
potrdili o izvoru in zelenimi certi-
fikati je v tem, da so slednji in-
strument na strani dobave (po-
nudbe), saj se izdajajo na zahte-
vo proizvajalcev, medtem ko so
potrdila o izvoru instrument, ki
se izda na zahtevo odjemalcev
kot dokaz, da jim je bila dobav-
ljena v potrdilu doloËena koliËina
elektriËne energije iz obnovljivih
virov. Potrdila o izvoru so torej
neloËljivo povezana z dobavljeno
elektriËno energijo, medtem ko
so zeleni certifikati od nje neodvi-
sni in se z njimi tudi trguje pov-
sem loËeno. Za isto koliËino proi-
zvedene elektriËne energije je
mogoËe hkrati izdati tako certifi-
kat RECS kot potrdilo o izvoru,
vendar je v takem primeru to
nujno treba ustrezno registrirati,
da ne bi priπlo do dvojnega upoπ-
tevanja iste proizvedene elektri-
Ëne energije. V trenutku unovËe-
nja enega od obeh izdanih doku-
mentov mora prenehati tudi ve-
ljavnost drugega, saj je bila v is-
tem trenutku æe uveljavljena
≈obnovljivost« te elektriËne ener-
gije. 
Potrdila o izvoru bo mogoËe upo-
rabiti za razliËne namene. Tako
bodo lahko z njimi dobavitelji
elektriËne energije dokazovali
deleæ elektriËne energije iz ob-
novljivih virov v svoji strukturi
primarnih virov za proizvodnjo
elektriËne energije v preteklem
letu, ki jo bodo, v skladu z novo
elektriËno direktivo 2003/54/EC,

vsi dobavitelji morali objaviti na
raËunih za dobavljeno elektriËno
energijo. Prav tako bo z njimi
mogoËe na dræavni ravni predpi-
sati obvezne kvote elektriËne
energije iz posameznih vrst
obnovljivih virov za dobavitelje
elektriËne energije, s Ëimer bi
lahko nadomestili sedanji sistem
zagotovljenega odkupa elektriËne
energije od kvalificiranih proi-
zvajalcev. »eprav potrdila o
izvoru v bistvu niso bila zamiπlje-
na kot træni instrument, lahko
priËakujemo, da bo v prihodnje
mogoËe z njimi tudi trgovati, na
kar se v nekaterih dræavah, na
primer Avstriji, æe pripravljajo. 

Najuspeπnejπi bodo dvojni
zmagovalci
V prihodnje se bo trgovanju z ze-
lenimi certifikati in potrdili o
izvoru pridruæilo πe trgovanje z
emisijskimi kvotami toplogrednih
plinov, ki se bo v skladu z evrop-
sko direktivo 2003/87/EC posku-
sno zaËelo æe v letu 2005, v kon-
Ëni obliki pa v letu 2008. S tem bo
v Evropi nastal nov skupni trg, ki
bo dopolnjeval skupni trg z elek-
triËno energijo, vendar bo od
njega precej tudi loËen. Seveda
bodo razmere na enem trgu vpli-
vale na razmere na drugem. Po-
manjkanje energije na energet-
skem trgu bo poveËalo vrednost
tako zelene energije kot emisij-
skih kvot, kar se bo na koncu
izrazilo tudi v obliki ustreznih
sprememb cen na trgu elektriËne
energije. Glavni cilj ustvarjalcev
omenjenih sekundarnih trgov je
najbræ bil kar najbolje izrabiti
razpoloæljive energetske vire in
ob tem kar najmanj obremenje-
vati okolje z emisijami toplogre-
dnih plinov in drugih okolju πko-
dljivih snovi. Komur bo na tem
trgu v poπtenem konkurenËnem
boju uspelo iztræiti najveË, bo
dvojni zmagovalec, saj bo lahko
obogatel s svojim prispevkom k
ohranitvi naπega planeta priho-
dnjim rodovom. Upajmo, da bo-
do med temi zmagovalci tudi slo-
venska podjetja!

Gorazd ©kerbinek
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V OSPREDJU OSTAJA PASOVNA ENERGIJA

NA DNEVNEM TRGU UDELEÆENCI PODAJO VE» NAKUPNIH KAKOR PRODAJNIH PONUDB
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PRODANA ELEKTRI»NA ENERGIJA PO URAH
V JANUARJU 2004

SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU IN VREDNOST SLOeX
V JANUARJU 2004

©TEVILO PODANIH PONUDB IN SKLENJENIH POSLOV
NA DNEVNEM TRGU ELEKTRI»NE ENERGIJE

©tevilo podanih ponudb in sklenjenih poslov
se je na dnevnem trgu januarja v primerjavi z
januarjem lani zmanjπalo. Skupno πtevilo po-
danih nakupnih ponudb je bilo namreË skoraj
enako lanskemu, to je 1.237, in se je v primer-
javi z januarjem 2003 zniæalo za 6 odstotkov.
Na drugi strani pa je znaπalo skupno πtevilo
prodajnih ponudb samo 965 in se je v primer-
javi z januarjem 2003 zmanjπalo kar za 38
odstotkov. Iz primerjave πtevila podanih na-
kupnih in prodajnih ponudb na dnevnem trgu
je razvidno, da je na nakupni strani podanih
precej veË ponudb, kot na prodajni strani. To
pomeni, da je na prodajni strani manjπa kon-
kurenca kot na nakupni strani, posledica pa
so viπje cene sklenjenih poslov. Skupno πtevilo
podanih ponudb je znaπalo 2.193, kar je bilo
za 23 odstotkov manj kakor januarja lani.
Ob tem pa se πtevilo sklenjenih poslov ni soraz-
merno zmanjπalo, saj jih je bilo v primerjavi 
z januarjem 2003 le za 12 odstotkov manj.

Januarja je tako kot lani prevladoval deleæ
prodane elektriËne energije produkta pasovne
energije, ki je znaπal skoraj 93 odstotkov. Skup-
na koliËina prodane elektriËne energije pasov-
ne energije je znaπala 25.512 MWh, trapezne
energije 1.680 MWh, noËne energije 192 MWh
in urne energije 98 MWh. V primerjavi z li-
kvidnostjo produkta pasovne energije so drugi
standardizirani produkti zaradi manjπe po-
nudbe in povpraπevanja precej manj likvidni.
Med vsemi standardiziranimi produkti so urni
produkti najmanj likvidni, pri Ëemer januarja
sploh ni bilo poslov z vsemi urnimi produkti.
NajveËja koliËina prodane elektriËne energije
je bila za urna produkta 16 in 17, kar se uje-
ma tudi z najveËjo koliËino prodane elektriËne
energije 1.183 MWh/h za ta dva urna bloka
po vseh standardiziranih produktih skupaj.
Zaradi velike likvidnosti produkta pasovne
energije je znaËilnost trgovanja na slovenskem
trgu zelo majhna razlika med prodanimi koli-
Ëinami elektriËne energije po razliËnih urah,
najveËja razlika znaπa komaj 96 MWh. Naj-
manjπa skupna prodana koliËina elektriËne
energije je bila za urna bloka 2 in 5. 

Januarja letos je trgovanje na organiziranem
dnevnem trgu elektriËne energije potekalo pre-
cej umirjeno. Z izjemo dveh trgovalnih dni v
zaËetku januarja, za katera je potekalo trgo-
vanje πe v preteklem letu in ni bilo prodane
elektriËne energije, se je povpreËni dnevni pro-
met prodane elektriËne energije gibal okrog
950 MWh, kar sestavlja pribliæno 3-odstotni
dnevni deleæ prodane elektriËne energije na
dnevnem trgu v primerjavi s celotno porabo
elektriËne energije v Sloveniji. Skupna koliËi-
na prodane elektriËne energije je januarja
znaπala 27.482 MWh. Zanimivo je bilo giba-
nje tedenskega indeksa SLOeX, ki se je od pr-
vega tedna januarja z vrednosti 4.021 zviπal
kar za dobrih sto odstotkov, na vrednost
8.360 v petem tednu. PovpreËna cena vseh
sklenjenih poslov januarja znaπa 6.915 tolar-
jev/MWh in se je zviπala za 14 odstotkov v
primerjavi s povpreËno meseËno januarsko ce-
no v minulem letu.

VES JANUAR RAST INDEKSA SLOEX 
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oncentracija v panogi
je zelo pomemben indi-
kator merjenja træne
strukture, predvsem

pomembna je koncentracija po-
nudbe. Meri stopnjo træne domi-
nacije oziroma stopnjo oligopola,
nanjo pa vplivata πtevilo podjetij
na trgu in relativna velikost teh
podjetij. V pogojih monopola ali
oligopola træna moË podjetjem
namreË omogoËa, da vplivajo na
cene, uËinkovitost, inovativnost
ipd. Sam poloæaj podjetja z veli-
ko træno moËjo pa πe ni kazniv in
tudi ni nujno, da ta podjetja svo-
jo træno moË tudi izkoristijo. 
V obeh zakonodajah - slovenski
in evropski - ni prepovedan prev-
ladujoËi poloæaj podjetja na trgu,
temveË zloraba takπnega poloæa-
ja. Zakonodaja Evropske unije
prevladujoËega poloæaja podjetja
ne opredeljuje πtevilËno, po slo-
venski zakonodaji pa ima prevla-
dujoËi poloæaj tisto podjetje, ki
na trgu zavzema veË kakor 40-
odstotni træni deleæ. »e gre za dve
podjetji ali veË, se za opredelitev
prevladujoËega poloæaja na trgu
upoπteva 60-odstotni træni deleæ.
Zakonodaja Evropske unije
opredeljuje prevladujoËi poloæaj
podjetja preko prakse in nato po-
da oceno verjetnosti takπnega po-
loæaja.
V obeh zakonodajah obstaja se-
znam, na katerem so dejanja, ka-
terih prepovedi ni treba posebej
dokazovati. Ta dejanja so diskri-
minacija, omejevanje proizvod-
nje, vezana trgovina in postav-

ljanje nepraviËnih cen. Obe za-
konodaji doloËata, da lahko pri-
stojni organi ugotovijo dopu-
stnost prevladujoËega poloæaja
na trgu (podjetje svojega poloæa-
ja ne zlorablja) ali pa ga prepove-
jo (podjetje prevladujoË poloæaj
zlorablja). Krπitelju se naloæi de-
narna kazen. Zakonodaja Ev-
ropske unije ne predvideva plaËi-
la odπkodnine prizadetim podje-
tjem, slovenska zakonodaja pa
takπno odπkodnino predvideva.
Z izrazom ≈stopnja koncentraci-
je« oznaËujemo skupni træni de-
leæ najveËjih podjetij v panogi.
Stopnja koncentracije je nepon-
derirana vsota trænih deleæev do-
loËenega πtevila najveËjih podje-
tij na trgu. Izraæena je v odstot-
kih in zavzema vrednosti med 0
in 100.
Eden izmed primarnih namenov
liberalizacije trga elektriËne
energije je bil poveËanje konku-
rence na trgu elektriËne energije
ter posredno uvajanje konkuren-
ce v monopolne dejavnosti. Ta
namen je bil do neke mere tudi
doseæen, toda v nekaterih dræa-
vah so po odprtju trga nastali 
oligopoli. Tako stanje poveËuje 
moænost internih subvencij na
dræavni in mednarodni ravni in
zmanjπuje relativno moË regula-
torja. To πe posebej velja za dræa-
ve pristopnice, kjer imajo velika
podjetja, kot je EdF, veËji pro-
met od BDP-ja dræav, v katere
vlagajo.
Proces liberalizacije v Evropi je
poveËal koncentracijo podjetij v

sektorju elektroenergetike in ta-
ko omogoËil poveËanje prevlade
manjπega πtevila podjetij na trgu
elektriËne energije. Po mnenju
poroËevalca glede napredka v
izvajanju direktive o liberalizaci-
ji trga elektriËne energije v evrop-
skem parlamentu C. Thurmesa
morajo dræave EU zaradi nasta-
janja oligopolov ukrepati, saj
prevladujoËa podjetja na trgih
laæje uporabijo svoj veËji vpliv in
v kljuËnih trenutkih lahko izko-
ristijo svoj prevladujoË poloæaj
ter v nasprotju s pravili zakona o
varstvu konkurence spremenijo
cene elektriËne energije v neæele-
no smer.

Teænje zdruæevanj
in prikljuËitev
v Evropski uniji 
V letih 2000 in 2001 je v Zahodni
Evropi priπlo do 35 zdruæitev in
prevzemov, kar je veliko v pri-
merjavi z letoma 1998 in 1999, ko
jih je bilo 15. V primerjavi z Veli-
ko Britanjo, kjer so zdruæitve in
prevzeme izvedla predvsem ame-
riπka podjetja, je bilo tipiËno za
Zahodno Evropo, da so podjetja
iz ZDA igrala manjπo vlogo in so
bila v te procese vkljuËena ev-
ropska podjetja. 
NajveË zdruæitev in prikljuËitev
je bilo izpeljanih v NemËiji. VeËi-
noma je πlo za primere, da so
nemπka podjetja kupovala druga
nemπka podjetja na podroËju
oskrbe z elektriËno energijo. Med
letoma 1998 in 2002 se je v nem-
πkem elektroenergetskem sektor-
ju zgodilo 23 zdruæitev. NajveËja
zdruæitev v Evropi je vkljuËevala
E.ON, drugega najveËjega nem-
πkega proizvajalca elektriËne
energije, in Ruhrgas, najveËje
nemπko podjetje na podroËju ze-
meljskega plina. Na nemπkem tr-
gu so tako nastale oligopolne ra-
zmere. Tri najveËja podjetja pa
so v NemËiji po podatkih Evro-
stata leta 2000 obvladala 64 od-

ONCENTRACIJE NA TRGU
Z ELEKTRI»NO ENERGIJO
K

Proces liberalizacije v Evropi je poveËal kon-
centracijo podjetij v sektorju elektroenergetike
in tako omogoËil poveËanje prevlade manjπega
πtevila podjetij na trgu elektriËne energije.

K
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stotkov vsega trga. Na avstrij-
skem trgu je bilo do leta 2002 ve-
Ëje πtevilo samostojnih podjetij z
lastno proizvodnjo in distribuci-
jo, v zadnjem Ëasu pa smo tudi v
Avstriji priËa procesom koncen-
tracije, vrsta avstrijskih elektro-
energetskih podjetij se je zdruæi-
la v skupino Energie Allianz. Le-
ta je skupaj z APT-jem, najpo-

membnejπim trgovcem z elektri-
Ëno energijo v Avstriji leta 2002
napovedala zdruæitev, ki pa je v
presoji pri evropski komisiji.
Zdruæeno podjetje naj bi namreË
na avstrijskem trgu doseglo 72-
odstotni træni deleæ. 
Francoski trg ostaja relativno za-
prt za tuje dobavitelje, saj na tr-
gu πe vedno prevladuje podjetje
Electricité de France (EdF). Za-
radi πtevilnih pritoæb tujih trgov-
cev in pritiskov organov Evrop-
ske unije pa so se v letih 2002 in
2003 ovire za vstop tujih trgovcev
na francoski trg kljub vsemu ne-
koliko sprostile. Leta 2000 naj bi
po podatkih Evrostata imeli naj-
veËji trije proizvajalci elektriËne
energije v rokah 92 odstotkov vse
proizvodnje, pri Ëemer ima daleË
najveËji træni deleæ EdF.
Graf 1, ki nam prikazuje skupni

træni deleæ treh najveËjih proi-
zvajalcev elektriËne energije na
nacionalnih trgih po dræavah,
pokaæe, da imajo v veË kakor po-
lovici izbranih evropskih dræav
najveËja tri podjetja veË kakor
70-odstotni træni deleæ na trgu
proizvodnje elektriËne energije.
To kaæe na visoko koncentracijo
na teh trgih. 
Seveda nam træni deleæ najveËje-
ga ali treh najveËjih podjetij na
trgu pokaæe le delno sliko. Upoπ-
tevati je treba delovanje trga, s
poudarkom na praksah izkrivlja-
nja delovanja trga. Prav tako je
pomembno lastniπtvo najveËjih
podjetij. »e imajo vsa podjetja
preteæno istega lastnika in Ëe je to
πe dræava, nam podatek o stopnji
koncentracije pove πe precej
manj.
Graf 2 prikazuje gibanja rasti Ëe-

Vir: EC: COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Second benchmarking report on the implementation of the internal electricity and gas market, 7.4.2003

Vir: International Energy Outlook 2003, Electricity, 2003

Graf 1:
Skupni træni deleæ treh najveËjih proizvajalcev elektriËne energije po dræavah

Graf 2:
©tevilo Ëezmejnih zdruæitev in pripojitev v sektorju elektriËne energije v zahodni Evropi 1998-2002
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Graf 3:
Vrednost prevzemov EdF, Eon, RWE, Enel, Vatenfall, Endesa in Electrabel, 1996-2001

Graf 4:
Vlagatelji v elektroenergetski sektor v dræavah kandidatkah za vkljuËitev v EU

Graf 5:
Deleæ posameznih proizvajalcev v slovenski proizvodnji elektriËne energije, napoved za 2004

Vir: Antony Froggatt: The Changing fortunes of the EU’s energy market, 2003

Vir: HSE, Energija, december 2003

Vir: EU Enlargement Watch, The Liberalisation and privatisation of gas and electricity sectors
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zmejnih zdruæitev in prikljuËitev
v sektorju elektrogospodarstva v
Evropi v obdobju od 1998 do
2002 Opazimo lahko, da teænje
zdruæevanj podjetij ne obstajajo
le znotraj dræav EU, temveË tudi
med dræavami. ©tevilo Ëezmejnih
zdruæitev je bilo leta 2001 kar πti-
rikrat viπje kakor leta 1998, med-
tem ko se je leta 2002 ponovno
zmanjπalo na 10.
ResniËen razmah prevzemov in
zdruæitev je lepo razviden tudi iz
grafa 3 (vrednost prevzemov
EdF, Eon, RWE, Enel, Vatenfall,
Endesa in Electrabel, 1996-
2001), kjer opazimo, da se je sa-
mo v letih 1999-2001 vrednost
prevzemov nekaterih veËjih iz-
branih podjetij veË kakor pode-
seterila (z okrog 1 milijarde evrov
leta 1996 na veË kakor 40 mili-
jard evrov leta 2001).

Glavni
investitorji
na trgu
Na trgih v dræavah pristopnicah
v EU je 80 odstotkov vseh tujih
prevzemov izpeljalo nekaj najve-
Ëjih podjetij, kot so EdF, E.ON
in RWE. E.ON je zdruæil celo vr-
sto podjetij, s podruænicami v
»eπki Republiki, na Danskem,
Madæarskem, v Italiji, Litvi, na
Nizozemskem, Norveπkem, Polj-
skem, ©vedskem, v Veliki Brita-
niji in v ZDA.
Z nakupom britanskega podjetja
PowerGen je E.ON postal drugi
najveËji dobavitelj elektriËne
energije na britanskem trgu. Ne-
katera druga evropska elektro-
energetska podjetja so prav tako
razπirila svoj vpliv po vsem sve-
tu. Podjetje Electricité de France
na primer v svojem letnem poro-
Ëilu iz leta 2001 omenja preko 40
milijonov porabnikov v 22-ih dr-
æavah. Britansko podjetje Inter-
national Power je v sredini leta
2002 poleg domaËe dræave delo-
valo tudi v ZDA, »eπki Republi-
ki, na Portugalskem, v ©paniji,
itd. 
Tudi graf 4 (vlagatelji v elektro-
energetski sektor v dræavah kan-
didatkah za vkljuËitev v EU) nam
pove, da je veËina najveËjih ev-
ropskih podjetij trgovcev z elek-
triËno energijo navzoËih v veËini
dræav pristopnic EU. To pomeni,
da zahodnoevropska podjetja πi-
rijo svoj vpliv preko sedanjih mej
EU (medtem ko obratno æal ne bi
mogli trditi). 

Procesi zdruæevanj 
in koncentracija na trgu 
v Sloveniji
Procesi zdruæevanj in koncentra-
cij elektroenergetske panoge so
opazni tudi v Sloveniji. Zaradi
odpiranja trga je bila potrebna
reorganizacija elektroenerget-
skih podjetij. Do sedaj najpo-
membnejπi dogodek na tem po-
droËju pomeni zdruæitev nekate-
rih najbolj pomembnih sloven-
skih proizvajalcev elektriËne
energije v Holding Slovenske
elektrarne - HSE. Druæba v hol-
ding povezuje Dravske, Soπke in
Savske elektrarne, Termoelek-
trarni Brestanica in ©oπtanj ter
Premogovnik Velenje, HSE In-
vest in HSE - IIP. Z ustanovitvijo
HSE je vlada Republike Sloveni-
je æelela zagotoviti enotni nastop
slovenskih proizvajalcev elektriË-
ne energije v pogojih prostega 
trga, æelela je zagotoviti izvedbo
projekta zgraditve hidroelek-
trarn na spodnji Savi in hkrati iz-
boljπati konkurenËnost proizvo-
dnih podjetij. Deleæ HSE na trgu
proizvodnje elektriËne energije je
visok, saj znaπa okrog 65 odstot-
kov celotne slovenske proizvod-
nje. Skupaj πe z drugima najve-
Ëjima slovenskima proizvajalce-
ma elektriËne energije pa ima
okrog 95-odstotni træni deleæ.
Tudi na podroËju distribucijskih
podjetij obstajajo naËrti za zdru-
æevanje javnih podjetij. Vlada
RS je namreË leta 2003 naloæila
javnim podjetjem za distribuci-
jo elektriËne energije - Elektru
Ljubljana, Elektru Primorska,
Elektru Celje in Elektru Maribor
- enotno opravljanje dejavnosti
upravljanja distribucijskega om-
reæja na celotnem obmoËju dræa-
ve znotraj ene pravne osebe. Te
dejavnosti naj bi pripeljale do
ustanovitve nove druæbe najpo-
zneje do 1. januarja 2005. Svojo
odloËitev za zgoraj omenjeno
zdruæevanje je vlada utemeljila z
dejstvom, da se z deregulacijo ra-
zmere tudi na podroËju distribu-
cije spreminjajo, kar tudi navaja
na smiselnost izvajanja javne
sluæbe v okviru ene pravne ose-
be. Takπna ureditev naj bi bila po
mnenju vlade potrebna zaradi
gospodarnosti, enotnih pogojev
dostopa do omreæja za celotno
Slovenijo, skladnega razvoja om-
reæja in kakovosti oskrbe, in teh-
niËne izvedljivosti zaradi napred-
ka tehnologije.

V medijih pa se v zadnjem Ëasu
pojavljajo informacije, da naj bi
se podroËje povezovanja elektro-
distribucijskih podjetij uredilo
drugaËe; ustanovila naj bi hol-
ding slovenske elektrodistribuci-
je, ki naj bi potem za posamezne
dejavnosti ustanavljal hËerinska
podjetja (in imel nadzor nad nji-
mi). S povezovanjem slovenskih
distribucijskih podjetij naj bi se v
HSD zdruæile nekatere skupne
funkcije, ki bi ustvarile sinergijo
v celotnem elektrodistribucij-
skem sistemu. Skupne funkcije se
kaæejo pri upravljanju, skupnem
naËrtovanju in strategiji razvoja,
træenju in skupni nabavi, skup-
nih standardih vzdræevanja, 
skupni pripravi strateπkih πtudij
ter pri ustanovitvi dodatnih de-
javnosti.
Ugotavljamo torej lahko, da so
procesi koncentracije opazni tudi
v Sloveniji in imajo odloËilen
vpliv na delovanje trga. Po eni
strani je koncentracija potrebna
in ima πtevilne pozitivne posledi-
ce. Ugotavljati in prepreËevati pa
je treba tudi negativne posledice
z vidika izkoriπËanja prevladu-
joËega poloæaja. Po mojem mne-
nju utegne imeti Urad za varstvo
konkurence v zvezi s tem nekate-
re resne pomisleke.

mag. Klemen Podjed
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RUSIJA 
YUKOS IN SIBNEFT
SE DOKON»NO RAZHAJATA
NajveËji delniËarji ruskih naftnih druæb Yu-
kos in Sibneft so se v zaËetku februarja, deset
mesecev po dogovoru o zdruæitvi, odloËili, da
uradno odpovedo oblikovanje skupnega po-
djetja, ki bi s tem postalo Ëetrti najveËji proi-
zvajalec nafte na svetu. Kot so se dogovorili,
bodo lastniki Sibnefta (najveËji med njimi je
Millhouse Capital) vrnili tri milijarde dolar-
jev, ki jih jim je izplaËal Yukos, in 32 odstot-
kov delnic tega podjetja. Obratno pa bodo
delniËarji Yukosa nekdanjim lastnikom vrni-
li 92 odstotkov delnic Sibnefta. Dogovor o
prevzemu je namreË predvideval, da bodo la-
stniki slednjega za omenjeni deleæ dobili 32
odstotkov Yukosa in tri milijarde dolarjev
gotovine. Yukos je del dogovora izpolnil ok-
tobra lani, vendar se Sibneft kljub temu ni
æelel vkljuËiti v skupni poslovni sistem zara-
di aretacije nekdanjega direktorja Mihaila
Hodorkovskega, ki je obtoæen utaje davkov
in zaprt æe nekaj mesecev. Podjetje je tako πe
naprej delovalo samostojno, Yukos pa je za-
radi tega tudi napovedal toæbo, a se ji je ob
preklicu dogovora o zdruæitvi odpovedal.
STA
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o CRM imajo podjetja
predvsem zelo nerealna
priËakovanja. Zunanji
svetovalci imajo nalogo

odpraviti te sodbe in odkriti ome-
njene napake. To zahteva pred-
vsem dobre izkuπnje v projekt-
nem menedæmentu in izoblikova-
na mehka orodja, torej osebno in
socialno kompetenco.

Kaj je CRM?
Kakor pri vseh drugih, lahko tu-
di pri definiciji pojma CRM na-
polnimo celo knjiænico. V praksi
razumemo CRM kot prepletenost
mehkih in trdih dejavnikov. K
mehkim dejavnikom sodijo teme-
lji filozofije in mehka orodja, k
trdim pa procesi in tehnika. Na
podlagi vrednotenja kupca, ki so-
di v srediπËe delovanja podjetja,
lahko pride do procesa, ki ga ra-
zvijajo zaposleni (sodelavci) na
podlagi svoje lastne in socialne
odgovornosti, tako da vse proce-
se in dogajanja v podjetju vodijo
in uresniËujejo v skladu z zahte-
vami kupcev. Ta postopek podpi-
ra dobro razvita in ≈zrela« pro-
gramska oprema, s katero se
oblikujejo in dokumentirajo na-
Ëini delovanja v podjetju.
Prav v podjetjih, ki se ukvarjajo
s træenjem elektriËne energije, so
zaËeli v Ëasu liberalizacije ener-

getskega trga pripisovati CRM
vedno veËji pomen. Njihovi pro-
dukti in storitve so skorajda
identiËni. Prav zato lahko pome-
ni v podjetje vpeljan CRM enega
glavnih znanilcev razlikovanja.
Ali so stroπki in uporabnost v
pravem razmerju, je odvisno od
veË dejavnikov. K temu sodijo
med drugim potencialni kupci
oziroma ciljne skupine, moæni
uËinki navzkriæne prodaje in pri-
Ëakovani notranji stroπek pro-
jekta. Paleta produktov je lahko
usmerjena k ciljni skupini samo,
Ëe so poznani interesi, priËakova-
nja in strukture ciljnih skupin.
Ta stroπek je upraviËljiv pred-
vsem pri velikih in srednje veli-
kih kupcih. Pri kupcih iz struk-
tur gospodinjstev je pri tem treba
skrbno presoditi, ali s CRM re-
sniËno lahko doseæemo kakrπne
koli prednosti za podjetje.
Pri uvajanju CRM se je pokaza-
lo, da je mnogo stvari potekalo
veliko teæje, kot je bilo sprva pri-
Ëakovati. Pravzaprav je CRM v
bistvu zelo smiseln, poveËuje do-
biËek podjetja in dosega konËni
cilj: notranje usklajeno in enotno
komunikacijo s kupci in veliko
vezanost kupca na podjetje.
Kako lahko dejansko v prakso
prenesemo na papirju zelo uspe-
πen CRM?

Bistvo: z doslednim uvajanjem in
uporabo πtirih stebrov: filozofija
- Ëlovek - procesi - tehnika.

Filozofija
Pri nadomestljivih oziroma za-
menljivih produktih in storitvah
energetske dejavnosti sta usmer-
jenost h kupcem in komunikacija
bistvena razlikovalna træna de-
javnika. Usmerjenost h kupcem
preko CRM naj ne bi bila zgolj
retoriËna. Uveljaviti se mora kot
temeljni sestavni del v filozofiji in
kulturi podjetja, prav tako pa tu-
di v vedenju zaposlenih.
Prva naloga torej pomeni, odgo-
voriti na vpraπanje, ali je podje-
tje, ki se ukvarja s træenjem elek-
triËne energije in je usmerjeno h
kupcem ter ima med zaposlenimi
uveljavljeno in sprejeto doloËeno
kulturo, sposobno uspeπno obli-
kovati proces CRM. Pri tem naj
bi se od samega vodstva podjetja
pa vse do najniæjega delovnega
mesta oblikovala kar najbolj ho-
mogena predstava o jedru pri-
stojnosti, sposobnosti in predno-
sti podjetja, kakor tudi o odnosu
zaposlenih (podjetja) do kupcev.
Naloga PR-oddelka v podjetju je,
da o teh predstavah komunicira
notranje, to je v podjetju, in zu-
nanje, v okolju podjetja. Tu je
tudi osrednja loËnica med bese-
dami in dejanji podjetja. Tako je
CRM neposredno povezan tudi z
oblikovanjem in negovanjem imi-
dæa podjetja.

»lovek - zapostavljeno
mehko orodje
»lovek je postavljen v srediπËe
CRM. Pri tem zagotovo ni dovolj
samo, da smo usmerjeni h kup-
cem. Veliko bolj morajo misel-
nost CRM Ëutiti zaposleni v po-
djetju. CRM ponuja temelje
usmerjenosti h kupcem, s kateri-
mi morajo zaposleni æiveti. Kako
je to mogoËe uporabiti v praksi?
»e je CRM sredstvo komunicira-
nja, je prvi pogoj, da mora vsak
zaposlen, ki ima posredno ali ne-
posredno opraviti s CRM, imeti
doloËeno osebno in socialno od-
govornost in razpolagati s temelj-
nimi znanji retorike, vodenja po-
slovnega pogovora in mene-
dæmenta konfliktov. 
Predvsem kljuËni uporabniki, ki
zastopajo strokovne oddelke in
sodelujejo v projektih CRM, mo-
rajo biti sposobni strokovno ra-
zmiπljati, voditi produktivne po-

RM
IN TEHNIKA
C

Sploπno veljavna in razπirjena razlaga za
CRM (Customer Relationship Management)
velja, da je to tehnika, ki se je znaπla v oddel-
ku informatike, njene dejanske prednosti pa
naj ne bi bile znane oziroma so pravzaprav
teæko razpoznavne. Ta kliπe se bolj ali manj
zelo pogosto potrjuje, predvsem zato, ker po-
djetja niso opravila nujne, s tem povezane,
domaËe naloge, sprejela pa so nerealne Ëasov-
ne in projektne naËrte. 

D
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govore in razreπevati morebitne
konflikte, da ne bi po nepotreb-
nem oteæevali razvoja projekta
CRM. Pri tem je zelo pomemben
proces treninga, ki upoπteva po-
sebnosti v podjetju in ima v os-
predju predvsem prednosti, ki
jih bo podjetje s tem pridobilo.
Takπen proces treninga mora iz-
hajati iz πolanja o funkcionalno-
sti CRM. Samo s podrobnim pre-
gledom procesov v podjetju in
njihovim prenosom v neposredno
uporabo v vsebinah treninga je
mogoËe doseËi dolgoroËen uspeh.
Najpomembnejπi pogoj πe vedno
ostaja osebna in socialna odgo-
vornost zaposlenih, kajti pri tem
uporabljena deviza - veË proce-
sov in manj programskih proce-
sov - zahteva tesno povezanost
mehkih orodij in tehniËnih tre-
ningov. Ne gre torej za to, da bi
poudarili tehniËne moænosti in
≈igraËkanje«, temveË da bi za
vsakega posameznika pridobili
uporabne koristi.

Procesi
Svojo popolno delovanje ponuja
in razkriva CRM programska
oprema predvsem takrat, ko jo
uporabimo in vpeljemo usmerje-
no k procesom. To premika po-
djetja v poloæaj, da so pripravlje-
na in znajo uporabiti tudi vse
analitiËne funkcije CRM. V prvih
korakih sodi k temu tudi natan-
Ëna opredelitev ciljev, ki jih æeli
podjetje doseËi. Cilji morajo biti
med drugim operacionalizirani in
opredeljeni s πtevilkami. Izjave,
kot so ≈æelimo skrajπati Ëas od-
zivnosti na vpraπanja kupcev« ali
≈æelimo kupcem prilagojeno ko-
munikacijo«, seveda niso dovolj.
Za koliko æelimo skrajπati Ëas od-
zivnosti na vpraπanja kupcev?
Kdo komunicira, po katerih ka-
nalih, s katerimi kupci? Kateri
oddelki imajo neposredno opra-
viti s CRM? Kdo mora imeti do-
stop do katerih informacij? Kate-
re kampanje naj bi bile podprte s
programsko opremo? Ta in mno-
go drugih vpraπanj morajo biti
natanËno opredeljena v opredeli-
tvi zastavljenih ciljev.
Temu sledi poπten posnetek sta-
nja procesov, ki naj bi bili presli-
kani v programsko opremo
CRM. K temu priπtevamo: pro-
dajo, kampanjski menedæment,
servis, menedæment pritoæb in
klicni center. Vsako podjetje bo
doloËilo lastna podroËja, v kate-

rih je treba nameniti posebno po-
zornost usmerjenosti h kupcem.
Na tem mestu je domaËa naloga,
ciljno iskati πibke toËke in voditi
analizo procesov. Samo tisti, ki
natanËno poznajo svoj prodajni
proces, bodo lahko dobro in
uËinkovito uporabljali posamez-
ne sestavne dele prodaje v siste-
mu CRM oziroma sistem prilaga-
jali morebitnim novim zahtevam.
Prav na tej toËki se lahko pojavi
posebna dinamika. Tako je na
primer zelo poznana in razπirje-
na prodajna metoda prodaje re-
πitev (ang. Solution Selling) æe im-
plementirana v CRM vodilnih
proizvajalcev. Reπitev Solution
Selling, ki jo je razvilo ameriπko
podjetje Sales Performance In-
ternational, ponuja zelo jasno in
strukturirano vodilo k definiciji
implementacija lastnega procesa
prodaje. Bistvo postopka je stro-
ga veËsmerna opredelitev kupca.
Prodajalec s to metodologijo pri-
dobi vodilo (rdeËo nit), iz katere-
ga je kadar koli moË razpoznati,
katere stopniËke uspeπnega pro-
dajnega koncepta je pravkar
osvojil, katere teæave bodo πe na-
stopile in katere korake πe mora
narediti. Menedæment prodaje
lahko z uporabo procesa uporab-
nih prodajnih reπitev ponudi to-
Ëne prodajne napovedi in usmer-
ja sodelavce v prodaji k dosega-
nju prodajnih ciljev.
Prodaja bo dosegla velike uËinke
in izboljπanje kazalnikov pred-
vsem takrat, ko bodo vsi sodelav-
ci obvladali to metodologijo,
opravili ustrezen trening oziroma
izobraæevanje in v programski
opremi naπli tudi osvojen (nau-
Ëen) prodajni proces. To jim olaj-
πa obvladovanje podatkov in pri-
naπa veËje uËinke.
©ele takrat, ko bodo ≈obdelani«
vsi naπteti dejavniki, se zaËnejo
postavljati tehniËna vpraπanja in
izbira ustrezne programske opre-
me in njena implementacija.

Implementacija CRM -
tehniËni vidik
Pri implementaciji je bilo πe ne-
dolgo tega sliπati, da niso uspeπni
dolgoroËni ≈mamut projekti«,
temveË tiste reπitve, ki se uveljav-
ljajo korak za korakom in se lah-
ko zlahka in hitro uveljavijo tudi
v praktiËni uporabi.
Glavni tehniËni pogoj je izdelava
obveznega zvezka. Slednji ima
naslednjo strukturo:

1. izdelava lastnih poslovnih pro-
cesov,

2. ponudnik in izbira program-
ske opreme,

3. oblikovanje pogodbe,
4. kontroling pogodbe,
5. vodenje projekta.
Za toËko ponudnika in izbire
programske opreme lahko na
primer uporabimo naslednje kri-
terije:
- aktualnost programske opreme,
- uporabnost na veË podroËjih

(internet, zunanje storitve,
mreæa),

- zvezna struktura,
- moænost vzpostavitve vmesni-

kov z drugimi programskimi pa-
keti,

- enkratna konfiguracija - uporab-
na na veË podroËjih,

- moænost prilagoditev in aktuali-
zacije,

- πiroke moænosti integracije,
- podpora po veË prodajnih kana-

lih in servisna sluæba za kupce.
Prav tukaj se v praksi veËkrat
pojavljajo nepravilnosti, prav
zato namreË prihaja do izgub za-
radi nepravilnih procesov dela in
dodatnih stroπkov.
Nadalje je pomembno, da ima iz-
brana programska oprema:
- zrelo tehniËno podporo,
- da obstajajo obseæne dokumen-

tacije in izkuπnje,
- da lahko izpolnjuje obπirne in

daljnoseæne funkcije,
- integracija z internetom, krmi-

ljenje poteka dela,
- da obstaja πiroka moænost inte-

gracije z drugimi produkti.

Povzetek
NajveËje prihranke omogoËa
CRM predvsem takrat, kadar so
glavni stebri filozofija - Ëlovek -
procesi - tehnika usklajeni. Prav
ta stroπek povezovanja je najteæji
in najveËji izziv. Samo tako nam-
reË lahko s CRM doseæemo pove-
Ëanje uËinkovitosti in uspeπno
uvajanje projektov. »e morebiti
odpade kateri od elementov, je
ogroæena uspeπnost celotnega
projekta.
Cilj CRM, doseËi zaupanje kup-
ca, lahko doseæemo samo tako,
da v podjetju obstaja zavest o po-
zitivnih uËinkih in moænostih, ki
jih ponuja prav CRM.
Natalia FrankoviË
(priredba po Jens Wemheuer, Customer Rela-
tionship Management (CRM) - Management
und Technik, emw, Zeitschrift für Energie,
Markt, Wettbewerb, 4/03 - Avgust 2003,
stran 54-57)
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zobraæevalni center elektro-
gospodarstva Slovenije je v
zadnjih nekaj letih potrdil
poslanstvo specializiranega

uËnega centra, ki za zaposlene v
elektrogospodarskih in drugih
podjetjih v okviru pridobivanja
poklicnih kvalifikacij izvaja nji-
hovim potrebam prilagojene izo-
braæevalne programe. O uspe-
πnosti dela zaposlenih v centru
oziroma viπje strokovne πole pri-
Ëa tudi podatek, da je πolanje
konËala æe πesta generacija diplo-
mantov izobraæevalnega progra-
ma Elektroenergetika ter prva
generacija diplomantov izobraæe-
valnega programa Elektronika.
Ob uspeπnem koncu πolanja je
ICES za diplomante pripravil
slavnostno podelitev diplom. Ob
tej priloænosti pa so izdali zbor-
nik s predstavitvijo prehojene
poti in imeni vseh dosedanjih di-
plomantov.

Znanje - edina pot
v Evropo
Kot je povedal dr. Janez Hrova-
tin, ki je diplomantom spregovo-
ril v imenu predavateljev, æivimo
v obdobju velikih sprememb, v
katerem smo lahko uspeπni le z
nenehnim prilagajanjem novim
tehnologijam, izdelkom in mo-
ænostim, ki jih moramo tudi stro-
kovno razumeti, da smo lahko

uspeπni. V nove odnose evropske
skupnosti in povezave naπega
gospodarstva v okviru Evrope,
lahko vstopamo ne le z diplomo
elektroinæenirja, temveË obogate-
ni z novimi znanji, ki so temelj za
visoko kakovost dela v teh pokli-
cih. Res je, da tehniËni poklici ni-
so veË v ospredju druæbenega do-
gajanja, πe veË, vodilna delovna
mesta praviloma pripadajo dru-
gim, vendar pa brez tehnikov, v
naπem primeru elektroenergeti-
kov in elektronikov, ne gre, saj
ravno proizvodno delo daje do-
dano vrednost naπemu gospodar-
stvu. Na podroËju elektrotehnike
imajo naπi strokovnjaki æe tradi-
cionalno, avtohtono slovensko
inovativnost. NatanËnost oprav-
ljanja njihovih nalog pa cenijo æe
mnoge evropske korporacije. Go-
vor je konËal z æeljo, da nadalju-
jejo s pridobivanjem novega zna-
nja, saj bo to od njih vse bolj zah-
tevala tudi neizprosna evropska
konkurenca. Tako kot pri πola-
nju naj bodo πe naprej uspeπni
tudi pri svojem vsakdanjem od-
govornem in zahtevnem delu. Da
skorajπnji vstop Slovenije v Ev-
ropsko unijo pomeni nove izzive
in zahteva predvsem visokoizo-
braæene kadre, je v svojem nago-
voru poudaril tudi direktor Elesa
mag. Vekoslav Koroπec, ki je dejal,
da je slovenska elektroenergetika

sicer æe dolgo enakovreden Ëlan
evropske skupnosti, saj je sloven-
sko elektrogospodarstvo æe dalj
Ëasa vkljuËeno v vsa pomembnej-
πa evropska in mednarodna stro-
kovna zdruæenja. To je nedvo-
mno velik uspeh slovenske stro-
ke, ki je æe od nekdaj uspeπno sle-
dila Evropi. Tako letos praznuje-
mo 80-letnico prenosne dejavno-
sti, 40-letnico ustanovitve stro-
kovne regionalne organizacije
Sudel in 30-letnico sinhronega
obratovanja z evropsko interko-
nekcijo UCTE. Skozi πolanje v

OLANJE USPE©NO KON»ALA
©ESTA GENERACIJA ©TUDENTOV
S

V kulturnem domu Franca Bernika v Dom-
æalah je 23. januarja potekala slavnostna po-
delitev diplom 86 diplomantom in prvi di-
plomantki Viπje strokovne πole, ki deluje v
okviru Izobraæevalnega centra elektrogospo-
darstva Slovenije. Od leta 1998, ko je diplo-
mirala prva generacija πtudentov, pa do da-
nes je diplomiralo æe 406 diplomantov. 

I

60 Foto Brane JanjiÊ

Mag.
Vekoslav
Koroπec:
flElektro-
gospodarstvo
je æe dolgo
v Evropi.«
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ICES-u je v minulih letih πlo veË
generacij diplomantov, ne le vi-
πjeπolskega πtudija, temveË tudi
po poti pridobivanja poklicnih
kvalifikacij ter razliËnih izobra-
æevalnih teËajev s podroËja raËu-
nalniπtva in upravljanja Ëlove-
πkih virov. Nenehno razvijanje in
dopolnjevanje znanja, ki ga elek-
troenergetskim podjetjem s svoji-
mi izobraæevalnimi programi za-
gotavlja ICES, pa je edina podla-
ga, ki zagotavlja, da se bomo tudi
po vstopu v Evropsko unijo lah-
ko enakopravno kosali z najraz-
vitejπimi dræavami.

Diplomantom Elektronike
tudi spriËevala ECDL
Z zaËetkom izvajanja viπjeπolske-
ga strokovnega programa Elek-
tronika so se v Izobraæevalnem
centru elektrogospodarstva Slo-
venije odloËili, da kot pooblaπËe-
ni testni ECDL center za raËunal-
niπko usposabljanje in mednaro-
dno preverjanje raËunalniπke pi-
smenosti, vanj vpeljejo tudi mo-
ænost pridobitve tega vse bolj ce-
njenega mednarodnega raËunal-
niπkega spriËevala. ICES se je na
ta naËin skladno z evropsko di-
rektivo e-Europe vkljuËil v ev-
ropski sistem priznavanja raËu-
nalniπke pismenosti in z njim πe
poveËal mednarodno primerlji-
vost πtudija. Kot je povedal Matej

Strahovnik iz ICES-a, so tokratni
diplomanti pri predmetu RaËu-
nalniπtvo in informatika kot prvi
v Sloveniji v okviru πtudija pro-
grama Elektronike opravljali πti-
ri od sedmih mednarodnih ECDL
testov. Na ta naËin so potrdili
svoje sploπno poznavanje raËu-
nalniπtva, raËunalniπko pisme-
nost in usposobljenost za delo z
raËunalnikom ter tako kot prva
generacija diplomantov viπjeπol-
skega strokovnega programa
elektronika postali tudi prva ge-
neracija ECDL diplomantov v
okviru ICES-a. Pridobivanje
omenjenega raËunalniπkega spri-
Ëevala v okviru strokovnega izo-
braæevanja bo postala ustaljena
praksa. Prvim ECDL diploman-
tom se bodo v prihodnjih letih
prikljuËili tudi udeleæenci pro-
grama elektroenergetika. 

Brane JanjiÊ

Za dosedanje zelo uspeπno in
inovativno delo Izobraæeval-
nega centra elektrogospodar-
stva Slovenije gre nedvomno
velika zahvala tudi Milanu
Stebernaku in Anki Bandur,
ki sta se lani upokojila. Kot je
poudarila nova direktorica
ICES-a Andreja Nardin Re-
penπek, pa izobraæevalni cen-
ter slovenskega elektrogospo-
darstva ne bi mogel delovati
tudi brez najπirπe podpore
vseh elektroenergetskih podje-
tij. Ob tej priloænosti se je πe
posebej zahvalila tudi podje-
tjem, ki so prispevala k izdaji
Zbornika, in sicer Elektru-
Slovenija, Termoelektrni ©oπ-
tanj, Dravskim elektrarnam,
Elektru Celje, Elektru Gorenj-
ska, Elektru Ljubljana, Elek-
tru Maribor, Iskraemecu,
Elektroservisom in Soπkim
elektrarnam.
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©olanje
je uspeπno
konËala
tudi prva
generacija
elektronikov.
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otograf Duπan Jeæ (s sta-
tusom samostojnega li-
kovnega umetnika) se je
rodil leta 1954 v Ljublja-

ni. Z umetniπko oziroma avtorsko
fotografijo se ukvarja æe vse od gi-
mnazijskih let, to je veË kakor tri-
deset let. Od leta 1987 do 1997 je
vodil Foto skupino Moste, ki je bi-
la v tistem Ëasu najveËji delujoËi
foto klub v Ljubljani. Doslej je na
podroËju fotografskega ustvarja-
nja sodeloval æe z mnogimi usta-
novami in podjetji, med drugim
tudi z Mestnim muzejem Idrija. V
obdobju od leta 1973 do 1990 je
bil zaposlen v podjetju IBE v Lju-
bljani, kjer je delal v raËunalni-
πkem oddelku, v zadnjih letih pa
je bil tudi fotograf. Tako si je pri-
dobil dobro poznavanje projek-
tantskega dela in infrastruktur-
nih objektov. Te izkuπnje je po-
tem s pridom izkoristil tudi v letih
od 1996 do 1999, ko je za IBE
ustvarjal fotografije referenËnih
energetskih objektov. Zdaj teËe æe
tretje leto, odkar uspeπno sodelu-
je pri nastajanju revije Naπ stik.
Sodeluje tudi z Agencijo za ener-
gijo ter s Holdingom Slovenske

elektrarne (HSE) in Soπkimi elek-
trarnami Nova Gorica. 

Dvakratni dobitnik
nagrade Unesco
Doslej je Jeæ za svoje umetniπko
delo prejel æe veË domaËih in tujih
priznanj in je edini slovenski foto-
graf, ki je kar dvakrat prejel viso-
ki nagradi Unesca: prvo leta 1993
na svetovnem fotografskem nate-
Ëaju Druæina - v konkurenci veË
kakor deset tisoË fotografij -, dru-
go pa leta 1998 na svetovnem na-
teËaju Svetovna kulturna dediπËi-
na - v konkurenci skoraj 50 tisoË
fotografij. Svoja umetniπka dela
je predstavil na πtevilnih skupin-
skih in samostojnih fotografskih
razstavah, med katerimi sta bili
najodmevnejπi Razigrano srce
Benetk v Galeriji Krka leta 1999
in Karneval v Galeriji Cicero -
Delo leta 2000 v Ljubljani. Pred
leti je veliko fotografij objavil tu-
di v Sobotni prilogi Dela. Pri svo-
jem delu se je zgledoval po znanih
fotografskih avtoritetah, med ka-
terimi je omenil predvsem Joca
ÆnidarπiËa in Tihomirja Pinterja,
med njegovimi tujimi vzorniki pa

so Jeff Smith, Camille Vichers,
Jerry Poppenhouse in Lou Jones. 
≈Kar koli æe delam na podroËju
fotografskega ustvarjanja, imam
rad proste roke, saj je le tako za-
gotovljen pogoj za umetniπko svo-
bodo. NaroËnik fotografije me se-
veda lahko v grobem usmeri s
priËakovanim motivom, naprej
pa æelim sam iskati in raziskova-
ti. In ravno ta vidik je pri mojem
delu najbolj pomemben in ga tudi
najbolj cenim. Za fotografa je go-
tovo najveËji uspeh, Ëe mu uspe
naroËnika pridobiti za doloËeno
umetniπko stvaritev, ki se mu zdi
najbolj primerna. Sicer pa foto-
grafiranje ni samo poklic, temveË
mi osebno pomeni tudi svojevr-
stno meditacijo, filozofijo in na-
Ëin æivljenja. Pri tem delu je po-

OTOGRAFIRA Z VELIKIM
NOTRANJIM VESELJEM 
F

Med dejavne sodelavce Naπega stika sodi tudi
znani fotograf Duπan Jeæ, ki je v zadnjih letih
s svojimi atraktivnimi fotografijami bistveno
popestril in izboljπal likovno podobo naslov-
nic, pa tudi posameznih strani. Fotografija je
ob pisnem sporoËilu gotovo eno od najpomemb-
nejπih sredstev komuniciranja z javnostjo. 
Pri umetniπkih fotografijah, kjer se velikokrat
pojavljajo tudi abstraktni motivi, pa doloËena
stvar gotovo ni nikoli enoumna, temveË na-
slovniku dopuπËa njegov pogled in njegovo ra-
zlago. Hkrati mu daje tudi moænost za tako
ali drugaËno kritiko.

F

62

Duπan Jeæ je
za umetniπko
delo na po-
droËju foto-
grafskega
ustvarjanja
prejel æe veË
domaËih in
mednarodnih
priznanj in je
edini sloven-
ski fotograf,
ki je kar dva-
krat prejel vi-
soki nagradi
Unesca. 

Nas_Stik_02  23.2.04  18:47  Page 62



trebno predvsem veliko notranje
veselje in celovit pristop, kar po-
meni, da moraπ biti pri vsaki
stvari z vso duπo in srcem. Sicer
pa je treba v vrhunsko fotografi-
ranje vloæiti ogromno dela. Ve-
Ëkrat delam tudi po 16 ur na dan
in teæko razlikujem, kaj je delov-
ni in kaj prosti Ëas,« je dejal Jeæ.

Pomembna tudi
duhovna vsebina
Jeæ pri svojem delu ustvarja ra-
zne vrste fotografij, med katerimi
se pojavljajo predvsem umetni-
πka, avtorska, industrijska, re-
portaæna in reklamna. Kot pravi,
ima vedno veliko zamisli in si ne-
nehno prizadeva, da bi v fotogra-
fiji odkril kaj novega. Po naravi
je zelo radoveden in ga tako re-
koË priteguje vse. V tem je skriv-
nost, da hitro in z lahkoto najde
primerne motive v naravi, med
ljudmi, pri industrijskih objektih
itd. Pri fotografiranju Jeæ udeja-
nja razliËne smeri in uspeπno
zdruæuje vsebinske, estetske in
druge vidike. Zelo pomembno je,
da fotografije poleg temeljnih
sporoËil spoπtujejo tudi visoke
etiËne zahteve. Kot pravi, si niko-
li ni æelel, da bi bil med fotografi,
ki fotografirajo prizore velikega

nasilja in bede. Jih pa razume,
saj je treba na svetu poleg spod-
budnih razmer prikazati tudi tre-
nutke groze in æalosti. Tako je
paË æivljenje. Sam pa æeli foto-
grafijo obdræati v nekih bolj opti-
mistiËnih okvirih.
Povedal je tudi, da πe posebno
rad fotografira ljudi, vendar ne v
studiu, temveË v njihovem narav-
nem okolju, kjer delujejo v pr-
vinski energiji. To je po njegovem
najbolj zahtevno podroËje foto-
grafskega ustvarjanja. Poleg tega
se navduπuje tudi za fotografira-
nje mirujoËih objektov, kamor
sodijo tudi industrijski in ener-
getski objekti. Meni pa, da ni do-
volj le fiziËna podoba objekta,
temveË je pomembna tudi njego-
va duhovna vsebina. PrepriËan
je, da nam v podzavesti πe vedno
manjka obËutek za tako predsta-
vitev nekega objekta, ki vkljuËu-
je tudi nebo. Kot pojasnjuje,
proizvodnja energije veËidel izvi-
ra z neba in iz zemeljskih zalog:
sonce nad nami nam je dalo in
nam daje vse vire, zemlja pod na-
mi pa skriva energetske zaloge.
Zato predlaga, da bi to dimenzijo
karseda upoπtevali tudi pri likov-
ni zasnovi naslovnic Naπega stika.
Miro Jakomin

Po dolgoletnem obdobju klasi-
Ënih naslovnic smo v Naπem sti-
ku prav na pobudo fotografa
Jeæa leta 2003 kot novost obja-
vili serijo abstraktnih naslov-
nic. V zvezi s tem kaæe omeniti,
da so lani v angleπki reviji Pic-
tured zapisali, da so znotraj
obiËajnih evropskih teæenj - na-
roËniki usmerjajo fotografa, kaj
in kako bo fotografiral - tudi
tisti, ki delajo ravno nasprotno.
Med njimi je omenjena tudi re-
vija Naπ stik, ki je na naslovni-
ce pogumno sprejela bolj ab-
straktne fotografije energetskih
objektov, ki jih ustvarja Duπan
Jeæ. Za spremembo pa smo se
letos v uredniπtvu Naπega stika,
prav tako na pobudo Jeæa,
odloËili za novo serijo naslovnic
z motivi, ki vsebujejo sodobno
realistiËno fotografijo kot alter-
nativno moænost.

63

Z uporabo
sodobne di-
gitalne foto-

grafije je
Duπan Jeæ

takole upo-
dobil TE-
TOL kot

flples ener-
gije«.

Foto Duπan Jeæ
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erbert Kralj se je rodil
leta 1928 na Muti in se
po konËani meπËanski
πoli v Slovenj Gradcu

napotil v graπko nemπko uËiliπËe.
OdloËitev za πolanje na tujem je
padla predvsem zato, ker je bilo
to v tistih Ëasih cenovno πe naju-
godnejπa razliËica, sam pa je iz-
hajal iz ne preveË premoæne dru-
æine, saj je bil oËe livar, mama pa
urarka. Po njej je nasledil tudi
ljubezen do popravljanja ur, in
kot nam je zaupal, πe danes rad
pobrska po za veËino ljudi skriv-
nostnih mehanizmih starih, pa
tudi sodobnih elektronskih, ur.
Sicer pa se je πolal v niË kaj pri-
jaznih pred- in medvojnih Ëasih,
samo πolanje pa je potekalo po
vojaπkem vzoru in dijaki so nosili
celo posebne uniforme, precej
podobne klasiËnim vojaπkim. »e-
prav je bila prednost pri uËenju
dana πportnim dejavnostim in
glasbi, pa seveda Ëasom primerno
ni primanjkovalo niti urjenja vo-
jaπkih veπËin, kar se je pozneje
na fronti pokazalo kot zelo kori-
stno. Po koncu πolanja so ga nam-
reË leta 1942 skupaj z drugimi po-
slali v tako imenovano delovno
skupino mladih na avstrijsko-Ëe-
πko mejo, slab mesec potem pa je
moral æe na fronto, kjer je od 499
vojakov v njegovi enoti æe prvi te-
den padlo 90 predvsem manj iz-
kuπenih in prisilno mobiliziranih
fantov. S fronte mu je uspelo zbe-
æati proti domu in pozneje se je
vkljuËil tudi v partizansko voj-

sko, kjer je znanje nemπËine lah-
ko koristno uporabil tudi v raz-
nih pogajanjih. Po koncu vojne
je odπel na dodatno πolanje v Lju-
bljano, potem pa sprejel ponud-
bo za uËitelja na Elektrogospo-
darski πoli v Cerknem, ki jo je za-
radi odhoda v jugoslovansko voj-
sko po enem letu zapustil. ©ola je
bila v tem Ëasu ukinjena, tako da
se je vrnil v Dravograd in tu pre-
æivel nadaljnja delovna leta, kjer
je delal kot vodja elektronaprav,
pa gradbenih del in zaradi dobre-
ga znanja jezika tudi kot oseba za
sodelovanje s partnerji iz tujine.
Kot je poudaril, ga na Ëase v elek-
trarni Dravograd spominjajo ve-
Ëidel lepi dogodki, s sodelavci pa
so dejansko delovali kot enoten in
na prijateljskih vezeh zgrajen ko-
lektiv, v katerem se toËno ve, ka-
tero vlogo ima kdo in kaj so nje-
gove dolænosti. Delovno ozraËje
je bilo v tistih Ëasih res izjemno,
zaposlenost v elektrarni pa je po-
menila tudi doloËeni æivljenjski
standard, saj je πlo za zelo dobro
podjetje. Lepi spomini na vso de-
lovno dobo, ljubezen do fotogra-
fije in uËiteljska æilica pa so ga
konec minulega leta pripeljali tu-
di do tega, da je pobrskal po av-
strijskih in domaËih arhivih in v
zvezi z elektrarno Dravograd iz-
brskal nekaj zanimiv podatkov.

©estdesetletnica zaËetka
obratovanja
HE Dravograd
Hidroelektrarna Dravograd je

konec minulega leta slavila po-
memben jubilej, in sicer je 31.
decembra minilo natanËno πest-
deset let, odkar je bil stavljen v
pogon prvi agregat novozgrajene
elektrarne na Dravi. Elektrarno
Dravograd in dvojËico na avstrij-
ski strani elektrarno Labud so
Nemci zaËeli graditi jeseni leta
1941, in to sta bili prvi elektrarni
v Evropi, kjer so agregate posta-
vili neposredno v strugo. Zaradi
tega je bilo precej zahtevno æe sa-
mo projektiranje in je trajalo do-
bro leto dni, naËrte pa so nato
kopirali in uporabili na obeh
objektih, zaradi Ëesar sta si ome-
njeni elektrarni tudi tako podo-
bni. Za gradnjo elektrarne Dra-
vograd so Nemci prisilno mobili-
zirali na stotine ljudi slovanskih
narodnosti: »ehe, Poljake,
Ukrajince, Hrvate in Slovence,
poleg njih pa je na tem projektu
delala tudi kopica vojnih ujetni-
kov iz Francije, Anglije in Rusije.
©e zlasti slednje so Nemci precej
trpinËili, tako da jih je v pol leta
od skupno πtiristo umrlo skoraj
polovica ali natanËneje 180, o Ëe-
mer priËa tudi pokopaliπËe v »r-
neËah. Pri gradnji elektrarne je v
letih 1942/43 sodelovalo tudi do
tisoË petsto ljudi, na njihovih æu-
ljih pa je poËasi iz globin reke ra-
sla elektrarna. Tako je bil v obra-
tovanje prvi agregat dan 31. de-
cembra 1943, enak drugi agregat
je zaËel obratovati 8. julija 1944,
tretjega pa zaradi teæav in izgub
na frontah Nemci nikoli niso
vgradili. Tik pred osvoboditvijo
5. aprila 1945 so zavezniπka leta-
la elektrarno Dravograd in njeno
okolico bombardirala z veË ka-
kor 800 bombami razliËnih veli-
kosti. Zaradi bojev z okupator-
skimi silami v neposredni bliæini
elektrarne je bila v naslednjih
dneh povzroËena πe dodatna πko-
da. Pripadniki bolgarske vojske,
ki so se po osvoboditvi nastanili v
elektrarniπkem naselju, pa so po-

APISAN DRAVOGRADU
IN ELEKTRARNI
Z

Herbert Kralj je v Dravograd priπel kot vajenec marca
leta 1947 in v elektrarni dejansko ostal vso svojo delov-
no dobo do upokojitve. Kot je povedal, je bilo ozraËje v
elektrarni ves Ëas na zavidljivi ravni in so mu na tiste
Ëase ostali sami lepi spomini, Ëeprav ali pa ravno zato,
ker je pred tem izkusil marsikatere bridkosti æivljenja.

H
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z manjπo zamudo 24. februarja
1946 bil dan v obratovanje πe
drugi agregat in tako so kljub
dvomom nekaterih, da brez tuje-
ga znanja ne bo πlo, v razmeroma
kratkem Ëasu znova oæiveli stroji
tedaj najsodobnejπe elektrarne v
vsej Jugoslaviji. Elektrarna je
poznejπih letih delila usodo vseh
reorganizacij elektrogospodar-
stva, ves ta Ëas pa ostajala med
tehnoloπko naprednejπimi objek-
ti. Tako je bila elektrarna Dravo-
grad prva od dravskih elektrarn,
na kateri so uvedli daljinsko vo-
denje zapornic in lokalno avto-
matizacijo agregatov ter s tem
ukinili teæavna turnusna dela
strojnika in zaporniËarja. S pred
nekaj leti konËano popolno pre-
novo stikaliπË in zamenjavo vseh
treh agregatov pa so dobili za pe-
tino veË moËi, kar pomeni πe do-
datne dragocene kilovatne ure

zneje uniËili πe marsikatero dra-
goceno elektrarniπko napravo,
predvsem pa nenadomestljive na-
Ërte strojnih, gradbenih in elek-
triËnih naprav ter instrumente.
Od nekdanjih usluæbencev elek-
trarne se je tedaj izjemno zaved-
no izkazal Ivan KoneËnik, ki je

dice bombardiranja elektrarne
pa so nato odpravljali vse do de-
cembra, ko je bil 8. decembra
znova dan v obratovanje prvi po-
pravljen agregat. »eprav je samo
obnovo spremljala kopica teæav,
je po zaslugi prizadevnega dela
vseh, ki so sodelovali pri obnovi,

organiziral zavarovanje materia-
la in drugih πe ne povsem uniËe-
nih naprav, Ëeprav je bila elek-
trarna v teh dneh videti precej
klavrno in brez pravega upanja v
obnovo. Prvega junija 1945 je
upravljanje elektrarne prevzelo
ministrstvo za industrijo in ru-
darstvo ljudske republike Slove-
nije in s tem dnem so se zaËela tu-
di obnovitvena dela. Hude posle-

elektriËne energije, ki se jih je v
πestih desetletjih obratovanja
elektrarne nabralo æe za veË ka-
kor 7,2 milijarde. 

Brane JanjiÊ
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Herbertu Kralju so bila le-
ta sila prizanesljiva, saj
mu glede na æivahnost po-
govora in dejstvo, da se πe
vedno rad potaplja, se od-
pravlja na izlete po bli-
ænjih in malo bolj oddalje-
nih krajih ter navduπeno
fotografira, nikakor ne bi
prisodili æe spoπtljivih πe-
stinsedemdeset let.

1945. leta od
Angleæev

zbombardirana
elektrarna.

Foto Brane JanjiÊ
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lani organizacijskega od-
bora XI. Zimskih πpor-
tnih iger elektrodistribu-
terjev Slovenije, skupaj z

drugimi sodelavkami in sodelavci
Elektra Ljubljana, d. d., smo do
zadnjega dne z meπanimi obËutki
zrli v nebo in posluπali vremen-
ske napovedi o neverjetnih oto-
plitvah, ko naj bi temperature
dosegale rekordnih 17 ali celo 20
stopinj. Obenem pa smo globoko
verjeli, da bo sneg Ëudeæno ob-
stal. Da tekme bodo, je bilo zares
popolnoma jasno πele zadnji tre-
nutek.
Toda prav negotovost, pred kate-
ro nas ne more nihËe obvarovati,
je ena izmed poglavitnih znaËil-
nosti naπega æivljenja in dela,
kajne? Zato smo organizatorji na
dan tekem z velikim veseljem in
zadoπËenjem opazovali prihaja-
joËe, nasmejane Ëlane ekip in go-
ste, ki so hiteli preizkusiti progo
za veleslalom. Zmagali bomo. V
bitki z vremenom, se je πirilo od
ust do ust.
Igre je odprl Ludvig Sotoπek,
Ëlan uprave Elektra Ljubljana,
d. d. ©portnicam in πportnikom
ter gostom je v nagovoru zaæelel
uspeπen in prijeten dan. Naj
omenim, da je prav Ludvig Soto-
πek eden izmed tistih zasluænih
posameznikov, ki je prispeval k
temu, da so πportne igre elektro-

distributerjev Slovenije obstale
in da se vsako leto organizirajo v
taki obliki in obsegu.
Po predtekmovalcih so se v prvi
disciplini - veleslalomu - po progi
najprej spustili tekmovalci v ra-
zredu gostje. Zmagal je Bogo Voj-
ska iz Elekta Gorenjska, drugo
mesto si je prismuËal Matjaæ
Osvald Elektra Ljubljana, tretje
mesto pa je pripadlo Tomaæu
OreπiËu iz Elektra Maribor.
Zaradi prostorske stiske bodo v
nadaljevanju navedena le prva
tri mesta, ki so bila doseæena v
vsakem tekmovalnem razredu:

A - æenske nad 45 let:
Maca BoæiË, El. Ljubljana
Vilma Marolt, El. Ljubljana
Regina Lah, El. Maribor
B - æenske od 35 do 44 let:
Erika Juvan, El. Celje
Damijana Pernuπ, El. Gorenjska
Nataπa Oblak, El. Ljubljana
C - æenske do 34 let:
Marjana Hribar, El. Ljubljana
Mojca Kremsar, El. Gorenjska
Irena PerËiË, El. Gorenjska
D - moπki nad 60 let:
Ludvik Medved, El. Primorska
Tone Avsec, El. Ljubljana
Tomaæ Jamnik, El. Gorenjska
E - moπki od 50 do 59 let:
Zoran Rutar, El. Primorska
Martin Tirπek, El. Celje
Jernej Boncelj, El. Gorenjska

F - moπki od 40 do 49 let:
Joæe Kocjan, El. Ljubljana
Aleπ Rozman, El. Gorenjska
Edi Sili, El. Ljubljana
G - moπki od 30 do 39 let:
Danijel Leban, El. Primorska
Primoæ SokliË, El. Gorenjska
Matjaæ FilipiË, El. Ljubljana
H - moπki do 29 let:
Marko Javornik, El. Gorenjska
Borut Bedenik, El. Celje
Jernej Kenda, El. Primorska

Proga je zdræala vse tekmovalce,
Ëeprav je bilo na koncu med sne-
gom æe kar nekaj blata in regra-
ta, ki se v teh dneh bolj poda v
solati.
Progo za drugo tekmovalno disci-
plino, smuËarski tek, je bilo prav
tako treba nekaj zadnjih dni re-
dno utrjevati, da je bila priprav-
ljena za preizkus tekmovalk in
tekmovalcev. V razredu gostje sta
nastopila le dva tekmovalca Gre-
gor BoæiË iz Elektra Ljubljana, ki
je tudi zmagal, in Andrej ©uπter-

S
Prestrukturiranje slovenske elektrodistribucije
nas je distributerje samo πe bolj povezalo, in
ne razdvojilo. To dokazujejo tudi zimske
πportne igre elektrodistributerjev Slovenije, 
ki so bile letos v soboto, 7. februarja, na smu-
ËiπËih SRC Rog »rmoπnjice, in sicer æe enajste
po vrsti. Vsako leto se πtevilo udeleæenih πport-
nic in πportnikov veËa, ozraËje pa je æe skoraj
povsem flolimpijsko«.

»
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KUPNI ZMAGOVALEC
ELEKTRO LJUBLJANA

Foto mag. Violeta Irgl
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πiË iz Elektra Gorenjska.
Rezultati za prva tri mesta v po-
sameznih tekmovalnih razredih
pa so bili naslednji:

A - æenske nad 45 let:
Mojca HoËevar, El. Ljubljana
Tonka Zadnikar, El. ljubljana
Milena Zupan, El. Gorenjska
B - æenske od 35 do 44 let:
Erika Juvan, El. Celje
Damijana ©ernuπ, El. Gorenjska
Nataπa Oblak, El. Ljubljana
C - æenske do 34 let:
Irena Dolar, El. Gorenjska
Karmen Borko, El. Maribor
Tatjana ©krjanec, El. Ljubljana
D - moπki nad 60 let:
Jure Kokalj, El. Gorenjska
Ivan Oæbolt, El. Ljubljana
Ludvig Sotoπek, El. Ljubljana
E - moπki od 50 do 59 let:
Oto Preπeren, El. Gorenjska
Polde Zupan, El. Gorenjska
Milan Borko, El. Maribor
F - moπki od 40 do 49 let:
Toni Lekπe, El. Ljubljana
Aleπ Rozman, El. Gorenjska
Mirko Friπek, El. Celje
G - moπki od 30 do 39 let:
Marko Rupnik, El. Primorska
Primoæ SokliË, El. Gorenjska
Bogdan Jakovac, El. Ljubljana
H - moπki do 29 let:
Boπtjan Ule, El. Ljubljana
Gorazd Berginc, El. Ljubljana
Matej Fele, El. Ljubljana

Naj najboljπim trem πe enkrat Ëe-
stitam v imenu organizatorjev

iger. »eprav ste bili zmagovalci
prav vsi, ki ste se podali na pro-
go.
Drugi, druæabni del prireditve, z
razglasitvijo rezultatov zimskih
πportnih iger in podelitvijo odli-
Ëij, je potekal na OtoËcu, v po-
poldanskem in veËernem Ëasu.
Pred gradom OtoËec sta ≈grof in
grofica«, ob cviËku in belokranj-
ski pogaËi razkrila izjemno pe-
stro zgodovino gradu in okoliπkih
krajev. V Restavraciji Tango pa
je sledila razglasitev rezultatov:

Predstavniki letoπnjega gostitelja
Elektra Ljubljana, d. d., in orga-
nizatorja iger ©portnega druπtva
Elektro Ljubljana so ob koncu
formalnega dela prireditve sim-
boliËno predali zastavo πportnih
iger elektrodistributerjev Slove-
nije Elektru Gorenjska, d. d. 
Slednji bo maja gostitelj poletnih
πportnih iger. Gorenjcem æelimo
sreËo z vremenom in veliko dobre
volje, ki je nas LjubljanËane
spremljala ves Ëas organizacije in
izvedbe iger. Naslednje zimske
πportne igre bodo predvidoma
potekale pod organizacijskim
okriljem Elektra Maribor, d. d.
Generalni sponzorji, ki so omo-
goËili izvedbo iger s finanËno in
moralno podporo, ki se jim æeli-
mo tudi ob tej priloænosti zahva-
liti, so bili: Eltima, Elektronaba-
va, d. o. o., Siemens in C&G,
d. o. o., Ljubljana.
Naj konËam z besedami, ki smo si

jih organizatorji izrekli ob slove-
su: Zmagali smo. Tudi tokrat. Vsi
skupaj.

mag. Violeta Irgl
v imenu organizacijskega odbora
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Veleslalom
El. distribucija ToËke

1. mesto El. Gorenjska 274
2. mesto El. Ljubljana 262
3. mesto El. Primorska 233
4. mesto El. Celje 150
5. mesto El. Maribor 101

Tek na smuËeh 
El. distribucija ToËke

1. mesto El. Ljubljana 335 
2. mesto El. Gorenjska 267
3. mesto El. Maribor 186
4. mesto El. Primorska 133
5. mesto El. Celje 90

Skupni seπtevek toËk
El. distribucija ToËke

1. mesto El. Ljubljana 597
2. mesto El. Gorenjska 541
3. mesto El. Primorska 366
4. mesto El. Maribor 287
5. mesto El. Celje 240

Foto mag. Violeta Irgl
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raznujemo 55 let od na-
stanka Gorenjskih elek-
trarn Kranj z zdruæitvi-
jo vseh nacionaliziranih

in javnih elektrarn od Kranjske
Gore do KoËevja. Male hidro-
elektrarne so kljub moËnim priti-
skom, tradicijo zaokroæene celote
in samostojnega upravljanja ves
Ëas ohranile. Leta 1952 so se pre-
imenovale v Savske elektrarne
Kranj, pred pol stoletja pa so do-
bile ime Elektrarna Sava Kranj,
ki je po desetletju vstopila v
zdruæeno gorenjsko elektrodistri-
bucijsko podjetje Elektro Kranj,
predhodnika danaπnje druæbe
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj.
Od 4. januarja 2002 naprej 
ima Elektro Gorenjska hËerinsko 
podjetje Gorenjske elektrarne, 
d. o. o., v kateri poteka proizvo-
dnja elektriËne energije, ki se je
dotlej odvijala v Poslovni enoti
za proizvodnjo elektriËne energi-
je. Gorenjske elektrarne so dobi-
le po 50 letih svoje prvotno ime in
povezale v samostojni organiza-
cijski obliki male proizvodne
obrate od Savice do Rudna.

ElektriËna luË najprej 
v MajdiËevem mlinu
Vinko MajdiË, napreden mlinar
na reki Savi, je priπel na misel,
da bi poleg svojega mlina elektri-
ficiral tudi mesto Kranj. Tako je
æe leta 1892 naroËil pri dunajski
tovarni Kremenetzky & Mayer
naËrte za elektrarno na Savi in
elektriËno omreæje za mesto
Kranj. Nabavil je tudi veËjo vo-

dno turbino 300 KM, ki naj bi za-
dostovala za potrebe poveËanega
mlina in dajala πe dovolj moËi za
elektriËno razsvetljavo mesta.
Vendar pa je bil odziv kranjskih
meπËanov na to novost zelo maj-
hen in ker so tudi obËinski moæje
odklonili MajdiËevo ponudbo za
razsvetljavo mestnih ulic, je ta od
svoje prvotne namere odstopil.
Nabavil si je le manjπi dinamo za
15 kW, 220 V, s katerim je leta
1893 zaËel razsvetljevati moder-
nizirani mlin, gospodarska po-
slopja in stanovanjske prostore.
ObËinski moæje niso sprejeli po-
nudbe Vinka MajdiËa, da bi elek-
trificiral mesto Kranj. Tudi po-
nudbo o napeljavi javne razsve-
tljave leta 1901 kranjskega po-
djetnika Kreuzbergerja, ki je
imel od leta 1898 v PeËeh pod æe-
leznim mostom zagrajeno reko
Mokro in elektrarno s turbino 70
KM ter dinamo za 50 kV, so ob-
Ëinski moæje zavrnili. Tako so v
Kranju πe dolga leta potem raz-
svetljevale ulice brljive petrolej-
ke, in sta ga tako ©kofja Loka in
TræiË v tem pogledu daleË preko-
sila. Da je vse potekalo tako po-
Ëasi, ni niË Ëudnega, saj so obËin-
ski svetniki modrovali v temi. ©e-
le v vojnih razmerah, ko se ni da-
lo veË dobiti sveË in petroleja za
luËi, so se morali odloËiti za mo-
dernejπo osvetljavo obËinskih
prostorov. Na seji 17. marca
1915 so sprejeli revolucionarni
sklep. V prostore obËinske posve-
tovalnice in v pisarno naj se na-
pelje elektrika s prikljuËki za pet

æarnic in niË veË! Na seji obËin-
skega sveta 16. septembra 1919
so razpravljali o MajdiËevi pro-
πnji za gradnjo nove elektrarne.
Razprava se je razπirila na πirπe
probleme elektrifikacije v mestu.
Æupan je radovedne svetnike se-
znanil s tole obrazloæitvijo: ≈Pri
obËinskem svetu æe dolgo obstaja
poseben odsek za elektrifikacijo.
Æal pa ta odsek æe nekaj let ne de-
luje, kot bi bilo treba. Medtem
sta namreË dva Ëlana sveta æe
umrla, tretji pa je æe nekaj Ëasa
na zdravljenju v Ljubljanski no-
riπnici.« V takih razmerah ni niË
Ëudnega, da je Vinko MajdiË na
koncesijo za novo elektrarno Ëa-
kal nekaj let.

Elektrarna Vinko MajdiË
pred 80 leti 
V Kranju, ©kofji Loki in Medvo-
dah, na Jesenicah in v Lescah se
je razmahnila industrija, za kar
je seveda potrebovala tudi elek-
triËno energijo. Elektrarne so
oskrbovale lastnika in njegove
sosede. Elektrifikacija se je loËe-
no πirila iz veË zasebnih elek-
trarn, v dvajsetih letih tudi iz
elektrarne Vinka MajdiËa za
kranjsko obmoËje. V Arhivu Slo-
venije sem v letih 2000-2003 pri
iskanju podatkov v denacionali-
zacijske namene zasledil v obse-
ænem gradivu TehniËnega oddel-
ka Dravske banovine in konvolu-
tu ElektriËne centrale in naprave
(1918-1945), precej zanimivih
izvirnih tehniËnih in upravnih
dokumentov, ki so potrebni na-
daljnje raziskave in sistematiËne
obdelave.
Ko so se konËala pogajanja s »e-
hi za gradnjo veËje tekstilne to-
varne JugoËeπke na Gaπtejskem
paπniku, je obËina leta 1923 dala
MajdiËu dovoljenje za postavitev
veËje elektrarne. Leta 1924 je za-
Ëela obratovati elektrarna Vinko
MajdiË z moËjo 380 kVA in 3 kV
napetostjo. Ko je tekstilna tovar-

SEM DESETLETIJ
MAJDI»EVE ELEKTRARNE-1

O
Pred 110 leti so zagorele prve æarnice na obmoËju
Gorenjske v MajdiËevem mlinu v Kranju in v ru-
dniku æivega srebra pri Sveti Ani nad TræiËem
(Podljubelj) leta 1893. Mineva 80 let, ko je v mli-
nu Vinko MajdiË uredil elektrarno in z elektriko
leta 1924 zaËel oskrbovati mesto in nastajajoËo
kranjsko industrijo.

P
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na zaËela obratovati, je MajdiË
moË elektrarne poveËal na 870
kVA. Torej je prav ta elektrarna
odloËilno vplivala na zaËetek
tekstilne industrije v Kranju. 
V knjigi Razvoj elektrifikacije
Slovenije (TZS, 1976) je navede-
na kot tehniπka zanimivost regu-
lacija elektrarne. Turbine tipa
Girald niso imele hidravliËnih re-
gulatorjev, saj jih za pogon mlina
tudi ni bilo treba, zadostovala je
regulacija z vodnimi zapornicami
na roËni pogon. Pri pogonu elek-
triËnega generatorja pa je bila
potrebna bolj fina regulacija. To
so dosegli z regulacijo na vodni
upor. Centrifugalni regulator je s
potapljanjem elektrod v vodni
bazen izravnal manjkajoËo ob-
teæbo odjemalca. Na grobo so re-
gulirali z vodnimi zapornicami,
fino regulacijo pa je prevzel vo-
dni upor. To se je πe kar dobro
obneslo, zlasti ker se v tekstilni
industriji obteæbe zelo malo spre-
minjajo. Nekoliko teæav je bilo le
ob izpadih, ko je bilo treba za-
pornice hitro zapirati, kar pa so
pozneje avtomatizirali. Æe leta
1926 je elektrarno prizadela hu-
da nesreËa. Visoka voda je podr-
la izpustne zapornice ob elek-
trarni, tako da ji je bilo onemogo-
Ëeno obratovanje. Prizadeta
tekstilna tovarna je takoj poiska-
la nov vir energije. To so ji ponu-

dili pri Kranjskih deæelnih elek-
trarnah (KDE), ki so tedaj πirile
svojo visokonapetostno mreæo iz
Æirovnice prek Brezij, Podbre-
zij, Naklega proti Kranju.
Pogodila se je z njimi, da so vod
takoj podaljπali do tovarne. Pri
tem je tudi ostalo, tako da je pre-
jemala JugoËeπka tok iz MajdiËe-
ve elektrarne le do izteka pogod-
be, pozneje pa samo od KDE.
MajdiËeve elektrarne to ni tako
hudo prizadelo, ker so medtem
zaËeli graditi v Kranju nove to-
varne, katerim je elektrarna do-
bavljala elektriËno energijo. Po
ohranjenih dokumentih je pod
nazivom in lastniπtvom ≈Elek-
trarna V. MajdiË« obratovala od
15. aprila 1927, verjetno pa æe
prej, o Ëemer bi bilo treba z razi-
skavo πe pridobiti izgubljene av-
tentiËne dokumente. Na mestu,
kjer so bile nekdaj zapornice, so
æe leta 1927 postavili novo elek-
trarno s prostorom za dva agre-
gata. Najprej je zaËela obratova-
ti turbina Weipert s 455 KM, ki je
imela æe hidravliËni regulator in
generator Bergman moËi 460
kVA, 3 kV napetosti na jermenski
pogon. Leta 1930 so postavili πe
en agregat ©koda s turbino 935
KM in generatorjem 875 kVA, 3
kV napetosti. V novi stavbi je bi-
lo tudi razklopiπËe visoke napeto-
sti, transformator in odvod dalj-
novoda za Medvode. 

©iritev omreæja
MajdiËeve elektrarne
Industrija se je v Kranju zelo hi-
tro πirila, zgrajene so bile πtiri
nove tekstilne tovarne in poleg
tem je elektrarna zaËela dobav-
ljati tok tudi tovarni gumijevih
izdelkov. Ta se je zaËela hitro ra-
zvijati, in elektrarna Mayer, ki jo
je doslej oskrbovala z elektriËno
energijo, ji ni mogla zagotoviti za-
dostnih koliËin. Poleg tega je za-
Ëela elektrarna πiriti svoje omre-
æje tudi na vasi v okolici Kranja,
medtem ko se je za mesto Kranj
sporazumela z elektrarno Mayer,
da ga ta oskrbuje z elektriko, ra-
zen nekaj ulic, ki so bile v nepo-
sredni bliæini MajdiËeve elektrar-
ne. Sporazumeli so se tudi o pa-
ralelnem obratovanju. 
V Arhivu Republike Slovenije so
v konvolutu tehniËnega oddelka
ohranjeni dokumenti pod πt.
3315, z dne 5. maja 1928, za izva-
janje elektriËne mreæe nizkona-
petostne naprave v Kranju po

tvrdki V. MajdiË, pod πt. 7806 z dne 10. no-
vembra 1928 za podelitev dovoljenja elektrar-
ni V. MajdiË za zgradbo prostega voda od cen-
trale v Kranju h kranjskim tekstilnim tovar-
nam na Gorenji Savi in pod isto letnico tudi
ohranjen naËrt 10 kV daljnovoda za tekstilno
tovarno Franca Sirca v StraæiπËu.
Nadaljnji interesenti so se zaËeli pojavljati v
Medvodah. Tamkajπnja tovarna firneæa, barv
in lakov se je pogodila za dobavo elektriËne
energije iz Kranja. Ker je raËunala πe na nove
odjemalce celo v okolici Ljubljane, je elektrar-
na leta 1928 zgradila daljnovod napetosti 35
kV do Medvod in ga nameravala podaljπati πe
do KleË, vendar tega ni uresniËila. Poleg ome-
njene tovarne je elektrarna prevzela πe doba-
vo tovarne celuloze v GoriËanah in pozneje tu-
di novi tekstilni tovarni. Elektrificirirala je tu-
di vasi v okolici Medvod. Zanimiv je doku-
ment v Arhivu Republike Slovenije πt. 6004 z
dne 18. avgusta 1928 gradbene direkcije v
Ljubljani, Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev z dovoljenjem za postavitev drogov im-
pregniranih po amerikanskem sistemu pri
daljnovodu Kranj-Medvode. Leta 1929 je
elektrarna Vinko MajdiË pridobila dovoljenje
za poloæitev kabla in postavitev transforma-
torske postaje v StraæiπËu, uporabno dovolje-
nje za zgrajeno transformatorsko postajo
Tekstilindus v Kranju in poloæen kabelski vod
od svoje elektrarne do transformatorske po-
staje. Leta 1931 je kr. sresko naËelstvo v Lju-
bljani, pod πt. 66/2 z dne 4. februarja 1931
sprejelo odlok za porabo in obratovanje elek-
trificiranih vasi Medvode, Preska, Vaπe in
Svetje. Leta 1933 je elektrarna sklenila pogod-
bo z elektrarno v ©kofji Loki za medsebojno
izmenjavo elektriËne energije. Obratovanje je
potekalo v zaËetku po 5 kV daljnovodu, ki so
ga pozneje preuredili na 10 kV napetost, ker
je bila ta za prenose koliËine energije bolj pri-
merna. Leta 1935 so bile dograjene elektriËne
naprave od Gorenje Save do JugoËeπke in na
Gaπtej, za kar je Elektrarna Vinko MajdiË pri-
dobila tudi odloËbo πt. 1464/4-1935.
Leta 1935 so v MajdiËevi elektrarni rekonstru-
irali svojo najveËjo napravo, ki je bila sestav-
ljena iz dveh turbin tipa Girard, vsaka z mo-
Ëjo po 300 KM. Med sabo sta bili povezani me-
hansko in skupno sta poganjali en sam genera-
tor 380 kVA. Nerodni mehanski prenos so od-
stranili, vsaki turbini so prigradili zobati pre-
nosnik in generator, k eni starega moËi 380
kVA, k drugi pa novega moËi 350 kVA in s tem
πe enkrat poveËali proizvodnjo elektrike. Po
rekonstrukciji leta 1935 je imela elektrarna
instaliranih v vodnih napravah 2.065 kVA in
960 kVA kaloriËne rezerve. Svojo najveËjo
proizvodnjo je po podatkih v knjigi Razvoj
elektrifikacije Slovenije (TZS, 1976) MajdiËe-
va elektrarna dosegla leta 1938 v viπini 11.000
MWh.

Drago Papler

nadaljevanje prihodnjiË
Foto arhiv 69

MajdiËeva
elektrarna,
danes ime-

novana
elektrarna

Sava.
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aznolikost pokrajine, ki
sega od πtiritisoËakov
Atlasa, do prostranstev
Sahare, obal Atlantika,

in pestrost flore in favne sta res
enkratni, mogoËe edinstveni prav
in samo v Maroku. Kraljevina
Maroko je po obsegu 22-krat veË-
ja kakor Slovenija, dræava ima
tudi neprimerno veËji naravni
prirastek prebivalstva kot Slove-
nija. Od leta 1950 je prebivalstvo
naraslo za veË kot trikrat - z de-
set na trideset milijonov. Prebi-
valci so veËinoma Arabci in Ber-
beri, ki so muslimanske veroizpo-
vedi. Razvitejπi je severni del z
mesti, kot so Casablanca, Rabat,
Meknes, Fes, Marakeπ, medtem
ko se v juænem, saharskem delu
æivljenje zadnjih nekaj sto let ni
bistveno spremenilo. BDP na
prebivalca je okrog 1100 evrov,
kar je toliko, kot smo na osebo
porabili za celotno, πtirinajst-
dnevno potovanje. Odvisno od
razliËnosti pokrajin so razliËne
tudi povpreËne letne temperatu-
re. V juænem delu Maroka, kjer
smo preæiveli veËino naπe avantu-
re, pozimi dosegajo do 30 stopinj
Celzija podnevi ter okrog 0 sto-
pinj ponoËi. Poleti je pa skoraj
nevzdræno - temperature okrog
50 stopinj Celzija niso niË poseb-
nega.

Naporna pot do cilja
V petek, 19. decembra lani, ob
3h zjutraj smo se Ëlani odprave
Maroc par Pistes - vodja Milan z

æeno Slavko, hËerko Asjo ter πti-
rinoæno domaËo ljubljenko Nejco
v Ërnem vozilu Land Rover De-
fender 110 Td5, Cveto in Henrik
v belem vozilu Land Rover De-
fender 90 Tdi ter Janez in jaz v
belem vozilu Land Rover Defen-
der 110 Td5 - odpravili na pot.
ZaËela se je dolgoËasna in utruja-
joËa voænja po italijanskih, fran-
coskih in πpanskih avtocestah.
Pribliæno ob desetih zveËer smo
imeli voænje Ëez glavo, zato smo
avtocesto zapustili in poiskali
prenoËiπËe. V kraju Ampolla smo
naπli primeren hotelËek, kjer smo
po pribliæno 1700 prevoæenih ki-
lometrih zadovoljni in utrujeni
prespali.
Sobota, 20. decembra, 2. dan. »e
smo hoteli biti zveËer v Maroku,
smo morali vstati ob πestih zju-
traj. Po jutranji kavi nas je pot
vodila mimo Valencie, Murcie,
Lorce, Granade, Malage, do Al-
gecirasa - ≈πpanskega Gibraltar-
ja«. Na enem od kioskov smo za
175 evrov s popustom kupili pov-
ratne vozovnice za trajekt Algeci-
ras/EU-Sebta/AFR, nato smo se
peljali πe kakπnih deset kilome-
trov do pristaniπËa. Ker smo ho-
teli privarËevati in gorivo natoËi-
ti πele v Sebti, kjer je nafta bi-
stveno cenejπa, smo zadnjih 50
kilometrov vozili s priægano opo-
zorilno luËko za gorivo. Bo ali ne
bo? Ni panike, pozneje sem nato-
Ëil 74,8 litra goriva, kar pomeni,
da sem imel prej na voljo πe vsaj
dva decilitra goriva! V Sebti (Ce-

uta) je gorivo pol cenejπe, to pa
zato, ker je mestece pod πpansko
jurisdikcijo, leæi pa na afriπkem
kontinentu, in ©panija iz politiË-
nih razlogov spodbuja naseljeva-
nje, predvsem s takπnimi in po-
dobnimi olajπavami. Sebta je si-
cer zelo podobna naπemu Porto-
roæu.

Zapleti na meji
Nadaljujemo do mejnega preho-
da z Marokom, ki leæi kakih pet
kilometrov stran od centra. Me-
ja. ©ok. Velike æelezne ograje.
Neurejena okolica. PropadajoËe
stavbe. Birokracija, administra-
cija. Milan nam pove, katere pa-
pirje naj pripravimo - potni list z
vizo, zeleno karto, izpolnimo naj
poseben formular v francoπËini
za vstop, vozniπko dovoljenje,
prometno dovoljenje! Prometno?
Ojej. Nimam, pozabil! Je v do-
maËi denarnici. Milan znori. Da
sem neodgovoren do skupine, da
nimam nobenih moænosti, da pri-
dem Ëez, ker ti tukaj teæijo dve
uri, tudi Ëe imaπ vse. S Slavko ga
miriva, Ëeπ pozitiven pristop, po-
skusimo, mogoËe pa bo πlo, ne
obupati! Med dokumenti najdem
potrdilo o homologaciji, ki je po-
dobno prometnemu, s tem, da je
kot lastnik napisan uvoznik - πe
Tehnounion. Bom poskusil s tem!
Milan je bil prepriËana, da ni-
mam prav nobene moænosti. Pa
se je primajal πe en MaroËan v
elabi - njihovo tradicionalno
oblaËilo - in ponudil pomoË. Sicer
je tam takπnih kar mrgolelo.
©li smo do prvega okenca, kjer so
nam potrdili en obrazec. Nato do
drugega, kjer so zahtevali πe pro-
metno dovoljenje. Drugi seveda
brez teæav, jaz pa sem predloæil
homologacijo. Vestni uradnik je
zadevo - jasno - opazil, zaËel je
nekaj ælobudrati v arabπËini, pa
malce v francoπËini. On me ne
more spustiti - zadevo mora pre-
gledati ≈inspectour«. Na obrazec
nekaj napiπe ter me napoti do
inπpektorja v neko posebno pi-
sarno. Milan benti. Gotovo, ≈en-
de, πlus«. Pri inπpektorju mole-
dujemo, mu kaæemo vse moæne
papirje, ki jih imam, on nekaj
spraπuje, gre do uradnika, pa
pride nazaj, pa spet vpraπanja in
to traja ... Nato Cveto izdavi Ëa-
robni stavek: ≈Please, we are
group,« nekaj po francosko pri-
stavita πe Slavka in Milan, nekaj
zaælobudra πe MaroËan, nakar

AROC
PAR PISTES
M

Lani poleti smo se prijatelji ob priloænosti pogo-
varjali, da smo malce naveliËani obveznih flæurk«
in vËasih prisiljenih proslavljanj ob novoletnih
praznikih, zato je nekdo predlagal, da bi praznike
preæiveli v krajih, kjer zanje sploh ne vedo, v kra-
ljevini Maroko, ki v arabπËini pomeni kraj, kjer
zahaja sonce.

R
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≈inspectour« na zadnjo stran
obrazca napiπe eno ≈kraco« ter
nas odslovi. In spet nazaj do ura-
dnika, ki pod inπpektorjevo
≈kraco« pristavi πe svojo in konË-
no doda æig. 
Hura, uspelo je. Milan kar ne
more verjeti, da mi je brez vseh
zahtevanih papirjev uspelo priti
v Maroko. OËitno sem prvi tak
primer. Vidiπ, Milan, pozitivni
pristop, pa zadeve gredo, ga mi-
rim. Nekdo oËitno mora biti prvi.
MaroËanu stisnem v roko banko-
vec za 20 evrov. Priklonil se je
skoraj do tal in se mi ni nehal za-
hvaljevati.

Prvi stik z deæelo
©e nekajkrat pokaæem znameniti
obrazec, ko konËno zapustimo
mejno cono in se odpeljemo proti
Tetouanu, mestu kakπnih 40 kilo-
metrov od meje, kjer poiπËemo
hotel z garaæo. In najdemo Hotel
de Paris z dvema zvezdicama, za
ceno 236 dirhamov na noË za
dvoposteljno sobo. To je okrog 23
evrov, kar ni veliko. Hotel v slo-
gu Alana Forda, zame kulturni
πok. Umazanija, vonj po ne vem
Ëem. Ampak vodo, kopalnico in
garaæo pa hotel vendarle ima. Ko
se nastanimo, gremo na ogled me-
sta in na veËerjo. Maroko ima
enourni Ëasovni zamik tako, da
je ura πele deset. Malce pohajamo
po mestu, pazimo, da ne stopamo
v smeti, ki so kar raztresene po
ulicah, in pridemo do bifejËka 
s hrano. NaroËimo piπËanca,
krompirËek, juhe... Sam sem
skeptiËen in naroËim omleto. Pla-
stiËni prt na mizi se kar prilepi na
dlan, Ëeprav ga je natakar prej z
umazano cunjo celo pobrisal. Tu
oËitno veljajo drugi higienski kri-
teriji. Ok, se jim pa prilagodimo,
bomo pa æiveli kot udeleæenci Ca-
mel Thropyja. »e bodo pa kak-
πne prebavne motnje, pa imamo s
sabo pravo medicino, tablete in
namoËene roæce v alkoholu od
Cvetove stare mame.
Nedelja, 21. decembra - 3. dan.
Zgodaj smo vstali in se odpeljali
proti mestu Missour. Ponekod v
mestu je kot na naπem smetiπËu.
Suha struga potoka je bila polna
smeti, ob cesti prav tako. In niko-
gar ni niË motilo. Æivijo naprej.
In mi moramo naprej. Po slabi
asfaltni cesti smo se pripeljali v
gorsko vasico Chefchaouene,
kjer je bil krajπi poËitek za Ëaj.
»ajnica je bila nad trænico, tako

da smo imeli lep pogled na doga-
janje na njej. Gnilo sadje in zele-
njava skupaj s sveæo, v delu, kjer
so prodajali meso, je bilo gojiπËe
muh, najraje so tacale prav po
kakπnem zajetnem teleËjem be-
dru. Vonjave ≈omamne«. Si mi-
slim, kaj za vraga bom sploh πe
lahko jedel? Ali samo domaËo, s
sabo prineπeno hrano? Pijemo
pravi maroπki Ëaj, ki ga postreæe-
jo v steklenem kozarcu in je v bi-
stvu pravi zeleni Ëaj, v katerem je
nekaj listov mete. »aj se iz Ëajni-
ka pravilno postreæe tako, da te-
Ëe v kozarec s prav take viπine,
da se Ëaj peni. Potem je okus pra-
vi. Spijemo Ëaj in se odpravimo
naprej.
©e pred izhodom iz vasi pa je ob
cesti mehaniËna delavnica. In
Cveto ima kar hudo teæavo. Æe v
Ljubljani mu je bilo reËeno, da
ima sesuto ≈visko« sklopko, ki

uravnava delovanje ventilatorja,
ta pa se ≈ravno prav« vrti, da se
motor ne pregreje. Cveto se je
vseeno odloËil, da gre, saj naj bi
v Maroku (deæela Land Roverjev,
morajo ga imeti!!) zamenjal
okvarjeni del. Avto je zdræal vso
to dolgo pot po avtocestah, zdaj
pa je zaËel malce Ëudno ropotati.
Povpraπamo pred delavnico (ro-
potarnico), ali bi se dalo to dobi-
ti. Usmerijo nas nazaj v vas, v ne-
ko trgovino pri Total pumpi. La-
stnik trgovine pove, da potrebuje
mere leæaja, da bo naπel pravega.
To pa ne gre, ker moramo zadevo
odmontirati, kar bi vzelo preveË
Ëasa, zato navkljub tveganju od-
povedi motorja odpeljemo na-
prej. Bo æe zdræalo. Mora. Smer
Fes. Do Fesa se vozimo ob never-
jetno zelenih livadah - oËitno je
pred kratkim moËno deæevalo.
Ob cesti so tudi vidni lepo ureje-
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Foto Igor Loborec

Odcep proti
Missourju -
zaËetek puπËave.

Pred hotelom de Paris v Tetouanu.
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ni nasadi oliv, ki jih je tu v izobi-
lju. Ker vozi Janez, testiram si-
stem GPS skupaj s SW Touratech
na prenosnem raËunalniku. De-
luje brezhibno. Na zaslon se lepo
izrisuje zemljevid, cesta in modra
Ërta, ki ponazarja naπo pot. Fi-
ksna enota pa zaradi SW napake
napaËno kaæe koordinate. Ven-
dar niË hudega, na raËunalniku
so vsi podatki pravilni. Moti le
preveliko odstopanje viπine od
dejanske - za 50 metrov. To
izvem, ko primerjam druga dva
GPS-ja - Garmin in Magellana.
Prispemo v predmestje Fesa, tre-
tjega najveËjega maroπkega me-
sta. Æe takoj na prvem veËjem

kriæiπËu se na nas prilepi mope-
dist, ki sliπi nepravilno ropotanje
Cvetovega ≈lendija«. Beseda, dve
in æe gremo na nekakπen servis.
Ugotovimo, da v Fesu ni servisa
za Land Roverje, obstajajo samo
domaËe razliËice. Je nedelja,
malce Ëez 12. uro, mogoËe se bo
jutri dal dobiti nov del? OdloËi-
mo se za prisilen postanek. Mo-
pedist - Habibi - nas odpelje do
nekega znanca, ki naj bi zadevo
popravil. Zadevo pregleda in
obljubi, da bo jutri ali zamenjal
del z novim ali popravil obstoje-
Ëega. Kam sedaj? Habibi nas pe-
lje do nekega cenenega hotela z
dvema zvezdicama v predmestju

Fesa. Hotel Raha. Cena 150 dir-
hamov na noË za dve osebi. Ne-
katere sobe z vodo in WC-jem,
nekatere skupni WC in tuπ. Mi-
dva z Janezom dobiva sobo s ko-
palnico. Tuπ je æe Ëisto porume-
nel zaradi vodnega kamna in veË-
letne neuporabe. Soseska kot ne-
kakπen Bronx v New Yorku. Za-
me noro. Ko se namestimo, Habi-
bi pove, da ima strica, ki je turi-
stiËni vodnik in ki nam bo razka-
zal Fes.

Z Abdulom po mestnih
znamenitostih
Kmalu pride markanten moæa-
kar Abdul, v Ërni elabi z belim
πalom, ki govori celo angleπko.
Odpeljemo se proti staremu delu
Fesa, imenovanem Medina. Par-
kiramo pred obzidjem, vodnik
poskrbi za varovanje polnih vozil
in skozi stranski vhod odkoraka-
mo v staro mesto. Najprej si ogle-
damo restavracijo, v kateri bomo
po ogledu Medine veËerjali. Kot
iz 1001 noËi! Vodnjak sredi dvo-
rane, Ëisto, urejeno. Potem nas
Abdul pelje do trgovinice z usnje-
nimi izdelki, od koder je enkra-
ten pogled na ≈roËno tovarno«
barvanja usnja. Moæakar se use-
de v kot in Ëaka, da bomo kaj ku-
pili. In smo res. Slavka copate za
300 dirhamov, Cveto enake za
pol manj. PaË umetnost pogaja-
nja. »e imaπ Ëas, lahko ceno zni-
æaπ celo na 20 odstotkov prvotno
postavljene. Abdul nas pelje po
ozkih ulicah Medine πe do obra-
ta, kjer delajo in peËejo kruh,
ogledamo si πe eno prvih univerz,
ustanovljeno leta 900. 
Ulice Medine so tako ozke, v πiri-
no merijo le dva do tri metre, da
so lahko pokrite s posuπenim tr-
stiËevjem, in po njih se enako-
vredno ≈sprehajajo« tako ljudje
kot tudi æivali - osli, konji. GneËa
je temu primerna. Dobiπ pa tukaj
vse, kar se da kupiti. Raj za za-
pravljanje. Abdul nas nato pri-
pelje do πole tkanja preprog. Ne
glede na to, da trgovcu povemo,
da ne bomo niË kupili, nas ta od-
pelje v neko sobico zadaj, vso
obloæeno z raznimi preprogami in
nam ponudi Ëaj. Povabilo sprej-
memo, Ëeprav vemo, kaj nas Ëa-
ka. Trgovec nam pove, da nam ne
bo niË ponujal, samo Ëaj. Izgine
in se takoj vrne s Ëajem. Never-
jetno, kaj imam samo za vas. In
æe zaËne predstavo. Po tleh raz-
grne mnoæico lepih preprog - za
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Foto Igor Loborec

flTovarna« predelave in barvanja usnja v Fesu.

Se æe
spuπËamo

preko
Atlasa
v bolj

puπËavski
svet - zgoraj

ruπevine
Ksarja

(gradu).
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vas samo 250 dirhamov kos. Cve-
to se zagleda v lepo rdeËo prepro-
go velikosti tri krat dva metra,
obeπeno na steni pred njim. In
nato, napaka - trgovca vpraπa,
koliko stane. Konec, oziroma za-
Ëetek. Za samo 400 evrov, ker je
roËno tkan, in ≈bla, bla, bla«.
Cveto se ne da in ga za tako ceno
niti sluËajno ne zanima. Prodaja-
lec spusti na 350 evrov. Cveto
niË. VkljuËim se πe jaz in hoËem
razloæiti, da Cveto potrebuje de-
nar za popravilo ≈lendija«, da
smo v bistvu danes zato v Fesu.
Kako me je grdo pogledal! In mi
je dejal, da naj bom tiho, kajti on
trguje s Cvetom, in ne z mano! In
πe resno je mislil. Igra se nadalju-
je. Cveto zaËne s ponudbo - 100
evrov. Trgovec 300, Cveto 120,
Trgovec 250, Cveto 140, Trgovec
200, Cveto 150 - zadnja ponud-
ba. Vse skupaj je trajalo vsaj pol
ure. Trgovec ne popusti bistveno
- 180. PreveË, Cveto se ne da, za-
to vsi vstanemo in se poslovimo.
Ko smo æe na ulici, pridrvi trgo-
vec, Ëeπ da se je pogovoril s πefom
in da preprogo proda za 160 ev-
rov. In se Cveto premisli, roka
pade, posel je sklenjen. Pa je na
koncu vseeno plaËal 170 evrov,
ker je vzel na kartico - 160 velja
samo za ≈gotovino na roko«. Mal-
ce utrujeni nadaljujemo za Ab-
dulom. Medina je labirint uliËic,
in brez vodnika se zagotovo izgu-
biπ. Feπka Medina je ena veËjih
na svetu. Pridemo πe v trgovino z
oblaËili, kjer s Slavko in Asjo
uprizorimo malo modno revijo,
kupimo pa niË. Nato πe do rez-
barjev v baker ter do trgovinice z
zeliπËi, kjer nam trgovec pokaæe
marsikaj. Za boljπi vid obstaja
neka ≈æavba« - kdo bo poskusil?
Janez se ojunaËi. Trgovec nama-
æe z æavbo paliËico in podrgne z
njo ob Janezovo oËesno veko.
Joj, kako peËe. Je malce preveË
proti oËesu potegnil. Z pekoËim
rdeËim oËesom se Janez odloËi,
da ne bo veË poskuπal. Pokupimo
nekaj malega olja, diπavic, za-
Ëimb in æe gremo na veËerjo v
≈1001 noË«. NaroËimo klasiËno
maroπko jed - tain (tajine), v
mnogih razliËicah, kakor za ko-
ga. Pijemo ustekleniËeno vodo.
VeËerja nas kar stane, ker je re-
stavracija zaprtega tipa in je od-
prta samo po potrebi - Ëe se kak-
πno skupino sluËajno ulovi. Ven-
dar za naπe razmere πe vedno ze-
lo poceni. Po veËerji se peljemo

nazaj do hotela, izplaËamo Abdu-
la (20 evrov), nato pa v spalne
vreËe. Jutri moramo biti spoËiti.

Prvi stik z divjino
Ponedeljek 22. decembra - 4. dan.
Cveto in Henry zgodaj vstaneta,
ker sta se tako dogovorila s Habi-
bijem. Ura 7:30, njega pa od ni-
koder. Dogovorjeno je bilo, da
bodo πli pogledat v trgovine, ali se
da kupiti nova visko sklopka. Po
pol ure Ëakanja se Cveto odloËi,
da bo kar sam poiskal servis, πe
posebej po zatrjevanju receptor-
ja hotela, da uradni servis v Fesu
je. In se odpelje. Pol ure za njim
pride Habibi na svojem mopedu.
Ja, smo bili zmenjeni, sem paË
zamudil to eno uro! A se vznemir-
jate zaradi tega? Povem mu, kam
naj bi πel Cveto, in Habibi ga gre
iskat.
Z Janezom pospravljava prtljago
in skozi hotelsko okno opazujeva
moæakarja, ki nekaj poËne na ze-
lenici nasproti hotela. Neverjet-
no! Moæakar enostavno poËepne,
dvigne elabo in opravlja potre-
bo. Potem v bliæini poiπËe nekaj
za obrisat, prvo, kar mu pride
pod roko, æe ≈rabljeno«. Pred-
stavljajte si to poËetje sredi dne-
va v parku Zvezda v Ljubljani.
No, tu so res drugi kraji in zelo
drugi obiËaji. Kmalu pokliËemo
Cveta, pravi, da originala ni, da
pa sta æe pri istem mehaniku kot
vËeraj in da fant nekaj nabija s
kladivom po motorju. 
In da skuπa zavariti jeklo in alu-
minij. Teæka bo. Medtem gremo
πe malce v mesto, saj lahko po-
pravilo traja ves dan. V mestu
gremo v banko, kjer vsak zame-
nja dvesto evrov v domaËo valu-
to. Pozneje se pokaæe, da je bilo
πe to preveË. PokliËe Cveto, da je
popravilo konËano. Zato se odpe-
ljemo do mehanika ponj. Skupaj
nato nadaljujemo preko Sefrouja
proti Missourju in Boudnibu,
mestu, kjer naj bi prenoËili. Na
poti se zaËne kazati vsa lepota na-
rave Maroka. Deloma Ëista divji-
na, samo asfaltna cesta se kot ka-
Ëa vije proti obzorju. Vozimo po
goli planoti skoraj 2000 metrov
visoko, potem se spustimo proti
puπËavskemu delu Maroka. Mal-
ce pred Missourjem zavijemo de-
sno, kjer naj bi bila prva pista.
Pa ni. So jo æe asfaltirali - menda
zato, ker naj bi bilo v Maroku le-
ta 2010 neko svetovno prvenstvo,
in obnavljajo vso infrastrukturo.

Vseeno je tudi po asfaltu potova-
nje zanimivo, ker nas je obkroæa-
la res enkratna pokrajina. V
mraku tako prispemo v vas Ben -
Tajjite, kjer konËno vozimo po
prvi pisti. Pista je v bistvu stara
karavanska povezava, ponekod
zvoæena predvsem s terenskimi
vozili, drugod pa sploh ne. V πiri-
ni enega kilometra so vidne kole-
snice predhodnikov, tako da vsaj
veπ, v katero smer je treba iti. Pi-
sta je dolga priobliæno 40 kilome-
trov in je Ërtkano oznaËena pot
R601 (Zemljevid Michelin Ma-
rocco 742 National). Ker se je æe
moËno zmraËilo, sva z Janezom
priægala πe dodatne dolge luËi,
kar se je pokazalo kot zelo kori-
stno. NamreË, na vsakih tisoË
metrov je bilo globoko korito su-
hega potoka, in Ëe bi vanj pripe-
ljal s 60 kilometri na uro, bi se
verjetno maroπka zgodba neslav-
no konËala. Najgloblje korito je
bilo tako veliko, da je bilo treba
vanj zapeljati s celim vozilom in
potem nekako na drugi strani iz-
plezati ven. Pista je vodila preko
nekega kamnitega prelaza, ki nas
je kljub reduktorju in drugi pre-
stavi dodobra pretresel. Po dobri
uri in pol voænje smo æe v Ëisti te-
mi priπli na makadamsko cesto,
kjer se je zaËel drugi del zgodbe,
ki se je nadaljevala πe vse nasled-
nje dni. Prah - kot zadnja sva bi-
la z Janezom deleæna dvojne doze
prahu - ki se je poËasi in vztrajno
prerinil v vse pore avtomobila,
lase, usta, nos. Pivo je zaleglo le
toliko, da sva si za trenutek spra-
la prah iz ust. Na sreËo pa je bilo
makadama kmalu konec, priπli
smo na asfalt in po njem πe kakih
15 kilometrov do Boudniba. 

Igor Loborec
Nadaljevanje prihodnjiË:
Maroc par Pistes II ali kako 
smo vozili dve trasi rallyja 
Paris-Dakar deset dni 
pred uradnim startom! 
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edvice iz telesa odstra-
njujejo odveËno tekoËino
in πkodljive snovi, ki na-
stanejo pri presnovi be-

ljakovin. V njih se tako vsak dan
preËisti 180 litrov krvi, izloËi pa
od 1,5 do dveh litrov seËa ter z
njim vred πkodljivi presnovki.
Poleg tega opravljajo ledvice πe
druge naloge, najpomembnejπe
med njimi so uravnavanje krvne-
ga tlaka, πtevila rdeËih krvnih te-
lesc in koliËine kalcija ter vzdræe-
vanje ustreznega kislo-baziËnega
ravnovesja v krvi.

Vzroki nastanka
Najpogostejπi vzroki nastanka
kroniËne ledviËne bolezni so slad-
korna bolezen, nezdravljena ali
slabo zdravljena arterijska hi-
pertenzija in glomerulonefritisi.
Slednji predstavljajo skupino le-
dviËnih bolezni, pri katerih so
okvarjena predvsem ledviËna te-
lesca, torej del ledvic, kjer se kri
Ëisti. Kot æe reËeno, je tudi visok
krvni tlak tisti, ki lahko okvari
ledvice, Ëeprav ga zdravniki uvr-
πËajo veËidel med znake, ki opo-
zarjajo na ledviËno bolezen. 
Ljudje, pri katerih je tveganje,
da bi zboleli za omenjeno bole-
znijo, veËje, morajo biti poleg
omenjenega znaka pozorni πe na
naslednja opozorila, ki jim jih
daje telo: 
- otekanje nog, obraza ali prede-

la okrog oËi, 
- rjav ali krvav seË, 
- ledveno boleËino, ki ni poveza-

na s telesno dejavnostjo, 
- poveËano ali zmanjπano odvaja-

nje seËa ter

- pekoË in draæeË obËutek ali bo-
leËina med odvajanjem seËa.

Kadar zaËutijo katero izmed na-
vedenih tegob, morajo takoj obi-
skati zdravnika, saj lahko ta le z
zgodnjim odkrivanjem bolezni
prepreËi nastanek kroniËnih le-
dviËnih obolenj ter prepreËi ali
pa vsaj zelo upoËasni slabπanje
delovanja ledvic. Nekatere kro-
niËne bolezni te vrste lahko nam-
reË povzroËijo odpoved omenje-
nega telesnega organa. Takrat
mora oboleli na ËiπËenje krvi z
umetno ledvico (hemodializa), na
trebuπno ali peritonealno dializo
ali celo na operacijo, pri kateri
mu kirurg presadi ledvico. V nas-
protnem primeru lahko pacient
zaradi zastrupitve telesa ali tako
imenovane uremije umre v zelo
kratkem Ëasu.
Zdravnik na pregledu oceni le-
dviËno delovanje tako, da izmeri
koncentracijo serumskega krea-
tinina - Ëe je ta poviπana, je zelo
verjetno, da oseba res boleha za-
radi opisanega kroniËnega obole-
nja. Nanj opozarjajo rdeËe krv-
niËke in beljakovine v seËu, kar
pomeni, da ledvice ne delujejo
veË dobro, saj so pustile tem sno-
vem, da pridejo v seË. VeËje, kot
je izloËanje beljakovin, hujπa je
okvara, in ledviËno delovanje se
temu primerno hitreje slabπa. Pri
veËji koliËini beljakovin se seË tu-
di moËneje peni.

Zdravo æivljenje -
zdrave ledvice
Kot smo æe povedali, je eden
izmed glavnih znakov ledviËne
bolezni zviπan krvni pritisk, zato

je zelo pomembno, da bolniki do-
volj zgodaj spoznajo nevarnosti
nezdravljenja ali premalo uËin-
kovitega zdravljenja te tegobe.
Zelo visok pritisk (180/110 mm
Hg ali celo veË) lahko namreË æe v
kratkem Ëasu zelo poslabπa ledvi-
Ëne funkcije. Prav zato se mora-
jo bolniki najprej lotiti niæa-
nja krvnega tlaka na pribliæno
130/85 mm Hg ali celo nekoliko
manj. Zdravniki v najveË prime-
rih predpiπejo zdravila, vendar
ne obiËajna za zniæevanje priti-
ska, temveË takπna, ki obenem
tudi zmanjπajo izgubljanje belja-
kovin s seËem.
Sicer pa najbræ ni treba posebej
poudarjati, da je treba za zdrav-
je ledvic skrbeti vsak dan in da
morajo to poËeti vsi ljudje, ne
zgolj tisti, ki sodijo v skupino tve-
ganja. Ledvice bodo dobro delo-
vale, Ëe bomo vsak uæivali veliko
sadja in zelenjave, malo mesa,
namesto æivalskih maπËob pa
uporabljali oljËno olje in zmerno
omejili beljakovine. Tudi sol je
strup za ledvice, saj zadræuje vo-
do v telesu, zato se lahko pojavi-
jo otekline, obenem pa se zviπa
tudi krvni tlak. Piti je treba tudi
Ëim veË tekoËine, in sicer pribli-
æno toliko, da lahko odvajamo od
1,5 do dva litra seËa na dan. Naj-
primernejπa je navadna voda -
mineralna namreË vnese v telo
preveË soli, podobno se je treba
izogibati pijaË z mehurËki, pre-
sladkih sokov ter alkoholnih pi-
jaË. Kajpak tudi kajenje slabπa
delovanje, podobno imajo veË te-
æav preteæki ljudje in tisti, ki se
premalo gibljejo.

Simona Bandur
Povzeto po broπuri Ledvice in zviπan krvni
tlak (Staπa Kaplan PavlovËiË in Rok Accetto)

EVARNOSTI KRONI»NE
LEDVI»NE BOLEZNI
N

Bolezni ledvic in visok krvni tlak so nemalo-
krat povezani - dolgotrajno poviπan krvni tlak
lahko okvari ledvice, ledviËne bolezni pa pogo-
sto poviπajo krvni pritisk. Zlasti slednji je tako
eden izmed poglavitnih kazalcev in opozoril-
nih znakov ledviËnih bolezni.
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ot me vodi na VrπiË, to
zimo æe drugiË. PrviË je
bila cesta πe prevozna,
vendar je na prevalu ta-

ko pihalo, da sem samo pogledal
vrhove, zavite v oblake vejavice,
in se odpeljal v dolino. Tokrat je
snega toliko, da je cesta zaradi
nevarnosti plazov zaprta (to sicer
sporoËajo πe mesec dni po tem,
ko to ne dræi veË ...) in zaradi
mraza poledenela v spodnjem de-
lu. Do sedla smo - z mano sta πe
dva kolega - od KoËe na Gozdu v
dobre pol ure lagodne hoje in
razgledovanja. Bliænji vrhovi so
pobeljeni, veËina grap je dobro
zalitih. Naπ cilj je Butinarjeva
grapa v Grebencu, to je juæni gre-
ben Male Mojstrovke (2332 m).
Bolj kot grapa bi lahko rekel gre-
dina, tj. πiroka polica, ki pada z
Grebenca na prostrana sneæiπËa.

Ta smer je bila prviË preplezana
leta 1958. V Planinskem vestniku
iz tega leta beremo: ≈Prvenstveni
zimski vzpon v vzhodni steni
Mojstrovke je 15.2.1958 izvedel
Marko Butinar (AO Jesenice)
sam. Dve sto metrov poledenele
stene v naklonini 500 do 600 je
preplezal v eni uri.« Kar je bilo
za tisti Ëas morda teæavno, je da-
nes za povpreËnega alpinista bolj
≈laæji trening«. Zagrizemo se v
strmo poboËje, ki je mestoma tr-
do, zato kmalu nataknemo dere-
ze. Vstop v smer je desno od obi-
Ëajne poti. Sprva πiroka grapa se
zoæi in postavi bolj pokonci. Ra-
zliËic vzpona je kar nekaj, mi
uberemo vsak svojo, le zaËetek
nam je vsem skupen. Vmesni sko-
ki niso vsi zaliti s snegom, tam je
zato plezanje teæavnejπe. Vrπni
del do izstopa je napihan in neva-

ren za plaz, zato previdno tipamo
do grebena. V dolini je megleno,
mi pa v jasnini obËudujemo oko-
liπke gore, le veter je moËan in
nas sili k hitremu sestopu po lepo
zaliti Pripravniπki grapi nekoliko
naprej proti vrhu. 
Mala Mojstrovka je eden naπih
najbolj obiskanih vrhov, tako po-
zimi kot v kopnem. IzhodiπËe za
vzpon je VrπiË, do koder lahko
pridemo iz trentarske ali gorenj-
ske strani (pozimi malo peπ). Ka-
ko do vrha? S sedla se po glav-
nem sneæiπËu (plazovito) vzpne-
mo v smeri dobro vidnega preho-
da med stenama, ki vodi na Gre-
benec. Zadnji del je najbolj strm.
»ez πkrbino stopimo na sleme, po
katerem se vzpnemo vse do raz-
glednega vrha. Sestopimo po isti
poti. Ne glede na navidezno lah-
kotnost, s katero se nekateri po-
dajajo na vrh, se pred odhodom
vseeno prepriËajmo o varnosti -
prostrana sneæna poboËja, po ka-
terih hodimo, so namreË plazovi-
ta. Tura je tudi zaradi strmega
dela pod Grebencem zahtevna.
Tam je nevarno za zdrs (poæled
ali pa je spihano) in padajoËe ka-
menje (Ëelada). Hodili bomo 3 do
4 ure. Vodnik: Zimski vzponi v
slovenskih gorah (Sidarta). Zem-
ljevidi: Kranjska Gora, Triglav
(1:25.000), Julijske Alpe, vzho-
dni ali zahodni del (1:50.000). Za
zahtevnejπega hribovca, ki si æeli
veËje strmine, pa pride v poπtev
tudi Pripravniπka grapa, ki pa je
teæja, naklon je 300-400 in z viπi-
no skoraj 200 metrov. Naπli jo
bomo v desnem delu od obiËajne-
ga pristopa na Grebenec. 
Vladimir Habjan
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Letoπnja zima se je dolgo upirala naπim æeljam
po zimskih pristopih. ©e preden se je sneæna
odeja po sneæenju utrdila, æe je na novo zapa-
dlo. No, vseeno smo februarja po dolgi odjugi
le doËakali takπne razmere, ki so omogoËile ko-
likor toliko varne vzpone. 

P

Foto Vladimir Habjan

Mala
Mojstrovka 
z VrπiËa.
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NiË hudega,
Ëe se vam niË ne da, 
pomembno je, da se
vam niË ne vzame. 
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