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2 Najmočnejše investicijsko obdobje šele prihaja
Povpraševanje po električni energiji se ne povečuje samo pri nas, temveč tudi
v širši evropski regiji, kjer so najnovejše študije potrdile, da bo treba do leta
2020 zagotoviti za kar 200 tisoč MW dodatnih proizvodnih zmogljivosti. Kate-
rih naložb za zagotovitev nemotene oskrbe v prihodnje so se lotila naša po-
djetja, smo skušali ugotoviti v tokratni temi meseca, ki je namenjena leto-
šnjim investicijam v slovensko elektroenergetsko omrežje.

18 Energetika v smeri nujne liberalizacije
V zadnjih letih je bilo ogromno govoričenja o demonopolizaciji, odpiranju trga
z električno energijo, poslovni svobodi, konkurenčnosti in podobnem, dejan-
sko pa so vsi konci proizvodnih, tržnih in drugih niti ostali v monopolnih ro-
kah HSE-ja. Zato je Ministrstvo za gospodarstvo sprožilo potrebne dejavnosti
za ustanovitev drugega energetskega stebra, katerega nosilec naj bi bil Eles
Gen. 

22 Iz TEŠ iz leta v leto več elektrike
Naš največji proizvajalec električne energije termoelektrarna Šoštanj je lani v
omrežje oddala 3550 GWh, kar je bilo za petnajst odstotkov več, kakor so
sprva načrtovali. Dobre proizvodne rezultate si obetajo tudi v prihodnje, še
posebej pa naj bi svojo razpoložljivost povečali z načrtovano gradnjo dodatne-
ga šestega bloka, s katerim bodo nadomestili večino obstoječih dotrajanih
naprav. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi novi blok začel obratovati leta 2011.

26 Letos najpomembnejši izbor lokacije odlagališča
Agencija za radioaktivne odpadke je skupaj s hrvaškim partnerjem pripravila
program razgradnje jedrske elektrarne Krško in odlaganja srednje in nizko ra-
dioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva. Po teh načrtih naj bi
odlagališče NSRAO začelo obratovati leta 2013, zato bodo v agenciji letos in-
tenzivno nadaljevali z iskanjem najprimernejše lokacije.

30 Nov energetski in okoljski prispevek SEL
Slovenija se je s sprejetimi energetskimi dokumenti, programi, sporazumi,
protokoli in pogodbami zavezala spodbujati izrabo hidroenergije kot najpo-
membnejšega vira električne energije iz obnovljivih virov. Nov korak v tej
smeri je tudi obnova agregata 2 v HE Medvode, ki ga je v začetku februarja
na krajši slovesnosti zagnal minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak.

52 Tudi Eles med prejemniki certifikata ISO 14001
Med elektroenergetska podjetja, ki so svojo skrb za okolje potrdila s pridobi-
tvijo certifikata ISO 14001, se je konec minulega leta vpisal tudi Eles. V po-
djetju poudarjajo, da so postopek pridobitve certifikata lahko izpeljali relativ-
no hitro, saj je varovanje okolja že doslej imelo prednostno nalogo med po-
slovnimi cilji. Letos Eles čaka prva presoja, ki naj bi jo izpeljali že v skladu z
dopolnjenimi standardi.

VSEBINA
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POZDRAV KJOTU
Kjotski protokol o zmanjševanju toplogrednih plinov, ki je nastal pred
dobrimi sedmimi leti, je po dolgotrajnih pogajanjih 16. februarja ven-
darle začel veljati ter tako postal del mednarodnega prava. S tem se
je povečalo tudi upanje, da bo človeštvo storilo korak v pravo smer in
s primernimi ukrepi naš planet obvarovalo pred katastrofalnimi po-
sledicami podnebnih sprememb, katerih »skromnejšo« različico za-
znavamo že zadnjih nekaj let. 
Žal med državami, ki so se zavestno odločile, da skušajo preprečiti
najhujše, ni nekaterih največjih onesnaževalk, kot so denimo Združe-
ne države Amerike in Kitajska. In resnici na ljubo bo brez njune po-
moči oziroma dejavnega sodelovanja prav vseh držav sveta zelo težko
ustaviti nadaljnje širjenje ozonskih lukenj in segrevanje ozračja, saj
gre za pojave, ki se ne ozirajo na državne meje in delujejo v pravem
pomenu besede dejansko globalno.
Slovenija je protokol podpisala oktobra 1998 in ga julija 2002 tudi
ratificirala, s čimer smo se obvezali, da bomo v prvem ciljnem obdob-
ju emisije toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1986, ko so
bile te najvišje, zmanjšali za osem odstotkov. Povedano konkretneje,
v obdobju 2008 do 2012 v Sloveniji v povprečju emisije ne bi smele
preseči 18,95 milijona ton ekvivalenta CO2 na leto, za kar bi morali v
različne posodobitve obstoječih naprav, prestrukturiranje in zamenja-
vo tehnologij vložiti med pet in pol do deset milijard tolarjev na leto. 
Če gledamo zgolj področje energetike, ki sodi poleg prometa med
glavne onesnaževalce s toplogrednimi plini, bi lahko dejali, da smo v
Sloveniji ravno na tem področju v minulih letih še največ naredili.
Ne nazadnje, o visoki ekološki zavesti elektroenergetskih podjetij pri-
ča tudi dejstvo, da jih je večina že pridobila okoljevarstvene certifika-
te in je prav pri vseh okoljska problematika oziroma skrb za okolje
med poglavitnimi poslovnimi cilji.
Seveda pa vse možnosti tudi v energetiki še zdaleč niso bile izčrpane
in bo treba v prihodnosti še marsikaj postoriti. Ob tem doslej storjeno
napoveduje, da smo na pravi poti, ki naj bi jo napovedana ustanovi-
tev posebne vladne delovne skupine za spremljanje izvajanja Kjotske-
ga protokola še utrdila. 
Še vedno pa velja, da se bomo za dejanske spremembe v pozitivno
smer morali potruditi prav vsi prebivalci tega planeta, pri čemer si
gre zapomniti tudi besede evropskega komisarja za okolje Stavrosa
Dimasa, da boj proti podnebnim spremembam ni več samo izbira,
temveč že nuja.
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ačrtovanim povečanim vlaganjem
botruje tudi dejstvo, da smo v za-
četku devetdesetih let zaradi po-
manjkanja sredstev imeli obdobje

investicijskega mirovanja, s čimer se je
poslabšalo tudi stanje že obstoječih na-
prav. Katere so tiste največje letošnje
naložbe, kakšen je njihov pomen in ka-
ko bodo podjetja zanje zagotovila po-
treben denar, so bila samo nekatera
izmed vprašanj, s katerimi smo se to-
krat napotili v izbrana elektroenerget-
ska podjetja.

Eles ministrstvu predložil
novelirani razvojni program

Elektro-Slovenija je konec januarja v
skladu z zahtevami energetskega zako-
na na Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti poslalo posodobljeni desetlet-
ni razvojni načrt do leta 2014, pri če-
mer so bili tokrat vanj vključeni tudi
nekateri novi elementi, ki bodo vpliva-
li na oskrbo Slovenije z električno
energijo v naslednjih letih. Pri tem
smo, pravi direktor Elesa mag. Vekoslav

Korošec, upoštevali predvsem predvide-
no gibanje rasti porabe in nove načrto-
vane proizvodne objekte v Sloveniji,
kot sta denimo plinsko parna elektrar-
na v severnovzhodnem delu države in
črpalna elektrarna Avče oziroma vse ti-
ste, katerih gradnja ob pripravi prvega
Elesovega dolgoročnega razvojnega na-
črta pred dvema letoma še ni bila potr-
jena. Omenjeni razvojni načrt, ki zdaj
čaka na potrditev vlade, tako vključuje

tudi vrsto novih naložb, katerih gra-
dnja bo potekala več let, celotna vre-
dnost predvidenih vlaganj v tem obdo-
bju pa se je povzpela že na blizu 115
milijard tolarjev. Sicer pa, poudarja
mag. Vekoslav Korošec, je gospodarski
načrt Elesa za leto 2005 bil že potrjen
in s tem bile odobrene tudi letošnje na-
ložbe, katerih vrednost je ocenjena kar
na 6,8 milijarde tolarjev. To je doslej
najvišja predvidena vsota za naložbe v
enem letu, pri čemer pa bo večina
sredstev ali 4,8 milijarde tolarjev na-
menjena nujnim rekonstrukcijam in
posodobitvam. Ko bodo odobrena
gradbena dovoljenja za načrtovane no-
ve prenosne objekte - predvidoma po
letu 2006, pa naj bi se to razmerje obr-
nilo in intenzivnost vlaganj še poveča-
la, saj naj bi za uresničitev vseh načr-
tov samo v letih 2006 do 2008 porabi-
li blizu 45 milijard tolarjev.

V ognju letos skoraj sto
različnih projektov

Kot že rečeno, naj bi Eles letos za na-
ložbe v posodobitev in dograditev pre-
nosnega omrežja porabil nekaj manj
kot sedem milijard tolarjev, pri čemer
gre za vrsto pripravljalnih del oziroma
pripravo podlag za predvidene gradnje
v naslednjih letih, pa tudi za začetek
nekaj ključnih projektov, s katerimi ni
mogoče več odlašati. Tako naj bi konč-
no začeli dela na postavitvi 2 x 110 kV
daljnovoda Toplarna - Beričevo, ob
tem, da je letos predvidena izdelava

projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja, objava razpisa za nakup po-
trebne opreme, zakoličenje objekta in
ureditev lastninskih razmerij ter konec
leta tudi začetek del na terenu. Ome-
njeni objekt je vključen tudi v nacio-
nalni energetski program in bo omogo-
čil dvostransko napajanje večine distri-
bucijskih razdelilnih postaj za zagoto-
vitev nemotene oskrbe slovenske pre-
stolnice ter zagotovil tudi trdnejšo
vključitev Termoelektrarne - toplarne
Ljubljana v prenosno omrežje. Grad-
nja objekta naj bi bila predvidoma
končana prihodnje leto. Velikega po-
mena je tudi zgraditev 400 kV poveza-
ve na relaciji Beričevo-Krško, s čimer
naj bi sklenili 400 kV notranjo zanko
in povečali zanesljivost prenosa električ-
ne energije iz krajev, kjer so proizvod-
ni objekti, v porabniška območja. Tudi
ta objekt je del nacionalnega energet-
skega programa in vključen v državni
prostorski plan, pri čemer je za letos
predvidena izdelava dopolnjenega in
usklajenega predloga državnega loka-
cijskega načrta, dopolnitev investicij-
skega programa, zakoličenje trase in
izvedba geodetskih in drugih potre-
bnih meritev, pridobitev okoljevarstve-
nega soglasja in gradbenega dovoljenja
ter sklepanje dela pogodb z lastniki
zemljišč v koridorju. Ta daljnovod naj
bi predvidoma dokončali do konca leta
2007, kar je tudi pogoj za vključitev vi-
sokonapetostne povezave z Madžarsko
in pripadajočega stikališča v Cirkovcah
v naše prenosno omrežje. Zgraditev
dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cir-
kovce-Pince in dograditev 440/110 kV
Cirkovce je že dalj časa na seznamu
Elesovih želja, saj gre za pomembno
mednarodno povezavo z Madžarsko, to
je edino našo sosedo, s katero nimamo
še nobene daljnovodne povezave. Tudi
ta objekt je že vključen v vse pomemb-
nejše državne dokumente, z njim pa bo
Slovenija dobila možnost cenovno ugo-
dnega uvoza električne energije iz dr-
žav Centrela oziroma območij s predvi-
denim presežkom električne energije
tudi po letu 2015. Omenjeni daljnovod
je tudi predmet posebne pogodbe, ki jo

Poraba električne energije v Sloveniji iz leta v leto narašča,
zato ne preseneča, da elektroenergetska podjetja
v prihodnjih letih načrtujejo vrsto investicij v prenosne
in proizvodne zmogljivosti, saj v nasprotnem 
ne bo mogoče ohraniti sedanje kakovosti in zanesljivosti
oskrbe odjemalcev z električno energijo. 

TEMA MESECA

Najmočnejše
investicijsko obdobje ŠELE
prihaja
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Očara
le obzirnost!
Proces umeščanja elektroenergetskih investicij v prostor je večpla-
sten in preveč zapleten, da bi ga lahko kakor koli poenostavljali.
Vseeno pa ne bo odveč, če v prispevku opozorimo na del nekaterih
pomembnejših vidikov. Ko razmišljamo o možnostih uresničevanja
elektroenergetskih investicijskih projektov, je ena od zelo priporo-
čljivih stvari korekten odnos investitorja do predstavnikov lokalne
skupnosti, pa tudi do nevladnih organizacij kot spoštovanja vredne-
ga segmenta civilne družbe. Temeljno izhodišče je jasno: Predstav-
nike lokalne skupnosti in druge skupine, oblikovane kot nevladne
organizacije, je treba vključevati v vse faze izvajanja investicijskih
projektov, in to že od samega začetka! Investitor si v pogovorih s
partnerji nikakor ne sme privoščiti strategije omalovaževanja nas-
protnih stališč in interesov. Lokalne skupnosti ne sme podcenjevati,
temveč jo mora upoštevati kot dejstvo, iti z njo v odkrita in korek-
tna pogajanja in v postopku na vseh stopnjah iskati tako imenova-
ne vmesne rešitve. Prav tako si investitor v pogovorih s predstavni-
ki lokalne skupnosti ne sme privoščiti radikalne drže v slogu »vse
ali nič«, saj v tem primeru že od samega začetka pri partnerjih
zbuja negativne reakcije in ostre proteste. To, da se vsaka stran
utabori na svojem bregu in pri tem močnejši člen šibkejšemu žuga
»s policijo in vojsko« je popolnoma neustvarjalno in v 21. stoletju
nikamor ne vodi. Slehernemu udeležencu v tem procesu mora po-
stati jasno, da so taki časi nepreklicno minili in jih tudi nima smi-
sla oživljati. Zelo pomembno pa je naslednje znano, a v praksi pre-
malo upoštevano načelo: Kjer je volja, je tudi pot in obratno! Bi-
stvena sestavina za doseganje ciljev v procesu pogovorov in dogo-
vorov med investitorji in lokalno skupnostjo so prav ustvarjalna po-
gajanja. Če so pogovori že od samega začetka postavljeni na odkri-
tih, enakopravnih dialoških podlagah, lahko že vnaprej preprečuje-
jo nepotrebne in celo škodljive spore med posameznimi udeleženci.
Veščina pogajanja pa ni dana sama po sebi, temveč si jo mora vsak
udeleženec pridobiti kot znanje o snovanju pogajanj, usklajevanju
nasprotnih interesov, preprečevanju sporov, določanju ciljev in po-
dobno. Ključne besede so strategija, taktika, organiziranje in učin-
kovito izvajanje pogajanj. Pa ne z golo močjo in slonjo držo, tem-
več s prefinjenim občutkom za obziren odnos do partnerjev pri za-
govarjanju okoljsko in energetsko uravnoteženih argumentov.

Miro Jakomin

je Eles podpisal z madžarskim elektro-
gospodarstvom, v njej pa je kot predvi-
deni rok zgraditve omenjeno leto
2007. V sklop pomembnih mednaro-
dnih povezav sodi še načrtovana nova
400 kV povezava z Italijo na relaciji
Okroglo-Udine, za pripravo katere je
Eles pridobil tudi sredstva iz Evropske
unije, saj gre za del vseevropskega pre-
nosnega omrežja. Elesove povezave
proti Italiji so namreč najbolj obreme-
njene od vseh naših mednarodnih po-
vezav, obstoječa 400 in 220 kV daljno-
voda pa zaradi načrtovanih in nepre-
dvidenih pretokov moči večkrat obra-
tujeta na meji zanesljivosti. Nov daljno-
vod bo tako lahko v primeru okvare na
obstoječih daljnovodih brez težav pre-
vzel izmenjavo energije z Italijo in za-
gotovil zahtevano povečanje prenosnih
poti proti Italiji kot tržno zelo zanimi-
vi državi. 
Posebnega pomena je tudi obnova mo-
čno dotrajanega 110 kV daljnovoda
Gorica-Divača, ki izhaja še iz leta
1939. Pri tem je za letos predvideno
sklepanje pogodb z lastniki in pridobi-
tev pravice o gradnji, dopolnitev doku-
mentov, potrebnih za pridobitev grad-
benega dovoljenja, izvedba javnih na-
ročil za dobavo opreme in začetek gra-
dnje po odsekih. Obnova omenjenega
daljnovoda je ključnega pomena za po-
večanje zanesljivosti napajanja severne
Primorske in vključitev črpalne elek-
trarne Avče v omrežje, dela pa naj bi
bila dokončana po odsekih do leta
2008. Podobno velja tudi za 110 kV
daljnovod Doblar-Gorica, ki izhaja iz
istega obdobja in naj bi bil prav tako
obnovljen do konca leta 2008. Precej-
šnega pomena je tudi zgraditev 110 kV
daljnovoda Beričevo-Trbovlje, ki bo
omogočil vključitev načrtovane distri-
bucijske RTP Litija v prenosno omre-
žje in tudi poznejšo vključitev načrto-
vane verige elektrarn na srednji Savi,
za katero rok za zgraditev je prav tako
leto 2008. 
Med večjimi projekti gre poudariti še
vgraditev novega transformatorja
440/110 kV, 300 MVA, v RTP Krško,
ki bo zagotovil večjo zanesljivost obra-
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tovanja RTP, omogočil načrtovanje
vseh vzdrževalnih posegov v tej postaji
in zagotovil enakovredno zamenjavo
za dotrajani 110 kV daljnovod Laško-
Brestanica, ki v sedanjem stanju ne za-
gotavlja zanesljivega rezervnega napa-
janja Dolenjske. Podobno velja tudi za
načrtovano vgradnjo dodatnega podob-
nega transformatorja v RTP Okroglo,
ki je ena glavnih napajalnih točk za
Gorenjsko in Ljubljano ter omogoča
nemoteno delovanje tamkajšnjih veli-
kih odjemalcev, med drugim tudi žele-
zarne Jesenice. Z dodatnim transfor-
matorjem v RTP Okroglo se bo tako
precej povečala zanesljivost napajanja
na tem območju, zmanjšali pa se bodo
tudi negativni vplivi železarne Jesenice
na napetostne razmere v omrežju.
Omenjeni transformator bo hkrati po-
menil tudi vročo rezervo za vse tovr-
stne transformatorje, ki jih že ima Eles
v sistemu.
Sicer pa so poleg teh naložb za letos
predvidena tudi nadaljnja precejšnja
vlaganja v posodobitev sistema vodenja
in upravljanja, predvsem v programsko
opremo, potrebno za izvajanje čedalje
zahtevnejših analiz dejanskih dogajanj
na slovenskem in sosednjih omrežjih,
dobrih 700 milijonov tolarjev pa bo le-
tos šlo tudi za posodobitev in dogradi-
tve telekomunikacijskega omrežja.

Naj ob koncu omenim, je dejal mag.
Vekoslav Korošec, da je v Elesu letos
odprtih kar blizu sto različnih projek-
tov, povezanih s posodobitvijo preno-
snega omrežja in sistema vodenja, kar
ob dejstvu, da zmanjšujemo število za-
poslenih že samo po sebi priča o veliki
zahtevnosti in intenzivnosti dela ter
potrebni visoki strokovni usposoblje-
nosti vseh naših kadrov. 

Ključna težava umeščanje v prostor

Pri uresničevanju naložbenih načrtov
ostaja, vsaj kar zadeva Eles, še vedno
ključna ovira umeščanje predvidenih
objektov v prostor oziroma dolgotraj-
nost potrebnih upravnih postopkov,
kar vse negativno vpliva na zastavljene
roke za izvedbo del. Slovenija ima po-
leg tega tudi eno najstrožjih zakonodaj
s področja elektromagnetnega sevanja
na svetu, ki krepko presega evropsko
prakso in prav tako pomeni oviro pri
pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. 
Z ministrstvoma za gospodarske dejav-
nosti in okolje in prostor sicer iščemo
rešitve, da bi postopke za pridobitev
dovoljenj skrajšali, vsekakor pa bo tre-
ba obstoječo zakonodajo dopolniti, jo
narediti bolj elastično in prijazno do
investitorjev ter ne nazadnje upošteva-
ti tudi splošno družbeni interes. 

Zavedati se je namreč treba, da lahko
velike zamude pri gradnji infrastruk-
turnih objektov zaradi pomena, ki ga
ima električna energija za nemoteno
delovanje družbe, posredno povzročijo
zelo veliko gospodarsko škodo.

SENG bogatejše za novo MHE

Pri Soških elektrarnah imajo v leto-
šnjem gospodarskem načrtu 3.953,18
milijonov tolarjev namenjenih za na-
ložbe, od tega bo privarčevanega de-
narja 3.571,75 milijona tolarjev in te-
koče amortizacije 381,43 milijona to-
larjev. Investicijska vlaganja imajo
usklajena z načrtom naložb v skupini
HSE. Kot je povedal Vojko Turel, teh-
nični direktor SENG, sodelujejo z 2,8-
odstotnim deležem pri gradnji HE na
Savi kot skupnem podvigu skupine.
Druga najpomembnejša naložba v
HSE in prva za SENG je gradnja ČHE
Avče. Potem ko so lani jeseni dobili za-
njo gradbeno dovoljenje, trenutno pri-
pravljajo gradbišče na Kanalskem Vr-
hu. Letos bodo izvedli razpise za glav-
na gradbena dela, tlačni cevovod in hi-
dromehansko opremo, turbino in ge-
nerator, dvigala in drugo opremo ter
za priključni daljnovod. Pri veliko
manjši naložbi, a zgodovinsko pomemb-
nejši mali hidroelektrarni Klavžarica
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gredo dela h koncu in računajo, da bo
že spomladi začela poskusno obratova-
ti.
Vse druge investicije bodo v manjšem
obsegu, predvsem posodobitve oziro-
ma zamenjave izrabljene opreme in
priprava investicijske in projektne do-
kumentacije za rekonstrukcije v priho-
dnje. Tako bodo rekonstruirali hidro-
mehansko opremo na jezu Ajba, naba-
vili transformator, zamenjali in poso-
dobili informacijski sistem, posodobili
sistem seizmičnega opazovanja pre-
grad na Soči, sanirali beton pregrade
Ajba in sanirali agregat za biološki mi-
nimum pri Ajbi. Med projekte, ki jih
bodo študijsko obdelovali, pa so uvrsti-
li rekonstrukcijo hidromehanske opre-
me jeza Podselo, rekonstrukcijo HE
Plave I in HE Doblar I, projekte in ra-
ziskave pitne vode Kobariški Stol, opti-
čno povezavo HE Zadlaščice s RTP
Tolminom. Vmes pa računajo, da bodo
izvedli še kakšno tako imenovano dro-
bno investicijo.

TEŠ v pripravi na velike naložbe

Letos v TE Šoštanju načrtujejo obse-
žen remont četrtega 275 MW bloka, ki
bo stal od srede julija do konca septem-
bra. Na njem bodo poleg rednih vzdr-
ževalnih del zamenjali oziroma obno-
vili parovode in izstopne kolektorje po-
novnega pregrevanja, celotno vodenje
bloka, srednjetlačno varnostno posta-
jo, prižigne naprave, odsesevalne na-
prave, ventilator razžveplalne naprave
in visokotalčni končni pregrevalnik.
Ocenili so, da jih bodo ti posegi stali
okoli 1,5 milijarde tolarjev. Kot pravi
direktor TE Šoštanja mag. Uroš Rot-

nik, drugih investicij skoraj ne bodo
imeli, saj je pred njimi težka naloga,
kako izpeljati financiranje investicij v
plinski turbini na petem bloku in nov
premogovni šesti blok. Vsak dan sproti
proučujejo, katero delo na obstoječih
napravah je še smotrno in koliko de-
narja nameniti za preventivno in koli-
ko za korektivno vzdrževanje.

V TET bodo priključili
čistilno napravo

V Trbovljah letos nadaljujejo gradnjo
naprave za razžveplanje dimnih plinov
125 MW bloka. Skladno z načrtom so
že namestili kapo pralnika, končali
groba gradbena dela, montirali jekleno
konstrukcijo do višine regenerativnega
grelnika zraka, končujejo montažo sa-
mega grelnika zraka in pričenjajo
montažo izpraznilnega rezervoarja.
Delom na čistilni napravi oziroma nje-

ni priključitvi na blok bo prilagojen tu-
di letošnji remont v TE Trbovlje, ki bo
trajal aprila in maja. Kot je povedal An-

ton Urankar, tehnični direktor elek-
trarne, bodo med remontom veliko po-
zornosti namenili generatorju (G4), ki
obratuje že od začetka obratovanja blo-
ka in število obratovalnih ur narekuje
zamenjavo rotorja generatorja. Poleg
zamenjave rotorja generatorja z obnov-
ljenim rotorjem bodo popravili še sta-
torsko navitje v točkah pregrevanja in
izdelali rezervne statorske palice. Med
remontom bodo zamenjali tudi odce-
pni transformator, ki napaja lastno po-
rabo 125 MW bloka. Tudi ta obratuje
od začetka obratovanja bloka, vsakole-
tne analize kakovosti izolacijskega olja
v transformatorju pa so v zadnjih letih
pokazale, da je začela izolacija v trans-
formatorju propadati in da se mu je
pričela iztekati tehnična življenjska do-
ba. Ker pa se bo z letošnjim letom, po
vključitvi naprave za razžveplanje di-
mnih plinov, povečala lastna poraba
električne energije, ki jo obstoječi 15
MVA transformator ni sposoben preda-
jati, ga bodo zamenjali z novim 20
MVA.
Med spomladansko zaustavitvijo bloka
bodo še obnovili tesnjenje na regenera-
tivnem grelniku zraka 125 MW bloka,
v 110 kV stikališču na mestih starih
vgradili nove katodne odvodnike in no-
ve naprave za brezprekinitveno napaja-
nje. Že lani so začeli meritve na napra-
vah največjega bloka in letos jih bodo
nadaljevali. Rezultate meritev upora-
bljajo za izdelavo analiz, ki so izhodi-
šča za načrtovanje optimizacije in
obratovanja 125 MW bloka.

V TEB prednost skladišču plina

Po besedah Edija Zidariča, tehničnega
direktorja TE Brestanica, bodo letos
pri njih nadaljevali projekt visokotla-
čnega podzemnega skladišča zemelj-
skega plina. Lani so dokončali s prvo
raziskovalno vrtino na mestu, kjer naj
bi bilo skladišče. Rezultati so presegli
pričakovanja in so boljši, kot so bili re-
zultati geomehanskega raziskovanja v
okviru rudarjenja v rudniku Senovo. Z
IBE so sklenili pogodbi za izdelavo
idejnega projekta povezovalnega plino-
voda med Brestanico in skladiščem ter
projekta presoje vplivov na okolje, ki
bosta narejena to pomlad. Dobili so tu-
di ponudbo švedskega partnerja za iz-
delavo idejnih rešitev glede ugotovitve
realnih možnosti postavitve tovrstnega
skladišča na tem mestu. Predlagali bo-
do tudi program nadaljnjih geomehan-
skih raziskav, ki so potrebne pred do-

končno potrditvijo lokacije. Podobno
kot za druge večje projekte v okviru
skupine HSE tudi pri tem projektu ra-
čunajo na finančno pomoč matere,
TEB pa bo nastopala kot izvajalski in-
ženiring.
Drugi večji projekt, ki je bil tudi potr-
jen z letošnjim poslovnim načrtom, je
postavitev simulatorja za potrebe ope-
raterjev novih plinskih turbin. Raču-
najo, da bi postavili specialni simula-
tor prav za njihovi novi turbini 2 x 114
MW. Z njim bi pridobili možnost, da bi
usposabljali in izobraževali operaterje
tudi drugih plinskih turbin. Sedaj ča-
kajo na ponudbe kanadske družbe
CAE, ki je postavila simulator tudi v
NE Krško. Ali se bodo odločili za to na-
ložbo ali ne, je odvisno od prodajnih in
dobavnih pogojev. Cena za tovrstne si-
mulatorje se giblje med 950 in 960 ti-
soči evrov.

Investicije usmerjene 
v kakovostnejšo oskrbo 

Kot so povedali v vodstvu Elektra Lju-

bljana, d. d., je načrt investicij za leto
2005 sestavljen na podlagi potreb ter
usmerjen v zagotavljanje stalne, zane-
sljive in kakovostne dobave električne
energije vsem njihovim odjemalcem.
Podlaga za pripravo načrta investicij je
bil Načrt razvoja omrežja za desetletno
obdobje na področju javnega podjetja
Elektro Ljubljana, ki je bil izdelan
aprila 2003 in h kateremu je bilo izda-
no soglasje Ministrstva za okolje pro-
stor in energijo. 
Načrtovani obseg načrta investicij za
leto 2005 znaša čez 7,6 milijarde tolar-
jev. Od tega za regulirano dejavnost
načrtujejo 7,2 milijarde tolarjev, kar je
glede na potrjeni desetletni Načrt ra-
zvoja omrežja za dobrih 300 milijonov
tolarjev oziroma slabih 5 odstotkov
več. Sredstva na delu načrta regulira-
nih dejavnosti je bilo treba povečati za-
radi spremenjene dinamike gradnje,
obnove oziroma rekonstrukcije sre-
dnjenapetostnih objektov.
Najpomembnejši investicijski projekti
leta 2005 so dogradnja in rekonstruk-
cija RTP Polje, gradnja RTP Litija, za-
četek gradnje RTP Radeče in RTP Vr-
hnika, gradnja razdelilne postaje BTC
v Ljubljani, nadaljevanje projekta gra-
dnje novega distribucijskega centra vo-
denja (DCV) Elektro Ljubljana, vklju-
čno s prilagoditvijo končnih postaj na
nov DCV, nadaljevanje gradnje TK
zvez in gradnja distribucijskih srednje
in nizkonapetostnih objektov. 
V RTP 110/10(20) kV Polje je predvi-
den začetek prehoda Ljubljane na 20
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kV napetost z vgradnjo tretjega ener-
getskega transformatorja 110/20 kV,
31,5 MVA in gradnjo novega 20 kV sti-
kališča. S tem se omogoči prehod na-
pajanja ENP Zalog in papirnice Vevče
na 20 kV, kar tudi omogoča ukinjanje
transformacije 110/35kV v Klečah. 20
kV stikališče v RTP Polje jim bo v na-
daljevanju služilo tudi kot začetna na-
pajalna točka za začetek postopnega
prehoda obstoječega 10 kV omrežja na
20 kV v smeri proti središču Ljubljane.
Začetek gradnje je bil predviden v dru-
gi polovici leta 2004, vendar se je gra-
dnja zaradi zapletov pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja začela leta
2005 in bo dokončana do konca leta
2006.
Obstoječa RTP 35/20 kV Litija je do-
trajana in nima možnosti predelave ob-
stoječih naprav zaščite, vodenja in dru-
gih pomožnih naprav ter ne ustreza
varnosti obratovanja. Tako je v prvi fa-
zi treba zgraditi novo RTP z obstoječo
transformacijo. Nova postaja je zasno-
vana tako, da bo ob zgraditvi daljnovo-
da 110 kV TET-Beričevo lahko prešla
na 110 kV transformacijo. Tako bodo
v prvi fazi zgradili novo stikališče 20
kV z novim komandnim delom ter
vgradili naprave vodenja, zaščite in po-
možne naprave, ki bodo omogočale
vključitev v DCV Elektro Ljubljana.
Začetek te gradnje je predviden še le-
tos, končana pa naj bi bila prihodnje
leto.
Z opustitvijo 35 kV napetostnega nivo-
ja bo treba letos za napajanje porabe
na območju Radeč začeti gradnjo RTP
110/20 kV Radeče. RTP Radeče bo ob-
segala 110 kV prostozračno stikališče z
dvema energetskima transformatorja
110/20 kV, 31,5 MVA in 20 kV stikali-
ščem. Dodatni argument za čim prej-
šnji začetek gradnje te RTP je tudi
opustitev 35 kV napetosti v RTP Laško
na območju Elektra Celje, tako da se
trenutno območje Zidanega Mostu z
Radečami napaja samo po enem 35 kV
dvosistemskem daljnovodu iz RTP
Hrastnik. Začetek gradnje načrtujejo
za prvo polovico letošnjega leta in bo
predvidoma dokončana leta 2006.
RTP 110/20 kV Vrhnika bo zagotavlja-
la napajanje novi industrijski coni in
povečala zanesljivost in kakovost napa-
janja obstoječih porabnikov na širšem
območju Vrhnike, Borovnice in nazaj
proti zahodnim predmestjem Ljublja-
ne. Predvidena je zgraditev 110 kV sti-
kališča z dvema energetskima transfor-
matorjema 110/20 kV, 31,5 MVA in
20 kV stikališče. Začetek gradnje je
predviden v drugi polovici letošnjega
leta, dela pa naj bi končali do konca le-

ta 2006 oziroma v začetku leta 2007.
RP 10(20) kV BTC v Ljubljani bo ume-
ščen v kompleksu trgovsko zabaviščne-
ga kompleksa BTC. Napajan bo iz ob-
stoječih RTP Žale in RTP Polje. Zago-
tovljeno dvostransko napajanje RP po-
meni zanesljivost, ki bo omogočala ne-
moteno in kakovostno napajanje pora-
bnikov v kompleksu BTC-ja, kjer pora-
ba električne energije hitro narašča.
RP je nujen za napajanje novih objek-
tov v okviru BTC-ja, služil pa bo tudi
za rezervno napajanje tovarne Julon.
Gradnja se je začela januarja letos in
bo predvidoma končana do konca leto-
šnjega leta.
Z namenom zagotavljanja kakovostnej-
še in zanesljivejše distribucije elektri-
čne energije na področju družbe Elek-
tro Ljubljana, upravljanja in nadzora
omrežja in naprav, načrtovanja in ra-
zvoja ter drugih ciljev na tem področju
se je Elektro Ljubljana lotila gradnje
novega distribucijskega centra vode-
nja. Do zdaj so zgrajeni prostori za
DCV in nabavljena oprema za energet-
sko napajanje DCV. Projekt dobave
elektrotehnološke opreme že poteka in
letos je načrtovan začetek montaže.
Novi DCV naj bi bil dokončan v prvi
polovici prihodnjega leta. 
Prilagoditev končnih postaj RTP
110kV napetostnega nivoja na DCV je
povezana z zgraditvijo novega DCV.
Starejši obstoječi elektrodistribucijski
objekti, kot so RTP-ji in RP-ji, imajo
vgrajene naprave za zaščito, ki še niso
zastarele, tehnično pa še niso prilago-
jene novemu DCV-ju. Da bi prilagodili
še druge objekte, je letos predvideno
nadaljevanje del, ki so se sicer začela
že leta 2003. Vključevanje v sistem da-
ljinskega vodenja novega DCV je načr-
tovano leta 2006 oziroma po zagonu
novega DCV. 
Projekt digitalizacije telekomunikacij
se uresničuje že sedmo leto in se bo še
do leta 2006. Namen zgraditve je zago-
toviti kakovosten prenos informacij do
in med posameznimi objekti za potre-
be tehničnega in poslovnega sistema
znotraj družbe Elektro Ljubljana ter
vključitev v sosednje sisteme zvez, kot
so Eles, Informatika in druga distribu-
cijska podjetja. 
Srednje in nizkonapetostni objekti ob-
segajo v načrtu investicij dobrih 40 od-
stotkov načrtovanih sredstev in temu
ustrezen je tudi fizični obseg teh inve-
sticij v pogledu števila objektov in na-
črtovanem obsegu po posameznih ele-
mentih distribucijskega omrežja SN in
NN. Objekti tega dela načrta investicij
so uvrščeni v načrt investicij po deve-
tih kriterijih. 

Kot načrtujejo, bo fizični obseg teh in-
vesticij leta 2005 obsegal zgraditev 99
transformatorskih postaj SN/NN s pre-
dvideno instalirano močjo 26935 kVA,
89 kilometrov priključnih ter osnovnih
oziroma povezovalnih vodov SN v pro-
stozračni in podzemni kabelski tehni-
ki, 113 kilometrov NN razvodov prav
tako v prostozračni in zemeljski kabel-
ski izvedbi ter obnove, rekonstrukcije
in revitalizacije obstoječih SN vodov.
V tem načrtovanem obsegu 72 odstot-
kov vlaganj odpade na novogradnje in
28 odstotkov na rekonstrukcije in
obnove obstoječih objektov. Pri gra-
dnji objektov srednje in nizkonapeto-
stnega nivoja bo ena od prednostnih
nalog med drugim tudi gradnja objek-
tov za normalizacijo napetostnih ra-
zmer pri porabnikih na nizki napeto-
sti. Uresničevanje objektov SN in NN
napetostnega nivoja v navedenem ob-
segu zagotavlja normalizacijo napeto-
stnih razmer in izboljšanje zanesljivo-
sti in kakovosti dobave električne ener-
gije skupaj 11.696 odjemalcem elektri-
čne energije na območju Elektra Lju-
bljana, od tega 11.140 gospodinjstev in
556 odjemalcev ostalega odjema. 
V Elektru Ljubljana presojajo doseda-
nje uresničevanje desetletnega razvoj-
nega načrta kot uspešno. Pričakovane
težave pri umeščanju objektov v pro-
stor sicer povzročajo zamude pri ure-
sničevanju načrtovanih objektov, ki pa
jih zaradi sočasnega pridobivanja do-
kumentacije za večje število objektov
uspešno nadomeščajo.

V ospredju pozornosti tudi 
telekomunikacije 

Načrt investicij za leto 2005 je v Elek-

tru Maribor, d. d., izdelan na podlagi
Načrta razvoja omrežja za desetletno
obdobje na tem območju. V tem doku-
mentu so opredeljene investicije za ob-
dobje 2005 do 2014, katerih potrebe
utemeljujejo na podlagi analize stanja
opreme, naprav in vodov ter študij ra-
zvoja distribucijskega elektroenerget-
skega omrežja. Tako za izvedbo vseh
investicijskih projektov leta 2005 načr-
tujejo 4,8 milijarde tolarjev.
Med ključne investicijske projekte, ki
jih nameravajo uresničiti letos, sodijo
objekti na 110 kilovoltni napetosti. Z
investicijskimi vlaganji bodo povečali
transformacijo 110/SN v skladu z ra-
stjo obremenitev, znižali starost elek-
troenergetskih naprav in opreme ter
izboljšali telekomunikacijske poti za
nadzor in vodenje elektroenergetskih
objektov. V tej skupini načrtujejo inve-
sticije v višini 1,4 milijarde tolarjev.
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Pri opisovanju investicij so najprej
omenili gradnjo telekomunikacijske
zveze s svetlobnimi vodniki z zamenja-
vo obstoječe zaščitne vrvi z novo z vgra-
jenimi optičnimi vlakni na DV 110 kV
Ljutomer-Murska Sobota in DV 110 kV
Ljutomer-Lendava. Z zgraditvijo opti-
čne zanke skozi Pomurje in Podravje se
bo bistveno izboljšalo stanje na teleko-
munikacijskem omrežju Elektro Mari-
bor, saj bodo dosežene večja zaneslji-
vost, večja zmogljivost in učinkovitost
poslovnih informacijskih sistemov,
omogočena bo povezava central PBX in
preusmeritev nekaterih analognih po-
vezav v informacijske sisteme v Maribo-
ru. Poglavitni namen te investicije je
zagotavljanje učinkovitega vodenja
elektroenergetskega sistema, zagotav-
ljanje sprotnih podatkov tehnično obra-
tovalnim službam, omogočanje izme-
njave poslovnih informacij in govorne
telefonije v elektroenergetskem sistemu
ter z odjemalci električne energije.
Poleg tega v omenjeno skupino sodijo
še naslednji projekti: nadaljevanje in
končanje rekonstrukcije razdelilnih
transformatorskih postaj (2. faza) -
RTP Melje, RTP Murska Sobota, RTP
Ruše, RTP Sladki Vrh in RTP Ptuj; za-
četek rekonstrukcije razdelilnih trans-
formatorskih postaj (1. faza) - RTP Ra-
denci, RTP Lendava in RTP Lenart;
zamenjava dveh energetskih transfor-
matorjev 31.5 MVA z novima dvema
transformatorjema 40 MVA v RTP
Ptuj 110/20 kV.
Glavni namen je izboljšati zanesljivost
in obratovalno pripravljenost RTP in
glede na dotrajanost in zastarelost ob-
stoječe opreme nadaljevati zamenjave
zastarele primarne in sekundarne
opreme v stikališčih 110 kV in 20 kV.
Nadalje so investicijska vlaganja pre-
dvidena v skupini tako imenovanih
srednje in nizkonapetostnih objektov.
Na področju daljinskega vodenja SN-
omrežja bodo nadaljevali montažo na
15 objektih, za katere so v preteklem
letu nabavili opremo. Za izvedbo del in
novo dobavo opreme za daljinsko vode-
nje načrtujejo 53 milijonov tolarjev.
Na področju gradnje daljnovodov 10-
20 kV in kablovodov 10-20 kV načrtu-
jejo gradnjo in obnovo približno 55 ki-
lometrov priključnih in povezovalnih
daljnovodov ter zgraditev 52 kilome-
trov SN kablovodov. Za investicije v tej
skupini so predvidena sredstva v višini
več kakor ene milijarde tolarjev.
Z novogradnjami tipskih TP z vključi-
tvami v SN in NN omrežja in z obnovo
obstoječih TP zagotavljajo nemoteno
oskrbo in izboljšujejo kakovost oskrbe
z električno energijo in tako zmanjšuje-
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jo število odjemalcev s slabimi napeto-
stnimi razmerami. Letos načrtujejo
gradnjo 49 novih TP ter gradbeno
obnovo 26 TP in rekonstrukcijo 13 TP,
in sicer v višini 342 milijonov tolarjev.
V skupini nizkonapetostnih omrežij so
predvideni najnujnejši posegi, potre-
bni za vključitev nizkonapetostnega
omrežja v nove TP SN/NN ter rekon-
strukcije obstoječih nizkonapetostnih
vodov. Pri obstoječem nizkonapeto-
stnem omrežju so vzrok za rekonstruk-
cije slabe napetostne razmere in me-
hanska dotrajanost obstoječih vodov.
Načrtujejo vključitve in gradnjo novih
vodov v dolžini 32 kilometrov, rekon-
strukcije in obnove NN vodov v dolžini
45 kilometrov, za kar bodo namenili
548 milijonov tolarjev.
Na področju informatike načrtujejo in-
vesticije v višini 169,8 milijona tolar-
jev, in sicer za posodabljanje na podro-
čju sistemske programske opreme in
aplikativne programske telekomunika-
cije. Na področju telekomunikacij na-
črtujejo investicije v višini 153,3 mili-
jona tolarjev, in sicer za gradnjo tele-
komunikacijskega omrežja xWDM za
potrebe procesne in poslovne informa-
tike ter optične telekomunikacijske po-
vezave po SN-omrežju na daljnovod
Ormož-Ljutomer.
Načrtujejo tudi vlaganja v tehnološko
zastarelo in dotrajano drugo opremo
(merilne naprave in instrumenti, oro-
dja in mehanizacija, transportna sred-
stva, inventar) ter razna obnovitvena
dela oziroma gradnjo objektov tehni-
čno operativnih služb na nekaterih nji-
hovih območnih enotah. Za investicije
v to skupino načrtujejo 12,3 odstotka
sredstev od načrtovanega zneska za vse
investicije.
Leta 2005 nadaljujejo pridobivanje in-
vesticijsko projektne dokumentacije za
naslednje objekte: DV 2 x 110 kV Mur-
ska Sobota-Mačkovci, DV 2 x 110 kV
Murska Sobota-Lendava, DV 2 x 110
kV Lenart-Radenci, RTP 110/10(20)
kV Koroška vrata, Kablovod 110 kV
Pekre-Koroška vrata-Melje, RTP 110/10
kV Tezno-obnova RTP, RTP 110/20
kV Slovenske Konjice-obnova RTP,
RTP 110/20 kV Ptuj II, RTP 110/20
kV Mačkovci, RTP 110/35 kV Pekre.
Poleg tega načrtujejo tudi izdelavo in
pridobivanje investicijsko projektne
dokumentacije za objekte SN in NN za
leto 2005 in 2006. Za izdelavo omenje-
ne tehnično upravne dokumentacije
naj bi predvidoma namenili 197 mili-
jonov tolarjev.
Pri umeščanju elektroenergetskih ob-
jektov, ki so namenjeni za distribucijo
električne energije, se srečujejo z vrsto

problemov že v začetni fazi načrtova-
nja, in sicer tako pri gradnji distribu-
cijskih objektov kot tudi pri vzdrževa-
nju. Pri pridobivanju upravno tehni-
čne dokumentacije je največja ovira
pridobitev služnosti oziroma lastniške
pravice na površinah, na katerih name-
ravajo graditi, ter dolgotrajni postopki
pri gradnji najzahtevnejših objektov. 
Posebej je treba opozoriti na dolgotraj-
ne postopke za zahtevnejše objekte
(110kV DV, RTP 110/X). Umeščanje
teh objektov poteka skozi postopek
prostorskega izvedbenega načrtovanja
na državni ravni, to je skozi postopek
priprave lokacijskih načrtov za pro-
storske ureditve državnega pomena.
Postopek je dolgotrajen, saj gre za
usklajevanje različnih razvojnih in va-
rovalnih interesov v prostoru, ki jih za-
stopajo posamezni resorji na ravni dr-
žave, lokalne skupnosti in investitorja.
Ta proces obsega naslednje faze: pri-
pravljalna dela, izdelavo primerjalne
študije, obdelavo izbrane različice, iz-
delavo osnutka lokacijskega načrta,
javno razgrnitev, izdelavo usklajenega
predloga lokacijskega načrta, sprejem
občinskih načrtov in sprejem lokacij-
skega načrta.
Analiza stanja o poteku priprave teh
načrtov kaže, da je umeščanje elektroe-
nergetskih objektov v prostor zelo te-
žavno, saj je za javnost (lokalne sku-
pnosti) to praviloma nezaželen pojav
oziroma poseg v prostor, ki prinaša vr-
sto neugodnih posledic (elektromagne-
tno sevanje, hrup, slabšanje kakovosti
bivanja itd.) in na primer v primerjavi
z avtocestami nima pozitivnega učinka.
Zavračanje umestitve energetskih in-
frastrukturnih objektov v prostor tako
vodi v dolgotrajna usklajevanja z lokal-
nimi skupnostmi že v fazi primerjave
variantnih rešitev in posledično v nera-
zumno zavlačevanje postopkov pripra-
ve lokacijskih načrtov za te objekte.
In kako v podjetju Elektro Maribor oce-
njujejo prvo leto uresničevanja desetle-
tnih razvojnih načrtov? Lani so uspe-
šno izvedli in uresničili načrt investicij
v skladu z Načrtom razvoja omrežja za
desetletno obdobje na območju Elektra
Maribor. Tako je bila finančna in fizi-
čna uresničitev v okviru sprejetega go-
spodarskega načrta, z manjšimi odsto-
panji in spremembami zaradi zahtev
tujih investitorjev po novih priključi-
tvah na elektroenergetsko omrežje. 

Poteka vrsta pomembnih 
investicijskih projektov 

V podjetju Elektro Celje, d. d., namerava-
jo leta 2005 investirati v rekonstrukci- Fo
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jo obstoječih elektroenergetskih objek-
tov (RTP in RP) 800 milijonov tola-
rjev in za zgraditev novega RTP 110/
20 kV Dravograd 100 milijonov tolar-
jev. 
Zaradi ukinitve 35 kV napetostnega ni-
voja v RTP Selce je treba rekonstruira-
ti stikališče 35 kV in obstoječa TR I in
II 110/35 kV zamenjati z TR 110/20
in 110/10 kV. Zaradi rezerve je treba
vgraditi TR III 20/10 kV, ki bo z veza-
vo Yy0 omogočal tudi paralelno delo-
vanje obeh TR. Zaradi ukinitve 35 kV
stikališča je treba postaviti nove 20 kV
celice. Nabava opreme in vgradnja je
predvidena v prvi polovici leta 2005 za
TR II in leta 2006 za TR I. Zaradi do-
trajanosti in tipizacije števčnih meritev
je treba za TR I in II zamenjati obsto-
ječe 110 kV tokovne instrumentne
transformatorje s kombiniranimi.
Vgradnja je predvidena sočasno z akti-
viranjem TR I 110/20 kV in TR II
110/10 kV. Za potrebe analize in delo-
vanj zaščite je predvidena vgradnja da-
ljinskega nadzora zaščite. 
V RTP 110/20 kV Mozirje bodo obno-
vili transformator 20 MVA. Kljub sta-
rosti 30 let je zaradi solidne kondicije
transformatorja to še ekonomsko upra-
vičeno. Življenjska doba transforma-
torja se bo podaljšala za petnajst let.
Zamenjali bodo 110 kV transformator-
ske merilne transformatorje s kombi-
niranimi (TT + NT). Dela se bodo izva-
jala predvidoma v drugi polovici leta
2005. Prav tako se zaradi starosti pre-
dvideva zamenjava 110 kV napetostnih
transformatorjev za 110 kV daljnovo-
dni polji Šoštanj in Podlog. Predvide-
na je tudi zamenjava malooljnih odklo-
pnikov z vakumskimi. Sedanji odklo-
pniki so v funkciji že več kakor 25 let.
Zaradi ukinitve transformacije 35/10 kV
v industrijskem kompleksu EMO in
prehoda iz izolirane nevtralne točke
transformatorja na ozemljeno nevtral-
no točko preko maloohmskega upora
bodo zamenjali vso obstoječo primar-
no in sekundarno opremo v RP 20 kV
EMO. Gradbena dela so začeli januar-
ja. Končanje del z montažo elektro
opreme je predvideno maja letos. 
Nameravajo še zamenjati transforma-
tor moči 31,5 MVA v RTP 110/20 kV
Slovenj Gradec, ki bo lahko ob izpadu
transformatorja I napajal vse odjemal-
ce iz RTP Slovenj Gradec. Javni razpis
za transformator naj bi bil izveden v
začetku leta 2005, dobavili naj bi ga v
drugi polovici leta, zamenjavo pa naj
bi udejanjili do konca letošnjega leta.
Zaradi dotrajanosti bodo v drugi polo-
vici leta 2005 zamenjali odklopnike
110 kV za Tr I in Tr II. 

Zaradi dotrajanosti in nezanesljivosti v
obratovanju RTP 110/20/10 kV Vele-
nje bodo v vseh celicah zamenjali ma-
looljne odklopnike z vakuumski odklo-
pniki z elektromagnetnim pogonom.
Vgradnja je predvidena januarja, kon-
čanje del pa marca letos.
Zaradi nezanesljivega delovanja je tre-
ba zamenjati obstoječo distančno zašči-
to za DV 110 kV Šoštanj I in DV 110
kV Slovenj Gradec II ter dograditi polje
110 kV za DV Šoštanj II z vso pripada-
jočo primarno in sekundarno opremo.
Dosežene obremenitve transformator-
jev v RTP 110/20 kV Ravne in RTP
110/20 kV Slovenj Gradec ter odpoved
uporabe Elesovega DV 110 kV Slovenj
Gradec-Dravograd na 20 kV napeto-
stnem nivoju narekujejo ojačitev trans-
formacije in zgraditev RTP 110/20 kV
Dravograd. Leta 2004 je bil izdelan
idejni projekt, postopke za pridobitev
gradbenega dovoljenja za začetek gra-
dnje pa bodo nadaljevali leta 2005.
Zaradi dotrajanosti obstoječe zaščite v
RTP 110/20 kV Krško bodo v 20 kV
celicah zamenjali obstoječo zaščito z
digitalno zaščito. Zaradi velikega števi-
la bežnih zemeljskih stikov je predvide-
na tudi vgradnja shunt stikala na TR,
na katerem so priključeni nadzemni in
mešani izvodi. Za potrebe analize in
delovanja zaščite je predvidena vgra-
dnja daljinskega nadzora zaščite in
vgradnja monitoringa kakovosti elek-
trične napetosti.
V RTP 110/20 kV Brežice bodo nada-
ljevali drugo etapo rekonstrukcije sti-
kališča 20 kV s komandnim delom
(gradbeni del) in revitalizirali TR I
110/ 20 kV 20 MVA.
V 20 kV omrežju bodo nadaljevali po-
stavitev daljinsko vodenih stikal in av-
tomatizacijo na lokacijah, ki so težje
dostopne in kjer so priključeni po-
membnejši upravičeni odjemalci elek-
trične energije. Tako bodo izboljšali
kakovost dobave električne energije in
skrajšali čas iskanja in odpravljanja
okvar na SN električnem omrežju. Na-
meščeni bodo sodobni, plinski odklo-
pni ločilniki in odklopniki. V ta namen
načrtujejo 200 milijonov tolarjev.
Letos bo od dobavitelja prevzeta opre-
ma za tehnološko posodobitev distribu-
cijskega centra vodenja (DCV) Celje.
Predvidena je prilagoditev končnih po-
staj po RTP-jih, ustrezna prilagoditev
omrežij LAN, naprav TK in podsiste-
mov DCV ter prostorska preureditev v
DCV Celje. Za posodobitev DCV načr-
tujejo 200 milijonov tolarjev.
Za gradnjo novih objektov SN in NN in
izdelavo projektne dokumentacije bo-
do namenili 1,1 milijarde tolarjev. Pre-

dvidena je gradnja 89 novih transfor-
matorskih postaj s priključnimi SN in
NN vodi z namenom izboljšati slabe
napetostne razmere in omogočiti pri-
ključevanje novih odjemalcev elektri-
čne energije na 20 kV in 0,4 kV nape-
tostnem nivoju. Za prehod z 10 kV na
20 kV napetostni nivo v Celju, Laškem
in Velenju bodo del sredstev namenili
zgraditvi približno 2,5 kilometra novih
SN kabelskih vodov. Za izboljšanje za-
nesljivosti obratovanja in oskrbe odje-
malcev z električno energijo bodo zgra-
dili tudi okrog 9,8 kilometra novih
nadzemnih vodov SN in okrog 3,2 kilo-
metra novih kabelskih vodov SN.
Za obnovo obstoječih objektov SN in
NN (DV, KB, TP, NNO) so predvideli
okrog 321 milijonov tolarjev, za nado-
mestitev in povečanje zmogljivosti
(NP) pa 800 milijonov tolarjev. Z deli
bodo podaljšali življenjsko dobo obsto-
ječih SN in NN vodov in naprav, izbolj-
šali napetostne razmere in povečali za-
nesljivost dobave odjemalcem elektri-
čne energije.
Za vlaganje v neenergetske investicije,
med katere sodijo še zlasti posodobitev
računalniške in programske opreme,
zamenjava prevoznih sredstev, orodij
in mehanizacije, obnova poslovnih
prostorov in nabava novega inventarja,
bodo namenili 319 milijonov tolarjev. 
Načrt razvoja distribucijskega omrežja,
ki je bil izdelan za obdobje 2003-2012,
se je v letih 2003 in 2004 uresničil v
skladu s načrti investicij, ki bistveno
niso odstopali od zastavljenega načrta.
Prišlo je do manjših odstopanj v vlaga-
nju v elektroenergetske vode in napra-
ve, ker niso imeli ustreznih dovoljenj
za gradnjo. Razlog je v tem, da je z la-
stniki zemljišč vedno teže doseči spora-
zum za posege v prostor. Večja vlaga-
nja od načrtovanih so bila v nadzemne
in kabelske SN in NN vode, s katerimi
izboljšujejo zanesljivost in kakovost
oskrbe z električno energijo odjemal-
cem električne energije. 

Živahno investiranje 
kljub administrativnim oviram 

Tudi v distribucijskem podjetju Elektro

Gorenjska, d. d., leta 2005 načrtujejo vr-
sto pomembnih investicijskih projek-
tov. Zgraditev nove RTP 35(110)/20
kV Bohinj bo nadomestila dotrajano
RTP 35/20 kV Bitnje. Zgraditev RTP
35(110)/20 kV pomeni prvo fazo zgra-
ditve RTP 110/20 kV, ki povečuje za-
nesljivost napajanja na področju Bohi-
nja.
V RTP 110/20 kV Primskovo bodo
zgradili novo 20 kV stikališče, kar bo
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omogočilo zaključek prehoda SN mre-
že na enotno 20 kV napetost na podro-
čju Elektra Gorenjska (razen Sava
Kranj).
Z rekonstrukcijo RTP 110/20 kV Tržič
bodo povečali zanesljivost napajanja
Tržiča in okolice. 
Nova RTP 110/20 kV Moste, ki bo na-
domestila dotrajano RTP 35/20 kV Za-
vršnica, je osrednja točka napajanja di-
stribucijskega omrežja zgornje Gorenj-
ske. Zagotavlja preskrbo z energijo za
območje Bleda in Bohinja ter ponuja
rezervno napajanje drugim RTP
110/20 kV na celotnem območju zgor-
nje Gorenjske.
Vloga razdelilnih postaj RP 20 kV v SN
omrežju je v racionalni in optimalni
zgraditvi omrežja. V pripravi je gra-
dnja novih RP Savica in RP Dovje.
Razdelilne transformatorske postaje
35/20 kV postopoma prehajajo v RTP
110/20 kV ali RP 20 kV zaradi opušča-
nja 35 kV napetosti, vendar je treba do
dokončne opustitve vzdrževati že stare
naprave.
Vlaganja v srednjenapetostno omrežje
in transformatorske postaje TP 20/0,4
kV so prvenstveno namenjena sklenitvi
prehoda SN-omrežja na enotno 20 kV
napetost na območju Elektra Gorenj-
ske, posodobitvi z namenom izboljša-
nja dobave kakovostne električne ener-
gije njihovim odjemalcem in zmanjša-
nja števila prekinitev dobave. 
Za avtomatizacijo SN-omrežja je bila v
Elektru Gorenjska izdelana študija da-
ljinskega vodenja in upravljanja pro-
govnih stikal ter transformatorskih po-
staj s tremi ali več vodnimi celicami. 
Vlaganja v nizkonapetostno omrežje so
prvenstveno namenjena posodobitvi z
namenom izboljšanja dobave kakovo-
sti električne energije odjemalcem in
zmanjšanja števila prekinitev dobave.
To pomeni zgraditev sodobnega nizko-
napetostnega kabelskega omrežja. 
In do katere faze so trenutno uresniče-
ni posamezni projekti Elektra Gorenj-
ska? Kako je s predvidenimi končnimi
roki? 
RTP 35(110)/20 kV Bohinj bodo zače-
li graditi spomladi 2005. Gradbena de-
la bodo izvajali do jeseni 2005, proti
koncu leta pa bodo izvajali elektro-
montažna dela. V RTP 110/20 kV
Primskovo bodo jeseni 2005 zgradili
novo 20 kV stikališče, zamenjali bodo
zaščito in daljinsko vodenje ter napra-
ve lastne rabe, vgradili pa bodo nov
ozemljilni upor in dve dušilki. Rekon-
strukcijo bodo predvidoma končali
spomladi 2006. V RTP 110/20 kV Tr-
žič bodo jeseni 2005 zamenjali zaščito
in daljinsko vodenje, obnovili bodo la-

stno rabo in dopolnili opremo v 20 kV
stikališču. Nova RTP 110/20 kV Moste
je v fazi pripravljalnih del za novo 110
kV in 20 kV stikališče s transformacijo
in napravami lastne rabe, prestavitva-
mi SN vodov iz RTP Završnice. Dela
bodo potekala v letih 2005 in 2006. Za
RTP Jesenice, RTP Radovljica, RTP
Zlato polje, RTP Labore in RTP Škofja
Loka bodo izvajali manjša dela, in si-
cer dopolnitev opreme in manjše grad-
bene obnove.
V okviru sanacije slabih napetostnih
razmer so v Elektru Gorenjska predvi-
deli interpolacijo 17 novih transforma-
torskih postaj s priključnimi SN-vodi,
večinoma z zemeljskimi vodniki. Vla-
ganja v SN-omrežje so prvenstveno na-
menjena posodobitvi z namenom iz-
boljšanja dobave kakovosti električne
energije odjemalcem in zmanjšanja šte-
vila prekinitev dobave. Predvideli so
rekonstrukcijo 105 transformatorskih
postaj in 61 SN-vodov. Načrtujejo tudi
57 novih kablovodov za izboljšanje SN-
omrežja po kriteriju n-1. V skladu s
študijo so za letos načrtovali za avto-
matizacijo SN-omrežja 99 milijonov to-
larjev. Montirali bodo 16 daljinsko vo-
denih progovnih stikal ter opremili 8
transformatorskih postaj za daljinsko
vodenje. V nadaljevanju prehoda z 10
kV na 20 kV načrtujejo zgraditev 7 no-
vih TP in obnovo 27 TP. Načrtovali pa
so tudi 7 novih 20 kV kablov za nove
TP ter nadomestilo petih 10 kV kablo-
vodov z 20 kV kablovodi.
Vlaganja v nizkonapetostno omrežje so
prvenstveno namenjena posodobitvi
prostozračnega omrežja (nadomestilo
golih vodnikov s SKS ali zemeljskimi
vodniki) z namenom izboljšanja doba-
ve električne energije in zmanjšanja
števila prekinitev dobave električne
energije odjemalcem. Zaradi poveča-
nja števila odjemalcev pa načrtujejo tu-
di sredstva za širitev omrežja.
Pri telekomunikacijah je del sredstev
namenjen dokončanju distribucijskega
centra vodenja in vključevanju obstoje-
čih daljinsko vodenih objektov v novi
center. Vključevanje obstoječih objek-
tov v novi center vodenja zahteva prila-
goditev programske in strojne opreme
daljinskega vodenja. Tako bodo nada-
ljevali vlaganja v razvoj radijske mreže
za govorne zveze in daljinsko vodeno
SN-omrežje. Vlagali bodo tudi v napra-
ve za optično zvezo RP Letališče Br-
nik-RTP Primskovo.
Pri merilnih napravah je večina sred-
stev namenjenih za nabavo merilnih in
registrirnih naprav za upravičene odje-
malce za daljinsko odbiranje in manjši
del za števce za tarifni odjem. Del sred-

stev namenjajo za merilne instrumente
za zgraditev sistema kakovosti EE, saj
jim trenutno razpoložljiva oprema ne
dopušča ustreznih evidenc za spremlja-
nje kakovosti njihove mreže.
Vlaganja v distribucijske objekte v tem
regulativnem obdobju so pomembna
še zlasti zaradi povečanja transforma-
cijske in prenosne moči omrežja, povi-
šanja kakovosti in obnove dotrajanih
objektov. Celotna vlaganja za regulira-
ni dejavnosti distribucije električne
energije in upravljanja distribucijskega
omrežja znašajo 2,7 milijarde tolarjev,
kar je glede na oceno leta 2004 za 6
odstotkov več. 
V globalnem pogledu znašajo predvide-
na vlaganja v kakovost 20 odstotkov, v
širitev 25 odstotkov, v obnovo pa 55
odstotkov vseh načrtovanih sredstev.
Največ sredstev namenjajo SN- in NN-
omrežju, in sicer 1,3 milijarde tolarjev,
kar je polovico vseh sredstev za investi-
cije regulirane dejavnosti.
Glede ovir pri udejanjanju investicij pa
so v Elektru Gorenjska povedali, da je
začel veljati novi Zakon o graditvi
objektov in dopolnjeni Zakon o ureja-
nju prostora. Oba zakona bosta vpliva-
la na uresničevanje investicij, in sicer
prvi na gradnjo investicijskih objektov,
drugi pa na pridobivanje potrebne
upravne dokumentacije za investicij-
ske objekte. Razpoložljiva denarna
sredstva, namenjena investicijam v tem
letu, so na ravni minulih let, kar je za-
gotovilo za kontinuiteto izvajanja inve-
sticij, obseg investicij pa komaj še zago-
tavlja potreben razvoj distribucijskega
omrežja v skladu s potrebami odjemal-
cev in tehnično regulativo. 
Sicer pa se tudi v Elektru Gorenjska
srečujejo s težavami administrativnega
značaja, kot so težave pri pridobivanju
lokacij za objekte, pridobivanju vseh
vrst soglasij in služnosti za gradnjo
objektov in pri oddajanju naročil za
opremo in storitve v skladu z zakonom
o javnih naročilih. Ker se naštete teža-
ve vlečejo že iz minulih let, so jih sku-
šali čim bolj predvideti in upoštevati,
tako da so čim manj vplivale na načrto-
vano udejanjanje investicij. Poleg tega
so še povedali, da je bil eden od po-
membnih temeljev za Načrt razvoja
omrežja za desetletno obdobje na
območju podjetja Elektro Gorenjska
2005-2014 prav načrt 2005, zato sta ta
dva dokumenta med sabo popolnoma
usklajena.

Brane Janjić
Minka Skubic
Miro Jakomin
in dopisniki
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PROIZVODNJA IN OSKRBA

Nadaljuje se rast porabe

Zimska suša se pozna tudi v proizvodnji hidroelektrarn

Za zdaj z oskrbo še brez težav

Povpraševanje po električni energiji še naprej narašča,
saj je bil januarski odjem iz prenosnega omrežja kar za
4,6 odstotka višji od primerljivega lanskega, prvi letošnji
mesec pa je bilo skupno prevzetih milijardo 126 milijonov
kilovatnih ur električne energije. Zanimivo ob tem je, da
skok v primerjavi z napovedmi v elektroenergetski bilanci
vendarle ni bil tako izrazit, saj je dejanska poraba od bi-
lančnih napovedi odstopala le za 1,3 odstotka. Iz tega bi
lahko sklepali, da se bo rast porabe v naslednjih mesecih
umirila, saj v nasprotnem ne bo mogoče doseči napove-
dane 1,5 do 2-odstotne stopnje letne rasti porabe. Sicer
pa so k januarskemu skoku porabe največ prispevali veli-
ki odjemalci, ki so porabili 221,9 milijona kilovatnih ur
oziroma za 14 odstotkov več kakor januarja lani, medtem
ko je odjem petih distribucijskih podjetij dosegel 904,1
milijona kilovatnih ur in se v primerjavi z rezultati leto prej
zvišal za 2,5 odstotka.

Po ocenah, zapisanih v elektroenergetski bilanci, naj bi fe-
bruarja v Sloveniji potrebovali milijardo 276 milijonov
električne energije, pri čemer bodo 158 milijonov zagoto-
vile hidroelektrarne, 898 milijonov naj bi dobili iz jedrske
elektrarne in termoelektrarn, preostanek pa zagotovili z
nakupom v tujini. 
Glede na nadaljevanje obdobja brez večjih padavin tudi
v prvi polovici februarja in nič kaj obetajočimi napovedmi
za zadnji februarski teden je mogoče že zdaj reči, da bo
načrt, povezan s proizvodnjo hidroelektrarn, zelo težko
doseči. Kljub temu pa po zagotovilih dispečerjev z oskrbo
ne bi smelo biti večjih težav, seveda, če ne bo prišlo do
kakšne nepredvidene okvare večjega proizvodnega agre-
gata.

Precej skromno odmerjena bera padavin v letošnjih zim-
skih mesecih ni ravno naklonjena proizvodnji hidroelek-
trarn, na kar kažejo tudi rezultati prvega letošnjega mese-
ca. Tako je elektrarnam na Dravi, Savi in Soči januarja us-
pelo zagotoviti le 168,5 milijona kilovatnih ur električne
energije, kar je bilo za dobrih 16 odstotkov manj kot v
tem času lani. Zato so morali svoje naprave bolje obre-
meniti v jedrski elektrarni Krško in drugih domačih termo
objektih, ki so skupaj januarja zagotovili 970,4 milijona
kilovatnih ur električne energije ali za slab odstotek več
kakor januarja lani. Zaradi slabše proizvodnje hidroelek-
trarn je bil izkupiček domače proizvodnje za dva odstot-
ka manjši tudi od prvotno načrtovanega v elektroenerget-
ski bilanci, nemoteno obratovanje slovenskega elektroe-
nergetskega sistema pa nam je uspelo zagotoviti tudi z
občasnim uvozom električne energije.Tako smo januarja
na tujem kupili 482,3 milijona kilovatnih ur (za 28,9 od-
stotka več kot januarja lani), v sosednje sisteme pa izvozili
473,5 milijona kilovatnih ur (9,6-odstotna rast).
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Agencija za energijo
Z dialogom
do boljših rešitev
V kongresnem centru hotela Habakuk v Mariboru je v or-
ganizaciji Agencije za energijo 16. februarja potekalo
strokovno srečanje z naslovom Lokalne skupnosti in GJS
na področju zemeljskega plina. Javna agencija Republi-
ke Slovenije za energijo kot regulator in nadzornik ener-
getskih trgov v Sloveniji namreč prav zdaj v skladu z no-
velo energetskega zakona pripravlja sklop aktov, ki bodo
pomembno posegli v razmerja med udeleženci trga z ze-
meljskim plinom. Posebno vlogo imajo lokalne skupnosti,
ki so poleg tega, da bodo potrjevale vrsto aktov, ki jih
bodo izvajalci GJS pripravili v skladu z akti agencije, tudi
kreatorji in nosilci koncesijskih razmerij. Konec lanskega
leta sta bila tako že sprejeta dva akta agencije, ki urejata
omrežnino za prenosno omrežje zemeljskega plina, sredi
februarja pa se je začela tudi javna obravnava štirih ak-
tov s področja lokalnih distribucijskih omrežij in njihovih
uporabnikov. Temeljni namen srečanja v Mariboru je ta-
ko bil seznaniti najpomembnejše udeležence tega se-
gmenta trga z zemeljskim plinom z aktualnimi razmerami,
vsebino predlogov aktov in njihovimi pričakovanimi posle-
dicami ter sprožiti tudi javno razpravo, ki naj bi pripeljala
do najustreznejših rešitev.

Brane Janjić

MGD
Načrti slovenskega gospodarskega
ministrstva že vsebujejo prednostne cilje
lizbonske strategije
Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je v zvezi z
reformo lizbonske strategije, ki jo je v začetku februarja
predstavila Evropska komisija, poudaril, da je omenjena
reforma v bistvu določitev prednostnih ciljev evropskega
gospodarstva, katerih uresničevanja se je treba lotiti z
vso resnostjo. Ob tem je povedal, da načrti slovenske vla-
de in gospodarskega ministrstva že vsebujejo prednostne
cilje prenovljene lizbonske strategije. 
Mag. Vizjak je dejal, da je bilo spremembe lizbonske
strategije pričakovati, saj je vsebovala veliko zelo ambici-
oznih ciljev. Določitev prednostnih ciljev - zagotovitev čim
večje rasti evropskega gospodarstva in povečanje njego-
ve konkurenčnosti ter pospešeno vlaganje sredstev v zna-
nost in razvoj - in uresničitev teh ciljev sta po ministrovem
mnenju vsekakor podlaga tudi za izboljšanje socialnih
pravic. Torej reforma lizbonske strategije nikakor ne po-
meni slabšanja socialnega položaja prebivalcev držav
članic EU. 
Minister je strnil zahteve prenovljene lizbonske strategije
v tri področja, na katerih bo vlada sprejela konkretne
ukrepe. Gre za spodbudno davčno okolje, reformo trga
delovne sile in dvig konkurenčnosti slovenskega gospo-
darstva. Pri pripravi in uresničevanju teh ukrepov bo seve-
da potrebno usklajeno in trajno medresorsko sodelova-

nje. Mag. Andrej Vizjak je presodil, da slovenska vlada
ne bo imela veliko dela pri pripravi zahtevanega akcij-
skega načrta za uresničevanje prenovljene lizbonske stra-
tegije, saj se je že pred predstavljenimi spremembami za-
vedala nujnosti določitve prednostnih nalog.
Bolj spodbudno in prijaznejše davčno okolje je zagotovo
pomembna prioriteta vlade, saj bo le tako mogoče dose-
či hitrejši razvoj gospodarstva in posledično hitrejši dotok
svežega kapitala v Slovenijo. Kar zadeva trg delovne si-
le, bo Slovenija morala sprejeti ukrepe za njegovo večjo
fleksibilnost in pri tem spodbujati pogumnejše zaposlova-
nje. Na tem področju bo zato treba doseči konsenz soci-
alnih partnerjev.
Največ pozornosti je mag. Vizjak pri predstavitvi pogle-
dov na spremembe lizbonske strategije seveda namenil ti-
stemu od omenjenih treh področij, ki neposredno sodi v
njegovo pristojnost oziroma pristojnost Ministrstva za gos-
podarstvo - dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodar-
stva. Za uresničitev tega cilja bo Slovenija več vlagala v
uporabno znanje in za njegov prenos v gospodarstvo ter
zmanjševala birokratsko-administrativne ovire, s katerimi
se sedaj spopada slovensko gospodarstvo. Prav tako je
po mnenju gospodarskega ministra treba poskrbeti za de-
regulacijo.

Služba za odnose z javnostmi MGD

MOPE
Povečati učinkovitost rabe energije
in delež obnovljivih virov 
V organizaciji avstrijskega združenja za biomaso in av-
strijske energetske agencije je od 26. do 29. januarja na
graškem velesejmu potekala srednjeevropska konferenca
o biomasi, ki se je je v imenu Ministrstva za okolje in pro-
stor udeležil tudi direktor Urada za mednarodne in ev-
ropske zadeve dr. Marjan Vezjak. 
Dr. Vezjak je v svojem nastopu na sklepnem plenarnem
zasedanju konference na temo Oskrba z energijo v Sred-
nji Evropi 2005 udeležence seznanil z dejstvom, da se v
Sloveniji zavedamo pomembnosti energetske politike Ev-
ropske unije, ki je usmerjena k zanesljivosti energetske
oskrbe, h konkurenčnosti energetskih trgov in obenem k
zmanjševanju škodljivih vplivov energije na okolje ob
hkratnih pozitivnih učinkih na gospodarski in nadaljnji re-
gionalni razvoj ter zaposlovanje. Te cilje smo upoštevali
pri pripravi Nacionalnega energetskega programa, ki ga
je slovenski parlament sprejel aprila lani. Dr. Marjan Ve-
zjak je hkrati poudaril, da sta ključna strateška cilja ener-
getskega programa prav povečanje učinkovitosti rabe
končne energije in dvig deleža obnovljivih virov energije. 
Po deležu obnovljivih virov energije se Slovenija v EU tre-
nutno uvršča na peto mesto, ta delež pa nameravamo še
povečati. V obdobju od leta 2000 do leta 2015 je ob
načrtovani rasti bruto družbenega proizvoda za 60 od-
stotkov predvideno znižanje energetske intenzivnosti za
30 odstotkov oziroma za 2,3 odstotka na leto. Za dose-
ganje teh zahtevnih ciljev ministrstvo za okolje ob pomoči
ustreznih institucij že izvaja državne programe, ki obsega-
jo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo ener-
gije, naložbe v okolju prijazno proizvodnjo energije, ener-

IZ ENERGETSKIH OKOLIJ

12

Nas stik 02  23.2.05  11:05  Page 12



predstavitvi sodeloval tudi ambasador Erwan Fouere,
predstavnik Evropske komisije v Sloveniji. V priložnostnem
govoru je poudaril pomen partnerstva med vsemi udele-
ženci na področju varovanja narave. O izvajanju politike
varstva narave kot pomembnem delu evropske politike je
v nadaljevanju spregovoril tudi Janez Podobnik, minister
za okolje in prostor. Kot je dejal, so z določitvijo predlo-
gov območij za evropsko ekološko omrežje Natura
2000 prišli do zelo sistematičnega in strokovno utemelje-
nega popisa najvrednejših območij v Sloveniji; na ta na-
čin jih bodo tudi lažje ohranjali. Od Ministrstva za okolje
in prostor ter drugih akterjev na področju ohranjanja na-
rave je sedaj odvisno, kako uspešno bodo še naprej zna-
li oblikovati projekte na področju ohranjanja narave in
partnerstvo pri izvajanju tovrstnih projektov. In prav par-
tnerstvo skupaj z različnimi nosilci interesov v prostoru bo
treba uveljaviti tudi pri zagotavljanju ohranjanja stanja na
območjih Nature 2000, kar v večini primerov pomeni na-
daljevanje dobre prakse.

Miro Jakomin

Elektrodistribucija
Si energetsko zakonodajo
razlagajo po svoje? 
Pred kratkim je Marko Gospodjinački, direktor podjetja
Ekowatt, opozoril na problematiko kvalificiranih proizva-
jalcev električne energije in med drugim poudaril, da jih
»na vse načine zavirajo tržni deli državnih distributerjev«.
Da bi zadevo preverili in ugotovili, ali omenjena trditev
drži, smo za pojasnilo zaprosili vodstvi distribucijskih po-
djetij Elektro Ljubljana in Elektro Maribor. Kje je pravza-
prav tista točka, na kateri prihaja do nesoglasja med di-
stributerji in kvalificiranimi proizvajalci električne energi-
je? Je vzrok v različnem tolmačenju energetske zakono-
daje? Ali pravila igre v praksi niso enaka za vse udele-
žence? Na upravi Elektra Maribor se na zastavljena
vprašanja niso odzvali, iz Elektra Ljubljana pa so sporoči-

getsko svetovanje in ozaveščanje ter obveščanje in uspo-
sabljanje porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. 
Dr. Marjan Vezjak je posebej poudaril tudi dejavnosti
Slovenije pri izkoriščanju lesne biomase in spodbujanju
proizvodnje zelene elektrike. V okviru projekta, ki ga v
Sloveniji sofinancira Sklad za svetovno okolje - GEF, po-
teka izvedba več večjih sistemov daljinskega ogrevanja
na lesne sekance, v pripravi so naložbe v štiri manjše si-
steme daljinskega ogrevanja javnih stavb na pelete, inve-
sticijski programi za daljinske sisteme pa se pripravljajo
še v 29 drugih občinah. Poleg omenjenih dejavnosti, ki
že potekajo, so za doseganje ciljev nacionalnega ener-
getskega programa predvideni dodatni instrumenti in
ukrepi, ki bodo zahtevali tudi znatno večja proračunska
sredstva. 
Dr. Vezjak je na zasedanju napovedal tudi pripravo po-
dobnega mednarodnega srečanja na temo obnovljivih vi-
rov energije, ki naj bi predvidoma letos potekalo v Lju-
bljani. 

Služba za odnose z javnostmi MOP

Ministrstvo za okolje in prostor
Nadaljevanje dobre prakse
varovanja okolja
Ob koncu januarja so predstavniki Ministrstva za okolje
in prostor predstavili začetek uresničevanja projekta Na-
tura 2000 v Sloveniji - upravljalski modeli in informacijski
sistem. Ta projekt je na razpis EU za sofinanciranje pro-
jektov s področja ohranjanja narave prijavil Zavod RS za
varstvo narave. Evropska unija je projekt podprla in zanj
namenila skoraj milijon evrov, skupna vrednost projekta,
ki bo trajal do konca leta 2007, pa znaša 1,6 milijona
evrov. Vsekakor gre v tem primeru za finančno izjemno
obsežen slovenski projekt na področju naravovarstva.
Petdeset odstotkov sredstev zanj prispeva EU, drugi sofi-
nancerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS
za varstvo narave in projektni partnerji. Sicer pa je na tej

13Predstavniki MOP so predstavili začetek izvajanja projekta Natura 2000.
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li, da so v začetku februarja Ministrstvu za gospodarstvo
poslali pojasnilo o razumevanju energetske zakonodaje s
področja kvalificirane proizvodnje električne energije in
je zadeva trenutno še v fazi usklajevanja. Za mnenje o tej
problematiki smo februarja zaprosili tudi mag. Djordja
Žebeljana, generalnega direktorja Direktorata za energi-
jo pri Ministrstvu za gospodarstvo. Ta je med drugim pou-
daril, da je eno od bistvenih načel v Energetskem zakonu
v tem, da se na trgu z električno energijo omogoča vstop
novih igralcev. Pravila igre so znana in ni potrebe po
spremembi zakonodaje, res pa je, da se ta zadeva v
pravni praksi uveljavlja zelo počasi. Zato je Ministrstvo
za gospodarstvo poslalo dopis direktorjem oziroma pred-
sednikom uprav distribucijskih podjetij in jih korektno opo-
mnilo, kaj je glede direktnega odkupa električne energije
od kvalificiranih proizvajalcev zapisano v energetski za-
konodaji. Vsekakor je treba zagotoviti, da bodo elektro-
distributerji brali energetsko zakonodajo tako, kot je pisa-
na, torej v duhu spodbujanja vstopov novih igralcev -
konkurentov na trg z električno energijo.

Miro Jakomin

Gospodarska zbornica Slovenije
Najbolj nevarno
je odlašanje ekoloških težav
Kot smo že pisali, je ob koncu minulega leta na GZS v
Ljubljani potekalo posvetovanje o vodnih zadrževalnikih,
ki se ga je udeležil tudi Bela Petry, ugledni profesor hi-
drotehnike na Unesco - IHE v Delftu na Nizozemskem.
Doslej je dejavno sodeloval že pri številnih inženirskih
projektih na področju regulacije rek ter upravljanja z nji-
mi, in sicer v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki, pa tudi v Evro-
pi. Ti projekti so po eni strani veliko prispevali h gospo-
darskemu razvoju teh območij, po drugi pa so prebival-
stvu močno izboljšali kakovost življenja. Na vprašanje,

ali se da gospodarski pomen takih projektov tudi konkre-
tno dokazati oziroma izmeriti, je Bela Petry takole odgo-
voril: »Seveda se da. V Braziliji se na primer kar 85 do
90 odstotkov vse električne energije proizvede v hidroe-
lektrarnah. Toda za vsak odstotek povečanja BDP-ja se
poraba električne energije poveča za dva odstotka. Ker
je torej povečevanje proizvodnje električne energije po-
goj za rast BDP-ja, lahko rečemo, da so taki projekti izje-
mnega gospodarskega pomena - in to ne samo za Brazi-
lijo, temveč vse države v razvoju. Poleg tega imajo od to-
vrstnih projektov velike koristi tudi posamezne gospodar-
ske panoge - od transporta pa do kmetijstva.« Nadalje je
Bela Petry menil, da so ekološki, gospodarski in družbeni
problemi med sabo močno prepleteni in da bodo omeje-
ne zaloge vode v prihodnjih desetletjih zahtevale velike
spremembe v odnosih med posameznimi svetovnimi regi-
jami. Glede nevarnosti napak v odnosu do okolja pa je
opozoril, da je nedvomno najbolj nevarno odlašanje z
reševanjem ekoloških težav. Evropske in ameriške izku-
šnje namreč kažejo, da je pravočasno reševanje težav
veliko enostavnejše in cenejše kot v primeru, če z njiho-
vim reševanjem odlašamo.

Miro Jakomin

Eles
V sistemu sekundarne regulacije
poslej še soške elektrarne in HE Mavčiče 
Konec januarja je bil uspešno končan projekt vključitve hi-
droelektrarn Doblar, Plave in Solkan na Soči ter hidroe-
lektrarne Mavčiče na Savi v sistem sekundarne regulacije
delovne moči in frekvence. Ta pomembni cilj je bil dose-
žen s sočasno obnovo daljinskih sistemov vodenja pro-
izvodnje, za katero so poskrbeli strokovnjaki iz podjetij
SENG in SEL, ter nadgradnjo sistema avtomatske sekun-
darne regulacije v Elesovem republiškem centru vodenja
elektroenergetskega sistema Slovenije.
Sistem sekundarne regulacije sicer skrbi za nenehno za-
gotavljanje ravnotežja med oddajo in odjemom elektri-
čne energije v prenosno omrežje, kar je temeljna doktrina
zanesljivega obratovanja slovenskega sistema v evropski
interkonekciji UCTE. V sitem na novo vključene elektrarne
bodo, predvsem zaradi hitrega odzivnega časa, pomem-
bno prispevale k izboljšanju kakovosti sekundarne regula-
cije, ki jo je Eles že doslej zagotavljal s pomočjo verige
dravskih elektrarn, šoštanjskima blokoma 4 in 5, trbovelj-
skim blokom 4, termoelektrarno Brestanica in termoelek-
trarno-toplarno Ljubljana. 

Darja Kalčič

Dravske elektrarne Maribor
Prejemnik laskavega naziva
naj podjetje regije
Revija Mariborčan je letos že osmič po vrsti pripravila iz-
bor naj posameznikov podjetij in dogodkov minulega le-
ta v mestu ob Dravi. Dravske elektrarne Maribor, ki so bi-
le nominirane v kategoriji Naj mariborska velika podjetja,
so po izboru novinarjev postale Naj podjetje. Prestižno
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ELES
Gospodarski minister
na pogovorih o drugem stebru
Elektro - Slovenijo je konec januarja obiskal minister
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, pri čemer so bi-
le osrednja tema pogovorov možnosti za ustanovi-
tev drugega energetskega stebra, ki naj bi povečal
konkurenčnost na slovenskem trgu z električno ener-
gijo. Kot je bilo povedano v predstavitvi, bi to zah-
tevno nalogo lahko prevzel Eles Gen, ki bi tako imel
26-odstotni tržni delež na slovenskem trgu. 
Ob tem je prokurist Eles Gena Branko Ogorevc pou-
daril, da bi Eles Gen kot samostojen poslovni su-
bjekt lahko dosegel še boljše finančne učinke od se-
danjih, saj bi se lahko vključil v neposredno prodajo
električne energije odjemalcem in mednarodno trgo-
vanje ter kot kapitalsko močno podjetje sodeloval
tudi pri gradnji novih proizvodnih zmogljivosti. 
Na ta način bi lahko slovenskim odjemalcem zago-
tovili zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno
energijo po konkurenčnih cenah tudi v prihodnje.
Zelo pomembno je, kakšna bo prihodnja tržna struk-
tura energetskega sektorja v Sloveniji, saj naš si-
stem sodi med najmanjše v Evropi, in je zato tudi
med najbolj občutljivimi.
V nadaljevanju je direktor Elesa mag. Vekoslav Koro-
šec podrobneje predstavil tudi dejavnost in poslan-
stvo Elesa kot nacionalnega operaterja slovenskega
elektroenergetskega sistema. Gospodarski minister
in drugi člani delegacije, predstavitve so se namreč
udeležili tudi direktor direktorata za energetiko
mag. Djordje Žebeljan, župana občin Krško in Sevni-
ca ter predstavniki Jedrske elektrarne Krško, sklada
za razgradnjo in HSE, pa so si pozneje ogledali še
Elesov center vodenja, ki sodi med najsodobnejše
tovrstne objekte v Evropi.

Brane Janjić

Direktor DEM Danilo Šef s plaketo za Naj podjetje.

stekleno plaketo oblikovalca Rudija Urana je na slovesni
razglasitvi nagrajencev prejel direktor Dravskih elektrarn
Maribor Danilo Šef. Izbor poteka tako, da uredništvo re-
vije Mariborčan vsak december pozove izbrane novinar-
je mariborskih medijev, naj predlagajo nominirance v de-
setih kategorijah. Nominacijsko listo uredništvo sestavi
glede na število posameznih predlogov in jo objavi v ja-
nuarski številki revije. V začetku januarja nato uredništvo
v sodelovanju s podjetjem SPEM Komunikacijska skupina
opravi telefonsko javnomnenjsko raziskavo. V letošnji je
bilo anketiranih 400 gospodinjstev s telefonskimi priključ-
ki v Mariboru in 37 mariborskih novinarjev. Direktor
DEM Danilo Šef se je na slavnostni prireditvi v SNG Ma-
ribor konec januarja zahvalil za priznanje in poudaril, da
to pomeni dodatno spodbudo za nadaljevanje kakovo-
stnega dela. Dravske elektrarne Maribor, največji proi-
zvajalec hidroenergije v Sloveniji, so razvojno naravna-
ne, saj v skladu s svojo vizijo iščejo nove priložnosti pri-
dobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Ob tem
sodelujejo z lokalnimi skupnostmi in upoštevajo stroge na-
ravovarstvene smernice ter predpise. 

Aljaša Bravc
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zadnjih petih letih, odkar vodi v
TE Trbovlje splošno kadrovski sek-
tor Bojana Pirkovič Zajec, so zapo-
slili enega pripravnika elektroin-

ženirja. Pri zaposlovanju imajo omeji-
tve, oziroma celo zmanjšujejo število
zaposlenih s tako imenovano mehko
varianto po načrtu upokojevanj. Čim
bolj zmanjšati število zaposlenih pa po-
meni, da v TET tudi ne štipendirajo
mladih. Pirkovičeva ocenjuje, da če bi
iskali nove inženirje, bi jih lahko našli
tako v regiji kot zunaj nje. Prepričana
je, da bo do tega prišlo, ko bo znana
odločitev za novo naložbo v termoelek-
trarni, ki bo nadomestila staro enoto.
Verjetno pa bodo potrebovali kakšno
strokovno okrepitev že to jesen, ko bo
začela delovati čistilna naprava 125
MW bloka.
Podobno se dogaja v TE-TO Ljubljana.
Po besedah Maše Štangel, svetovalke v
kadrovski službi, lani pri njih niso za-
poslovali inženirjev in jih tudi letos ne
načrtujejo. Lani je končal šolanje za-
dnji štipendist in ga niso zaposlili, zdaj
mladih ne štipendirajo več. »Pred leti
je bil elektroinženir deficitaren poklic,
trenutno ni več in zato jih ne štipendi-
ramo več, saj jih tudi zaposlili ne bi.
Imamo namreč omejitev števila zapo-
slenih, ki jo je sprejel nadzorni svet in
je del strateško razvojnega programa
družbe. Število zaposlenih - 300 - ostaja
enako lansko in letošnje leto. Imamo
pa vsako leto na obvezni praksi dva do
tri študente elektoenergetike v avtoma-

tiki, regulaciji, meritvah ter elektro
vzdrževanju,« pojasni Štanglova.
Sicer imajo v TE-TO zaposlenih tri-
najst elektrotehnikov, pet inženirjev in
pet diplomiranih elektroinženirjev. V
družbi imajo zaposlenih več ekonomi-
stov kakor elektroinženirjev, kar upra-
vičujejo z dejstvom, da za tehnične sto-
ritve angažirajo več zunanjih konzulta-
tnov. Ob delu se izobražujeta dva de-
lavca na peti stopnji in dva na šesti sto-
pnji, poleg tega izobražujejo svoje za-
poslene s tehničnega področja z razli-
čnimi funkcionalnimi znanji in skla-
dno z zakonskimi določili opravljajo
energetske izpite.
Stane Menart, svetovalec tehničnega di-
rektorja TE-TOL, pravi, da so bili te-
hniki v podjetju večkrat pohvaljeni, ko-
liko dela so opravili sami z lastnim
znanjem, kljub zunanjim konzultan-
tom v hiši. Do lani so imeli v tehni-
čnem sektorju zaposlenega študenta -
elektroinženirja preko študentskega
servisa. Z njim so bili vsi zadovoljni in
bi ga potrebovali pri delu. Ker se ga ni
dalo zaposliti, se je zaposlil pri Elektro
Ljubljani.
»Mislili smo, da bo za delovna mesta,
ki so strokovno kompleksna in zahte-
vajo delovne izkušnje, trenutna politi-
ka razumnejša. So profili v podjetju, ki
potrebujejo nekaj let prakse, da posta-
nejo dobri in kompetentni pri svojem
delu. Poleg tega TE-TOL v primerjavi z
drugimi elektro družbami primanjkuje
strokovnjakov, in vzdržujemo ustrezno

kakovost dela z mrežnim delom, kar
otežuje in obremenjuje obstoječo ka-
drovsko strukturo,« pojasni Menart, ki
zagovarja tezo, da je dobro, da je v po-
djetju tehnični kader različnih let. V
TE-TOL je povprečna starost elektroin-
ženirjev 40 let. Pravi, da mladi lažje ra-
zumejo nove tehnologije, starejši imajo
več izkušenj in se bolj zavedajo odgo-
vornosti posameznih del. Oboji so
družbi koristni, kar pa ne velja za
zmanjševanje zaposlenih kar na počez.
Podobno, kot je z elektro profili, je v
TE-TOL tudi s strojniki.

Veliko zmanjšanje zaposlenih v NEK

V NE Krško je trenutno zaposlenih
598 delavcev, od tega jih ima 193 di-
plome različnih fakultet, med njimi
160 diplome tehničnih fakultet, od te-
ga je 58 diplomiranih elektroinežnir-
jev, 6 magistrov in 2 doktorja elektro-
tehnike. 
»V elektrarni imamo izdelane kadrov-
ske analize in natančne načrte upokoji-
tev do leta 2010. V zadnjih letih v naši
elektrarni poteka menjava generacije.
Delavci, ki so delali na pripravi in za-
gonu elektrarne, odhajajo v pokoj. Da
pa bi ohranili njihovo tudi s prakso in
izkušnjami pridobljeno znanje, soča-
sno poteka v elektrarni intenzivni pro-
ces prenosa znanja na mlajše generaci-
je. Glavni vir nadomestitve delavcev, ki
se upokojujejo, so lastni štipendisti.
Trenutno štipendiramo 15 dijakov, od
tega 10 elektrotehnikov, in 26 študen-
tov, od tega 14 elektroinženirjev. Nji-
hova zaposlitev bo odvisna od učnega
uspeha in letnih kadrovskih potreb. Za
vsa delovna mesta v objektu pa so dolo-
čeni minimalni in želeni programi do-
datnega specifičnega usposabljanja. Us-
posabljanje inženirjev za samostojno
delo traja tri do pet let. Sicer pa je pov-
prečna starost naših inženirjev 44 let,
kar je blizu povprečja zaposlenih v
elektrarni,« pojasni Vinko Jureša, vodja
kadrovske službe v NE Krško.
V Krškem intenzivno delajo na zmanj-
ševanju števila zaposlenih v elektrarni.
Cilj uprave je selektivno zmanjšati šte-

V prejšnji številki naše revije smo v temi meseca obdelali
šolanje in zaposlovanje strokovnjakov v elektrogospodarstvu.
Pri pregledu stanja po posameznih družbah je zaradi
napake pri pripravi izostal del, ki govori o položaju v TET, TE-TOL,
NEK in TEB. Ker je pregled še vedno aktualen, ga objavljamo
z enomesečno zamudo. Vsem prizadetim se opravičujemo. 

KADROVANJE

Tehnični kader
naj bo različne starosti

V
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vilo zaposlenih s 616 v letu 2004 na
500 v letu 2008. To je razlog, da zadnji
dve leti niso zaposlovali novih delav-
cev. Da bi se kar čim bolj približali že-
lenim številkam, v elektrarni kontinui-
rano analizirajo, prilagajajo in izbolj-
šujejo organizacijo dela, usposabljajo
zaposlene za več delovnih področij,
spodbujajo kakovost in intenzivirajo
delo zaposlenih. Zmanjšujejo pa število
zaposlenih vseh profilov, tudi tehni-
čnih. Tudi slednje je razlog, da pri po-
večanem obsegu del v elektrarni, kot je
remont, angažirajo zunanje izvajalce
del, ki se vključujejo v projektne skupi-
ne iz same elektrarne. Prav tako naja-
mejo zunanje izvajalce za izvedbo ne-
katerih projektnih nalog.

TEB misli tudi na mlade

V TE Brestanica je zaposlenih 13 elek-
troinženirjev, od tega 8 diplomiranih,
poleg tega imajo še 15 elektrotehni-
kov, 11 stojnih inženirjev in 20 stroj-
nih tehnikov. »Nove delavce zaposluje-

mo na podlagi analiz zaposlovanja tega
kadra, kar pa je odvisno predvsem od
zastavljenih ciljev družbe in predvide-
nega odliva zaradi upokojevanja. Pri
nas zaposlene sproti pomlajujemo in
naš inežnirski kader je relativno mlad.
Da lahko inženir v TEB samostojno de-
la, potrebuje vsaj tri leta delovnih izku-
šenj, odvisno od delovnega mesta in
nalog, ki jih opravlja. Za vse strokovne
delavce v elektrarni smo načrtovali nji-
hove kariere in skladno s tem tudi nji-
hovo izobraževanje,« pojasni kadrov-
sko politiko TEB Gorazd Pozvek, vodja
splošno kadrovske službe.
Brestaniška termoelektrarna ima v svo-
jem dolgoročnem načrtu opredeljeno,
da se število zaposlenih ne bi povišalo
nad 125, kolikor jih imajo zdaj. Kot je
dejal Pozvek, pa bo njihovo nadaljnje
zaposlovanje, oziroma omejitve pri
tem, odvisne predvsem od uresničeva-
nja njihovih strateških ciljev, ki se na-
našajo na sodelovanje TEB pri določe-
nih projektih njihovega večinskega la-
stnika. Tudi zato, da bi bili pri tem čim

17

bolj uspešni, oddajajo vsako leto manj
del zunanjim sodelavcem. Težijo k te-
mu, da bi bili njihovi zaposleni usposo-
bljeni za opravljanje čim več strokovnih
del, ki jih je v elektrarni treba narediti.
Celo več, svoje storitve s tehničnega po-
dročja, predvsem plinske tehnologije,
so začeli ponujati tudi na trgu .
Kljub omejevanju zaposlenih v TEB ni-
so pozabili na mlade v regiji. Trenutno
štipendirajo 15 dijakov in študentov,
od tega sedem preko Posavske štipen-
dijske sheme, v katero prispeva Posav-
je dve tretjini sredstev za štipendista in
podjetje ostalo tretjino. V elektrarni
načrtujejo štipendije glede na predvi-
dene potrebe po kadrih in so doslej še
vse štipendiste tudi zaposlili, česar pa
ne morejo zagotoviti tudi v prihodnje.
Kot pravi Gorazd Pozvek, je to odvisno
od prihodnosti TEB. Vsem štipendi-
stom pa želijo omogočiti vsaj opravlja-
nje pripravništva in pridobitve prvih
delovnih izkušenj.

Minka Skubic

Foto Dušan Jež
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elektroenergetskem sektorju so
trenutno ključni pojmi predvsem
nadaljnje odpiranje trga z elektri-
čno energijo, poslovna svoboda,

večja konkurenca in možnost izbire
dobavitelja. O teh in nekaterih drugih
aktualnih temah smo se v začetku fe-
bruarja pogovarjali z mag. Andrejem Viz-

jakom, ministrom za gospodarstvo.
Kljub velikemu pomanjkanju časa se je
prijazno odzval in tako namenil potre-
ben del pozornosti tudi elektrogospo-
darski javnosti.

Nova vlada je prenesla pristojnost za
energetiko iz okoljevarstvenega na go-
spodarsko ministrstvo, tja pač, kjer je
slovenska energetika že ves čas bila, ra-
zen obdobja v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja, ko je imela svoje la-
stno ministrstvo. Kateri so poglavitni ra-
zlogi in prednosti, ki opravičujejo to po-
tezo?

»No, kot prvo je zelo jasno, da je ener-
getika vedno bila sestavni del oziroma
sektor gospodarstva. Že s tega vidika je
samo po sebi umevno, da sodi v resor
Ministrstva za gospodarstvo. Seveda je
tudi ta gospodarska panoga pogojena s
celo vrsto naložb in sem pravzaprav ve-
sel, da se je ponovno začel en večji ra-

zvojni ciklus investicij v elektroener-
getsko proizvodnjo, v prenosno in di-
stribucijsko omrežje, pa tudi v plinsko
omrežje. Povsem logično je, da ne gre
za okoljske projekte, temveč za gospo-
darske in energetske. Še zlasti gre za
to, da želimo vzpostaviti tržne razme-
re, ki zahtevajo podjetniško iniciativo.
In s tega naslova je gospodarstvo tista
ključna domena, kjer se energetski sek-
tor mora tudi v prihodnje nahajati.«

Kot je poudaril nekdanji minister za
okolje, prostor in energijo mag. Janez
Kopač, je bila omenjena selitev »nasilna
tako do okolja kot tudi do energetike«.
Ali ne obstaja nevarnost, da bo energe-
tika sedaj, ko je spet v gospodarskem
sektorju, ponovno postala »priročni ta-
lec za zniževanje inflacije«?

»Ne, ne sme biti, kajti naša vlada si je
kot ključni cilj zadala liberalizacijo tr-
ga električne energije. To pomeni, da
država ne sme več ključno posegati v
cene električne energije. S tem se mo-
rajo na nek način vzpostaviti prosto
oblikovanje cen električne energije in
tržne razmere. Tako energetika ne mo-
re in ne sme postati talec neke državne
politike, saj je ključni segment in del
gospodarstva. Res pa je, da je bilo v

preteklosti veliko navzkrižnega su-
bvencioniranja, kar je delno tudi še da-
nes opazno. Vendar se moramo tega
čim prej otresti, kar pa je seveda posto-
pen proces, ki mora na koncu vzposta-
viti tržne razmere. Sicer pa razumem
omenjeno izjavo nekdanjega ministra
za okolje, prostor in energijo. Najbrž je
nekoliko užaljen, saj je energetski sek-
tor sedaj tam, kjer mora biti, ne pa
tam, kjer bi si ga on želel.«

Kaj menite o sporočilu Evropske komisi-
je, v katerem je ta januarja opozorila
na prepočasno odpiranje trga z energijo
v državah članicah Evropske unije, kar
velja tudi za Slovenijo. Po navedbah ko-
misije glavno oviro za konkurenco v
Sloveniji pomeni sestava trga oziroma
premajhna integracija nacionalnega v
evropski trg. 

»Z ugotovitvami Evropske komisije se
do določene mere strinjam. Tudi naša
vlada si je v koalicijski pogodbi zapisa-
la, da želi liberalizirati trg z električno
energijo in na njem vzpostaviti konku-
renco v skladu z Nacionalnim energet-
skim programom in Energetskim zako-
nom. Zato se seveda porajajo zamisli o
novih energetskih stebrih, po oblikova-
nju novih bilančnih skupin, ki bodo na
nek način konkurenca sedanji ponud-
bi. Za to si v Sloveniji tudi dejansko
prizadevamo in ključna prioritetna na-
loga vlade za leto 2005 in 2006 je vzpo-
staviti ukrepe in zagotoviti večjo po-
nudbo na trgu električne energije. S
tem seveda tudi večjo konkurenco in
upam, da tudi večjo pestrost ponudbe.
Vprašanje pa je, kako bo to vplivalo na
cene električne energije, kajti kot ve-
ste, cene niso stvar našega ministrstva,
temveč so stvar širšega okolja. Žal je v
evropskem prostoru po vseh napove-
dih pričakovati dvig cen električne
energije. Na to kažejo tudi ugotovitve
evropskih strokovnjakov, ki pravijo, da
bo Evropa morala nemudoma začeti
ponovno investirati v nove proizvodne
zmogljivosti, za kar mora seveda obsta-
jati nek motiv. In pomemben motiv je
prav gotovo cena električne energije.«

Mag. Andrej Vizjak je od decembra lani, ko je nastopil svoje poslanstvo
gospodarskega ministra, pa vse do danes, opravil že vrsto plodnih 
srečanj s predstavniki elektrogospodarskih podjetij. Trenutno med 
največje izzive v elektroenergetskem sektorju sodijo demonopolizacija
EES, ustanavljanje Eles Gena kot drugega energetskega stebra, 
začetek privatizacije ... Pri tem se je gospodarsko ministrstvo lotilo
premišljenih korakov, ki naj bi po eni strani zagotovili dolgoročno, var-

no in zanesljivo oskrbo Slovenije z energijo, po drugi strani pa naj bi
vzpostavili tako delovanje trga, kjer naj bi vladale spodbudnejše mo-
žnosti in priložnosti ne samo za HSE, temveč tudi za druge igralce.

AKTUALNI INTERVJU: MAG. ANDREJ VIZJAK

Energetika
v smeri nujne liberalizacije
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Evropska komisija je februarja sprožila
uradno preiskavo o sistemu prednostne-
ga dispečiranja elektrike v Sloveniji. Ali
je dvom o tem, da shema prednostnega
dispečiranja ni usklajena s shemo dr-
žavnih pomoči v Sloveniji, upravičen? 

»Po mojem vedenju ne. Prepričan sem,
da očitek Evropske komisije, na katere-
ga želimo tako na sestankih kot s pisno
korespondenco jasno odgovoriti, ni
utemeljen. Pri prednostnem dispečira-
nju namreč ne gre za subvencioniranje
iz državnega proračuna, kar je ključni
očitek Evropske komisije, temveč za
eno shemo, ki ni vezana na proračun
države, ki ga plačujejo vsi porabniki
električne energije. Po mojih informa-
cijah pri tem ne gre za nedovoljeno
shemo, kar bomo uspešno pojasnili tu-
di Evropski komisiji.« 

Kot ste doslej že večkrat poudarili, bi za
boljše delovanje trga in konkurenčnost
morali usposobiti vsaj dva domača celo-
vita ponudnika električne energije. Tako
naj bi poleg že obstoječega Holdinga
Slovenske elektrarne ustanovili še drugi
energetski steber, katerega nosilec naj
bi bil Eles Gen. V čem je poglavitni po-
men te zamisli? 

»Zamisel o drugem energetskem ste-
bru je že vseskozi živa. Sicer že imamo
nekatere druge igralce, ki pa seveda ni-
majo znatnega tržnega deleža. Pozna-
mo skupino v okviru Istrabenza in še
nekaj drugih tovrstnih zasebnih podje-
tij. In vesel sem, da so se pojavile zase-
bne pobude pri prodoru na slovenski
trg z električno energijo. Glede družbe
Eles Gen pa bi rad poudaril, da je pač
v preteklosti bila ta družba ustanovlje-
na s posebnim namenom, povezanim z
lastništvom NEK. Cena električne
energije, ki jo je Eles Gen prodajal kot
energijo nuklearke, je bila v določe-
nem obdobju celo višja, kot so bile tr-
žne cene. Sedaj se razmere na trgu
spreminjajo in postaja cena električne
energije z vsemi obremenitvami, ki jo
proizvaja NEK, zelo zanimivo tržno
blago. S tem se seveda pojavlja tudi ne-
ka nova vloga Elesa in njegove družbe
Eles Gena kot lastnika NEK. Skratka,
odpira se razprava o tem, da bi Eles
Gen postal nosilec jedrske stroke, jedr-
skega programa in jedrske opcije v Slo-
veniji. Poleg tega dela prodaje elektri-
čne energije naj bi združeval tudi po-
membno vlogo pri ohranjanju in razvi-
janju jedrske stroke. Nuklearko bomo
namreč še kar nekaj časa imeli, hkrati
pa se nahajamo tudi pred pomembni-
mi projekti, kot so gradnja skladišča

nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov ter vzdrževanje kondicije jedrske
stroke.«

Lahko potemtakem govorimo, da je
pred Elesom Genom neka nova priho-
dnost?

»Vsekakor. Mi to prihodnost intenziv-
no iščemo in v tej perspektivi vidimo
več koristi. Po eni strani naj bi Eles
Gen postal nosilec jedrske stroke, po
drugi strani pa tudi pomemben nosilec
dejavnosti na trgu električne energije.
Pri tem je povsem naravno, da je lo-
čen, recimo od HSE, kajti ta steber, po-
vezan z jedrsko stroko, se nikoli ne bo
privatiziral zaradi posebnega položaja
nuklearke, medtem ko bo šel drugi ste-
ber v smeri privatizacije. Tako je pov-
sem logično, da sta oba stebra ločena,
kar ima vsekakor določen smisel in
cilj. Ne nazadnje je ključno to, da se
več igralcev pojavlja na trgu z elektri-
čno energijo, kar prav gotovo pozitivno
vpliva na razvoj tega trga. Kot veste, je
danes na trgu z električno energijo do-
minanten in daleč večinski dejavnik
HSE in vlada bo šla v smeri liberaliza-
cije trga tudi na tak način, da omogoči
možnosti tudi drugim udeležencem.
Čeprav bo v prvi fazi državnim inštitu-
cijam oziroma tudi podjetjem v držav-
ni lasti dana možnost, da se prebijejo
na trg, bo potem seveda sledila tudi po-
stopna privatizacija. Ker pa je privati-
zacija ob monopolu lahko zelo nevar-
na, bo treba najprej ta monopol ukini-
ti oziroma sprožiti proces demonopoli-
zacije. Skratka, proces demonopoliza-
cije in privatizacije v energetiki je eden
od najpomembnejših projektov, ki ga
bomo začeli uresničevati že letos. In
začetek tega procesa so prav razprave o
možnostih za ustanovitev Eles Gena,
kjer vidim ogromno pozitivnih vibra-
cij.«

Kako presojate koncept o nadaljnjem
razvoju na omenjenem področju, ki so
ga pripravili v Eles Genu in vam ga
predstavili konec januarja?
»Pozitivno, saj s tem lahko rešimo tudi
nekatere druge probleme v Sloveniji.
Še zlasti govorimo o privatizaciji neka-
terih drugih podjetij, na primer Talu-
ma, ki je zelo povezan s to zgodbo. Vse-
kakor je to nacionalni projekt, ki ima
po moji presoji smisel in je koristen za
trg električne energije v Sloveniji in tu-
di za NEK.«

Kaj boste oziroma ste morda že predla-
gali okoljevarstvenemu ministru Janezu
Podobniku, da bi čim prej odpravili ovi-
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Andrej Vizjak se je rodil 6. avgusta
1964 v Brežicah. Po končani gimna-
ziji in univerzitetnem študiju je kon-
čal tudi podiplomski študij na Fakul-
teti za elektrotehniko in računalniš-
tvo v Ljubljani in dosegel naziv ma-
gister elektrotehnike. Njegova prva
zaposlitev je bila v tovarni Litostroj
v Ljubljani. Nato je kot mladi razi-
skovalec delal na Inštitutu Jožef Šte-
fan, kjer je sodeloval pri razvojno
raziskovalnih projektih s področja
računalniške avtomatizacije indu-
strijskih procesov za potrebe tovarne
celuloze in papirja Videm Krško. Le-
ta 1994 se je kot inšpektor za delo
zaposlil na Inšpektoratu RS za delo
v enoti Krško. Leta 2000 je bil dr-
žavni sekretar za področje zaposlo-
vanja na Ministrstvu za delo, druži-
no in socialne zadeve Republike Slo-
venije. Na volitvah v državni zbor le-
ta 2000 je bil izvoljen za poslanca
in postal vodja poslanske skupine
SDS. Želja po dejavnem sooblikova-
nju boljših razmer v domačem oko-
lju in po nadaljnji uveljavitvi občine
Brežice in regije Posavje v sloven-
skem prostoru so ključni razlogi, da
je leta 2002 sodeloval tudi na lokal-
nih volitvah in bil izvoljen za župa-
na Občine Brežice. Lani 3. decembra
je bil imenovan za ministra za go-
spodarstvo Republike Slovenije.
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re pri umeščanju daljnovodov v prostor
in s tem zagotovili hitrejše uresničeva-
nje investicijskih projektov? 

»Pred kratkim nam je bil predstavljen
tudi načrt investicij v prenosno omre-
žje v prihodnjem obdobju; gre za zelo
dolgotrajne in večletne projekte. Opo-
zorjen sem bil na nekatere težave pri
sprejemanju državnih lokacijskih načr-
tov, ki so seveda povezani s temi inve-
sticijami. Predlagani so bili tudi dolo-
čeni ukrepi v smislu pospešitve prido-
bivanja teh državnih lokacijskih načr-
tov. Eden izmed ukrepov je tudi spre-
memba uredbe o dopustnih vrednostih
elektromagnetnega sevanja. Ker je Slo-
venija postavila bistveno strožje pogo-
je, kot so priporočila EU, je zato pri
umeščanju daljnovodov v prostor kar
nekaj težav. Tu bi veljalo ponovno pre-
misliti, ali je smiselno tako strogo
opredeliti te vplive. Druga ključna za-
deva je pa ta, da smo na podlagi tega
pogovora Elesu jasno sporočili, naj pri-
pravi konkretno poročilo, kateri pro-
blemi so na določenih lokacijah trenu-
tno najbolj pereči in na nek način zavi-
rajo tudi nadaljnje postopke. Ko bom
to poročilo dobil, se bom nemudoma
sestal tudi s kolegom Podobnikom. O
teh problemih sem ga ustno že sezna-
nil in moram reči, da je pokazal vso
pripravljenost, da dogovorno in učin-
kovito pospešimo vse postopke pri
umeščanju projektov v prostor, skrat-
ka, da čim prej pride do državnih loka-
cijskih načrtov. Tu bi posebej opozoril,
da nam nič pomagajo nove proizvodne
zmogljivosti, če sočasno ne bomo zgra-
dili tudi potrebnega prenosnega omre-
žja. Zato morajo ti projekti potekati
koordinirano med Ministrstvom za
gospodarstvo in Ministrstvom za okolje
in prostor. Takoj, ko bodo konkretni
problemi na mizi, se bomo z MOP-om
pogovarjali tudi o konkretnih reši-
tvah.«

Prejšnja vlada je pripravila vse potre-
bne podlage za ustanovitev Holdinga
slovenske distribucije, vsaj tako so zatr-
dili njeni predstavniki. Boste nadaljevali
delo na podlagi že začrtanih usmeritev,
ali so na tem področju predvidene spre-
membe in drugačno delovanje? 

»Osebno sem seznanjen z gradivom, ki
ga je prejšnji minister, pristojen za to
področje, pripravil z namenom, da bi
ustanovili Holding slovenske distribu-
cije. Mislim, da je bila ta odločitev ne-
koliko prenagljena, premalo predisku-
tirana tudi z distribucijskimi podjetji
in je na nek način prehitevala nekate-

re dogodke. Mislim, da je ključno pri
distribucijskih podjetjih to, da kontro-
lirajo tudi svoje stroške. In eden izmed
ukrepov v tem smislu je tudi ta, da se
določene dejavnosti distribucijskih po-
djetij združujejo in seveda s tem racio-
nalizirajo. Ocenjujemo, da je pri teh
podjetjih prav gotovo še precej rezerve
glede njihovih stroškov, in korak v tej
smeri je gotovo ustanavljanje Holdinga
slovenske distribucije. Ne nazadnje si
ta podjetja na trgu tudi konkurirajo
med sabo, in to povsem po nepotre-
bnem. Zato je tudi s tega vidika treba
izvesti nekatere bolj sprejemljive in ra-
cionalne, pa tudi logične poteze. Mi-
slim pa, da je pri distribucijskih podje-
tjih ključnega pomena predvsem loči-
tev tržnega deleža od njihovega temelj-
nega distribucijskega poslanstva. In
povsem logično je, da distribucijska
podjetja namenjajo več pozornosti ti-
stim dejavnostim, ki so nekoliko bolj
donosne, še zlasti na račun tistega tega
javnega posla, kjer je govor o razvoju
in vzdrževanju omrežja v odnosu do
odjemalcev. Tako bo treba v prihodnje
ti dve zadevi ločiti in potem spet ustre-
zno združiti.«

Kdaj in kako namerava nova vlada
ugrizniti v »kislo jabolko« privatizacije
v elektroenergetskem sektorju?

»Kot sem že omenil, je prvi aksiom na
tem področju ta, da bo privatizacija
prišla v poštev šele takrat, ko bo prišlo
do demonopolizacije. Se pravi, šele ta-
krat, ko ne bo več nekega monopola v
elektroenergetskem sektorju, se bomo
lahko začeli pogovarjati tudi o privati-
zaciji. Glede proizvodnih podjetjih sem
to zadevo nekoliko že nakazal, podo-
bno pa velja tudi pri drugih poslan-
stvih na energetskem področju. Pri
tem je seveda treba upoštevati Energet-
ski zakon, ki govori o omejitvi pri pri-
vatizaciji. Ta postopek si zamišljam ze-
lo premišljeno in postopno, saj bi sicer
zaradi neprevidnega ravnanja lahko
prišlo tudi do neljubih napak. Tako,
da je za zdaj koncentracija tovrstnih
dejavnosti in pozornosti smiselna pre-
dvsem v vzpostavljanju konkurenčno-
sti trga, ki mu bo nato sledil proces pri-
vatizacije.«

Kakšen je vaš pogled na socialne vidike
te problematike in na potrebo po social-
nem dialogu s sindikati? 

»Mislim, da je pogovor s sindikati zelo
pomemben in nujen za oblikovanje ka-
kovostnih rešitev na socialnem podro-
čju. Enostranske rešitve gotovo niso

koristne, še zlasti ne za državo. Zato si
bomo prizadevali vzpostaviti korekten
dialog s sindikati in jih pri nadaljnjih
ukrepih tudi upoštevati.«

Ali obstaja kaka nevarnost, verjetno
vsaj potencialna, da bo pri privatizaciji
v elektroenergetskem sektorju prišlo do
določenega odpuščanja in ukinjanja de-
lovnih mest? 

»Prav gotovo so to izzivi, ki nas čakajo
in na katere bomo morali prej ali slej
odgovoriti. Vsakdo ve, da je za kakovo-
stno delovanje na trgu z električno
energijo treba obvladovati stroške. In
pri obvladovanju stroškov seveda takoj
trčimo tudi na vprašanja, povezana z
obsegom zaposlitev in tudi s pravicami
delavcev. To je seveda zahteven proces,
ki bo trajal določen čas, zato ga tudi ne
moremo in ne želimo izpeljati čez noč.
Menim, da se tu da marsikaj narediti z
spontanimi, naravnimi odlivi, se pravi,
brez radikalnih potez. O tej problema-
tiki je trenutno težko bolj konkretno
govoriti. Omenil bi le to, da sem Elesu,
HSE-ju in distribucijskim podjetjem
zelo jasno sporočil, da od njih pričaku-
jem konkretne programe, ki zadevajo
tudi zmanjševanje stroškov in na nek
način racionalizacijo proizvodnje, ki
zajema ta segment. In jaz verjamem,
da se bodo morali soočiti s tem vpraša-
njem. Težko pa sem na tem področju
prerok, da bi jim lahko govoril o tem,
kaj morajo dejansko narediti. Za to na-
logo so pristojna vodstva uprav podjetij
- konkretno direktorji in predsedniki
uprav. To je mogoče zanje neprijetno
delo, vendar nujno potrebno.« 

Kako skušate premostiti konflikt med
energetskimi in okoljevarstvenimi inte-
resi pri projektu za gradnjo vetrnih
elektrarn na Volovji Rebri? Kakšne so
možnosti, da bi se v dogovoru s pred-
stavniki MOP in lokalne skupnosti na
območju občine Ilirska Bistrica dokopali
do potrebnega konsenza?

»No, sicer sam kot minister za gospo-
darstvo nisem vključen v te pogovore,
sem pa seznanjen s temi problemi s
strani Davida Valentinčiča, direktorja
Elektra Primorska, podjetja, ki je inve-
stitor tega projekta. Mislim, da se je
treba tu z okoljevarstveniki zelo argu-
mentirano pogovarjati. Pri tem bom
sam težko sprejel rešitve, ki ne bodo
strokovno podprte, temveč bodo bolj
ali manj čustveno naravnane, tako z
ene kot z druge strani. Menim, da je bi-
lo doslej med obema stranema, to je
med zagovorniki okoljskih stališč in
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predstavniki energetske stroke, še pre-
malo dialoga. Bi pa rad poudaril nasle-
dnji paradoks, ki bi nam moral biti vse-
skozi pred očmi: Na eni strani se ener-
getika odziva z rešitvami, ki so tudi si-
cer v strategiji razvoja energetike v Ev-
ropi, kot so denimo obnovljivi in do
okolja prijazni viri energije, po drugi
strani pa nam isti resor in isti ljudje, ki
so nekako branilci do okolja prijaznih
usmeritev, ovirajo in otežujejo aplika-
cijo teh rešitev. Tako da bi tudi v teh
pogovorih morali imeti pred očmi, da
je verjetno bolje narediti kak korak na-
prej v tem razmišljanju, kot pa inštali-
rati neke druge turbine tam, kjer je že
degradirano okolje in bi ga s tem še
bolj degradirali. Skratka, tu apeliram
na večjo strpnost in razum pri odloči-
tvah, še zlasti, ko gre za stališča okolje-
varstvene stroke do pogledov v energe-

tiki. Vsekakor na tem področju priča-
kujem konstruktivno in dogovorno re-
ševanje omenjenih problemov.«

V dosedanjih nastopih ste večkrat pou-
darili potrebo po sodelovanju z vsemi
subjekti in dejavniki v elektrogospodar-
stvu. Kako ocenjujete dosedanje pogo-
vore z elektrogospodarstveniki? Kakšni
so vaši dosedanji vtisi?

»Mislim, da so ti pogovori nujno potre-
bni, saj lahko marsikateri problem
med različnimi akterji oziroma razli-
čnimi podjetji prej rešimo, če so vsi
prej obveščeni o njem, pa tudi priprav-
ljeni na njegovo reševanje. Za zdaj
imam zelo dobre izkušnje s temi pogo-
vori. Kot sem že omenil, v krog teh raz-
prav sodi tudi srečanje nosilcev na po-
dročju proizvodnje z nosilci investicij

za prenosno omrežje. Kajti, če tu ne bo
sodelovanja, se lahko zgodi, da bodo
šle investicije ena mimo druge, čeprav
ne morejo funkcionirati ena brez dru-
ge. Zato so tudi na tem področju nujne
koordinirane dejavnosti. In prav pogo-
vore s predstavniki elektrogospodar-
skih podjetij razumem v luči medseboj-
nega obveščanja in iskanja skupnih re-
šitev.«

Miro Jakomin
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Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak si vzame čas tudi za branje Našega stika.
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ani so imeli v Šoštanju remonte pr-
vih treh blokov, in sicer prvega in
tretjega aprila, maja in junija in
drugega oktobra. Kljub temu so

proizvedli 3.550 GWh električne ener-
gije in s tem presegli letni načrt za 15

odstotkov. Naš največji proizvajalec
električne energije je bil vse leto na vo-
ljo HSE za energijo in moč in UPO za
sekundarno regulacijo. Po pripovedo-
vanju mag. Uroša Rotnika, direktorja
TE Šoštanj, je bila elektrarna lani ra-

položljiva 98-odstotno, kar je krepko
nad evropskim povprečjem za tovrstne
objekte. Po njegovem gre zasluga za
dosego tako dobrih rezultatov tako
obratovalnemu osebju kot vzdrževal-
cem vseh petih blokov, ki so v delo v
elektrarni vložili svoje znanje, izkušnje
in prizadevnost. Če lani ne bi imeli
daljših remontov prvih treh blokov, bi
zagotovo dosegli rekordno proizvo-
dnjo.
Elektrarna je za oskrbo svojih petih blo-
kov s premogom lani podpisala dolgoro-
čno pogodbo s Premogovnikom Velenje.
S to pogodbo se elektrarna zavezuje, da
bo prevzela od sosednjega premogovni-
ka na leto 3 milijone in 900 tisoč ton li-
gnita in iz njega proizvedla 3500 do
3700 GWh električne energije, odvisno
od voznega reda obratovanja blokov.

TE Šoštanj je z lansko proizvodnjo 3550 GWh presegla 
letni načrt za petnajst odstotkov. Skladno z lani podpisano 
desetletno pogodbo s premogovnikom bo tudi 
v naslednjem desetletju proizvodnja podobna. Z načrtovanim 
šestim blokom pa bo ta še večja, kljub opustitvi 
prvih treh blokov.

PROIZVODNJA TERMOELEKTRARN

Iz TEŠ iz leta v leto
več elektrike

L
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Mag. Uroš Rotnik: »Iz GJ premoga želimo proizvesti čimveč elektrike.«
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»Za TE Šoštanj pomeni dolgoročna po-
godba s Premogovnikom Velenje, dol-
goročno zagotovljen premog. Z leto-
šnjo uveljavitvijo te pogodbe se vrača-
mo na odnose med nami in premogov-
nikom, ki so bili pred ustanovitvijo
HSE. Tako ponovno sami kupujemo
od premogovnika premog in prodaja-
mo pri nas proizvedeno elektriko iz te-
ga premoga, kar pomeni za oba par-
tnerja bolj čiste odnose. Poleg tega je
desetletna pogodba za nas kot proizva-
jalca, ki moramo proizvajati elektriko
po čim nižji ceni, da smo konkurenčni
na trgu, dobra, ker premogovnik zave-
zuje, da v desetih letih zniža stroške za
15 odstotkov oziroma 1,5 odstotka na
leto,« pravi prvi mož elektrarne, ki se
ob tem dobro zaveda pogodbenih obve-
znosti TEŠ, in sicer, da morajo imeti
svoje naprave v taki kondiciji, da bodo
pokurili nakopane količine, kljub te-
mu da morajo v tem času zapreti prve
tri bloke. Tako bodo v tem času prešli
s četrtim in petim blokom do teoreti-
čnega maksimalnega obratovanja, brez
možnosti vožnje sekundarne regulaci-
je.
Lani je dvignil nemalo prahu v Šaleški
dolini pesniški gudron. Lokalna sku-
pnost je najprej dala dovoljenje za po-
skusni sežig in ga potem umaknila. Ta-

ko ostaja potencialna možnost, da bi v
TE Šoštanju pokurili 15.000 ton gu-
drona iz Pesniške jame, odprta. »Za ta
sežig bi elektrarna dobila dve vrsti pri-
hodka: enega za sežig in drugega od
prodaje električne energije iz njega.
Ker doslej nismo dobili dovoljenja za
sežig niti od Ministrstva za okolje in
prostor niti od lokalne skupnosti, tega
sežiga ne bomo opravljali. Tehnološko
je to manjši problem kot kurjenje ko-
stne moke, ki jo kurimo že četrto leto,
ekološko pa ne morem reči, kaj to po-
meni, ker nismo naredili niti posku-
snega kurjena. Preden bi začeli kuriti
gudron, bi naredili poskusni sežig. Če
bi se pokazali negativni vplivi, bi to za-
misel opustili. Vendar moramo dobiti
tudi za poskusni sežig dovoljenje. Vsak
projekt pogledamo vsaj s treh vidikov:
ali je tehnološko izvedljiv, ali ekološko
sprejemljiv in konec koncev ekonom-
sko sprejemljiv. Vsekakor bo nekdo v
Evropi pokuril ta gudron in mogoče
bomo prav Slovenci kupili elektriko iz
njega,« napoveduje Rotnik, ki je v TE
Šoštanju začel s kurjenjem kostne mo-
ke brez ekoloških posledic. Te so v za-
četku, ko so bile še njene zaloge, poku-
rili po 20.000 ton na leto, letos pa ra-
čunajo, da jo bodo pokurili 8000 ton
in iz nje proizvedli 15 do 18 GWh elek-

trične energije. Kljub temu, da se je
prihodek od kurjenja te moke v štirih
letih prepolovil, je to donosen posel za
TEŠ in koristen za državo. 
Kljub trenutni vpetosti v investicijo
plinskih agregatov na petem bloku, v
Šoštanju ne mirujejo pri iskanju svojih
razvojnim možnosti. Kot nadomestni
objekt za starejše tri bloke, načrtujejo
postavitev šestega bloka tudi na pre-
mog. Po trenutnem stanju stvari bi ta
blok lahko začel obratovati najprej leta
2011. Direktor Rotnik kot gonilna sila
tega projekta z zadovoljstvom pove, da
bo to blok z BAT tehnologijo, to je naj-
boljša razpoložljiva tehnologija za kur-
jenje lignita, ki bo imela 43-odstotni iz-
koristek, kar je najvišji izkoristek za li-
gnit. Pravi, da bi postavitev tega bloka
omogočila celo predčasno zaustavitev
četrtega bloka, saj bi z enako količino
premoga (3,9 milijona ton) samo s kur-
jenjem v obstoječem petem bloku in
novem šestem proizvedli med 1000 in
1200 GWh več električne energije.
Vodstvo TEŠ zasleduje cilj, da iz GJ
premoga proizvedejo čim več elektri-
ke, to pa jim omogoča novi šesti blok z
omenjeno tehnologijo in zato se tako
zavzemajo zanj.

Minka Skubic
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Kako poteka vaš delavni teden več kot
tisoč sto kilometrov iz Ljubljane?

»Prve štiri dni v tednu sem v Bruslju,
kjer je delavnik od jutra do večera, in
peti dan, v petek, delam v Sloveniji in
skušam pridobiti kar največ mnenj o
vsebinah, ki jih obravnavamo v Evrop-
skem parlamentu. Tako v Bruslju kot v
pisarni v Domžalah mi pri delu in
usklajevanju vseh obveznosti pomaga-
ta sodelavca.«

V Evropskem parlamentu ste skupaj s
kolegi Petrletom, Novakovo in Brejcem
člani najmočnejše politične skupine Ev-
ropske ljudske stranke Evropskih demo-
kratov (ELS-ED), ki ima 268 članov od
732 članov EU parlamenta. Kako imate
organizirano delo v parlamentu in v ka-
terih odborih delate vi osebno?

»V EU parlamentu delamo po politi-
čnih skupinah, saj uresničujemo zave-
ze, ki smo jih dali v političnih progra-
mih na volitvah. Delovanje v Evrops-
kem parlamnetu torej ni zasnovano po
nacionalni pripadnosti. Vsebinsko delo
poteka v odborih, ki jih je 20. Ob začet-
ku mandata je vsak poslanec podal svo-
je želje, v katerih odborih bi rad sode-
loval. Vesela sem, da so se mi želje iz-
polnile. Verjetno so pri razvrščanju po-
slancev v odbore upoštevali tudi stro-
kovno predznanje parlamentarcev. Ta-
ko delam kot polnopravna članica Od-

bora za industrijo, raziskave in energi-
jo, sem nadomestna članica Odbora za
proračun in nadomestna članica Zača-
snega odbora za politične izzive in pro-
računska sredstva Unije 2007-2013. V
Evropskem parlamentu delujejo tudi
delegacije, v katerih se organizira sode-
lovanje EU parlamenta s tretjimi drža-
vami. Tako sem članica delegacije za
odnose z ZDA in nadomestna članica
delegacije za odnose s Kanado.«

V naših medijih sem prebrala, da ste la-
ni novembra govorili na Evropski jedr-
ski konferenci, kjer ste razpravljali o
političnih, ekonomskih in strateških vi-
dikih uporabe jedrske energije, iz česar
sklepam, da ne delate samo v komisi-
jah EU parlamenta?

»Novembrsko dvodnevno konferenco
je v Bruslju organiziral Foratom, zdru-
ženje jedrske industrije, in je bila na-
menjena srečanju s predstavniki politi-
čnih institucij. Udeležili so se je na pri-
mer komisar za energijo, predstavnik
ekonomskega in socialnega odbora,
člani Evropskega parlamenta ter števil-
ni ugledni predstavniki industrije in
proizvajalcev jedrske energije, tudi di-
rektor NEK Stane Rožman je bil med
njimi. Prvi dan je potekala razprava o
vlogi jedrske energije v Evropi. Sama
sem bila na konferenci drugi dan, ko
smo razpravljali o evropskem pristopu
k jedrski varnosti. V razpravi sem pou-

darila, da je naloga skupne evropske
politike, da oblikuje standarde, ki bo-
do zagotavljali visoko stopnjo jedrske
varnosti, učinkovito razgradnjo in
odlaganje jedrskih odpadkov. Ob kon-
cu konference so predstavniki indu-
strije podpisali izjavo, v kateri so pou-
darili, da jedrska energija mora ostati
eden od glavnih virov električne ener-
gije v bližnji prihodnosti v Evropi.«

Kateri so bili po vaši presoji glavni pou-
darki konference?

»Jedrska energija pomeni pomemben
vir pri energetski oskrbi v Evropi. Po-
memben je njen prispevek k zanesljivi
dobavi energije, ne smemo pa pozabiti
tudi na okoljske vidike, saj je proizvo-
dnja električne energije v jedrskih
elektrarnah brez izpustov ogljikovega
dioksida. Ne nazadnje je jedrska ener-
gija energija z razumnimi proizvodni-
mi stroški. Udeleženci so pozvali politi-
ke, naj obdržijo vse opcije pri proizvo-
dnji električne energije odprte, tudi
proizvodnjo v jedrskih elektrarnah.«

Kakšna je danes vloga jedrske energije
v Evropski uniji glede na cilje Lisebon-
ske strategije in ob upoštevanju Kjotske-
ga protokola?

»Lizbonska strategija omenja, da se
mora Evropska unija razvijati v na zna-
nju temelječo ekonomijo ter ob tem
upoštevati tudi primerno skrb za oko-
lje. Evropska unija je kot celota ratifi-
cirala Kjotski protokol in po njem mo-
ra do leta 2012 zmanjšati emisije oglji-
kovega dioksida za osem odstotkov. Po-
vem naj, da EU proizvede 14 odstotkov
vseh svetovnih emisij. Poleg tega napo-
vedi kažejo, da bo do leta 2010 poraba
električne energije v EU naraščala za
en odstotek na leto, od leta 2010 na-
prej pa po 0,4 odstotka na leto. Danes
je Evropska unija na področju energije
močno odvisna od uvoza. V Evropski
uniji nafta pokriva 40 odstotkov po-
treb po energiji, trda goriva in plin pe-
tino, obnovljivi viri šest odstotkov in je-
drske elektrarne 14 odstotkov. Če želi-

Med sedmerico naših poslancev v parlamentu 
Evropske unije je tudi dr. Romana Jordan Cizelj, članica 
koalicijske stranke SDS, nam pa poznana kot 
predsednica Društva jedrskih strokovnjakov, ki je 
do prevzema funkcije v Bruslju delala v Oddelku za 
reaktorsko tehniko Inštituta Jožef Stefan.

AKTUALNI POGOVOR: DR. ROMANA JORDAN CIZELJ

Bruselj pozna pomen
jedrske energije
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mo ob tej povečani porabi zagotoviti
zadostno oskrbo z energijo in ob tem
poskrbeti še za okolje, je jedrska ener-
gija edina srednjeročna alternativa.
Obnovljivi viri pokrivajo premajhen
del potreb, tudi če jih maksimalno iz-
koristimo. Za zdaj doživlja jedrski pro-
gram »renesanso« v EU na Finskem in
v Franciji, kjer so se odločili za novi je-
drski elektrarni«.

Je to spoznanje prišlo tudi v Evropski
parlament?

»Mislim, da je, kar kaže dokajšnje zani-
manje parlamentarcev za teme s tega
področja. Tako se dobivamo zainteresi-
rani v Forumu za prihodnost jedrske
energije in Evropskem energetskem fo-
rumu, kjer razpravljamo o energetski
problematiki. Dogodki so dobro obi-
skani. V parlamentu pa bo še letos za-
slišanje na temo jedrskega paketa.«

Imate kot strokovnjakinja za jedrsko
energijo občutek, da se nanjo gleda po-
litično ali kot na energetski vir?

»V okviru našega odbora obravnavamo
jedrsko energijo kot energijo, ki nam
omogoča proizvodnjo električne ener-
gije po sprejemljivi ceni, konkurenčno
električno energijo, ki ne onesnažuje
okolja, energijo, ki omogoča zanesljivo
dobavo in katere proizvajalci imajo v
okviru Euroatoma natančno določene
standarde za spremljanje jedrskih ma-
terialov.«

Kako je moč predstaviti določeno 
strokovno spoznanje 
iz domovine v Bruslju?

»Zavedati se je treba, da se glavne stva-
ri ne dogajajo na plenarnih zasedanjih
parlamenta, temveč v odborih. Tam
poslanci obravnavamo posamezne do-
kumente in tam imamo priložnost, da
predstavimo mnenje in strokovne po-
misleke o določenih vsebinah. Prizade-
vamo si, da bi oblikovali stališče odbo-
ra, ki bo zajelo kar največji delež razli-
čnih mnenj poslancev. Doma v Slove-

niji pa se trudim za navezavo stikov z
ustreznimi institucijami, ki mi poma-
gajo pri mojih odločitvah. Posamezni-
ki in organizacije pa se prav tako lah-
ko obrnejo name z dopisom, telefon-
skim klicem ali elektronskim sporoči-
lom. Kontaktni podatki so objavljeni
na moji spletni strani. Tu v pisarni v
Domžalah je asistent stalno prisoten in
se lahko z njim dogovorijo za kakršne
koli informacije v zvezi s področji, ki
jih pokrivam.«

Kakšna je po vašem poznavanju stvari
prihodnost jedrske opcije v Evropi?

»Menim, da nimamo možnosti, da se ji
odpovemo. Če bi se ji, bi to pomenilo
zniževanje standarda Evropejcev. Živ-
ljenjska doba jedrskih elektrarn se po-
daljšuje, v njih podobno kot pri nas za-
menjujejo vitalne dele. Tudi pri nas bi
bilo smotrno razmišljati o podaljšanju
obratovanja NE Krško, če bo študija
pokazala, da je ob nezmanjšani varno-
sti to tudi mogoče. V Evropi so opazne
raziskave in razmišljanja o fuzijskih re-
aktorjih. Tako za njihovo postavitev
kandidira v imenu EU Francija, njena
tekmica je Japonska. Problem ostaja,
kam z visoko radioaktivnimi odpadki
oziroma izrabljenim jedrskim gori-
vom. Medtem ko je skladiščenje nizko
radioaktivnih odpadkov rešeno skoraj
v vseh državah, je problem visoko radi-
oaktivnih odpadkov rešila edino Fin-
ska. Naj pa poudarim, da je problem
po mojem mnenju predvsem javno
mnenje, ki se lahko usmerja mnogo-
krat tudi mimo strokovnih argumen-
tov. Tehnične rešitve za odlaganje viso-
ko radioaktivnih odpadkov in izrablje-
nega jedrskega goriva obstajajo.«

Veliko se je govorilo evropski direktivi o
razgradnji in odlaganju radioaktivnih
odpadkov, ki je tudi časovno zavezovala
države, do kdaj morajo ta problem reši-
ti. Kaj se dogaja z njo?

»V Evropskem parlamentu je po mo-
jem mnenju zelo pozitivno mnenje o
direktivi o jedrski varnosti in tudi o di-

rektivi, ki obravnava razgradnjo in
odlaganje radioaktivnih odpadkov in
predpisuje, da morajo biti v ta namen
zagotovljena tudi ustrezna denarna
sredstva. Septembra lani je komisija
ponovno vložila nov predlog direktiv,
ki pa ga je svet EU zavrnil.«

Kako z domačim znanjem in evropskimi
izkušnjami gledate na podaljšanje obra-
tovanja NE Krško in s tem povezane je-
drske opcije pri nas?

»Zavedam se, da je podaljšanje obrato-
vanja NE Krško odvisno od lastnikov.
Vendar pa ob tem ne smemo pozabiti,
da odločitev o podaljšanju jedrske op-
cije pomeni tudi predhodno ureditev
vseh drugih ključnih vprašanj, kot je
odlaganje odpadkov, zagotovitev zado-
stnih človeških virov, znanstveno razi-
skovalno delo s tega področja, sprem-
ljanje varnosti. Tako da je treba na to
gledati v širšem kontekstu, ne samo z
oceno stanja jedrske elektrarne v Kr-
škem.«

Minka Skubic
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Dr. Romana Jordan Cizelj se zavzema 
v Bruslju za standarde, ki bodo zagotavljali

visoko stopnjo jedrske varnosti.
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ani poleti so strokovni delavci
agencije skupaj s kolegi iz Agencije
za posebni odpad iz Zagreba, sklad-
no z določili meddržavne pogodbe

o NEK, pripravili program razgradnje
elektrarne in odlaganje nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov /NSRAO/
in izrabljenega jedrskega goriva. Pro-
gram so izdelali v sodelovanju z doma-
čimi in tujimi strokovnjaki na podlagi
mednarodnih standardov ter izkušenj
iz tujine in je v prvi vrsti namenjen kot
podlaga za zbiranje sredstev, ki so po-
trebna za razgradnjo elektrarne in
odlaganje radioaktvnih odpadkov. Pro-
gram je narejen na izhodišču, da bo
NE Krško obratovala do leta 2023. Pre-
dvideva eno podzemno odlagališče niz-
ko in srednje radioaktivnih odpadkov,
ki bo obratovalo od leta 2013, in eno
globinsko odlagališče izrabljenega jedr-
skega goriva, ki bo obratovalo od leta
2030. Izdelanih je bilo sedem scenari-
jev, na podlagi ekonomskih parame-
trov in izvedljivosti sta bila predlagana
kot najugodnejša dva. Po omenjenem
programu, ki ga je pozneje sprejela slo-
venska vlada in tik pred koncem leta
ratificiral hrvaški sabor, naj bi se v
sklad za razgradnjo v obeh državah
vplačalo 350 milijonov evrov, kar je se-
daj podlaga za vsakoletno oblikovanje
deleža prodajne cene pri obeh družbe-
nikih: Eles Genu in HEP-u.
Skladno s programom in ciljem, da bo
začelo odlagališče NSRAO obratovati
2013, je Agencija RAO lani nadaljeva-

la z umeščanjem odlagališča v prostor.
Sredi novembra je bila v Ljubljani pr-
va prostorska konferenca. Po njej je
agencija pozvala vse lokalne skupnosti

v Sloveniji, da ponudijo lokacije za
odlagališče. Z zbiranjem ponudb bodo
končali v začetku aprila.
Sočasno je do konca leta agencija izde-
lala strokovne podlage za pripravo Na-
cionalnega programa ravnanja z radio-
aktivnimi odpadki in izrabljenim jedr-
skim gorivom, ki vsebujejo predlog ope-
rativnih programov na področju ravna-
nja z radioaktivnimi odpadki v nasle-
dnjih štirih letih in podajo tudi usmeri-
tve za obdobje do leta 2014. Strokovne
podlage, ki jih je revidirala in pozitivno
ocenila strokovna komisija, so izhodi-
šče za pripravo Nacionalnega progra-
ma za RAO in izrabljeno jedrsko gori-
vo, ki ga mora vlada RS predložiti dr-
žavnemu zboru. Prav na tem programu
bodo delavci agencije letos nadaljevali
delo in dajali vso strokovno podporo

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je v minulem letu
skupaj s hrvaškim partnerjem pripravila program razgradnje NEK
in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
ter izrabljenega jedrskega goriva in končala rekonstrukcijo 
skladišča RAO v Brinju. Letos bodo nadaljevali dela 
pri izboru lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov.

AGENCIJA RAO

Letos najpomembnejši
izbor lokacije odlagališča

L
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Vse večje zanimanje javnosti za radioaktivne odpadke.
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MOPE. Najpomembnejša letošnja nalo-
ga pa ostaja delo na izboru lokacije za
odlagališče NSRAO, kjer bodo po april-
ski sklenitvi zbiranja ponudb lokalnih
skupnosti začeli postopke ocenjevanja
primernosti prijav.

Mednarodno sodelovanje pri izboru

Ker se z vprašanjem družbene sprejem-
ljivosti okoljsko tveganih projektov,
kot je gradnja odlagališča NSRAO, sre-
čujejo v vseh državah z jedrskim pro-
gramom, so se predstavniki Belgije,
Švedske, Velike Britanije, Finske in
Slovenije v začetku oktobra lani v Bru-
slju dogovorili za izvedbo raziskovalne-
ga projekta CARL, v okviru katerega
bodo skupaj proučevali možnosti in
načine vključevanja in soodločanja jav-

nosti v postopku izbora lokacije za
odlagališče. Projekt bo trajal tri leta in
je razdeljen v štiri faze. V prvi bodo za-
stavljeni okviri za pripravo nacional-
nih poročil o različnih vidikih umešča-
nja odlagališča v prostor, v drugi fazi
bodo izdelana posamezna poročila, ki
bodo usklajena s pripombami nacio-
nalnih deležnikov in medsebojno pri-
merjana. Sledila bo tretja faza v obliki
vprašalnika, ki bo podlaga za četrto fa-
zo, to je pripravo poročila optimalnega
načina vodenja postopka izbora lokaci-
je odlagališča in vključevanja javnosti v
soodločanje. Slovenijo v tem projektu
zastopajo predstavniki Filozofske fa-
kultete, Fakultete za družbene vede,
predstavniki lokalnih skupnosti, pred-
stavnica splošne javnosti, mediatorka,
sodelavka Uprave RS za jedrsko var-
nost in v vlogi nacionalne koordinator-
ke sodelavka Agencije RAO. 
Hkrati z delom na projektu bodo pote-
kale delavnice. Prva dvodnevna je bila
sredi februarja v Ljubljani. Na njej je
bilo 38 udeležencev. Predstavili pa so
poročila o stanju na tem področju v
svojih državah, zakonske okvire ravna-
nja z jedrskimi odpadki, dogodke, ki so
vodili k odprtemu postopku izbora lo-
kacije, trenutno stanje izbora, kdo so
udeleženci pri izboru itd. 

Projekt bosta vodila Anna Bergmans
in prof. Erik Van Hove iz Univerze v
Antwerpnu v Belgiji. V Belgiji so za-
snovali nov pristop v izboru lokacije za
odlagališče NSRAO, ki že od vsega za-
četka v odločanje vključuje javnost. Po-
stopek je pregleden in prilagodljiv in
se je doslej izkazal za zelo uspešnega.
Po tem modelu lokalnega partnerstva
se pri iskanju lokacije za odlagališče
NSRAO zgledujemo tudi v Sloveniji.
Za vse, ki jih vprašanje odlaganja
NSRAO zanima, je prof. Eric Van Ho-
ve imel dan pred delavnico predavanja
na to temo na Fakulteti za družbene
vede. Med drugim je poudaril, da niko-
gar več ne prevzame samo tehnična re-
šitev problema okoljsko tveganih pro-
jektov. Lokalni skupnosti, kjer so tovr-
stni projekti, je potrebno ponuditi stva-
ri, ki zadovoljujejo njihove posamezne
interese. Projekt odlagališča NSRAO
mora biti preprosto večnamenski, kjer
bo videla svojo korist tudi lokalna sku-
pnost. Pravzaprav nič novega za uspe-
šne graditelje elektroenergetskih ob-
jektov v Sloveniji, ki to prakticirajo že
vrsto let, čeprav so projekti veliko bolj
družbeno sprejemljivi.

Minka Skubic
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porazum o graditvi dveh elektrarn,
od katerih naj bi bila prva zgrajena
na območju Slovenije in druga na
območju Hrvaške, sta sklenila izvr-

šna sveta obeh republik 27. oktobra
1970, na podlagi prej izdelanih ener-
getskih in ekonomskih študij, s kate-
rim je bila dokazana upravičenost
vključevanja jedrske elektrarne v elek-
troenergetski sistem. Za uresničitev
sporazuma so bile pooblaščene Savske
elektrarne Ljubljana na naši strani in
Elektrogospodarstvo Zagreb na hrva-
ški. Pooblaščenca sta spomladi 1971
sklenila pogodbo o pripravi graditve
NE Krško in oblikovala skupen koordi-
nacijski odbor in delovno skupino za
pripravo graditve elektrarne s sedežem
v Krškem. Odnose ustanoviteljev med
pripravo graditve in med graditvijo pa
je urejal posebni sporazum in pogodba
o združevanju sredstev zaradi skupne
gradnje in uporabe NEK, ki je bil skle-
njen pomladi leta 1974. Sklenjeni spo-
razum sta potrdila parlamenta obeh
republik. Bistvo sporazuma je bilo, da
je obveznost obeh ustanoviteljev, da za-
gotovita in združita v skupno investici-
jo po 50 odstotkov skupaj potrebnih
sredstev, ki so potrebna za pripravo
graditve, graditev in zagon NE Krško
in da oba ustanovitelja nosita skupno
tveganje neuspeha podjetja oziroma za-
mude pri gradnji.
Aprila 1971 so objavili natečaj investi-
torja za ponudbe za graditev NEK, ki
je vseboval zahteve investitorja glede

tehničnih karakteristik in komercial-
nih pogojev ponudb. Na razpis se je
prijavilo pet svetovnih družb, zahteva-
na pa je bila še ponudba iz Sovjetske
zveze, ki pa jo je ta država pogojevala s
prej sklenjenim bilateralnim sporazu-
mom med obema državama. Ker je in-
vestitor želel ohraniti mednarodno
konkurenco, predloga Sovjetske zveze
ni sprejel. Ker ponudnika ASEA s
Švedske in AECL iz Kanade nista mo-
gla ponuditi dobave na ključ, sta izpa-
dla iz izbora. tako so v izboru ostali še
General Electric/Ansaldo s reaktorjem
BWR in 840 MW moči, drugi ponu-

Letošnjo pomlad mineva 30 let, odkar so gradbeni delavci
začeli izkop za gradnjo NE Krško. Elektrarna je tako rasla od
spomladi 1975 do avgusta 1982, ko je začela trajno 
obratovati na polni moči. V nekaj naslednjih številkah bomo
obnovili spomine na gradnjo tega danes za naš sistem 
nadvse koristnega objekta.

OBLETNICA

Tri desetletja
od začetka gradnje NEK

S

28 Tri mesece po položitvi temeljnega kamna so v Krškem začeli graditi elektrarno.
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dnik je bil Kraftwerk Union z dvema
ponudbama za 690 MW, reaktor AEG-
BWR in Siemens z reaktorjem PWR in
tretji Westinghouse s 632 MW moči in
reaktorjem PWR. Ponudbe je ovredno-
tila delovna skupina investitorja v so-
delovanju z okrog 50 priznanimi stro-
kovnjaki in specialisti z znanstvenih
inštitutov in fakultet ter zunanjetrgo-
vinskih organizacij. Na podlagi tehni-
čnega, komercialnega in finančnega
ovrednotenja ponudb so novembra
1973 izbrali za najugodnejšo Westing-
housovo ponudbo. Ameriški dobavitelj
je imel največ referenc glede dobav za
jedrske elektrarne in je ponudil naj-
krajši čas graditve, in sicer 53 mesecev,
ugodnejše kreditne pogoje v primerjavi
z drugima dvema ponudnikoma in
moč elektrarne je bila v mejah moči, ki
so bile razpisane. Konec novembra
1973 je investitor podpisal z Westing-
housom pismo o nameri in po določi-
tvi medsebojnih odnosov med Westing-
housom in njegovimi tujimi in jugoslo-
vanskimi poddobavitelji in proizvajalci
je bila 22. avgusta 1974 sklenjena glav-
na pogodba za graditev NEK in dobavo
jedrskega goriva, ki je začela veljati tri
mesece pozneje, ko so bili sklenjeni
kreditni aranžmaji med investitorjem
in tujimi bankami. Westinghouse je
prevzel obveznost, da bo dobavil elek-
trarno na ključ in podal garancijo za
rok, kakovost dela in opreme ter zgra-
ditev objekta v 53 mesecih.
Za izvedbo celotnega projekta na ključ
je Westinghouse ustanovil konzorcij in
s članicami tega konzorcija podpisal
posebne pogodbe za izvedbo del. Za iz-
delavo projektne dokumentacije in
opreme je angažiral ameriške izvajal-
ce, za specifična dela na gradbišču pa
je angažiral več kot 60 delovnih orga-
nizacij iz Jugoslavije. Te so največ de-
lale prav pri izkopu gradbene jame in
ob začetku gradbenih del, katerih so se
lotili februarja in marca 1975. Za
gradbena dela, tako zemeljska, izkope,
ureditev ploščadi elektrarne, zunanje-
ga stikališča, gradnjo turbinske zgrad-
be, objektov na Savi sta bila z domače
strani angažirana kot nosilca GP Hi-

droelektra Zagreb in GP Gradis Lju-
bljana.
Gradbenim delom je sledila montaža
zadrževalnega hrama in montaža tur-
boagregata, v letih 1975 do 1977. Že v
prvem letu graditve objekta pa se je po-
javil problem usklajevanja načrta del z
načrtom izdelave in dostave projektne
dokumentacije, kar je bil glavni razlog
za polletne zamude v prvem obdobju
graditve, ko je bilo treba v elektrarni-
ške objekte vgraditi 170.000 kubičnih
metrov betona, 32.000 ton armatur in
3.027 ton jeklenih konstrukcij. Zamu-
do pri gradnji je Westinghouse sicer
načrtoval zmanjšati, vendar pa mu to
ni uspelo tudi zaradi neusklajenosti
projektne dokumentacije z jugoslovan-
skimi predpisi. Zamude so se nadalje-
vale tudi pri dobavi opreme, predvsem
cevnih elementov, obesov cevovodov in
ventilov ter zaradi pomanjkanja pro-
jektne dokumentacije za izvedbo mon-
tažnih del. Tako so se v letih 1978 in
1979 zamude pri gradnji elektrarne še
povečale. Po načrtih bi dobave opreme
iz ZDA morale priti konec leta 1977,
začele pa so prihajati šele sredi leta
1980. Zaradi tega je bil marca 1980
med Westinghousom in investitorjem
sklenjen peti amandma k pogodbi, v
katerem je bil določen nov rok za zače-
tek rednega obratovanja elektrarne, in
sicer 15. oktober 1981, medtem ko je
bil prvotni rok april 1979.

Nadaljevanje prihodnjič.

Minka Skubic
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SVET
Finska je do okolja
najbolj prijazna država
Finska je do okolja najbolj prijazna dr-
žava, je pokazal indeks trajnostnega
ohranjanja okolja 2005, ki so ga pred-
stavili na nedavnem svetovnem gospo-
darskem forumu v Davosu, odraža pa
sposobnost posamezne države, da zašči-
ti svoje okolje za prihodnja desetletja.
Sledijo ji Norveška, Urugvaj, Švedska in
Islandija, Slovenija pa je med 149 drža-
vami zasedla 29. mesto. Na rep lestvice
so se uvrstili Uzbekistan, Irak, Turkmeni-
stan, Tajvan in Severna Koreja. Takšne
rezultate je Marc Levy, eden od avtorjev
raziskave, povezal predvsem s politični-
mi težavami, ki gredo pogosto z roko v
roki z okoljskimi težavami: »Centralisti-
čne, nedemokratične in zaprte družbe
se stežka soočajo z okoljskimi interesi.«
A kljub temu blagajna in stabilni demo-
kratični odnosi niso nujno jamstvo za
posebno prijaznost do okolja. Belgija je,
denimo, zasedla šele 112. mesto, če-
prav je ravno tako bogata kot četrtouvr-
ščena Švedska. Po drugi strani pa tudi
zavzemanje za zdravo okolje ne ogroža
konkurenčnosti države, saj so Združene
države Amerike, ki so po konkurenčnosti
enakovredne prvouvrščeni Finski, zase-
dle komaj 45. mesto.
STA
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dvignila moč za 6 megavatov oziroma
30 odstotkov, proizvodnja električne
energije v HE Medvode pa se bo pove-
čala za 10 odstotkov. Poleg tega se bo
podaljšala življenjska doba elektrarne,
izboljšale se bodo delovne razmere in
skrajšali časi remontov, znižali bodo
vzdrževalne stroške, elektrarna se bo
usposobila za daljinsko vodenje iz cen-
tra vodenja SEL, izboljšale pa se bodo
tudi ekološke razmere z zmanjšanjem
negativnih vplivov na okolje.
Kot je povedal Mirko Javeršek, vodja
projekta obnove hidroelektrarne Me-
dvode, ta HE obratuje že od leta 1951

bnova HE Medvode pomeni po-
membno pridobitev tako za celo-
tni slovenski elektroenergetski si-
stem kot tudi za občino Medvode.

Poleg povečanja proizvodnje elektri-
čne energije in podaljšanja življenjske
dobe HE se bo občutno izboljšala tudi
zanesljivost oskrbe odjemalcev z elek-
trično energijo, hkrati pa ta obnova
pomeni tudi okoljski prispevek.
»Današnja slovesnost ob sinhronizira-
nju obnovljenega agregata v hidroelek-
trarni Medvode je zame vsekakor zelo
prijeten dogodek, še posebej, ker je
eden prvih takih, odkar sem prevzel
vodenje gospodarskega ministrstva, v
katerega pristojnost po novem sodi tu-
di področje energije. Vem, da niste
dvomili o nujnosti in pravilnosti odlo-
čitve, da obnovite hidroelektrarno. Za-
to ste danes ob doseženih ciljih upravi-
čeno zadovoljni in se tega z vami vese-
lim,« je med drugim poudaril minister
za gospodarstvo Andrej Vizjak in pri
tem tudi konkretno omenil vse doseže-
ne izboljšave v HE Medvode. Direktor
SEL Drago Polak pa je v nadaljevanju
povedal, da sta po 50-ih letih uspešne-
ga obratovanja HE Medvode tudi agre-
gata te hidroelektrarne dočakala pre-
potrebno obnovo in izboljšanje ener-
getskih parametrov, s katerimi se bo
lahko obnovljena HE uspešno vključila
v razmere odprtega trga z električno
energijo in v načrtovano verigo hidroe-
lektrarn na reki Savi od Mavčič do Mo-
kric. Obnovljenima agregatoma se bo

Konec januarja so v Savskih elektrarnah Ljubljana 
uspešno končali prvi del obnove HE Medvode. 
Njihova prizadevanja je 1. februarja lepo dopolnil minister
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je s pritiskom 
na gumb uresničil zagon in sinhronizacijo obnovljenega
agregata številka 2. 

KONČAN PRVI DEL OBNOVE HE MEDVODE

Nov energetski in okoljski
prispevek SEL

O

30

Trenutek, ko je minister za gospodarstvo Andrej Vizjak ob navzočnosti direktorja SEL
Draga Polaka in vodje projekta obnove HE Medvode Mirka Javerška zagnal obnovljeni
agregat številka 2.
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in je v tem obdobju proizvedla že več
kakor 3800 GWh »zelene energije«, kar
pomeni tretjino letne porabe električne
energije v Sloveniji. Z obnovo, ki bo po-
daljšala življenjsko dobo HE Medvode
za nadaljnjih 40 do 50 let, se bo pove-
čala razpoložljiva moč elektrarne in
proizvodnja »zelene« električne energi-
je za deset odstotkov, in sicer z 70 GWh
na 77 GWh. To je pomembna pridobi-
tev za celotni slovenski EES, saj Slove-
nija za pokrivanje porabe v industriji in
gospodinjstvih uvaža iz tujine skoraj 25
odstotkov električne energije, poraba
pa iz leta v leto narašča. Poleg poveča-
nja proizvodnje električne energije bo
investitor SEL, ki je imetnik okoljskega
certifikata ISO 14001, z zamenjavo te-
hnološko zastarele in dotrajane opreme
občutno izboljšal tudi okoljske razmere
na območju elektrarne.
Obnova HE Medvode, ki poteka že od
leta 2002, je eden prioritetnih projek-
tov podjetja SEL, ki upravlja še hidroe-
lektrarne Moste, Mavčiče in Vrhovo. V
prvi fazi obnove HE Medvode so Sav-
ske elektrarne Ljubljana s podjetjem

Elektro Gorenjska sofinancirale gra-
dnjo nove razdelilne transformatorske
postaje (RTP 110/20/6,3). Nova RTP
bo znižala izgube električne energije
pri transformaciji v višini 5,8 milijona
kilovatnih ur na leto, kolikor znaša
približna skupna letna poraba 1500
slovenskih gospodinjstev. Z novo RTP
pa se bo povečala tudi zanesljivost
oskrbe odjemalcev z električno energi-
jo v okolici Medvod. Obnova HE Me-
dvode obsega tudi zamenjavo turbin s
povečanim izkoristkom in močjo, kar je
prilagojeno že povečani moči obnovlje-
nih generatorjev in novih (blok) trans-
formatorjev. S posegom se bo povečala
pretočnost HE Medvode, kar bo pripo-
moglo k optimalnejšemu obratovanju
verige HE Mavčiče-HE Medvode. Z za-
menjavo dotrajane sekundarne opreme
agregatov pa bo omogočeno zanesljivej-
še obratovanje ter daljinsko vodenje iz
centra vodenja SEL. Sicer pa bo celo-
tna obnova HE Medvode predvidoma
končana v prvi četrtini leta 2006. 

Miro Jakomin

31
HTZ Velenje I.P., d.o.o., PC ESTO, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija

Telefon: ++386 (0) 3 898 40 00, Fax.: ++386 (0) 3 5871 366; E-mail: htz rlv.si, http://www.htz.si@

Na va{o `eljo izdelamo razli~ne vrste plo{~ic na sodobni ra~unalni{ko podprti
CNC gravirni napravi iz kvalitetnih materialov razli~nih dimenzij :

- razli~ni materiali (dvo in trobarvna plastika, mesing, alu-plo~evina, inox …),
- unikatno graviranje tablic z napisi in logotipi podjetij,

- izdelava priponk za razli~ne namene,
- ozna~evanje prostorov, regalov v skladi{~ih, ozna~evanje izdelkov.

V `elji, da bi na{li skupne interese ter izmenjali izku{nje in znanje,
vas vabimo, da nas pokli~ete ali obi{~ete.

do 1300 x 800 mm

Na va{a vpra{anja je na voljo na{ sodelavec Drago NOVAK,  tel.: 03/899 6194,  GSM  031/455-229

GRAVIRANJE
Na va{o `eljo izdelamo razli~ne vrste plo{~ic

na sodobni ra~unalni{ko podprti CNC gravirni napravi!

V podjetju HTZ Velenje, I.P., d.o.o., v okviru katerega delujemo
kot PC ESTO (profitni center elektro storitve), `elimo na{e bogate izku{nje prenesti tudi

na podro~je graviranja.

VELENJEVELENJE

Kot ocenjujejo v Savskih elek-
trarnah Ljubljana, znaša celotna

investicija obnove HE Medvode
3,058 milijarde tolarjev, vlože-
na sredstva pa naj bi se po se-

danjih izračunih povrnila v
enajstih letih. Pri tem vodstvo
SEL sledi usmeritvam, navede-

nih v Nacionalnem energetskem
programu in temeljnih državnih
dokumentih, ki urejajo področje

energetike. Država daje pre-
dnost izkoriščanju vodne energi-

je kot obnovljivega vira pri
oskrbi z električno energijo,

predvsem z izkoriščanjem
objektov na obstoječih lokaci-
jah. Hidroelektrarne namreč

obratujejo neomejeno dolgo, za-
to jih je treba posodabljati, pri

tem pa njihove značilnosti prila-
gajati perspektivnim potrebam

elektroenergetskega sistema
Slovenije in ohranjanju ter iz-
boljševanju kakovosti okolja.
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red uvedbo preventivno prediktiv-
nega vzdrževanja so imeli v Bresta-
nici preventivno korektivno vzdr-
ževanje. Po besedah Jurija Colari-

ča, vodje službe vzdrževanja v TEB, je
razlika med obema načinoma vzdrže-
vanja v tem, da je podlaga za prediktiv-
no vzdrževanje stanje naprav oziroma
vzdrževanje po stanju, ki pa morajo bi-
ti pri njih čim bolj v funkciji vloge
TEB kot sistemske rezerve.
»Prediktivnega vzdrževanja smo se loti-
li postopno, in sicer smo najprej izdela-
li analizo kritičnosti vseh tehnoloških
sistemov, jih ocenili z ena do tri in iz
tega izbrali najbolj kritične komponen-
te. Iz analize smo lahko razbrali, da je
primerno za prediktivno vzdrževanje
le 15 do 20 odstotkov vseh komponent,
predvsem novih dveh plinskih enot in
vseh pomožnih objektov za ti dve eno-
ti, kot so kemična priprava vode, si-
stem oskrbe z gorivi in z vodo ter 110
kV stikališče. Nato smo izdelali postop-
ke za posamezne metode in tehnike. S
tem smo končali konec lanskega leta.
Vendar pa to ni enkratno dejanje, tem-
več se mora stalno dopolnjevati,« poja-
sni uvajanje preventivno prediktivnega
vzdrževanja Jurij Colarič, eden od
mlajših inženirskih kadrov v termoe-
lektrarni. V službo vzdrževanja je pri-
šel pred šestimi leti, v sklopu paketa
strokovnjakov za delo z novo plinsko
parno tehnologijo. 
Sogovornik omeni, da vključuje nov
način vzdrževanja vrsto metod in te-

hnik, kot so vibracijski monitoring,
termovizija in periodične neporušitve-
ne preiskave. Nadalje, periodične me-
ritve elektroenergetskih naprav, kot so
preskušanje izolacijskih sistemov, re-

lejne zaščite, varnostne razsvetljave,
AKU-baterij. Poleg tega pa še analize
mazalnih in izolacijskih olj, testiranje
regulacijskih ventilov, testiranje stabil-
nosti pozicije ventila in meritve verti-
kalnih in horizontalnih pomikov
objektov. Te metode in tehnike izvaja-
jo delno sami, za drug del pa najamejo
podizvajalce. Colarič ob tem poudari,
da so še bolj pomembne kot meritve
njihove analize in da je v naši državi
veliko izvajalcev meritev, malo pa je
usposobljenih, ki bi znali rezultate
analizirati oziroma interpretirati. Za
izvajanje meritev iščejo partnerje tudi
znotraj skupine HSE. Tako trenutno
poskušajo navezati stike z Dravskimi
elektrarnami za meritev elektroener-
getskih sistemov.
Kot pravi vodja vzdrževanja v TEB, so
prednosti tovrstnega vzdrževanja pre-

V TE Brestanica so se pred dvema letoma sistemsko lotili
uvedbe preventivno prediktivnega vzdrževanja petine
vseh komponent elektrarne, za katere so ocenili, da jih
je smotrno tovrstno vzdrževati. Sočasno so začeli uvajati
računalniško podprto vzdrževanje s programom Maksi-
mo, ki ga uvajajo tudi v drugih družbah HSE.

VZDRŽEVANJE ELEKTRARN

V TEB imajo
nov koncept vzdrževanja

P

32 Jurij Colarič, vodja službe vzdrževanja TEB
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dvsem v učinkovitosti objekta, ki se ka-
že v kazalcih obratovalnih parametrov,
kot so razpoložljivost, startna zaneslji-
vost, izkoristek, ekologija, pa tudi v ni-
žjih stroških vzdrževanja, večji varno-
sti in manjšem številu prijav neskla-
dnosti. Samo v zadnjem letu, odkar
imajo vpeljan opisani sistem vzdrževa-
nja, se je število prijav neskladnosti
prepolovilo. Na vprašanje, ali je uvaja-
nje tovrstnega sistema zahtevno, pa so-
govornik odgovarja, da je to komple-
ksen proces, pri katerem je treba na-
tančno strukturirati vse obstoječe te-
hnološke sisteme. Pravi, da je lažje z
novimi sistemi, kjer je preglednost in
evidenca naprav boljša, uporabljen je
namreč KKS sistem označevanja.
Sočasno z gradnjo novih plinskih enot
so začeli v Brestanici tudi uvedbo raču-
nalniško podprtega vzdrževanja s pro-
gramom Maksimo, ki zajema vse te-
hnološke sisteme v TEB. Z uvajanjem
tega programa so začeli pred tremi leti
in v tem času dosegli, da so vse kompo-
nente in tehnološki sistemi vneseni v
Maksimo, da v tem programu izdeluje-
jo delovne naloge, da so lani prvič vse
remonte vodili preko dokumentov tega
programa in da so bili po končanih re-
montih zapisi (historiat) narejeni v tem
programu. Prav za ta program imajo v
termoelektrarni odgovornega skrbni-
ka, ki vzdržuje sisteme in stalno izo-
bražuje delavce, ki uporabljajo Maksi-
mo. Tudi z njegovo pomočjo so prebro-
dili začetniške težave, dokler niso za-
posleni tega programa vzeli za svojega.
Po Colaričevem poznavanju vzdrževa-
nja v elektroenergetiki je problem, da
ni primerljivosti podjetij znotraj bran-
že, tako kot imajo te kriterije izdelane
nekatere druge panoge. V skupini HSE
so tako hidro kot termoelektrarne na
premog in plin, pri katerih se tehnike
vzdrževanja razlikujejo. Za TEB se bo
situacija izboljšala, če se bo postavila
še ena plinska elektrarna v Kidričevem
in se bodo lahko iskali sinergijski učin-
ki med obema.

Minka Skubic
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erminski načrt projekta se bo mo-
ral tako prilagoditi popravilu tega
transformatorja, tako da se bo
najprej izvedla deveta faza preno-

ve, druge faze pa se bodo nekoliko
spremenile. Preostale tri faze, ki vklju-
čujejo prenovo še zadnjih dveh daljno-
vodnih polj in komandne stavbe, naj
bi sicer izpeljali takoj, ko bo Talum
transformator dobil iz popravila, to pa
je predvidoma v drugi polovici leta.
Kljub temu naj bi po besedah direk-
torja investicijskih projektov v Elesu
Marka Hrasta v vmesnem času opravili
še nekatera gradbena in tista zaključ-
na dela v stikališču, ki jih v danih ra-
zmerah še lahko, da bi bila izguba ča-
sa čim manjša in da končni rok za do-
končanje rekonstrukcije ne bi bil
ogrožen. 
Proizvodnja v Talumu je namreč na
oskrbo z električno energijo zelo obču-
tljiva in čeprav bi teoretično proizvod-
nja v hali C lahko potekala tudi s pod-
poro zgolj treh transformatorjev, so
tveganja ob morebitnem še kakšnem
izpadu ali okvari preprosto prevelika.
Tako Elesovi ekipi ne ostane nič druge-
ga, kot da počaka na razplet dogodkov,
povezanih s popravilom omenjenega
poškodovanega transformatorja.
Sicer pa je Elektro-Slovenija s pripra-
vami na prenovo RTP Kidričevo začelo
že leta 2003, pri čemer je bil glavni cilj
tega projekta kompletna rekonstrukci-
ja stikališča in povečanje prenosne mo-
či, s čimer naj bi predvsem zadostili

naraščajočim potrebam tovarne alumi-
nija po električni energiji. Temeljite
priprave na začetek obnovitvenih del
so bile tokrat še izrazitejše, saj gre v
primeru 110 kV stikališča Kidričevo za
razdelilno transformatorsko postajo, ki
mora ves čas brezhibno delovati. Vsak
daljši izpad električne energije bi nam-
reč za Talum pomenil katastrofo in

najverjetneje tudi konec proizvodnje
aluminija v Sloveniji. 
In ravno zato so se Elesovi strokovnja-
ki tega projekta lotili še s posebno po-
zornostjo ter obnovitvena dela razdeli-
li v dvanajst ločenih faz, za vsako
izmed njih pa podrobno razdelali vse
potrebne korake in preigrali vse mož-
ne scenarije, da bi kar se da izločili po-
tencialne nevarnosti za morebiten dalj-
ši izpad električne energije.

Najzahtevnejša je bila 
zamenjava zbiralk

V primeru RTP Kidričevo gre dejansko
za postavitev novega stikališča na isti
lokaciji, pri čemer mora to nemoteno
obratovati. Zato je bilo treba, kot že re-
čeno, vse poteze in dela na zelo omeje-
nem prostoru temeljito premisliti in
nadzirati, še posebno pozornost pa na-

Podjetje Elektro-Slovenija naj bi po prvotnih načrtih v
začetku marca nadaljevalo in letos tudi dokončalo
prenovo 110 kV RTP Kidričevo, vendar pa je te načrte
nekoliko spremenila okvara enega izmed usmerniških
transformatorjev v Talumu. 

PRENOVA RTP KIDRIČEVO 

Okvara Talumovega
transformatorja
preložila začetek del

T
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Nadaljevanje na strani 43
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Zaradi omejenega prostora so morala biti vsa dela
opravljena s skoraj milimetersko natančnostjo.
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POGLED PO EVROPI

Evropska ustavna po-
godba na preizkušnji
Poslanci slovenskega državnega zbora so prvi dan
v februarju s prepričljivo večino potrdili zakon o ra-
tifikaciji ustavne pogodbe Evropske unije. S tem je
postala Slovenija tretja članica povezave, ki je rati-
ficirala dokument. Poslanci državnega zbora so se
na razpravi pred potrditvijo (nasprotovali so ji le
člani Slovenske nacionalne stranke) strinjali, da bo
treba v prihodnje državljane podrobneje seznaniti
z vsebino ustavne pogodbe ter jim predstaviti pra-
vice in dolžnost, ki jih imajo kot evropski državlja-
ni.
Vprašanje sprejemanja evropske ustavne listine, ki ne
izničuje nacionalnih ustav, temveč jim je nadrejena,
dviga v tem času v številnih državah članicah veliko
prahu. Nedavna Evrobarometrova raziskava je nam-
reč pokazala, da je podpora novi ustavi majhna, saj je
v 16 članicah manj kot polovica anketiranih prebival-
cev dejala, da se strinja z njeno uveljavitvijo. Rezultati
v Sloveniji od tega odstopajo - približno 60 odstotkov
vprašanih je naklonjenih dokumentu, vendar je treba
dodati, da ta podpora ni trdna, brez zadržkov je za-
njo le sedem odstotkov ljudi. Predstavniki Evropske uni-
je so prepričani, da je negativno razpoloženje med
prebivalstvom posledica predvsem slabe obveščenosti.

Strah pred izgubo suverenosti

Da so državljani Evropske unije bržkone res slabo
obveščeni o vsebini ustavne pogodbe, je mogoče raz-
brati iz omenjene raziskave, saj je delež nasprotnikov
v večini držav relativno majhen, veliko pa je predvsem
neopredeljenih. Tudi v državah, kjer je podpora manj-
ša od petdesetih odstotkov, se je proti izreklo od deset
do 25 odstotkov prebivalcev. Izjema je Velika Britani-
ja, ki se je po podpori znašla na repu lestvice - tam je
namreč bilo 30 odstotkov vprašanih proti uveljavitvi
ustave in le dvajset za. Med devetimi državami člani-
cami, kjer ljudje na splošno niso naklonjeni ustavi, je
kar šest takih, ki so že napovedale referendum. Glede
na veliko število neopredeljenih (na Irskem jih je 67,
na Portugalskem 53 in v Veliki Britaniji 50 odstotkov),
je tako mogoče pričakovati, da bo volilna udeležba
nizka. V nasprotju s tem pa so največjo podporo ev-
ropski ustavni listini izrekli Italijani (72 odstotkov za,
10 proti), Belgijci (70 odstotkov za, 13 proti), Nizo-
zemci (63 odstotkov za, 11 proti), Slovaki (61 odstot-
kov za, 11 proti), Madžari (60 odstotkov za, 9 proti)
in Slovenci, pri katerih so bili deleži enaki kot na Ma-
džarskem.
Slovenci sodijo tudi med najbolj obveščene v Evropski
uniji, saj je za pogodbo že slišalo skoraj sedemdeset

odstotkov vprašanih, kar je za dva odstotka nad pov-
prečjem, vendar pa ne vedo veliko o njej - vsebino po-
zna namreč le osem odstotkov ljudi. Večina prebival-
cev Slovenije se strinja z ustavo, ker menijo, da je nuj-
na za razvoj evropske povezave in delovanje njenih
institucij ter ker krepi občutek skupne identitete. Nas-
protniki so prepričani, da je preveč zapletena, bojijo
se izgube nacionalne suverenosti, nekaj pa jih je proti
Uniji kot taki. 

Možnost institucionalne krize

Če upoštevamo izsledke Evrobarometrove raziskave,
bo na poti sprejemanja evropske ustave nemalo težav.
Če bi jo zavrnila le ena od članic, bi to pahnilo pove-
zavo v institucionalno krizo, ki v njeni zgodovini sicer
ne bi bila prva. 
Spomnimo se težav, ki jih je imela leta 2001, ko je Ir-
ska na referendumu zavrnila ratifikacijo pogodbe iz
Nice, ki je veljala za enega izmed glavnih pogojev za
širitev Unije. Zaradi pomembnosti dokumenta je irska
vlada referendum ponovila čez dobro leto in takrat je
tudi uspel. Podobno je desetletje prej Danska zavrnila

Maastrichtsko pogodbo - tudi v tem primeru je vnovični
referendum rešil neprijetno situacijo.
Voditelji držav članic so se na morebitno zavrnitev
ustavne pogodbe sicer pripravili in oblikovali dogovor,
po katerem bi zadevo odstopili v ponovno presojo Ev-
ropskemu svetu, če bi jo po dveh letih od podpisa rati-
ficirale le štiri petine držav članic, vendar kljub temu ni
znano, kako bi s tem premagali težave. Kaj se bo torej
zgodilo, če bo katera članica ustavo zavrnila (največ
verjetnosti za to ima Velika Britanija), še ni mogoče
najti odgovora. Iskanje rešitev bo zagotovo zahtevno,
se strinjajo predstavniki Unije, nekateri pa kot možnost
vidijo celo izstop iz povezave, če bi ustavo zavrnila le
ena članica. Sicer pa bo ustava - če jo bodo pravočas-
no ratificirale vse članice - začela veljati novembra
2006. Večina držav bo ustavo potrjevala še v tem le-
tu, večidel po parlamentarni poti, deset pa jih bo 
izvedlo referendume. Slednji bodo marsikje le posveto-
valne narave (na primer v Luksemburgu) in jim bo sle-
dilo potrjevanje v parlamentu, prvega obvezujočega
pa so izvedli v Španiji. Slovenski parlament je potrdil
zakon o ratifikaciji prvega februarja, zaradi česar je
postala država tretja v Evropski uniji, ki je ratificirala
dokument - pred njo sta ga samo Madžarska in Litva.

Vsebina evropske ustave

Ustavna pogodba Evropske unije, ki jo dodobra po-

Pogodbo o evropski ustavi (celotno besedilo je na
voljo na spletni strani http://europa.eu.int/ 
futurum) je sprejelo 25 predsednikov držav in
vlad članic 17. in 18. junija 2004 v Bruslju. 
Oblikovana je bila na podlagi prvega osnutka, 
izdelanega v okviru Evropske konvencije.
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znajo le redki evropski državljani, je precej zajeten do-
kument, kar je tudi razumljivo, saj je eno samo besedi-
lo nadomestilo vse dosedanje pogodbe. S protokoli in
vsemi aneksi vred ima več kakor štiristo strani, sestav-
ljena pa je iz preambule in štirih delov.
Prvi vsebuje določbe, ki opredeljujejo Unijo, njene ci-
lje, pristojnosti, postopke odločanja in institucije. Dru-
gega sestavlja listina Evropske unije o temeljnih člove-
kovih pravicah, tretji del obravnava politike in delova-
nje povezave (vanj so vključene številne določbe seda-
njih pogodb), četrti pa vsebuje končne klavzule, vključ-
no s pravili, ki urejajo postopke sprejemanja in pregle-
dovanja ustave. Vsi štirje deli imajo skupaj 448 členov
- najbolj zajeten je tretji del s 322 členi -, k pogodbi
pa sodita še dva aneksa in 36 protokolov. Med zad-
njimi je 27 prevzetih iz prejšnjih pogodb, devet pa je
novih.
Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih uvaja evropska

ustava, bo zagotovo stalni predsednik Evropskega sve-
ta, s čimer bo ukinjeno načelo rotacije na čelu Evrop-
skega sveta, ki ga sestavljajo voditelji držav članic in
se sestaja štirikrat na leto. Predsednik bo imel mandat
dveh let in pol z možnostjo enkratnega podaljšanja,
njegova osrednja naloga pa bo zagotavljanje kontinu-
itete, priprava zasedanj in zastopanje Unije po svetu.
Svet ministrov Evropske unije bo ohranil sistem enako-
pravne rotacije pri predsedovanju, spremenila se bo le
dolžina mandata, ki se bo s šestih mesecev podaljšal
na najmanj eno leto. Načelo odločanja bo po novem
kvalificirana večina, s čimer bo odpravljen zapleten se-
danji sistem, ko so glasovi razdeljeni po državah. Po
uveljavitvi pogodbe bo odločitev sprejeta, če bo za
večina članic, ki bodo skupaj sestavljale 60 odstotkov
prebivalstva Unije.
Ustavna pogodba bo uvedla tudi položaj zunanjega
ministra Evropske unije, ki bo združeval funkciji evrop-
skega komisarja za zunanje zadeve in visokega pred-
stavnika za zunanjo in varnostno politiko. Zunanji mini-
ster bo predstavljal povezavo na mednarodnem prizo-
rišču, imenoval pa ga bo Evropski svet s kvalificirano
večino glasov in soglasjem predsednika Evropske ko-
misije. Slednja bo imela od leta 2014 predsednika,
podpredsednika (zunanjega ministra) in trinajst komi-
sarjev z glasovalno pravico, ki bodo izbrani po načelu
enakopravne rotacije. S tem se načelo eno komisarsko
mesto na državo članico ne ukinja, vendar vsi komisar-
ji ne bodo imeli glasovalne pravice - na tem položaju
se bodo menjavali na podlagi enakopravnosti med dr-
žavami. Predsednika Evropske komisije bo predlagal
Evropski svet Evropskemu parlamentu na podlagi izi-
dov volitev v slednjega. Parlament bo tako dobil večjo
vlogo pri sprejemanju zakonodaje in imenovanju Ko-
misije, še vedno pa bo brez možnosti za zakonodajne
pobude. Štel bo največ 750 poslancev, najmanj šest
in največ 96 na državo. Bolj natančno število sedežev,
ki bodo pripadli posamezni državi članici, bo določe-
no pred evropskimi volitvami leta 2009.

Državljanstvo Evropske unije ne nadomešča na-
cionalnega državljanstva, temveč ga le dopol-
njuje, pravi evropska ustava. Državljani imajo
v Uniji pravico do prostega gibanja in bivanja,

pravico voliti in biti voljen na volitvah, v ev-
ropski parlament in na občinskih volitvah, pra-

vico uživati zaščito diplomatskih in konzular-
nih organov, pravico nasloviti peticijo na Ev-
ropski parlament, vložiti pritožbo pri evrops-

kem varuhu človekovih pravic ter pisati institu-
cijam v enem od jezikov Unije in v njem preje-

ti tudi odgovor.
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Možnosti 
za sodelovanje 
v evropskih projektih
Evropska komisija bo do konca marca zbirala prija-
ve za razpis Inteligentna energija - Evropa, ki ga je
lani objavila drugič zapored. Ponudnikom iz držav
članic ponuja za projekte s področja učinkovite ra-
be in obnovljivih virov energije med letoma 2003
in 2006 vsega skupaj 250 milijonov, cilj programa
pa je zmanjšati energetsko učinkovitost za odsto-
tek vsako leto in do leta 2010 povečati delež
obnovljivih virov s šestih na dvanajst odstotkov.
Kakšni projekti so sploh primerni in kako naj se
morebitni ponudniki prijavijo na razpis, so lahko
udeleženci izvedeli na informativnem dnevu na
Gospodarski zbornici Slovenije.

Poglavitni namen programa Inteligentna energija - Ev-
ropa (EIE), ki ga pripravlja Evropska komisija, je pod-
pora trajnostnemu razvoju na področjih, povezanih z
energijo ter z uravnoteženim doseganjem strateških ci-
ljev Evropske unije pri zanesljivosti in konkurenčnosti
oskrbe z energijo. Glavni poudarek pri tem je varstvo
okolja in omejevanje emisij toplogrednih plinov tako
pri proizvodnji električne in toplotne energije kot tudi
pri rabi energije v prometu. Sredstva, ki jih omenjena
institucija namenja programu, so znašala prvotno dve-
sto milijonov evrov, s širitvijo Unije pa so se povečala
za dodatnih petdeset milijonov evrov.
Kakor je na informativnem dnevu, namenjenem more-
bitnim prijaviteljem, poudaril Kare Rudsar iz generalne-
ga direktorata Evropske komisije za energijo in tran-
sport, program neposredno ne podpira naložb v ener-
getske tehnologije, temveč projekte, ki so usmerjeni
predvsem v promocijo trajnostnega razvoja na podro-
čju elektroenergetike in prometa.

Promocija energetske učinkovitosti

Program EIE, ki temelji na politiki Evropske unije na po-
dročju energije, zapisani v zelenem dokumentu o varni
energetski oskrbi, belem dokumentu o prometu in dru-
gih podobnih listinah, je sestavljen iz štirih poglavitnih
področij: Save, Altener, Steer in Coopener. 
Prvi je namenjen projektom, katerih cilj je povečanje
energetske učinkovitosti v stavbah in industriji. Kot je
poudaril Rudsar, je cilj tega dela programa povečanje
energetske učinkovitosti v tako imenovanih socialnih bi-
vališčih za povprečnih 30 odstotkov.
Altener je usmerjen v promocijo novih in obnovljivih vi-
rov za proizvodnjo električne in toplotne energije, pred-
vsem v lokalnih okoljih in njihovih energetskih sistemih.

Sicer pa ustava ohranja kolektivno naravo Komisije -
če ji bodo parlamentarci izvolili nezaupnico, bodo mo-
rali odstopiti vsi komisarji.

Več moči državnim parlamentom

Evropska ustavna pogodba bo nekoliko okrepila vlo-
go nacionalnih parlamentov, ki bodo lahko nadzirali
izvajanje načela subsidiarnosti v Uniji. Cilj slednjega je
zagotoviti takšne razmere, da bo povezava med izva-
janjem pristojnosti delovala zgolj v obsegu, ki je dejan-
sko potreben ter bo članicam prinašal dodano vred-
nost.
Sicer pa bo imela Unija po ustavi izključne in deljene
pristojnosti. V okviru prvih, med katere sodijo denarna
in trgovinska politika ter carinska unija, sme samo Uni-
ja predlagati in sprejemati pravno zavezujoče akte;
članice lahko to storijo le z njenim pooblastilom. V
okviru zadnjih bo Unija pristojnosti za predlaganje in
sprejemanje pravnih aktov delila s članicami, podro-
čja, ki se na to navezujejo, pa so notranji trg, pravosod-
je in notranje zadeve, kmetijstvo, transport, energetika,
socialna politika, gospodarska kohezija, okolje in var-
stvo porabnikov.
Povzeli smo le nekaj najpomembnejših novosti, ki jih
prinaša evropska ustavna pogodba - kot rečeno, je do-
kument preobsežen, da bi ga lahko podrobneje razde-
lali. Sicer pa bo njegova prihodnost bržkone v priho-
dnjem letu in pol dokaj burna, saj večina državljanov
ne podpira njenega osnutka. Unija se lahko v primeru
zavrnitve le ene izmed članic znajde v institucionalni
krizi. Kako jo bo reševala, za zdaj še ne ve. Kljub te-
mu kaže dodati, da je verjetnost, da ustavna pogodba
ne bi bila sprejeta, majhna, vsekakor pa obstaja veliko
možnosti, da ne bo začela veljati že novembra prihod-
nje leto, temveč pozneje.

Simona Bandur
Povzeto po STA in brošuri Ustava za Evropo, predstavitev za državljane
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Temu je precej podoben Steer, le da pokriva področje
transporta in podpira predloge, ki se nanašajo na vse
energetske vidike v prometu, denimo, uvajanje razno-
vrstnih goriv, obnovljivih virov in energetske učinkovito-
sti vozil. 
Zadnje področje, Coopener, je prav tako usmerjen v
promocijo obnovljivih virov, vendar v državah v razvo-
ju in vključuje tako pripravo ustrezne zakonodaje in
preoblikovanje trgov kot tudi sodelovanje na teh
območjih. Po besedah Rudsarja gre predvsem za drža-
ve v razvoju v podsaharski Afriki, Latinski Ameriki in
Pacifiku, eden izmed pogojev za uveljavitev projektov
pa je tesno sodelovanje s tamkajšnjimi izvajalci.
Poleg teh področij, imenovanih tudi vertikalna, sodijo v
program še horizontalne dejavnosti, ki so usmerjene
predvsem v promocijo trajnostnega razvoja v lokalnih
skupnostih in v tem okviru ozaveščanje prebivalstva na
področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovlji-
vih virov.

Kako so se Slovenci izkazali do zdaj?

Kot smo že poudarili, je tokratni razpis EIE drugi po vr-
sti. Prvi je bil objavljen konec leta 2003, v njem pa je
lahko poleg Litve sodelovala tudi Slovenija, čeprav
Unija takrat še ni bila razširjena. Boris Selan, nacional-
ni koordinator za program iz Agencije za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, je povedal, da se je
že na takratni razpis prijavilo veliko ponudnikov iz Slo-
venije, izbranih pa je bilo 23. Kakor je dodal, je bil ta-
kratni izplen naših podjetij nekoliko večji, kot bo bržko-
ne v prihodnje, saj je imela Unija manj članic in je bila
konkurenca manjša, kljub temu pa dosegajo projekti, v
katerih sodelujejo podjetja iz Slovenije, skupno vred-
nost 26,9 milijona tolarjev. Evropska komisija bo od 
tega pokrila polovico, torej nekaj več kakor 13 milijo-
nov tolarjev. Posamezni projekti so vredni od 145 ti-
soč evrov do dveh milijonov evrov, v povprečju pa 1,2
milijona evrov.

Med področji je bilo izbranih v okviru Save sedem
izvajalcev, v okviru Altener največ - deset, pri Steer je
bil uspešen le eden, na področju horizontalnih dejav-
nosti štirje, poleg tega pa je bil izbran še projekt pri-
prave dogodka.
Selan je udeležencem informativnega dneva predstavil
tudi, s čim se pravzaprav ukvarjajo odobreni projekti.
V okviru Save so to podpora pri prenosu zakonodaje
s področja energetske učinkovitosti v nacionalni pravni
red, pospeševanje naložb na tem področju, načrtova-
nje pregledov klimatskih naprav, odpravljanje ovir za
uveljavljanje malih in mikro kogeneracijskih naprav, ra-
cionalna raba energije v industriji, podpora pri izdaja-
nju energetskih izkaznic ter primerjave na področju
energetske učinkovitosti in uvajanje energetskega me-
nedžmenta. 
Pri Altenerju so bili uspešni projekti, ki se ukvarjajo z
usposabljanjem za gradnjo sistemov za ogrevanje vo-
de s sončno energijo, toplotnih črpalk in naprav za
uporabo biomase, z ekonomično integracijo obnovlji-
vih virov v evropsko elektroenergetsko omrežje, v to
skupino sodijo tudi akcijski program za fotovoltaiko,
odpravljanje ovir za uveljavljanje solarnih sistemov,
uvajanje bioenergije na kmetijskih in urbanih območjih,
gradnja lokalnih omrežij za ogrevanje na biomaso,
pospeševanje proizvodnje in porabe zelene energije
in raba biogoriv za ogrevanje in hlajenje. 
V Steer se je, kot rečeno, uvrstilo le eno podjetje, sode-
luje pa pri projektu prenosa in izmenjave znanja med
agencijami na področju transporta. Med horizontalni-
mi dejavnostmi so bili uspešni projekti ustanavljanja
energetskih agencij, pospeševanja vlaganj zasebnega
sektorja v obnovljive vire in učinkovito rabo energije
ter merjenje napredka na teh področjih.

Pomisleki

Kot je povedal Selan, ki v okviru AURE svetuje morebit-
nim prijaviteljem, je med njimi največ dilem zaradi fi-
nanciranja. Evropska komisija namreč prispeva polovi-
co, preostalo pa morajo vložiti sodelujoči. Poleg tega
vprašanja je udeležence informativnega dneva zani-
malo, ali še sploh imajo dovolj časa za oddajo prijave
- zadnji rok je namreč 23. marec. Pri tem je bil najbolj
v pomoč bržkone nasvet Stanislava Srake, ki vodi pro-
jekt vzpostavitve lokalne energetske agencije v Pomur-
ju. Kakor je dejal, je koordinacija zagotovo zelo zah-
tevno delo, zato je časovni okvir odvisen predvsem od
tega, koliko je že narejenega. Po njegovem je najbo-
lje, da se - če želijo sodelovati - priključijo kakšnemu
konzorciju, saj bodo imeli tako bistveno manj dela, kot
bi ga imeli, če bi prevzeli vlogo koordinatorja. Za sle-
dnjo se lahko namreč odločijo na prihodnjih razpisih,
ko bodo delo že nekoliko bolje poznali. Sicer pa je
udeležencem, ki bi radi sodelovali, priporočal, naj se
prijavijo na spletnem naslovu www.managenergy.net in
med tamkajšnjimi prijavitelji najdejo prostor za morebi-
tno sodelovanje. Vsekakor pa letos ni nič izgubljene-
ga, saj lahko še zmeraj počakajo na prihodnji razpis,
je k temu dodal Rudsar.

Simona Bandur

Več informacij na spletnih straneh
http://europa.eu.int/comm/intelligent/index_en.html
in http://www.managenergy.net

Program Inteligentna energija - Evropa sta
sprejela Evropski parlament in Evropski svet

junija 2003. Veljati je začel avgusta istega
leta, decembra je bil objavljen prvi razpis,

na katerega so se lahko prijavili ponudniki
iz takratne petnajsterice, Slovenije, Litve in
prek programa Phare še Bolgarija. Izbranih

je bilo 23 slovenskih izvajalcev, skupna vred-
nost projektov, pri katerih sodelujejo, pa je

nekaj manj kot 27 milijonov evrov. Drugi
razpis, na katerega se lahko prijavijo države
razširjene Unije, članice EFTA in EEA ter kan-

didatke na podlagi posebnih dogovorov, je
bil objavljen 23. decembra lani, rok za od-

dajo prijav pa je 23. marec 2005.
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EVROPSKA UNIJAMadžarska:
trgovanje omejujejo
dolgoročne pogodbe
Elektroenergetski trg na Madžarskem, na katerem
lahko svojega ponudnika električne energije izbira-
jo veliki in srednji porabniki, se srečuje s težavami,
podobnimi drugim državam v Srednji in Vzhodni
Evropi. Svobodno trgovanje namreč precej omejuje-
jo dolgoročne pogodbe, poleg tega pa je v tej dr-
žavi okrnjeno tudi zaradi bistveno manjše proizvod-
nje, kot je poraba. Kljub temu velja Madžarska -
predvsem zaradi prenosnih zmogljivosti - za privla-
čen trg za večja evropska elektroenergetska podje-
tja.

Po podatkih iz leta 2003 je proizvedla Madžarska
31,6 TWh električne energije, porabila pa je je bistve-
no več, in sicer 38,4 TWh. Večino električne energije
pridobi podjetje MVM/Paks, in sicer v termoelektrar-
nah (kar dve tretjini), preostalo pa v jedrskih elektrar-
nah. 
Država je torej pomembna uvoznica elektrike, še večjo
veljavo pa ima zaradi svojih prenosnih zmogljivosti, ki
jo vključujejo v povezave od Ukrajine in Slovaške proti
Hrvaški, Srbiji, Sloveniji, Avstriji in Italiji ter Bolgariji in
Romuniji. Prav zaradi tega je zelo zanimiva za tuje po-
nudnike - na tamkajšnja tla se je do zdaj prebila najve-
čja evropska trojka: Electricite de France, RWE in Eon,
med proizvajalci pa poskušajo z domačim MVM/Paks
tekmovati poleg navedenih treh še belgijski Electrabel,
ameriški AES in švicarski Atel. Tuji ponudniki vsaj po-
sredno sodelujejo tudi pri distribuciji električne energije
na Madžarskem, saj je šest regionalnih distributerjev v
rokah E.ON-a, RWE in EdF. Sicer pa je tamkajšnji ope-
rater trga HEO podelil licence za trgovanje 19 tujim in
domačim podjetjem.

Velike izgube v domačih podjetjih

Pogoji za trgovanje so tako zagotovljeni, tudi trg je že
deloma liberaliziran (za 40 odstotkov porabnikov), a
bolj ali manj zgolj na papirju. Kot rečeno, poteka trgo-
vanje še zmeraj večidel prek dolgoročnih pogodb - sa-
mo podjetje MVM proda na tak način večino svoje
energije, kar pomeni, da je ostane zelo malo za pro-
dajo na dražbah. Podjetje je s pravnega vidika sicer
ločeno od operaterja omrežja (Mavir), vendar v resni-
ci popolnoma obvladuje trg. Madžarski energetski za-
kon mu nalaga, da sprosti zmogljivosti in večji delež
prepusti prostemu trgovanju na dražbah, toda pri tem
ima v istem zakonu pomembno varovalko, ki mu obe-
nem dovoljuje, da se odloči na podlagi lastne ocene,
koliko zmogljivosti je sploh na razpolago. Glede na

Preiskava o sistemu dispečiranja
elektrike v Sloveniji
Evropska komisija je začela v začetku tega meseca urad-
no preiskavo o sistemu prednostnega dispečiranja 
elektrike v Sloveniji, s katero želi ugotoviti, ali je skla-
den s pravili za podeljevanje državnih pomoči v Evrop-
ski uniji. Kot je sporočila, se je za ta korak odločila, ker
so prve analize pokazale dvom o njegovi skladnosti z
evropskimi pravili. Sistem je Komisija ocenjevala po
smernicah za državne pomoči za zaščito okolja in meto-
dologiji za nasedle naložbe, prav tako pa tudi kot na-
domestilo za stroške, ki so povezani s storitvami v splo-
šnem interesu. Uradno preiskavo je sprožila po 88. čle-
nu pogodbe o EU, njen začetek pa, je poudarila Komisi-
ja, še ne napoveduje rezultata. S sistemom prednostne-
ga dispečiranja elektrike podpira Slovenija proizvajalce
obnovljive energije (majhne hidroelektrarne), proizva-
jalce, ki zagotavljajo soproizvodnjo toplote in električne
energije (Toplarna Ljubljana), in proizvajalce, ki spod-
bujajo porabo domačega premoga (TE Trbovlje). To so
tako imenovani kvalificirani proizvajalci, od katerih so
distributerji (kot je Eles) dolžni kupovati elektriko po
ceni, ki jo določi vlada, in je višja od tržne cene, je ra-
zložila Komisija in pozvala vse vpletene strani, naj ji
posredujejo mnenja o omenjenem sistemu. Če bo ugo-
tovila, da ni skladen s pravili, bo od države zahtevala,
naj ga ukine ali spremeni v določenem obdobju. Če ta
odločitve ne bo spoštovala, lahko Komisija ali tudi dru-
ga zainteresirana stran zadevo izroči Sodišču Evropskih
skupnosti. Poleg te novice je Slovenija sočasno sprejela
še eno dobro. Komisija je ugotovila, da so državne po-
moči, ki jih prejemajo trije slovenski proizvajalci energi-
je (TE Šoštanj, NE Krško in TE Trbovlje) za nasedle na-
ložbe, skladne s pravili za državne pomoči v Uniji, zato
jih je odobrila. Naj pojasnimo: nasedle investicije so za-
veze, ki so jih proizvajalci sprejeli pred liberalizacijo tr-
gov v Uniji. Slovenski program za povračilo nasedlih in-
vesticij je usmerjen v reševanje težav, ki jih imajo elek-
trarne v procesu liberalizacije sektorja. Velja štiri leta in
se bo iztekel konec leta 2006, zanj pa naj bi šlo 548,2
milijona evrov. STA
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to, da proizvede država manj električne energije, kot
je porabi, ima torej zadosten razlog, da še naprej
omejuje prosto trgovanje in ostaja pri podaljševanju
dolgoročnih pogodb. 
Predlani je podjetje za 400 MW celo zmanjšalo koli-
čino energije, ki naj bi jo izmenjali prek virtualnega tr-
ga - razlog za to je bila okvara v jedrski elektrarni
Paks. Po ponovnem zagonu reaktorja bi tako vsaj teo-
retično moralo biti na trgu več zmogljivosti, toda odlo-
čitev je v rokah MVM, ki pove, ali so tudi proste za tr-
govanje.

Omejitev na uvoz

Če upoštevamo podatke o proizvodnji in porabi elek-
trične energije v omenjeni državi, ugotovimo, da je tr-
govanje omejeno predvsem na uvoz električne energi-
je. Za tuje ponudnike je to odlična priložnost, še zlasti
ker so cene v tej državi dokaj visoke, vendar pa je do-
brim povezavam navkljub trgovanje zelo omejeno, iz
podobnih razlogov, kot že rečeno. MVM je namreč
namenil kar 80 odstotkov povezav prenosu glede na
sklenjene dolgoročne pogodbe, preostalo pa je name-
njeno trgovanju na dražbah po precej visoki ceni. Ta-
ko je na voljo predvsem velikim strankam, kot so plin-
sko podjetje MOL in naftni družbi Borsodchem in Al-
coa. Manjša podjetja torej izpadejo iz igre, čeprav bi
sicer lahko sodelovala na trgu, saj je ta odprt tudi za
srednje porabnike. Dodatna ovira pa je tudi omejenost
oskrbe, s katero razpolagajo lokalna distribucijska po-
djetja. V takih okoliščinah sta si nekaj novih odjemal-
cev uspela pridobiti le E.ON in Masz, vendar v zelo
majhnem številu.
Glede na to, da je tudi cena električne energije precej
stabilna in se opira na nemške, imajo manjši ponudniki
v tem trenutku malo upanja, da bi lahko enakovredno
sodelovali na trgu, med drugim tudi zato, ker poteka tr-
govanje za daljša obdobja, torej mesece ali celo leta.
Gabor Hornai, predstavnik podjetja MVM Partner, ki je
sicer del MVM, vendar skrbi za trgovanje, je pojasnil,
da na Madžarskem pač nimajo zanesljivega kazalca,
na podlagi katerega bi lahko določali cene, zato se
opirajo na nemške napovedi o gibanju cen električne
energije in jih postavljajo za vso koledarsko leto vna-
prej. Tako torej ne temeljijo na tržnih mehanizmih, Hor-
nai pa tudi po vzpostavitvi trgovanja ne pričakuje veli-
kih gibanj: »Menim, da se cene bistveno ne bodo spu-
stile, dokler Madžarska ne bo proizvedla ali uvozila
večje količine energije, od tega pa je odvisno tudi de-
lovanje trga v celoti.«

Sodelovanje z Bolgarijo in Romunijo?

Kljub pojasnilom predstavnika MVM Partner je jasno,
da trgovanje ne steče predvsem zaradi velikih intere-
sov dominatnega domačega podjetja, ki si želi obdr-
žati svoj tržni delež. Država ima, kot rečeno, na voljo
dovolj zmogljivosti, s katerimi bi lahko uvozila manjka-
jočo energijo, med drugim iz Romunije in Bolgarije, ki
razpolagata s sezonskimi presežki, obenem pa bi lah-
ko z dostopom do omrežja prodrli proti severu. A ker
so zmogljivosti pod nadzorom MVM, to ni mogoče,
zato ostaja upanje le v morebitnih načrtih za ureditev
dodatnih proizvodnih zmogljivosti. Ena od možnosti je
zagon Paks 2 z močjo 400 MW, s čimer se bo nekoli-

ko povečala proizvodnja, posledično pa bo večje tudi
tekmovanje, kar bi lahko vodilo do znižanja cen.
A kljub navedenim možnosti malo katero podjetje, ki bi
rado sodelovalo na madžarskem trgu, pričakuje, da se
bodo razmere kmalu izboljšale v prid svobodnemu tr-
govanju. Do prelomne točko bo tako izmenjava še na-
prej večinoma temeljila na dolgoročnih pogodbah.

Simona Bandur

Povzeto po www.platts.com 

Podatki o Madžarski:
Število prebivalcev: 10 milijonov
Proizvodnja električne energije: 31,6 TWh
Poraba električne energije: 38,4 TWh
Glavni viri: fosilna goriva (66,5 odstotka),
jedrske elektrarne (32,9 odstotka) 
in hidroelektrarne (0,6 odstotka)
Prevladujoča podjetja: MVM/paks, E.ON, RWE,
AES, Elactrabel, Atel, EdF
Stopnja deregulacije: 30-40 odstotkov 
(vsi razen gospodinjskih porabnikov)
Trg temelji na bilateralnih pogodbah
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Učenje v čedalje širšem
socialnem 
in kulturnem okolju
Pomembno vodilo pri učenju je preprosta samooce-
na in vprašanje: zakaj smo se nečesa naučili do-
bro? Učinkoviti načini so namreč odvisni od vsake-
ga posameznika in njegovega dojemanja sveta
okrog sebe ter snovi, ki jo želi osvojiti. Jo Webb in
Chris Powis, avtorja knjige Teaching information
skills, sta na podlagi teoretskih dognanj in izku-
šenj izoblikovala nekaj strategij učenja, ki so se
pokazale za najbolj učinkovite, vendar so precej
odvisne od osebnosti učenca in njegovega social-
nega ter kulturnega okolja.
Socialno in kulturno okolje, v katerem živimo, je - če-
prav na to le redko pomislimo - pomemben dejavnik pri
učenju in izobraževanju nasploh. Novosti, ki jih spreje-
mamo, namreč dojemamo v skladu z že skonstruiranim
svetom in preteklimi izkušnjami. Prav zato omenjena av-
torja poudarjata, da so načini učenja precej odvisni te-
ga konteksta. Tega se morajo zavedati predvsem učite-

lji in profesorji, ki dobivajo z razvojem informacijske teh-
nologije, predvsem pa interneta, mnogo širše občinstvo,
ki lahko izhaja tudi iz različnih kulturnih okolij. Če to
upoštevajo, tudi lažje najdejo načine, kako motivirati
učence.
Načini učenja torej nikakor ne smejo biti vsiljeni, mar-
več morajo upoštevati navedene dejavnike. Učinkovi-
tost je po razlagi Webbove in Powisa odvisna pred-
vsem od tipa osebnosti učenca (ali je intro- ali ekstro-
vertiran), od načina, kako dojema informacije in jih pre-
deluje v svoj miselni sistem, ter ne nazadnje od načina
predstavljanja snovi. Po teh razlagi je učinkovit način
učenja strategija, ki jo je mogoče osvojiti šele, ko imajo
učenci za sabo že kar nekaj izkušenj in so sposobni
oceniti pretekle izkušnje pri izobraževanju.

Najpogostejše učne strategije

Kakor smo poudarili, so učinkoviti načini učenja odvisni
od posameznikovih notranjih in zunanjih dejavnikov in
so torej bolj ali manj individualni, kljub temu pa sta av-
torja omenjene knjige izbrala dva para strategij, ki sta
najbolj razširjena. 
Prvi par zajema površinsko in globoko učenje. V zad-
njem primeru sprejmejo učenci med poučevanjem in-
formacije le površinsko, ne da bi se posebej potrudili
zapomniti si jih, svojo vrednost pa dobijo šele, ko jih
prepoznajo v realnih situacijah - če se to seveda res
zgodi. Nasprotje površinskemu je globoko učenje, pri
katerem si učenci že med poslušanjem poskušajo shra-
niti snov v miselni svet. Če pomislimo, smo pravzaprav
vsi učenci teh dveh skrajnosti - katero uberemo, je odvis-
no od lastnega zanimanja. Snovi, ki so nam blizu in
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nas zanimajo, si bomo zapomnili, informacije, ki ne bo-
do pomembne, pa bodo kmalu ušle iz spomina.
Druga strategija je periodično učenje - kot že sama be-
seda pove, gre za učenje po korakih oziroma posame-
znih poglavjih, na podlagi česar si lahko na koncu
ustvarimo celotno sliko. Ko je ta enkrat oblikovana, lah-
ko vanjo vstavljamo podrobnosti in jo dopolnjujemo.
Nasprotje temu je celovito ali holistično učenje, ko želi
posameznik najprej spoznati celotno zgodbo v gro-
bem, šele potem pa se poglobi v podrobnosti, ki ga za-
nimajo, s čimer se tudi znebi balasta, ki ga je pri perio-
dičnem učenju običajno veliko.

Kognitivni načini učenja

Webbova in Powis sta navedenim strategijam učenja, ki
so bolj ali manj splošne narave, dodala še kognitivne.
Ena izmed zanimivejših je zagotovo Kolbov eksperimen-
talen način učenja, ki sledi dvema osema, temeljita pa
na razlikovanju med osebami, ki so bodisi konkretni bo-
disi abstraktni misleci, in na razlikovanju med osebami,
ki predelujejo informacije na aktiven ali refleksiven na-
čin. Na podlagi tega je Kolb oblikoval štiri različne na-
čine učenja (in posledično tudi tipe učencev):
- razlikovanje: učenec razmišlja konkretno in reflesivno
predeluje informacije, zato ga je treba spodbujati k
učenju;

- približevanje: učenec na abstrakten način sprejema
snov in jo predeluje refleksivno, zato mora natančno
slediti inštrukcijam, sicer se hitro izgubi pri dojemanju;

- prilagajanje: učenec razmišlja abstraktno in sprejema
novo znanje dejavno v skupini z drugimi. V tem prime-
ru ga je treba zaposliti s čim več praktičnimi problemi;

- sprejemanje: učenec konkretno dojema informacije in
jih tudi dejavno predeluje. Kot meni Kolb, ga je treba
priučiti predvsem prilagodljivosti, v tem okviru torej
upravljanja s krizami, pripravljenosti na tveganje in
eksperimentiranje.

Podobno kot Kolb sta tudi Honey in Mumford učence
razdelila v več skupin, tokrat so te tudi nekoliko jasneje
poimenovane. Razlikujeta med:
- aktivisti, ki se najbolje odzivajo na izzive, ponujene v
novih snoveh, ter obenem tudi najbolj uživajo pri eks-
perimentiranju in spoznavanju novosti;

- pragmatiki gledajo na učenje kot na nekaj uporabne-
ga, zato dajejo poudarek povezovanju med teorijo in
prakso;

- teoretiki razmišljajo logično in stremijo k racionalnim
strukturam, čistim pojmom in analizam;

- osebami, ki imajo radi strukturirano učenje, pri kate-
rem imajo možnost, da se oddaljijo, premislijo in se
poglobijo v podrobnosti.

Učenje, ki nas spremlja vso življenje, je torej cela zna-
nost, čeprav je sami ne dojemamo tako. Običajno ga
sprejmemo kot del življenja, zlasti v šolskih in študijskih
letih, ko pa je to za nami, dokaj hitro pozabimo nanj. 
V obdobju, ko govorimo o vseživljenjskem učenju, je to
velika škoda, saj nam lahko pretekle izkušnje pomaga-
jo pri osvajanju novega znanja. Kaže torej premisliti,
ali smo bolj nagnjeni k abstraktnemu ali konkretnemu
razmišljanju in ali nam je bližje aktivno sodelovanje v
procesu pridobivanja informacij ali pasivno. 

Simona Bandur
Povzeto po knjigi Teaching information skills avtorjev Jo Webb in Chris Powis

EVROPSKA UNIJA
Širitev povečala
število revnih regij
Po širitvi Evropske unije je v povezavi bistveno več regij, ki
so upravičene do pomoči iz evropskih strukturnih skladov, je
bil eden od poudarkov evropske komisarke za regionalno po-
litiko Danute Huebner, ki je pred slabim mesecem v Bruslju
zagovarjala predlog Evropske komisije za novo finančno
perspektivo med letoma 2007 in 2013. Njen ključni argu-
ment so bili podatki statističnega urada Evrostat o bruto do-
mačem proizvodu (BDP) na prebivalca v 254 regijah za leto
2002, ki bo kriterij za upravičenost do sredstev iz struktur-
nih skladov po letu 2006. Čeprav se je število regij, ki so
pod pragom 75-odstotne razvitosti celotne Unije, bistveno
povečalo, je komisarka napovedala pomoč tudi tistim, ki bo-
do izpadle iz kroga upravičenk le zaradi širitve. To so regije,
ki bi bile pod pragom, če bi štela Unija petnajst članic. Pod-
pora, ki jo bodo dobivale, se bo sicer postopoma manjšala,
a jim bo omogočila, da sklenejo proces konvergence, je
obljubila. Ali sodi v to skupino tudi Slovenija, za zdaj še ni
povsem jasno, saj je dosegla leta 2002 po prvih podatkih
Evrostata 74,45 odstotka BDP petindvajseterice, po drugih
podatkih pa 75,3 odstotka. Bistveno drugačen je ta poda-
tek, če upoštevamo povprečje nekdanje petnajsterice - v tem
primeru dosega Slovenija, ki jo Unija zaradi majhnosti šteje
za eno samo regijo, le 67,92 odstotka. Huebnerjeva je pou-
darila, da morajo biti nove članice deležne posebne pozorno-
sti, saj živi kar 92 odstotkov njihovega prebivalstva v regi-
jah, ki so pod 75 odstotki povprečne razvitosti, 61 odstotkov
pa celo pod ravnijo 50 odstotkov. V zadnji skupini ni nobene
regije iz nekdanje petnajsterice, pod 75 odstotki pa je le 32
regij s 14 odstotki prebivalstva. Med tri najbogatejše regije
so sodile leta 2002 ožje območje Londona v Veliki Britaniji
(BDP na prebivalca je znašal 315 odstotkov povprečja EU),
Bruselj v Belgiji (234 odstotkov) in Luksemburg (213 od-
stotkov). Med 37 evropskimi regijami, ki presegajo 125 od-
stotkov povprečja v povezavi, jih je sedem v Veliki Britaniji,
po šest v Nemčiji in Italiji, po štiri na Nizozemskem in v Av-
striji, po dve v Belgiji in na Finskem ter po ena na Češkem,
Irskem, v Španiji, Franciji in na Švedskem ter v Luksembur-
gu. Edina regija iz novih držav članic, ki presega 125 odstot-
kov povprečja v povezavi, je Praga (153 odstotkov). STA
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meniti tudi varstvu pri delu, pri čemer
je prvič sodeloval tudi zunanji strokov-
njak s tega področja. Prvotno je bilo
zamišljeno, da bi konkretna dela na
razširitvi in obnovi stikališča začeli
aprila 2003, a se je začetek del zaradi
zapletov z upravnimi postopki in teža-
vami z opremo zavlekel, tako da so se
gradbeniki v stikališču pojavili šele
septembra 2003. Nato pa so se dela in-
tenzivno nadaljevala in 25. novembra
lani je bila uspešno končana tudi osma
faza prenove, ki je sklenila dela na raz-
širitvi stikališča in postavitvi treh no-
vih daljnovodnih polj ter prenovo 12
od 16 obstoječih daljnovodnih polj.
Dela so obsegala še zamenjavo beton-
skih portalov in sanacijo enega izmed
treh priključnih daljnovodov iz smeri
Cirkovce, pri čemer je bila uporablje-
na metoda z namestitvijo tako imeno-
vanih črnih vodnikov, ki omogočajo
povečanje prenosne moči brez večjih
gradbenih posegov na sami trasi. Pri
tem so bile najzahtevnejše 2., 3. in 4.
faza prenove, ko je bilo treba zamenja-
ti obstoječe zbiralnice in bilo včasih na
voljo za zamenjavo posameznega ste-
bra le pol ure časa, vse delo pa zaradi
omejenega prostora opraviti skorajda z
milimetrsko natančnostjo.
Ni treba posebej poudarjati, da je bilo
zato treba zagotoviti brezhibno sodelo-
vanje vseh sodelujočih in vložiti ogro-
mno truda, dela pa so pogostokrat po-
tekala nepretrgoma tudi več dni zapo-
red in v vseh vremenskih razmerah.
Kakor koli že, Eles je tudi v tem prime-
ru dokazal, da ima na voljo izjemno
dobre strokovnjake, ki so sposobni iz-
peljati tudi najzahtevnejše projekte. 

Zanimive številke 
in specifičnost porabnika

Vloga RTP Kidričevo v prenosnem si-
stemu je nekoliko posebna, saj je ta
razdelilno transformatorska postaja
pretežno namenjena potrebam tovarne
Talum, čeprav delno pomaga tudi pri
napajanju z električno energijo mesta
Ptuj. Njena posebnost se kaže tudi v
tem, da Talum potrebuje električno
energijo 24 ur na dan, in to v pasu v vi-
šini 205 MW. Povedano nekoliko bolj
slikovito, za proizvodnjo primarnega
aluminija je treba Talumu nenehno za-
gotavljati približno 150 odstotkov celot-
nega odjema Ljubljane oziroma skoraj
toliko električne energije, kot jo sku-
paj proizvedeta hidroelektrarni For-
min in Zlatoličje. Ker gre za porabni-
ka, ki potrebuje neprekinjeno napaja-
nje, je vsak poseg v omrežje in naprave
v njegovi neposredni bližini zelo zah-
tevno opravilo, ki mora biti izvedeno
brez napak. Zato smo, je dejal vodja
elektroprenosa Maribor Drago Lepšina,
imeli s predstavniki Taluma ves čas
priprav in tudi obnove redne sestanke,
na katerih smo jih seznanjali s potenci-
alnimi nevarnostmi in potekom del.
Prav tako je bilo treba vsak korak na
delovišču temeljito pretehtati tudi s po-
sameznimi izvajalci in zdaj, ko so za
nami že najzahtevnejše faze projekta,
že lahko rečemo, da smo kljub nekate-
rim težavam delo odlično izpeljali. Še
pomembnejše je, da ni bilo tudi nobe-
nih delovnih nesreč in upam, da bo ta-
ko ostalo do konca tega leta, ko naj bi
dela, seveda če ne bo še kakšnih nepri-
čakovanih presenečenj, tudi končali. 

Brane Janjić
43

Projekt prenove RTP Kidričevo je
bil po investicijskem načrtu vre-
den milijardo 550 milijonov to-
larjev, pri čemer je bilo doslej
porabljenih že milijardo 150
milijonov ter podpisanih pogodb
za milijardo 440 milijonov to-
larjev. Ker omenjene pogodbe
zajemajo vso poglavitno opre-
mo in vsa večja potrebna dela,
je že mogoče reči, da bo investi-
cija RTP Kidričevo ostala v pred-
videnih denarnih okvirih.
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RTP Kidričevo čaka na nadaljevanje prenovitvenih del.

Izvajalci so morali včasih delati tudi v sila neugodnih vremenskih razmerah.
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red tem, ko je najstarejši delavec
družbe prerezal trak pred odprti-
mi vrati nove peči za sušenje, je za-
poslene, dobavitelje opreme, pro-

jektante, izvajalce del in člane nadzor-
nih organov družbe nagovoril predse-
dnik uprave Janez Erjavec. Poleg za-
hvalnih besed vsem, ki so sodelovali
pri projektu, je poudaril predvsem nuj-
nost odločitve za novo peč za sušenje
transformatorjev, brez katere ne bi
mogli slediti najuspešnejšim v njihovi
panogi. »Seveda je pomembno, kdaj se
investicija povrne oziroma ali je eko-
nomsko upravičena, vendar je daleč
bolj pomembna in neizogibna nujnost
vlaganja v novo tehnologijo, posodobi-
tev, razvoj znanja itd. Brez zadostnih
vlaganj v vse to smo v današnjem dina-
mičnem svetu obsojeni na nazadovanje
in propad. Zato je poslovna nuja, da
smo s tekočim poslovanjem sposobni
ustvariti toliko, da zadostimo potre-
bam po vlaganjih v razvoj in posodobi-
tev proizvodnje, in zato moramo biti
vsako leto sposobni investirati med se-
dem in deset odstotkov prihodkov od
prodaje. Le tako bomo izpolnili temelj-
ne pogoje za enakopraven, vendar ne-
izprosen boj s svetovno konkurenco.
V nadaljevanju je predstavil potek pro-
jekta njegov odgovorni vodja Aleksan-

der Gričar. Omenil je, da jim je več te-
žav kot izbor tehnologije povzročil iz-
bor dobavitelja opreme, ker sta v ev-
ropskem prostoru dva enakovredna.
Na podlagi večjega števila referenc,

prodajnih pogojev in zastopstva v Lju-
bljani so se odločili za ABB Micafil iz
Švice, ki jim je prve dele komore doba-
vil v začetku lanskega oktobra. Dele so
pozneje varili v sami tovarni, tako da je
bila na koncu zvarjena 50-tonska ko-
mora, ki je ni bilo enostavno prestaviti
v novozgrajeno stavbo. Ob naporih
vseh sodelujočih jim je to uspelo in
dan pred rokom - 23.decembra - so
opravili preskusni zagon. Poleg izved-
be same naložbe so morali v Etri skla-
dno z evropsko zakonodajo pridobiti
za novo sušilnico tudi certifikat o skla-
dnosti elaborata eksplozijske ogrože-

V naši edini tovarni transformatorjev Etri 33 so v začetku
februarja slavnostno predali v uporabo novo peč za sušenje
transformatorjev, vredno nekaj manj kot 350 milijonov
tolarjev. Z novo naložbo je Etra 33 posodobila proizvodnjo
in pridobila na konkurenčnosti, kupci, v večini energetske
družbe, pa bodo dobili kakovostnejše transformatorje z
daljšo življenjsko dobo.

INVESTICIJE 

Nova sušilnica
transformatorjev
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Vhod v novo peč za sušenje transformatorjev.
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nosti in vgraditve Ex-opreme. Sredi ja-
nuarja so opravili prvo samostojno su-
šenje 20 MVA transformatorja in v za-
četku februarja prestali tehnični pre-
gled, ki bo podlaga za uporabno dovo-
ljenje, ki ga pričakujejo marca.

Prednosti nove sušilnice

V Etri 33 so zadnjih štirideset let za su-
šenje aktivnih delov energetskih trans-
formatorjev kot nepogrešljivega po-
stopka v procesu izdelave transforma-
torjev, uporabljali ventilacijski način
njihovega sušenja. Ta postopek, pri ka-
terem s kombinacijo segrevanja aktiv-
nega dela transformatorja in zmanjše-
vanjem parnega dela v komori doseže-
jo pospešeni postopek izločanja zaosta-
le vlage iz izolacijskih delov, se v proi-
zvodnji transformatorjev še vedno upo-
rablja. Tudi pri njih je vsa štiri desetle-
tja dobro deloval ob siceršnjih obnovi-
tvah in servisiranju in ni nikoli odpo-
vedal za daljše obdobje. Glede na pove-
čanje proizvodnje, razvoj tehnologije
in vedno nova spoznanja o vplivu po-
stopkov sušenja na začetno stanje izo-
lacije transformatorjev, pa so prišli v
Etri do spoznanja, da to zanje ni več
optimalna rešitev.
»Na podlagi tega spoznanja, zmožnosti
naše proizvodnje za izdelavo transfor-
matorjev do moči 200 MVA, 245 kV
napetostnega razreda in mase aktivne-
ga dela do 140 ton, smo morali poiska-
ti ustrezno tehnologijo. Tem zahtevam

je v popolnosti ustrezala tehnologija
sušenja, v tujini poznana pod imenom
Vapour Phase Drying Plant - skrajšano
VPP. Postopek sestoji iz dveh ciklusov.
V prvem poteka v avtoklavu - vakum-
sko odporni komori - segrevanje aktiv-
nega transformatorja do 125 stopinj
Celzija pri podtlaku, manjšem od 280
milibarov s kondenzacijo par belega
špirita - solventa nafte na obdelovancu.
V drugem delu ciklusa, ki poteka brez
dovoda špirita, se v komori izvaja fino
vakumiranje do stacionarnega parnega
tlaka 0,1 milibara. Glavni sestavni deli
nove VPP tehnologije so: vakumsko
odporni avtoklav, sistem za kroženje
kondenzacijskega medija, vakumska
postaja in računalniška oprema ter
program za nadzor in potrebe aktivira-
nja samodejnega varnostnega sistema,
daljinsko ukrepanje in servisiranje ter
arhiviranje grafične in numerične ba-
ze podatkov o procesu sušenja,« poja-
sni bistvo nove tehnologije sušenja Ale-
ksander Gričar.
Z novim sistemom sušenja bodo v Etri
33 skrajšali povprečni čas sušenja
transformatorjev z osem na dva dneva,
zmanjšali porabo električne energije
in zemeljskega plina za približno polo-
vico, zmanjšali porabo hladilne vode
za več kot 90 odstotkov, pomembno
zmanjšali hrup v delovnih prostorih,
izboljšali delovne razmere upravljal-
cem sušilnih komor, zagotovili sledlji-
vost postopka sušenja v grafični in nu-
merični obliki in zmanjšali degradaci-

jo izolacije in s tem podaljšali življenj-
sko dobo transformatorjev. Z vsem tem
si je družba povečala svojo konkuren-
čnost na trgu, saj se lahko na zahteve
kupcev, med katerimi so elektrogospo-
darske družbe v večini, odzove hitreje
in jim ponudi transformatorje večje ka-
kovosti in daljše življenjske dobe.

Minka Skubic
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Z novo pridobitvijo bo Etra 33 še
konkurenčnejša.

Nas stik 02  22.2.05  16:47  Page 45



ateja Notar, tehnična vodja labo-
ratorija in vodja za kakovost v
laboratoriju, pravi: »Pred krat-
kim smo naredili anketo o zado-

voljstvu z našimi storitvami, v kateri
smo naše (potencialne) naročnike pov-
prašali tudi o tem, ali bi želeli obiskati
naš Laboratorij za premog in si ogleda-
ti testiranje premoga? Pokazalo se je,
da je teh interesentov veliko, zato smo
se odločili, da organiziramo dan odpr-
tih vrat.«
Obiskovalci bodo lahko prisostvovali
dejanski analizi premoga, to je od spre-
jema vzorca do oddaje poročila, pre-
dvsem pa jim bodo predstavili instru-
mentarij njihovega laboratorija, ki velja
za najsodobnejšega v Sloveniji, je še po-
vedala Mateja Notar. Ravno v času naji-
nega pogovora so v laboratoriju name-
ščali nov, izpopolnjen termogravimetri-
čni analizator ameriškega proizvajalca
LECO TGA-701, instrument za določe-
vanje vsebnosti vlage, pepela, hlapnih
snovi in C-fixa v premogu.
Laboratorij za premog je organizacij-
ska enota tehnološko-ekološkega po-
dročja TE-TOL-a, ki analizira premog
že od začetka delovanja podjetja, to je
že od daljnega leta 1966. V vseh teh le-
tih je svoje delo nenehno izpopolnjeval
ter pridobival znanje in izkušnje, ki so
potrebne za kakovostno delo. 
Leta 1999 se je vodstvo TE-TOL-a na
predlog zaposlenih v Laboratoriju za
premog odločilo, da svoje storitve po-
nudi tudi zunanjim naročnikom, s tem
pa začne tudi z uvajanjem sistema ka-
kovosti v laboratoriju. Akreditacija la-

V sredo, 11. maja, bo Laboratorij za premog 
Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (TE-TOL), v sklopu
dneva odprtih vrat, vsem obiskovalcem predstavil
svojo dejavnost. 

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA

Dan odprtih vrat
Laboratorija za premog

M

46 Instalacija termogravimetričnega analizatorja.

presegel vlogo tovarniškega laboratori-
ja in pridobil status neodvisnega labo-
ratorija, dostopnega javnosti in naro-
čnikom. 
Aprila jih čaka recertifikacija, na kate-
ro pa so, kot pravi Notarjeva, že pri-
pravljeni: »Bistvo sistema kakovosti je,
da je vzpostavljen vse leto in da se ves
čas vzdržuje ter izboljšuje.« Da TE-
TOL-ov Laboratorij za premog nene-
hno izpopolnjuje svoj sistem kakovosti
in s tem svoje storitve, dokazujejo tudi
priprave na razširitev sistema na sklop
vzorčevanja.

Doris Kukovičič
boratorija pomeni najvišjo stopnjo zau-
panja v rezultat. Pomen akreditacije
čedalje bolj narašča in služi kot orodje
za dokazovanje celovite tehnične in
strokovne usposobljenosti, neodvisno-
sti in nepristranosti laboratorija.
Laboratorij je aprila 2001 prejel prvo
akreditacijsko listino v skladu s stan-
dardom kakovosti SIST EN 45001, za-
tem pa aprila 2002 še akreditacijsko li-
stino v skladu s standardom kakovosti
SIST EN ISO/IEC 17025, ki mu jo je
podelila Slovenska Akreditacija. S to
akreditacijo je Laboratorij za premog

Informacije o dnevu odprtih vrat
Laboratorija za premog
Kontaktna oseba:
Mateja Notar, univ. dipl. kem.,
tehnična vodja laboratorija in vodja
za kakovost v laboratoriju,
e-pošta: mateja.notar@te-tol.si,
telefon: 01 58 75 390,
spletna stran: www.te-tol.si
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odjetje Smart Com je nastalo v za-
četku devetdesetih let z namenom
postati vodilni graditelj infrastruk-
ture za informacijsko družbo v dr-

žavi in regiji, in lahko rečemo, da mu je
to v petnajstih letih delovanja tudi us-
pelo, pri čemer imajo v ognju še veliko
ambicioznih načrtov. O tem, kaj vse na-
črtujejo in kako presojajo dosedanje so-
delovanje z elektroenergetskimi podje-
tji, smo se pogovarjali s pomočnikom
direktorja Miroslavom Štravsom. 
Minulo poslovno leto je bilo za Smart
Com eno uspešnejših, saj jim je uspelo
svoj položaj na trgu še utrditi, hkrati pa
zagotoviti tudi potreben razvoj in v svo-
jo ponudbo vključiti integrirane reši-
tve, povezane z omrežji nove generaci-
je, ki poleg prenosa podatkov vključuje-
jo še prenos govora in slike.
Veliko sredstev in truda so vložili tudi v
povezovanje procesov za upravljanje
energije oziroma sploh v tako imenova-
ne inteligentne zgradbe prihodnosti, ki
združujejo sodobne informacijske reši-
tve in orodja s potrebami uporabnikov
na vseh ravneh, od podjetij do gospo-
dinjstev. Gre za področje, od katerega
si v podjetju veliko obetajo tudi v pri-
hodnje, saj denimo precizno merjenje
in usmerjanje porabe vseh energentov
predvideva tudi evropska zakonodaja. 
Pri tem smo veseli, je dejal Miroslav
Štravs, da nam je tudi v tem primeru
uspelo k sodelovanju pritegniti in pove-
zati konkretne potrebe naročnika Elek-

tro Celje in enega vodilnih svetovnih iz-
delovalcev števcev za električno energi-
jo Iskroemeco in smo skupaj prišli do
dobrih rešitev, ki jih bo mogoče upora-
biti tudi drugod. Veliko smo delali tudi
na rešitvah, povezanih z avtomatizacijo
vodenja oziroma celovitega upravljanja
zgradb, pri čemer gre za postavljanje si-
stemov, ki omogočajo regulacije razsve-
tljave, vodenje sistemov za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo, nadzor
varnostnih in požarnih sistemov in po-
dobno. Smart Com na teh področjih s
svojimi sistemi oziroma z graditvijo ko-
munikacijskih omrežij in ustreznimi
programskimi aplikacijami deluje kot

Smart Com sodi med uveljavljena podjetja v panogi IKT 
in ta hip zaposluje 110 strokovnjakov z različnih področij.
Lani so imeli za 4,5 milijarde tolarjev prihodkov, leta
2005 pričakujejo zaradi uvajanja novih programov poveča-
nje prihodkov. Kot poudarjajo, je njihov največji kapital
znanje, ki ga usmerjajo v najsodobnejše tehnologije.

NA OBISKU PRI POSLOVNIH PARTNERJIH: SMART COM

Podjetje, ki išče
rešitve za prihodnost
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Miroslav Štravs: »Naš največji kapital je znanje.«
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povezovalec vseh teh komponent inteli-
gentnega upravljanja zgradb, ki jim si-
cer še vedno pravijo stavbe prihodnosti,
a čedalje bolj postajajo del naše resni-
čnosti.

Dober poznavalec potreb 
elektroenergetskih podjetij

Podjetje Smart Com je v elektroener-
getskih vrstah dobro znan poslovni part-
ner, saj so v zadnjih desetih letih sode-
lovali praktično pri vseh večjih teleko-
munikacijskih projektih. Tako so v za-
četku devetdesetih let sodelovali pri po-
stavljanju celotne infrastrukture za pre-
nos podatkov oziroma pri graditvi po-
slovno-tehničnega informacijskega si-
stema slovenskega elektrogospodarstva,
v začetku tega tisočletja pa z Elesom in
Elektro Ljubljano tudi pri njegovi poso-
dobitvi oziroma uvajanju omrežij nove
generacije in sodobnih tehnologij, ki
temeljijo na tehnologiji interneta in
etherneta. Gre za najsodobnejše rešitve
in prepričan sem, pravi Miroslav
Štravs, da bodo omenjenima podjetje-
ma kmalu sledili tudi drugi, saj zahteve
po zanesljivih pretokih podatkov veli-
kih zmogljivosti strmo naraščajo. Sicer
pa je Smart Com januarja podpisal tudi
pogodbo za postavitev sodobnega trans-
portnega omrežja, ki bo omogočal pre-
nos velikih zmogljivosti (tudi do 10 GB)
na velike razdalje oziroma povezovanje
podatkovnih centrov na principu mul-
tipleksiranja valovnih dolžin. Gre za
omrežje v okolju elektrogospodarstva,
ki je usmerjeno v prihodnost in bo pri-
pravljeno na izpolnitev zahtev po čeda-
lje večjem prenosu različnih poslovnih
podatkov, sam projekt pa naj bi bil kon-
čan konec tega leta. Drugače pa je
Smart Com sodeloval tudi pri nekate-
rih projektih, povezanih z elektrogos-
podarstvom na tujem oziroma v Bosni
in Hercegovini; na Hrvaškem in Črni
gori pa je sodeloval s podjetji z drugih
področij. Pri tem smo, je dejal Miroslav
Štravs, skušali v njihovo okolje prenesti
sodobne rešitve, ki so bile že uporablje-
ne in preizkušene v Sloveniji. Čeprav
gre v omenjenih primerih za relativno

skromne deleže prihodka, so ti posli
pomembni za uveljavitev našega podje-
tja in slovenskega znanja tudi v širši re-
giji. Sicer pa so za potrebe elektrogos-
podarstva razvili tudi inventurni pro-
gramski paket, ki omogoča uporabniku
vpogled v njegove informacijsko komu-
nikacijske zmogljivosti. 
Vrednostni delež poslov za elektrogos-
podarstvo znaša slabo petino vseh pri-
hodkov. Med večjimi odjemalci njiho-
vih storitev so še ministrstva in službe
vlade RS, Skupina Telekom Slovenije -
med njimi tudi Siol, za katerega so de-
nimo zgradili hrbtenično omrežje za
potrebe interneta v Sloveniji, operater-
ji kabelskih komunikacij in alternativ-
ni ponudniki elektronskih storitev, pa
tudi velika podjetja, kot so denimo Go-
renje, Krka in Revoz.

Vlaganje v znanje 
je najdonosnejša naložba

Smart Com je podjetje, ki zelo veliko
vlaga v znanje in izobraževanje zaposle-
nih, saj se zavedajo, da je ravno znanje
njihov največji kapital, ki omogoča tudi

najvišjo dodano vrednost. Za letos so si
zastavili ambiciozen načrt, po katerem
naj bi vsak zaposleni za izobraževanje
in izpopolnjevanje porabil kar šestnajst
dni. Zelo dejavni pa so tudi v vseh stro-
kovnih organizacijah, ki se ukvarjajo s
telekomunikacijami in sodobnimi teh-
nologijami, ter se redno udeležujejo tu-
di mednarodnih konferenc, ki so 
dobra priložnost za izmenjavo znanja
in izkušenj. Tako so dejavni tudi v štu-
dijskem komiteju D2 slovenskega druš-
tva Cigre, ki pokriva to področje, za
partnerje redno pripravljajo dneve od-
prtih vrat, na katerih jih seznanijo z no-
vostmi in se pogovorijo o prihodnjih
projektih. Smart Com je tudi pobudnik
za ustanovitev posebne delovne skupi-
ne LonMark Adriatic za promocijo od-
prtih tehnologij in sistemov za uprav-
ljanje procesov v zgradbah, ki naj bi
prispevala k popularizaciji tovrstnih in-
formacijsko tehnoloških sistemov.
Skratka, gre za sodobno podjetje, ki bi
si jih v slovenskem prostoru lahko le še
želeli. 

Brane Janjić
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VABILO
Dnevi odprtih vrat
letos že sedmič
Smart Comovi tradicionalni dnevi odprtih vrat, ki bodo letos
potekali med 29. marcem in 1. aprilom, so namenjeni se-
znanjanju poslovne in tehnične javnosti s priložnostmi, ki
jim jih prinašajo novosti v razvoju informacijsko-komunikacij-
skih sistemov. Med večdnevnim dogodkom strokovnjaki
Smart Coma združujejo lastna znanja s področja sistemske
integracije z izkušnjami in dobrimi praksami svojih partner-
jev ter neodvisnih raziskovalnih ustanov, udeležence sezna-
nijo z aktualnimi novostmi na področju komunikacijskih teh-
nologij ter spregovorijo o poslovnih koristih uvedbe tovrstnih
komunikacijskih sistemov. Vljudno vabljeni!

Več informacij o tem dogodku lahko dobite na spletni strani
www.smart-com.si
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oslovno leto 2004 v Informatiki
ocenjujemo pozitivno, pravi direk-
tor Matko Pohar, saj smo ga skleni-
li z minimalnim dobičkom v višini

milijon 700 tisoč tolarjev. Še bolj kot
same številke, ki naj bi bile tudi letos
pozitivne, pa je razveseljivo, da nam je
v minulem letu uspelo del prostih zmo-
gljivosti zapolniti z delom za trg in se z
našimi storitvami uveljaviti tudi v šir-
šem prostoru. Ob tem je treba poveda-
ti, je nadaljeval Matko Pohar, da ne
gre za kakšne velike posle, pa vendarle
za pomembno zagotavljanje prepo-
znavnosti in preverjanja naših konku-
renčnih sposobnosti, kar nedvomno
koristi tudi našim glavnim odjemalcem
in večinskemu lastniku, to je distribu-
cijskim podjetjem. 
Slovenski trg je na področju izdelave
mesečnih obrazcev za obračun storitev
(komunalnih, bančnih, zavarovalni-
ških, telekomunikacijskih ipd. storitev)
precej zasičen in tudi zaprt, naročniki
pa se redko odločajo za zamenjavo po-
slovnih partnerjev, saj gre v večini pri-
merov zamenjave poslovnih partnerjev
s tega področja storitev za relativno majh-
ne prihranke na letni ravni. Kljub tak-
šnim razmeram pa nam je vendarle us-
pelo dobiti nekaj dela in unovčiti orodja
in znanje, ki ga imamo. Tako smo lani
na trgu zagotovili okrog sedem odstot-
kov naših prihodkov ali povedano s šte-
vilkami, na ta način smo dodatno zaslu-
žili približno sto milijonov tolarjev. Ne
gre torej za kakšne velike vsote, bolj po-

membno se mi zdi, poudarja Matko Po-
har, da smo začeli v podjetju tudi druga-
če razmišljati in se pri zaposlenih čeda-
lje bolj uveljavlja načelo, da je vsak do-
daten posel, ki ga dobimo, ne glede na
njegovo velikost dober posel. 
Ob tem je treba še povedati, da je del
prostih zmogljivosti bil namenjen tudi
izdelavi nestandardnih izdelkov za po-
trebe distribucijskih podjetij, s kateri-
mi imamo sklenjeno pogodbo za 16
standardnih storitev, za druge posebne
zahteve pa konkuriramo skupaj z dru-
gimi ponudniki. V namen povečanja
konkurenčnosti smo lani pridobili tudi

Podjetje Informatika, d. d., ki skrbi za informacijski 
sistem slovenske distribucije, je minulo poslovno leto
končalo s pozitivnim rezultatom, podobne rezultate pa
pričakujejo tudi letos. Del prostih zmogljivosti skušajo
zaposliti na trgu, čeprav ostajajo glavni uporabnik 
njihovih storitev distribucijska podjetja.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Glavni odjemalec
storitev Informatike
ostaja distribucija
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dovoljenje oziroma registracijo za do-
bavo računalniške opreme, tako da
zdaj nastopamo tudi na javnih razpisih
za nakupe računalniške opreme in s
tem prispevamo k zniževanju oziroma
stabilizaciji cen. 
Naše sodelovanje z distribucijskimi po-
djetji je dobro utečeno in menim, pra-
vi Matko Pohar, da so z našimi stori-
tvami zadovoljni. Pozna pa se, da se trg
odpira, da med sabo tekmujejo tudi di-
stribucijska podjetja in da se na svojem
območju srečujejo s čedalje bolj različ-
nimi zahtevami odjemalcev. S tem na-
rašča tudi potreba po nestandardnih

orodjih in programih, takšna vsebina
dela pa bo dolgoročno terjala tudi pre-
strukturiranje našega podjetja. Izdela-
va butičnih izdelkov namreč pomeni
tudi potrebo po vlaganju več znanja in
dodatnem zaposlovanju. Torej bliža se
ravno nasproten proces od dosedanje-
ga, ko smo denimo v zadnjih dveh letih
število zaposlenih zmanjšali za deset
odstotkov. Poleg tega je starostna
struktura zaposlenih za našo panogo
precej visoka, saj se giblje okrog 48 let,
kar bo ob upoštevanju naravnega odli-
va, v prihodnjih petih letih prineslo
dodatne težave. Na drugi strani pa se
srečujemo s precejšnimi težavami s pri-
dobivanjem mladih, ki imajo drugačne
zahteve in znanje od naših. V naspro-
tju s sorodnimi podjetji je naše delo
specifično, relativno monotono in ne
toliko kreativno, kot bi si mladi želeli,
zahteva pa pridnost in veliko natan-
čnost. Ravno zato pot do dobrih novih
kadrov ni lahka. Kakšne organizacij-
ske spremembe bodo nujne v prihod-
nje, pa bo mogoče reči šele potem, ko
nas bodo s svojimi zahtevami seznanila
distribucijska podjetja, ki ostajajo še
naprej naš glavni uporabnik.
Zanje namreč opravimo kar 95 odstot-
kov vsega našega dela, in zato so tudi
naše možnosti na prostem trgu precej
omejene in je delež prihodkov na tej
strani težko povečevati. 
Sicer pa tudi naša težnja in mislim, da
tudi želja lastnikov ni, da bi tržni delež
povečevali na račun kakovosti storitev
za distribucijo. Prej bi lahko rekli obrat-
no, saj se s strani distribucije vse pogo-
steje srečujemo z zahtevami po večji ka-
kovosti obstoječih storitev in povečanju
hitrosti obdelav, kar zmanjšuje manevr-
ski prostor in obseg prostih zmogljivo-
sti, ki bi jih lahko ponudili na trgu. Ob
tem bi rad še enkrat poudaril, da je naš
primarni poslovni cilj v celoti in čim
bolje zadostiti potrebam distribucije in
šele nato se lahko poskušamo tudi na
trgu, ki nam lahko služi predvsem kot
potrdilo obvladovanja našega posla in
vrednosti našega znanja.

Brane Janjić
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Morebitna združitev distribucije v
holding po besedah Matka Pohar-

ja ne bi bistveno vplivala na ob-
seg dela v njihovem podjetju, saj

gre za specifične posle, ki jih v
vsakem primeru mora nekdo

opraviti. Doslej so tudi dokazali,
da so soliden poslovni partner, ki
se lahko pomeri tudi s konkuren-

co na trgu. Vsekakor pa bi bilo
smiselno, če bo prišlo do organi-

zacijskih sprememb, da Informati-
ka ostane samostojna gospodar-
ska družba, saj bo le tako lahko

nemoteno in še naprej kakovo-
stno opravljala svoje poslanstvo. 

Združene države Amerike
Porabniki so bili 
gibalo gospodarske rasti
Ameriško gospodarstvo je lani doseglo
4,4-odstotno rast, kar je največ po letu
1999, so sporočili iz ameriškega mini-
strstva za trgovino. Predlani je bila rast
triodstotna, v prihodnjem letu pa napo-
vedujejo, da bo znašala najmanj 3,5
odstotka. Lani je bila rast najnižja v zad-
njem četrtletju, ko je s štirih odstotkov
(tretje četrtletje) upadla na 3,1. V tem
obdobju se je izvoz zmanjšal za 3,9 od-
stotka, uvoz pa povečal za 9,1 odstot-
ka. Trgovinski primanjkljaj je tako no-
vembra dosegel rekordnih 60,3 milijar-
de dolarjev, v vsem letu pa se je povišal
na 609,3 milijarde dolarjev. Motor tam-
kajšnjega gospodarstva so tako v tem
letu predstavljali predvsem porabniki,
saj so se njihovi izdatki povečali za 3,8
odstotka. STA

Rusija
Začenja se 
gradnja naftovoda
Ruska državna družba Transneft, ki se
ukvarja z distribucijo nafte, je začela
priprave za gradnjo naftovoda s sibir-
skih naftnih polj do Japonskega morja,
en krak naftovoda pa naj bi potekal do
Kitajske. Povezava, ki naj bi jo zgradili
v nekaj letih, bo stala od 12 do 16 mili-
jard dolarjev, za zdaj pa se projektu
uradno še ni pridružila nobena druga ru-
ska družba. Naftovod bo imel zmogljivo-
sti 80 milijonov ton na leto, česar pa s
proizvodnjo na obstoječih naftnih poljih
ne bo mogoče zagotoviti. STA
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les s svojo prenosno dejavnostjo si-
cer ne sodi med večje onesnaževal-
ce okolja in gre pri negativnih vpli-
vih na okolje bolj za vizualne učin-

ke ter delno še za hrup in elektroma-
gnetna sevanja, a je kljub temu skrbi
za okolje že od nekdaj namenjal precej
pozornosti. Ne nazadnje ga k spoštlji-
vemu ravnanju z okoljem sili tudi za
evropske razmere precej stroga zako-
nodaja, ki dovoljeno ravnanje oprede-
ljuje na številnih področjih, s katerimi
se pri svojem delu srečuje Eles. O po-
stopku in pomenu pridobitve okolje-
varstvenega certifikata za Eles smo se
pogovarjali s pomočnikom direktorja
Elesa mag. Mirjanom Trampužem.

Kdaj je pravzaprav padla odločitev,
da se lotite postopkov za pridobitev
okoljevarstvenega certifikata 
in kako je celoten projekt sploh 
potekal?

»Eles je bil med prvimi prejemniki cer-
tifikata kakovosti v panogi in odtlej
smo sistem kakovosti nenehno dograje-
vali, s tem pa vzpostavljali tudi sistem
upravljanja in obvladovanja vseh de-
lovnih procesov, katerih sestavni del je
tudi ravnanje z okoljem. Zato smo ko-
nec leta 2003 sprejeli odločitev, da z
uporabo mednarodno priznanega stan-
darda preverimo tudi to področje.
Oblikovana je bila projektna skupina,
pozneje imenovan tudi tim za ravnanje
z okoljem. Vanj smo vključili predvsem

zaposlene iz GJS Prenos električne
energije, ki se pri svojem delu tudi naj-
pogosteje srečujejo z vplivi na okolje,
seveda pa so v njem sodelovali tudi lju-
dje iz drugih področij, saj se z okoljem
dejansko srečujemo vsi in povsod. Ce-
loten projekt uvedbe je trajal eno leto.
Intenzivno smo začeli delo šele marca
lani. Najprej z začetno oceno, izdelavo
predpisov in notranjimi presojami. Po-
enotili smo načine obratovalnih moni-
toringov. Evidentirali smo 46 vidikov,
to je 46 vrst delovanja, s katerim vpli-
vamo na okolje. Poleg elektromagnet-
nih sevanj in transformatorskih olj so
bile vključene še druge emisije, kot so
hrup in dimni plini, nevarne snovi in
odpadki. Izvedli smo tudi obsežno us-
posabljanje. Najprej za vse vodstvene
in vodilne delavce, nato za člane tima
za okolje in nazadnje še za vse zaposle-
ne. Prva analiza obstoječega stanja je
pokazala, da je bilo že pred uvedbo si-
stema ravnanja z okoljem v podjetju
veliko narejenega na tem področju. In
kar je še pomembneje, že takoj na za-
četku preverjanja in uvajanja standar-
dov ravnanja z okoljem smo ugotovili,
da imajo naši zaposleni razvito visoko
okoljsko zavest. Tako je šlo v prvi fazi
predvsem za to, da smo popisali obsto-
ječe procese in na podlagi ugotovljene-
ga nato določili in natančneje oprede-
lili odgovornosti, pooblastila in vire za
obvladovanje zajetih procesov. Skrat-
ka, tudi v tem premeru je šlo za klasi-
čen recept, znan iz sistema obvladova-

nja standardov kakovosti, pri čemer je
bila osrednja pozornost namenjena po-
stopkom, ki so povezani z ravnanjem z
okoljem.« 

So bili poleg tega, da se na splošno utr-
di sistem upravljanja v podjetju, še kak-
šni drugi razlogi za začetek okoljevar-
stvene presoje?

»Eden glavnih razlogov za uvedbo oko-
ljevarstvenega certifikata je bil tudi ta,
da javnost v nasprotju s splošnim nega-
tivnim prepričanjem o naših posegih v
okolje opozorimo na naše dosedanje
pozitivne izkušnje in prizadevanja s te-
ga področja in to dokažemo tudi s cer-
tifikatom. So pa še drugi razlogi. Med
zunanje bi lahko poleg velikega zani-
manja javnosti za naše delovanje, uvr-
stili tudi konkretne zakonodajne zah-
teve, na primer s področja elektroma-
gnetnih sevanj ali pri umeščanju elek-
troenergetskih objektov v prostor. Že
slovenska in evropska zakonodaja nam
namreč nalagata veliko obveznosti.
Urejen sistem, ki jasno opredeljuje od-
govornosti in pooblastila ter postopke,
pa zagotovo olajša tudi obvladovanje
teh zakonskih zahtev. S pridobitvijo
certifikata na tem področju smo neka-
ko izpolnili svojo odgovornost do druž-
be in do zaposlenih, ki seveda želijo de-
lati v do človeka prijaznem okolju.«

Je podrobnejša analiza stanja ravnanja
z okoljem katere nevarnosti ali proble-
me, povezane z okoljem in dejavnostjo
Elesa, še posebej izpostavila? 

»Kot že rečeno, je že začetna ocena sta-
nja potrdila, da Eles ni velik onesnaže-
valec okolja. Opravljamo pa nekatere
dejavnosti, ki bi ob nepazljivosti ven-
darle lahko povzročile večjo ekološko
škodo. Takšen primer je uporaba in
ravnanje s transformatorskimi olji, če-
prav imamo v vseh razdelilno transfor-
matorskih postajah, kjer je ta nevar-
nost največja, zgrajene oljne jame in
postavljene oljne lovilce. Zavedati se je
denimo treba, da na primer RTP Kleče
stoji na vodozbirnem območju in da

V družbo elektroenergetskih podjetij, ki se ponašajo 
z okoljevarstvenim certifikatom ISO 14001,
se je konec minulega leta vpisalo tudi podjetje
Elektro-Slovenija. Želja po tovrstni presoji 
je sledila odločitvi, da dosedanji odnos do okolja 
v podjetju preverijo z mednarodnimi standardi.

SKRB ZA OKOLJE

Tudi Eles med prejemniki
okoljevarstvenega certifikata
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lahko že en sam liter olja onesnaži de-
set milijonov litrov vode, ter da je zato
treba strogo spoštovati vsa pravila in
predpise.
Posebno zanimiv primer so tudi elek-
tromagnetna sevanja, katerih meritev
Eles opravlja že vrsto let in jih je že
pred presojo izvedel že na dobrih
osemdeset odstotkov daljnovodov in
drugih prenosnih naprav, pri čemer so
bile vse meritve negativne in niso po-
kazale na prekoračitve dovoljenih me-
ja sevanja. So pa elektromagnetna se-
vanja pri nas poseben problem, saj se v
Sloveniji srečujemo z uredbo, ki za no-

ve daljnovode postavlja desetkrat stro-
žje zahteve od evropskih. Takšne nera-
zumne zahteve pa se nato negativno
odražajo pri postopkih za pridobitev
gradbenih dovoljenj oziroma težavah
pri gradnji. Zaradi visoko postavljenih
zahtev je namreč treba širiti koridorje
ali postavljati precej višje daljnovodne
stebre. Eno in drugo pa veliko stane.
Zaradi okoljevarstvene presoje smo po-
stali bolj pozorni tudi na povzročanje
hrupa naših naprav, zlasti v RTP-jih,
saj pred tem tovrstnih meritev nismo
izvajali. Podobno velja tudi za izpuste
dimnih plinov, čeprav tu ni bilo ugo-
tovljeno večjih nevarnosti, saj gre veči-
noma za potencialne izpuste naših re-
zervnih dizelskih agregatov, ki pa delu-
jejo le občasno in le kratek čas. Nas-
ploh lahko rečem, da je bila okoljevar-
stvena presoja v našem primeru neko-
liko lažja, kot v drugih podjetjih, saj
gre za panogo, kjer je zakonodaja zelo
podrobno izdelana in smo morali šte-
vilne okoljevarstvene vidike upoštevati
pri prenovi in novogradnjah prenosnih
naprav že doslej.« 

Kakšne pa so izkušnje na tem področju
prenosnih podjetij v tujini?

»Podrobnejših podatkov o tem žal ni-
mamo, vsekakor pa elektroenergetski
strokovnjaki iz vsega sveta področju va-
rovanja in ravnanja z okoljem name-
njajo veliko pozornosti. Tako delujejo
posebne delovne skupine za proučeva-
nje okoljevarstvene problematike sko-
raj v vseh pomembnejših mednarodnih
strokovnih organizacijah, kot so deni-
mo UCTE ali Eurelectric. Slednje je
pred kratkim med članicami izvedlo
obširno anketo o sprejemljivosti dalj-
novodov v okolju, z namenom, da se
poiščejo nove sprejemljivejše oblike
daljnovodnih stebrov. Posebna skrb v
strokovnih razpravah na mednarodnih
konferencah se namenja tudi arhitek-
turnemu oblikovanju in umeščanju
razdelilnih postaj v prostor in uvajanju
sodobnejših tehnologij, ki naprave iz
zunanjega prostora skrije v stavbe. V
vseh teh strokovnih skupinah skušajo
čim bolj sodelovati tudi slovenski stro-
kovnjaki in pridobljena spoznanja v
gospodarno razumnih mejah uvajati v
domačo prakso.«

Kot že rečeno, je Eles sredi decembra
pozitivno prestal zunanjo presojo in pri-
dobil okoljevarstveni certifikat ISO
14001, ter s tem tudi potrdil dosedanjo
skrb za zmanjšanje negativnih posledic
svojega delovanja na okolje. Kateri pa
so nadaljnji koraki, če upoštevamo, da
gre pri sistemu certificiranja za dolgo-
trajen proces izboljševanja ravnaj?

»Res je. Rezultati presoje so bili pozi-
tivni, in pridobili smo certifikat. Sedaj
je naša naloga, da ta certifikat tudi ob-
držimo, in že konec tega leta nas čaka
nova presoja po pred kratkim dopol-
njenih standardih ISO 14001, ki se jim
bomo morali še prilagoditi. Hkrati pa
si seveda želimo še podrobneje oprede-
liti nekatere okoljevarstvene postopke,
ki so bili zaradi manjšega pomena mo-
goče doslej malo slabše obdelani. Pri
tem pa ostaja ključnega pomena, da se
prednosti sistema ravnanja z okoljem
zavedajo vsi zaposleni in dogovorjene
postopke tudi spoštujejo, saj je mogoče
le v tem primeru zagotoviti, da bo
uvedba certifikata ISO 14001 tudi de-
jansko prinesla želene rezultate.«

Brane Janjić
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Mag. Mirjan Trampuž: »ELES k varovanju okolja silijo že strogi predpisi.«
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sakdo pozna lastovke, predvsem
kmečko Hirundo rustica in me-
stno Delichon urbica, ki se najpo-
gosteje pojavljata v naseljih. Obe

vrsti sta nekoč gnezdili na naravnih
stenah, danes pa na ta način gnezdi sa-
mo še mestna lastovka, pa še to izred-
no redko. Naravne stene sta lastovki
zamenjali s stenami hiš in mostov.
Omeniti je treba še dobro poznano be-
lo štorkljo Ciconia ciconia, ki jo sicer
radi prikazujemo kot gnezdilko dimni-
kov, vendar je resnica ta, da čedalje več
naših štorkelj zaseda različne električ-
ne stebre v naseljih.
Vendar bela štorklja ni edina, ki gradi
gnezda na električnih drogovih. Zunaj
naselij so za nameščanje gnezd zelo pri-
pravni tudi visokonapetnostni daljno-
vodi. Gnezdenje na visokonapetostnih
daljnovodih pri nas je bilo ugotovljeno
v zadnjih dveh desetletjih. Prve so na
njih začele gnezditi vrane, ki že prego-
vorno veljajo za iznajdljive živali.

Katere vrste gnezdijo na daljnovodih?

Podatki o pticah, ki gnezdijo na visoko-
napetostnih daljnovodnih stebrih, izvi-
rajo predvsem iz severovzhodne Slove-
nije. Podatke sem zbral naključno, ob
različnih terenskih raziskavah. Zagoto-
vo pa so stebri zanimivi tudi ponekod
drugod. Tako so že bili zapisi o gnezde-
nju ptic na daljnovodnih stebrih tudi z
Ljubljanskega barja, verjetno pa bi se
našla še kakšna druga lokacija.

daljnovodnih stebrih siva vrana, sledi
pa ji sraka, čeprav slednja izbira manj-
še daljnovode in tiste, ki so bliže hi-
šam. Tako za ujedi ostane ključna siva
vrana. 

Redka navada

Gnezdenje sive vrane na daljnovodnih
stebrih je čedalje pogostejše in ni nič
nenavadnega. Bolj zanimiva sta podat-
ka o sraki in škrjančarju. Tudi tuja li-
teratura, recimo iz Nemčije in Poljske,
kjer so podrobno proučevali ekologijo
srake, navaja gnezdenje srake na različ-
nih umetnih gnezdiščih kot veliko red-

Ptice za gnezdenje izbirajo najrazličnejša mesta. 
Običajno naravna, kot so tla, grmovje, drevje, skalne stene 
in navsezadnje tudi voda, prilagodile pa so se tudi 
na umetna gnezdišča. Semkaj sodijo predvsem zgradbe, 
različni stolpi in stebri, ki so nadomestila za naravne 
stene in za drevesa.

GNEZDENJE NA DALJNOVODNIH STEBRIH

visokonapetostni
daljnovodni stebri
KOT ZAŠČITNIKI PTIC

V
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Na gnezdenju na visokonapetostnih
daljnovodnih stebrih sem zadnja leta
odkril naslednje vrste: sivo vrano Cor-
vus cornix, srako Pica pica, navadno
postovko Falco tinnunculus in škrjan-
čarja Falco subbuteo.
Prvi dve vrsti sta vrani, drugi vrsti pa
manjši ujedi velikosti goloba. Zanimi-
vo pri tem je, da postovka in škrjančar
ne gradita gnezda, pač pa zasedeta že
narejenega. Običajno je to staro gnez-
do vrane ali pa srake. Zdaj ste verjetno
že uganili, da sta obe ujedi lahko gnez-
dili na daljnovodnih stebrih zahvalju-
joč vranam in srakam. Izmed omenje-
nih vrst je najpogostejša gnezdilka na

Škrjančar je redek gnezdilec daljnovodnih stebrov.
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kor na drevesu, kjer lahko neurje po-
škoduje gnezdo ali pa jajca in mladiče
v njem. 
Razlog za izbiro daljnovodov za gnez-
denje je torej po vsej verjetnosti večja
varnost. V prihodnosti lahko torej pri-
čakujemo, da se bo gnezdenje na viso-
konapetostnih daljnovodnih stebrih še
bolj razširilo. 

Nove vrste?

V prihodnosti lahko verjetno pričaku-
jemo še nekatere nove vrste, ki drugod
na stebrih že uspešno gnezdijo. Med te
sodijo na primer krokar Corvus corax,
ki pri nas postaja čedalje bolj pogost,
na daljnovodih pa gnezdi na primer na
Poljskem, in bela štorklja Ciconia cico-
nia; gnezdo te vrste sem na visokona-
petostnem daljnovodnem stebru videl
na Madžarskem.
Na Slovaškem sem videl, da na daljno-
vode nameščajo tudi posebne gnezdil-

kost. Podobno velja tudi za škrjančar-
ja, v literaturi je samo ena navedba iz
Francije. Tako sraka kot škrjančar si-
cer gnezdita v krošnjah dreves. 
Za marsikoga bo zanimiv tudi podatek,
da sta obe ujedi pri nas ogroženi vrsti
in kot taki uvrščeni na rdeči seznam
med ranljive vrste. 
Kot zanimivost naj še dodam, da je sra-
ka začela gnezditi na daljnovodih vsaj
kakšnih deset let za sivo vrano, prvo
sračje gnezdo je bilo najdeno šele pred
petimi leti. 

Zakaj gnezditi na daljnovodih?

Ob gnezdenju omenjenih ptic na dalj-
novodnih stebrih bi mogoče pomislili,
da v bližini ni dovolj dreves in da so
stebri pač izhod v sili za namestitev
gnezda. Toda ne, povsod kjer sem na-
šel gnezda na daljnovodnih stebrih, je
bilo naokrog primernih dreves v izobi-
lju. Razlog za izbiro daljnovodov za
gnezdenje je zelo verjetno večja var-
nost pred plenilci. Daljnovodi so nam-
reč veliko teže dosegljivi za talne ple-
nilce, na primer kune, kakor pa dreve-
sa. Na različnih stebrih je običajno ve-
čji tudi gnezditveni uspeh, kar pome-
ni, da se iz gnezda na daljnovodu v
povprečju razvije več mladičev kakor
iz gnezda na drevesu. Takšna razlika je
seveda povezana s plenilci. Svoje nare-
di še vreme. Ob slabem vremenu, na
primer ob močnem vetru, je gnezdo na
daljnovodu veliko bolje zaščiteno ka-
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nice. Poleg postovk so jih zelo dobro
sprejeli tudi sokoli plenilci Falco cher-
rug, zelo ogrožena ujeda v Evropi, ki je
pri nas samo redka prikazen. Drugod
na daljnovodih gnezdijo še ribji orli
Pandion haliaetus in sokol selec Falco
peregrinus, ki bi na takšnem mestu
lahko gnezdil tudi pri nas.

Za naprej ...

Gnezdenje ptic na visokonapetostnih
daljnovodnih stebrih je pri nas čedalje
pogostejše, žal pa nimamo natančnej-
šega pregleda stanja. Tako bi bilo zani-
mivo spremljati, katere vrste vse upo-
rabljajo daljnovode, na katerih mestih,
katere vrste daljnovodov so za ptice
ugodnejše, kakšen je vpliv na ptice in
ali prihaja na mestih, kjer so namešče-
na gnezda, do kakšnih okvar in motenj
in še bi lahko naštevali. Ne nazadnje
daljnovodi ponujajo zatočišče tudi red-
kim in ogroženim vrstam, kar ni pov-
sem zanemarljiv podatek.

Milan Vogrin

Navadna postovka rada zaseda stara
gnezda vran.

Dobro vidno gnezdo srake v vrhu daljnovodnega stebra.
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oslovno ekonomijo lahko na grobo
razdelimo na staro in novo zavezo. 
Mediji nas preplavljajo z izjavami,
da se je začela nova doba poslovne-

ga sveta. Novodobni poslovni ljudje so
fleksibilni, dinamični in dojemljivi za
hitre spremembe na trgih po svetu.
Stara zaveza je prisegala na temeljne
pojme, kot so zadovoljstvo kupca, ka-
kovost ponudbe, zmanjševanje stro-
škov poslovnih procesov, tržne raziska-
ve, tržni deleži itd. Nova zaveza, ki je
trenutno aktualna, pa se osredotoča na
lojalnost oziroma zvestobo kupcev.
Stremi k procesom, ki zagotavljajo, da
podjetje svoje kupce obdrži, in k
ustvarjanju takšnih medsebojnih po-
slovnih odnosov, ki bi kupcu in podje-
tju zagotavljali vzajemno korist in dol-
gotrajno ali celo trajno poslovno part-
nerstvo.
Procesi, omenjeni v tako imenovani
»novi zavezi«, so se do sedaj dotaknili
skoraj vseh tržnih dejavnosti oziroma
panog. Nekatera podjetja že upoštevajo
in pridno izpolnjujejo zapovedi nove
zaveze, medtem ko nekatera ostajajo
indiferentna, nekaterim pa se do sedaj
celo ni bilo treba ubadati s silnicami
sodobnih poslovnih tokov. Sodimo, da
je treba in mogoče v slovenski elektro-
energetiki na področju zagotavljanja
lojalnosti kupcev storiti še zelo veliko. 
Podjetja se kot ponudniki svojih proi-
zvodov in storitev ne smejo zadovoljiti
zgolj s kupčevim zadovoljstvom. Da bi
presegli samo kupčevo zadovoljstvo, se
morajo osredotočiti na lojalnost kup-
cev. Namesto tržnih deležev kot kvanti-
tativne kategorije se je smiselno osre-

dotočiti na obdržanje kupcev kot kvali-
tativno kategorijo. Številni svetovni av-
torji, ki se ukvarjajo s proučevanjem
lojalnosti kupcev, se v en glas strinjajo
- lojalnost kupcev se definitivno izpla-
ča.

Primerjave uspešnosti
podjetij glede na 
njihovo osredotočenost 
na lojalnost kupcev

K. Bhote je navedel nekaj impresivnih
primerjav o uspešnosti podjetij glede
na njihovo osredotočenost k lojalnosti
kupcev, ki so razvidni iz tabele 1: 
Podatki kažejo, da podjetja, ki so osre-
dotočena na lojalnost kupcev, dosegajo
od okrog 1,5- do 5-krat boljše poslovne
rezultate na v tabeli navedenih ključ-
nih kazalnikih uspešnosti. 
Na splošno se kljub svojemu zadovolj-
stvu še zmeraj 15-40 odstotkov kupcev
vsako leto odloči za zamenjavo podje-
tja. Čeprav je še zmeraj veliko podjetij
prepričanih, da maksimiziranje kupče-
vega zadovoljstva vodi k maksimizira-
nju dobička in večanju tržnega deleža,

samo 2 odstotka teh podjetij dejansko
lahko izmeri izboljšanje na področju
dobička in tržnega deleža kot posledici
izboljšanja zadovoljstva pri kupcih.
Bhote ob tem navaja, da je šestkrat več-
ja verjetnost, da bo zadovoljen kupec
ponovno kupil izdelek ali storitev, kot
je verjetnost nakupa pri nezadovolj-
nem kupcu. 
Če podjetje zadrži dva odstotka več
kupcev, ustvari posel, ki je enakovre-
den 10-odstotnemu znižanju stroškov
iz poslovanja, pridobitev novih kupcev
pa stane od pet do sedemkrat več ka-
kor zadržanje starih. 

Ugodna cena in ...?

Poleg cene kupci električne energije
praviloma ločijo še nekatere pomemb-
ne dejavnike (glej graf 1). Sicer 85 od-
stotkov kupcev, ki so že zamenjali svo-
je dobavitelje električne energije in kar
93 odstotkov kupcev, ki dobavitelja še
niso zamenjali, navaja ceno kot zelo
pomemben dejavnik pri odločanju o
zamenjavi dobavitelja. Kupci poznajo
»obnovljivo energijo«, pomembna jim
je zanesljivost dobave, podpora in tudi
dodatne storitve, kamor sodi vrsta ele-
mentov. 
Na nekaterih tujih elektroenergetskih
trgih so svojim kupcem dobavitelji po-
nudili nove tehnološke rešitve, ki so bi-
le za kupce zelo privlačne. Kupcem so
dali možnost uporabe elektronskega av-
tomatskega nadziranja porabe in plače-
vanja računov. V ponudbo so bili všteti
daljinsko merjenje in spremljanje pora-
be ter 24-urna pomoč. Koncept je pov-
sem združljiv z drugimi sistemi, kot so

Številni svetovni avtorji, ki se ukvarjajo s 
proučevanjem lojalnosti kupcev, se v en glas strinjajo -
lojalnost kupcev se definitivno splača.

TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Lojalnost kupcev
se obrestuje

P
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Vir: K. Bhote, 1996

Parameter Podjetja, ki se Povprečno 
posvečajo lojalnosti podjetje

kupcev
Donosnost lastniškega kapitala 17% 11%
Dobiček iz prodaje 9,2% 5%
Rast tržnega deleža 6% 2%
Zmanjšanje stroškov 10-15% 2-3%
Rast cene delnic 16,9% 10,9%
Tabela 1: Primerjava uspešnosti podjetij glede na osredotočenost na lojalnost kupcev
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telefonija, voda, plin ipd., za nameček
pa so na primer nekatera britanska po-
djetja ponujala še finančne in celo tele-
komunikacijske ter potovalne storitve.1

Zadeva je šla v to smer celo tako daleč,
da medtem ko so Španci in Nemci še
vedno tradicionalno lojalni ponudni-
kom z nizkimi cenami, za Britance po-
meni nizka cena električne energije si-
gnal za slabo ponudbo in posledično
nezaupljivost. Torej na trgu zaznavamo
pomembne premike v razmišljanju po-

rabnikov in dobaviteljev. Zanimive
ugotovitve lahko dobavitelji električne
energije dobijo tudi ob rezultatih oce-
njevanja kupčevih ocen kakovosti dolo-
čenih storitev in njihove pomembno-
sti. Odnos prikazuje graf 2. Tako doba-
vitelji pogosto izvajajo dejavnosti ali
ukrepe na področjih, ki za kupca niso
najbolj pomembni, in obratno. V obeh
navedenih primerih so posledice nega-
tivne, saj takšen dobavitelj bodisi izgu-
blja določene kupce, ker jim ne zago-

tavlja dovolj tistega, kar želijo, bodisi
izgublja svoj denar in čas. 

Segmentiranje kupcev

Na splošno se v poslovnem svetu upo-
rabljajo različni načini segmentacije
kupcev. Vsak kupec prinaša podjetju
neko vrednost, za lažje ločevanje si po-
magamo z različnimi analizami oziro-
ma načini segmentacije kupcev. Ena
od teh analiz je tako imenovana anali-
za portfelja kupcev, drug primer pome-
ni pristop A. T. Kearneyja, za katerega
je značilno, da diferencira in segmenti-
ra kupce, pri tem pa jih uvršča v razre-
de, poimenovane po kovinah. Ta anali-
za predvsem zelo nazorno pokaže ne-
kaj značilnih segmentov kupcev v po-
vezavi z donosnostjo, ki jo v podjetje le-
ti prinašajo (graf 3). 
Platinasti kupci so najboljši kupci. Ti
kupci od podjetja zaznavajo največjo
dodano vrednost, podjetje pa ima na
drugi strani od njih največji dobiček.
Večinoma gre za strateške in dolgoro-
čne povezave med kupcem in podje-
tjem. 
Zlati kupci so za podjetje skoraj tako
pomembni kot platinasti. Podjetju pri-
našajo dobiček in so zadovoljni ter lo-
jalni, niso pa se pripravljeni strateško
»vezati«.
Srebrne kupce bi lahko označili kot
povprečne kupce. So zlata sredina, s
katero je treba doseči dolgoročnejše so-
delovanje in jih sčasoma preleviti v zla-
te kupce. 
Bronasti kupci so kupci, pri katerih se
dobiček povsem umiri, počasi pa se
lahko zadeva obrne in podjetje od teh
kupcev nima več finančnih koristi.
Pločevinasti kupci ustvarjajo izgubo.
Potrebna je hitra reakcija. Podjetje
mora hitro najti pot za spodbujanje
poslov ali pa mora kupca odsloviti. Če
ga sploh lahko odslovi, bi rekel mar-
sikdo v slovenskih distribucijskih po-
djetjih. 

Za kupce se bo treba
bolj potruditi 

Upravičeni odjemalci, ki poslujejo v tr-
žnih razmerah, dobro vedo, kaj vse
morajo storiti, da obdržijo svoje obsto-
ječe kupce in da najdejo nove. Prav ta-
ko verjetno pričakujejo, da jih v prime-
rih, ko so sami pomembni kupci, tudi
njihovi dobavitelji obravnavajo podob-
no. Pri zadovoljstvu s storitvami doba-
vitelja gre pogosto za težje merljive
(psihološke) kategorije. Sodim, da več
ko bo možnosti konkurenčne izbire,
bolj zahtevni bodo slovenski odjemalci

57
1 Tako so uporabniki lahko spremljali »on-line« porabo avtomobilov, telefonije in drugih storitev.

Graf 1: Pomembni dejavniki za zamenjavo dobavitelja električne energije

Vir: Povzeto po raziskavi ameriškega podjetja EPRI 

Graf 2: Okno kupčevih dejanj.
Vir: Michael W. Lowenstein, 1995
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električne energije. Ob tem lahko pou-
darimo različna načela lojalnosti kup-
cev, kot na primer, da je treba ustvari-
ti partnerstvo, ki temelji na poslovni
etiki in poštenosti, da se je treba pri-
stno zanimati za kupca tudi po sklenje-
nem poslu, sodelovati s kupcem in

ugotavljati njegove potrebe in pričako-
vanja in tako naprej.
Dejstvo pa je, da bo na trgu električne
energije v prihodnje za kupce treba
storiti mnogo več kakor do zdaj. Pri
tem bo treba tudi pripraviti različne
pristope za različne segmente kupcev

električne energije ter pri tem upošte-
vati tudi smotrno porabo sredstev, ki
jih bodo dobavitelji rezervirali v ta na-
men.

mag. Klemen Podjed

Graf 3:
Diferenciacija kupcev 
in njihov prispevek 
k dobičku podjetja.

Vir:
Povzeto po A. T. Kearneyu, 1994

Foto Dušan Jež
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Januarja so se na trgu z električno energijo
zgodile nekatere spremembe, ki so vplivale
tudi na trgovanje na organiziranem trgu z
električno energijo. Na organiziranem trgu
so prenehala sodelovati nekatera distribucij-
ska podjetja. Poleg tega so z novim letom
začele veljati nove bilateralne pogodbe, s
katerimi so podjetja pokrila veliko večino
svojih potreb po dobavi električne energije.
Ti dejstvi in pa nepričakovano toplo vreme v
januarju je vplivalo na nekaj manjše dnevne
volumne trgovanja. Ponudbe na trgu je bilo
dovolj, manj pa povpraševanja po energiji,
tako da so bile tudi cene za posamezne pro-
dukte sprotnega trgovanja dokaj nizke. 
Dejavnost članov organiziranega trga se je
v primerjavi s preteklim letom nekoliko
zmanjšala. Dnevni volumni trgovanja so na
organiziranem trgu v obdobju med 1. in 31.
januarjem 2005 nihali med 144 MWh, kot
je znašalo trgovanje v prvih treh dneh janu-
arja, in 600 MWh 12. januarja letos. Na
mesečni ravni je volumen trgovanja dosegel
10.516 MWh, kar je 37 odstotkov manj,
kot je znašal decembrski volumen. 
Cene posameznih produktov na dnevnem tr-
gu so bile januarja nižje kot decembra lani.
Razloga za tako stanje sta predvsem nižja li-
kvidnost trga in presežek prodajnih ponudb
nad nakupnimi, kar je skupaj vplivalo na ni-
žje cene na organiziranem trgu. Povprečni
mesečni enotni tečaj pasovne energije na
borzi je bil tako januarja za 1,6 odstotka ni-
žji kot decembra 2004, prav tako pa se je
za 12 odstotkov znižal tudi povprečni 
mesečni enotni tečaj evrotrapezne energije.
Ravno nasprotno od pasovne in evrotrape-
zne energije pa se je gibala vrednost inde-
ksa SLOeX, ki je v primerjavi z decembrom
narasla. Vzroke za višjo vrednost indeksa
lahko iščemo v strukturi volumna trgovanja.
Prvi letošnji mesec sta dosegla največja dele-
ža v celotnem volumnu trgovanja produkta
evrotrapezne in pasovne energije, trgovanja
z drugimi produkti je bilo zelo malo, medtem
ko se je decembra več trgovalo s produkto-
ma nočne in evronočne energije. Povprečni
mesečni indeks SLOeX za januar znaša
7.418 indeksnih točk, kar je za odstotek več
kot decembra. Povprečne dnevne cene, ra-
zen v nekaj dneh, skorajda niso odstopale
od gibanja cen na nemškem organiziranem
trgu električne energije EEX.
Kot je bilo že prej omenjeno, večino trgova-
nja na Borzenu še naprej poteka s produk-
tom pasovne energije, ki je januarja dosegel
93-odstotni delež v celotnem volumnu trgo-
vanja. Nekaj manj kot 4 odstotke trgovanja
je bilo opravljenega tudi z evrotrapezno
energijo, z drugimi produkti pa trgovanja
skorajda ni bilo. 

TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Toplejši januar zamrznil trgovanje na borzi
SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU
IN VREDNOST SLOeX V JANUARJU 2005

PRIMERJAVA POVPREČNIH CEN SKLENJENIH POSLOV NA
SLOVENSKEM IN NEMŠKEM TRGU V JANUARJU 2005

DELEŽI TRGOVANJA S STANDARDIZIRANIMI PRODUKTI
V JANUARJU 2005

PRODANA ELEKTRIČNA ENERGIJA PO URAH V JANUARJU 2005
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ejstvo je, da v slovenskem gospo-
darskem prostoru vlada še precej-
šnja plačilna nedisciplina in rav-
no zaradi nje se v podjetjih pojav-

lja potreba po oblikovanju ustrezne in
pravilne strukture obsega blagovnih
kreditov. Tudi nakup oziroma prodaja
električne energije v podjetjih je posta-
la oziroma postaja v tej luči čedalje po-
membnejša. Težko si je predstavljati si-
tuacijo, če bi se splošno stanje glede
plačilne nediscipline v Sloveniji med
podjetji preneslo tudi na področje elek-
trične energije. Posledice bi lahko bile,
po pesimističnem scenariju, zelo neu-
godne, če ne celo za »trg električne
energije v Sloveniji« anarhistične. 
Plačilna nedisciplina je namreč eden
resnejših problemov, ki ovira podjetja
pri njihovem poslovanju. V raziskavi
agencije Spem, kjer je bilo naključno
izbranih 250 podjetij, so vprašani med
vsemi težavami, s katerimi se srečujejo
pri svojem poslovanju, dali največjo te-
žo prav plačilni nedisciplini. 
Problem plačilne nediscipline kupcev
podjetja je mogoče dokaj dobro reševa-
ti z učinkovitim upravljanjem terjatev
do kupcev. Tako je dandanes upravlja-
nje terjatev do kupcev v podjetju klju-
čnega pomena, saj le-te vplivajo na de-
narni tok, likvidnost in plačilno sposo-
bnost podjetja, od česar je odvisen tudi
njegov prihodnji razvoj. Podjetja, ki ne
dajejo velikega pomena upravljanju
terjatev do kupcev ali pa ne uporablja-
jo sodobnih modelov upravljanja terja-

tev, bodo slej ko prej na dolgi rok ob-
sojena na propad. 
Danes podjetja vse preveč hitro spreje-
majo odločitve o prodaji kupcem brez
vnaprejšnje presoje, kateremu kupcu
sploh odobriti blagovni kredit oziroma
plačilo na odlog. Opaziti je mogoče, da
je pomembneje čim več prodati, in ne
komu prodati. Številna slovenska po-
djetja so prav zato prišla v krizno situ-
acijo, iz katere je v večini primerov edi-
ni izhod še samo stečaj ali prisilna po-
ravnava. 
Zato je zelo pomembno, da podjetja
preverjajo finančno zdravje potencial-
nih kupcev. Poleg ocene in presoje fi-
nančnega stanja kupca pa je treba tudi
oceniti finančne stroške oziroma stro-

ške kapitala posamezne terjatve do
kupca. Stroški financiranja terjatev so
lahko precej različni v odvisnosti od vr-
ste uporabe kapitala, tveganosti nalož-
be oziroma financiranja terjatev. Vča-
sih se podjetja odločajo za uporabo ne-
verjetnih popustov, samo da pridejo do
denarnih sredstev, večkrat celo tak-
šnih, ki se zdijo z vidika racionalnosti
poslovanja popolnoma nesmiselni.
Kupci v vlogi dolžnikov to s pridom
izrabljajo, še posebej v primerih, ko
podjetja v vlogi upnikov nimajo obliko-
vanih ustreznih orodij za ugotavljanje
in preverjanje plačilne sposobnosti
kupcev.
Seveda ima plačilo na odlog oziroma
blagovni kredit tako za kupca kot pro-

V zadnjih dvanajstih letih je prišlo v slovenskem gospodarskem
prostoru ob prehodu na tržno gospodarstvo do korenitih 
sprememb. Tako se je spremenil pomen financ in njihova vloga
v podjetju. Čedalje bolj pomemben postaja finančni 
menedžment, ki se ukvarja s terjatvami do kupcev. Veliko 
podjetij namreč posluje s plačili na odlog oziroma 
blagovnimi krediti. 

TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

ELEKTRIKA
NA KREDIT (1)

D
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dajalca določene prednosti. Za proda-
jalca je mogoče to boljša naložba kot
na primer takojšnje plačilo, saj mu
morda omogoča vzdrževanje optimal-
ne kapitalske strukture. Prav tako pa
je koristno tudi za kupca, saj mu je s
tem omogočeno brezplačno financira-
nje. Seveda pa obstajajo tudi slabosti,
ko mora prodajalec v primeru nepravo-
časnega plačila ali celo neplačila naje-
mati dodatna denarna sredstva za po-
ravnavo svojih obveznosti do svojih do-
baviteljev, za kupca pa pomeni nepra-
vočasno plačilo zmanjšanje njegove
kredibilnosti oziroma zaostritev kredi-
tnih pogojev.
Za čim ustreznejšo in učinkovito jam-
stvo pravočasnega plačila mora imeti
prodajalec izoblikovano ustrezno kre-
ditno politiko. Kakšna je ta kreditna
politika, je odvisno od vsakega posame-
znega podjetja. Kolikor je podjetij, toli-
ko različnih kreditnih politik obstaja.
Vsako podjetje namreč teži k optimalni
strukturi in višini potrebnih gibljivih
sredstev, ki sta v danem obsegu poslo-
vanja odvisni od organizacije podjetja,
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja,
višine in strukture stroškov proizvo-
dnje, vrste proizvedenega blaga in sto-
ritev, usklajenosti proizvodnje s proda-
jo blaga oziroma storitev, organizacije
skladiščenja, likvidnosti in plačilne
sposobnosti posameznih kupcev.
Učinkovitost kreditne politike je precej
odvisna od strategij in orodij za njeno
uresničevanje. Eno najpomembnejših
orodij za njeno izvajanje je izdelava
učinkovitega modela upravljanja terja-
tev do kupcev, ki bo omogočal pravoča-
sno odkrivanje finančno nedisciplini-
ranih kupcev in sprejemanje ukrepov
za zmanjševanje obsega zapadlih terja-
tev in s tem kreditnega tveganja. Prva
dejavnost se nanaša predvsem na celo-
stno analizo obstoječih in potencialnih
kupcev s kvalitativnimi in kvantitativ-
nimi dejavniki oziroma presojo njiho-
ve bonitete v širšem ali ožjem smislu
(slednje se nanaša samo na preverjanje
plačilne oziroma kreditne sposobnosti
kupcev s finančnimi kazalniki), med-
tem ko je druga dejavnost usmerjena
predvsem na zmanjševanje tveganj ne-
plačil z ustreznimi instrumenti zavaro-
vanja terjatev do kupcev, ki jih spodbu-
jajo k pravočasnemu poravnavanju nji-
hovih obveznosti. 
Podlaga za dobro kreditno politiko in
v povezavi z njo za učinkovito upravlja-
nje terjatev do kupcev je seveda učin-
kovit CRM (Customer Relationship
Management). O tem, kaj je CRM, ima
veliko ljudi napačno predstavo. Ne gre
za sistem, temveč za strategijo poveča-

nja donosnosti in zvestobe strank. Po-
dlaga za to so seveda dovolj zgoščene
informacije za podporo učinkovitemu
CRM-u, ki jih zagotavlja ustrezna te-
hnologija oziroma ustrezen informacij-
ski sistem. CRM delimo na tri dele, kot
je prikazano na sliki.
Poglavitni nalogi operativnega CRM-ja
sta avtomatizacija trženja in avtomati-
zacija storitev, naloge analitičnega so
analiza in obdelava podatkov, prido-
bljenih z operativnim CRM-jem, in pri-
dobitev spoznanj, ki podpirajo poslov-
ne odločitve. Glavni cilj analitičnega
CRM-ja je opazovati stranko kot celoto
preko vseh oddelkov in tako določiti
vzorce v njenem vedenju. Medtem ko
se prva dva dela CRM-ja ukvarjata s
pridobivanjem in analiziranjem podat-
kov, se komunikativni ukvarja z uprav-
ljanjem in sinhronizacijo komunikacij-
skih kanalov do strank. Vsi trije deli so
nepogrešljivi in sestavljajo celoto CRM-
ja. 
V nadaljevanju namenimo posebno po-
zornost drugemu delu, ki je temelj za
vodenje ustrezne kreditne politike po-
djetja. Brez ustreznih analiz (katerih
podlaga je učinkovito »rudarjenje po-
datkov« v okviru operativnega CRM-ja)
ni mogoče sprejemati uspešnih poslov-
nih odločitev. V okviru analitičnega
CRM-ja je za potrebe kreditne politike
in upravljanja terjatev do kupcev treba
uporabljati (ali izdelati) ustrezne (la-
stne) metode ugotavljanja kreditne
sposobnosti oziroma presoje bonitete

kupcev. Obstaja tudi možnost pridobi-
vanja tovrstnih informacij od bonitet-
nih hiš. V Sloveniji obstaja nekaj boni-
tetnih hiš in institucij, ki se ukvarjajo
z analiziranjem kreditne sposobnosti
podjetij, kot so I, d. o. o., Ajpes, Kasol-
venzia, d. o. o., in druge. Priporočljivo
je, da si vsako podjetje samo izdela
ustrezen sistem upravljanja terjatev z
uporabo tovrstnih informacij, če so
stroški tovrstnega sistema še upraviče-
ni. Učinkovita kreditna politika je te-
melj za povečevanje dobičkonosnosti
prodaje. Njen glavni cilj je namreč po-
večevanje obsega prodaje ob doseganju
maksimalnega dobička in doseganje
minimalne ravni neizterljivih terjatev
do kupcev. Njen namen je prepoznati v
okviru presoje bonitete kupcev dobi-
čkonosne kupce in spremeniti nedobi-
čkonosne kupce v dobičkonosne, kar je
tudi eden glavnih ciljev CRM-ja.

Matej Fajgelj
Bojan Kumer
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otem ko je bila 13. avgusta 1979
ustanovljena delovna organizacija
Elektro Gorenjska, ki se je izločila
iz Podjetja DES, je z novo organi-

ziranostjo s tozdi in delovno skupno-
stjo skupnih služb in novim direktor-
jem Dragom Štefetom leta 1980 izve-
dla natečaj za nov znak. Ta se je začel
uporabljati leta 1981. Izbran je bil lo-
gotip z magnetilno histerezno krivuljo
in štirimi rdečimi polji, ki sta jih do-
polnjevala v levem zgornjem delu črka
E in v desnem spodnjem pa črka G, ki
sta ponazarjali okrajšavo za Elektro
Gorenjska. Od prejšnjega okroglega
znaka z vodo in strelo in tudi črkama
so se ljudje težko ločili. Spominjam se,
da so v tistih samoupravnih časih v
Elektru Kranj in Elektru Žirovnica še
skoraj leto dni uporabljali stari znak;
potem so se privadili na novega. Zgo-
dovina se je ponovila po 24-ih letih. Za-
radi povečevanja konkurence in hitrih
sprememb v tržnem poslovnem okolju
je bila potrebna posodobitev zunanje
podobe sodobne tržne energetske del-
niške družbe. 

Sistematična, načrtovana
vizualna sprememba

Z nastopom funkcije dvočlanske upra-
ve v družbi Elektro Gorenjska je le-ta v
poslovnem načrtu 2004-2007 predvi-
dela spremembo celostne podobe sku-
pine Elektro Gorenjska. 
»V konkurenčnem okolju je vitalnega
pomena, da je celostna podoba podje-
tja urejena, močna in lahko prepoznav-

na. Način, kako se podjetje različnim
komunikacijskim skupinam predstav-
lja s kakovostjo storitev, publikacijami,
promocijskim gradivom, celostno gra-
fično podobo, odnosom zaposlenih do
uporabnikov, kupcev in z drugim, vpli-
va na imidž, ki si ga podjetje oblikuje v
okolju. Ta vpliv je lahko zelo močan,
če se podjetje svojim ciljnim komuni-
kacijskim skupinam predstavlja na
enovit in konsistenten način. Zato se
pripravi in izvede projekt prenove ce-
lostne grafične podobe podjetja (skupi-
ne) Elektro Gorenjska, d.d.,« sta med
drugim v načrtu zapisala predsednik
uprave Jože Knavs in član uprave mag.

Andrej Šušteršič.
V drugi polovici leta 2004 je izvedbo
projekta prevzela svetovalka uprave za
splošne zadeve mag. Maja Fišinger s so-
delavci. Slednjim se je na javni predsta-
vitvi v četrtek, 3. februarja, na govorni-
škem odru zahvalil član uprave mag.
Andrej Šušteršič.

Cilj oblikovati in ohraniti
jasno prepoznavno podobo 

»Človeka sodimo po obleki, tako tudi
družbo, kot je Elektro Gorenjska sodi-
mo po njenem prvem videzu, to je nje-
ni grafični podobi in njenem logotipu.
To ni čisto nov logotip, ima več kot
dvajsetletno zgodovino. Kot pravimo,
se narod ne sme sramovati svoje zgodo-
vine, ker drugače izgubi svojo identite-
to, tako se tudi mi ne sramujemo svoje-
ga prejšnjega znaka Elektra Gorenjska.
Sodobni čas, ki nas v Evropski uniji po-

Dva dogodka v Elektru Gorenjska sta se zlila v skupno 
misel, ki je povezala kulturo in novo podobo družbe. 
V Galeriji Elektra na sedežu podjetja v Kranju so v četrtek,
3. februarja, odprli na ogled 31. razstavo s slikarskimi 
deli tržiškega slikarja Vinka Hlebša in predstavili prenovlje-
no celostno grafično podoba Elektra Gorenjska.

ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI

Nova grafična podoba
Elektra Gorenjska

P
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Nova zastava Elektra Gorenjska 
je sestavni del označevanja objektov 
in dogodkov Elektra Gorenjska.
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stavlja pred nove izzive, nam je nareko-
val vpeljavo nove podobe in prepleska-
nje tistega, kar je bilo pred dvajsetimi
leti svetlo in je sčasoma obledelo. Gra-
fični del logotipa je posodobljena histe-
reza, ki v elektrotehniški teoriji pre-
stavlja in označuje izgube; upamo, da
jih bo imela Elektro Gorenjska čim
manj. Na drugi strani je napis Elektro
Gorenjska, ki prikazuje našo znamko
elektro na Gorenjskem, toda naš cilj ni
samo regija, temveč evropski trg,« je
pojasnil razloge za novo vizualno po-
dobo podjetja član uprave mag. Andrej

Šušteršič. Z odpiranjem elektroenerget-
skega trga Elektro Gorenjska vstopa v
novo tržno usmerjeno okolje, v kate-
rem imajo komunikacije strateški po-
men.
Redizajn logotipa je čistejši, s sodobni-
mi oblikami, brez vertikalnih in hori-
zontalnih črt, ki so morebiti poudarja-
le simbolne organizacijske dele podje-
tja, in enovit. Inicialki EG sta se uma-
knili iz znaka, saj se je dogajalo, da sta
na hitro gledano povzročali zamenjavo
z elektrogospodarstvom, ki pa je širši
sistem in v katerem je Elektro Gorenj-
ska le eno od petih distribucijskih po-
djetij.
Nova strategija podjetja se najhitreje ši-
ri s komunikacijo podjetja. Nova celo-
stna grafična podoba Elektra Gorenj-
ska gradi na priklicu že videnega in
prepoznanega dolgoletnega simbola, s
posodobitvijo pa je postal prepoznav-
nejši, preprostejši in zapomljiv.
Z novo celostno grafično podobno, ki
jo je izdelala zunanja oglaševalska

agencija Publicus studio 5, je bila do-
sežena večja vpadljivost in jasna prepo-
znavnost podjetja. Podoba na simbolni
ravni izraža realno identiteto, poslan-
stvo podjetja in usmerjenost v priho-
dnost.

Novi znak, 
novi slogan »Z energijo«

Novi znak Elektra Gorenjska je sestav-
ljen iz grafičnega simbola in besedne-
ga napisa oziroma logotipa. Temeljni
grafični simbol vsebuje stilizirano belo
histerezno zanko v rdečem kvadratu.
Večjo svežino pa prenova celostne gra-
fične podobe vnaša v logotip, ki s sivo
barvo označuje napis Elektro Gorenj-
ska. Vsa ta vidna simbolika na samo-
svoj, prepoznaven in razlikovalen na-
čin ustvarja vtise, mnenje in imidž
Elektra Gorenjska. 
Vsa navodila za pravilno uporabo zna-
ka, vključno z vsemi razmerji, črkopisi,
barvami, dovoljenimi in nedovoljenimi
načini uporabe znaka na različnih ko-
munikacijskih nosilcih so zbrana v Pri-
ročniku o celostni grafični podobi. No-
va vizualna podoba Elektra Gorenjska
je opazna na vsakem koraku, pojavlja
se na dopisih, poslovnih vizitkah, ži-
gih, zastavah, orientacijskih tablah,
osebnih in tovornih avtomobilih ter
drugih elementih, na katerih se pojav-
lja znak podjetja.

Drago Papler
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Od 1. decembra 2004 Elektro Gorenjska, d. d., uporablja nov logotip.

Francija
Razprava
o jedrskih odpadkih
Francoski minister za industrijo Patrick De-
vedjian je pozval vlado, naj začne razpra-
vo o možnostih za shranjevanje jedrskih
odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji
električne energije v nuklearkah. Vlada si-
cer že pripravlja beli dokument o ravna-
nju z odpadki, ni pa še jasno, kako z nji-
mi ravnati v daljni prihodnosti. Kot je po-
vedal minister, bi bilo smotrno raziskati
možnosti za predelavo nekaterih snovi v
nove reaktorje, ki jih bodo potrebovali po
letu 2040, kljub temu pa bodo ostali traj-
ni odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati. Za-
nje bo treba urediti dodatna skladišča in
natančno določiti tipe odpadkov, ki bodo
sodili vanje, ter jih časovno omejiti. Kot je
še dodal Devedjian, bo morala država pre-
misliti, ali ji zadostuje sedanji podzemni
laboratorij za jedrske odpadke ali pa ne-
mara potrebuje še enega. www.platts.com

Rusija in Avstrija
Pogovori 
o razširjenem sodelovanju
Ruski Gazprom in avstrijski ÖMV sta se
začela dogovarjati o razširitvi pogodb za
dobavo zemeljskega plina in povezav v
Evropi. Rusko podjetje vežejo z avstrij-
skim partnerjem štiri dolgoročne pogodbe,
samo leta 2004 pa je med državama ste-
klo za 3,1 milijarde kubičnih metrov pli-
na. V prihodnje naj bi povečali pretok
prek zahodnoavstrijskega plinovoda, vzpo-
stavili pa naj bi tudi sodelovanje prek
transavstrijskega plinovoda ter s tem po-
večali prenos do Italije. Gazprom in ÖMV
prav tako razmišljata o razširitvi proizvo-
dnje in sodelovanju pri razvoju polj v za-
hodni Sibiriji. www.platts.com
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er je ECDL (ECDL pomeni Euro-
pean Computer Driving Licence
oziroma poslovenjeno Evropsko
uporabniško računalniško spriče-

valo) na ta način prepoznan kot med-
narodno priznano merilo in dokazilo
računalniške pismenosti zaposlenih,
ne preseneča naraščajoče zanimanje
zanj in za njegovo standardizirano uva-
janje med zaposlene tudi v podjetjih
slovenskega elektrogospodarstva. Do-
slej so se njegovega celovitega uvajanju
in s tem udejanjanja ECDL kot stan-
darda najresneje lotili v podjetju Elek-
tro-Slovenija (Eles). Vodstvo podjetja je
z namenom, da se dvigne raven znanja
zaposlenih o uporabi osebnega raču-
nalnika in splošnih računalniških pro-
gramov, oktobra lani sprejelo odloči-
tev, da začne sistematično uvajati stan-
dard ECDL med zaposlene, ki računal-
nik vsak dan uporabljajo na svojih de-
lovnih mestih. 

Predhodno testiranje
računalniške pismenosti

Večletni projekt pridobivanja temeljne-
ga spričevala ECDL (ECDL Start Certi-
ficate) za zaposlene je bil zaupan Izo-
braževalnemu centru elektrogospodar-
stva Slovenije (ICES), ki je od leta
2001 verificiran kot testni center za
opravljanje mednarodnih ECDL izpi-
tov iz računalniških znanj. 
Najprej so bili za posamezna delovna
mesta zaposlenih izbrani najprimer-

nejši štirje moduli ECDL (za pridobi-
tev temeljnega spričevala ECDL je
namreč treba opraviti izpite iz štirih
od sedmih modulov ECDL). Obenem
pa se je v tej fazi z uporabo omrežnega
testiranja ECDL preverilo tudi dejan-
sko stanje računalniške pismenosti v
podjetju, ki je potekalo od 8. novem-
bra lani do 20. januarja letos. Z njim
se je želelo predvsem ugotoviti, ali kdo
od zaposlenih potrebuje še dodatno us-
posabljanje oziroma kako hitro je moč
v Elesu izvajati posamezne izpite iz
modulov ECDL in s tem zaposlenim
omogočiti pridobitev temeljnega spri-
čevala ECDL.
Po zbranih podatkih se je predhodne-
ga testiranja ECDL v Elesu udeležilo
skupaj 260 zaposlenih, ki so pričakova-
no izkazali vsaj minimalno računalni-
ško pismenost. Poznavanje osebnega
računalnika in splošnih računalniških
programov je pri večini testiranih za-
dovoljiva, saj so le-ti pri posameznih
modulih dosegli uspeh med 41 in 70
odstotki. Med udeleženci testiranja je
tudi kar nekaj takšnih, ki so pri posa-
meznih modulih ECDL dosegli uspeh
tudi od 71 do 100 odstotkov. Več kot
20-odstotno uspešnost pa je dosegel tu-
di dobršen del tistih, ki so sicer statis-
tično dosegli uspeh med 0 do 40 od-
stotkov. 
Skladno z načrtom projekta se pridobi-
vanje temeljnega spričevala ECDL za
zaposlene v Elesu ta čas nadaljuje z
oblikovanjem skupin za usposabljanje.

Glede na doseženi uspeh na testiranju
ECDL bodo zaposleni uvrščeni bodisi v
programe začetnega ali nadaljevalnega
usposabljanja. Obenem pa se za tiste z
ustrezno ravnijo računalniške pisme-
nosti določajo datumi izpitov ECDL za
posamezne module.
Kjub temu, da je bilo na začetku pri
zaposlenih čutiti manjši odpor do testi-
ranja EDCL, so v Elesu z uresničeva-
njem projekta ECDL zadovoljni. Prido-
bitev temeljnega spričevala ECDL do-
življa čedalje več podpore pri zaposle-
nih, sprva prepričanih, da dejavnosti
za pridobitev navedenega spričevala
pomenijo zanje pretežko breme, pa tu-
di nepotrebno in neupravičeno selekci-
jo. V ICES-u pa hkrati pričakujejo, da
jim bodo pridobljene izkušnje pri ure-
sničevanju projekta v dragoceno po-
moč tudi pri uvajanju standarda ECDL
v vsa druga elektrogospodarska podje-
tja, ki bodo za to pokazala ustrezno za-
nimanje. 

Matej Strahovnik

V vrsti znanih standardov, ki jih za zagotavljanje kakovosti
svojega poslovanja pridobivajo podjetja doma in po svetu, 
zaseda čedalje pomembnejše mesto tudi ECDL 
kot mednarodni kriterij za vrednotenje splošnega znanja upo-
rabe osebnega računalnika v neračunalniških poklicih. 

IZOBRAŽEVANJE

Eles začel uvajati standard
računalniških znanj ECDL

K
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rogram usposabljanja za uprav-
ljalce energetskih naprav je name-
njen vsem, ki upravljajo, izvajajo
ali vodijo upravljanje z elektroe-

nergetskimi objekti, postroji in napra-
vami. Udeleženci v programu Uprav-
ljalci energetskih naprav se pri tem
lahko usposobijo za stikalničarje v
elektroenergetiki, dispečerje v centru
vodenja, vodje obratovanja elektroe-
nergetskega objekta in tehnične vodje
elektroenergetskega objekta. V zadnjih
dveh letih je navedeno usposabljanje
uspešno končalo več kakor 540 udele-

žencev iz gospodarskih in negospodar-
skih dejavnosti z lastnim internim raz-
delilnim elektroenergetskim omre-
žjem.
Začetek usposabljanja je predviden za
drugo polovico marca 2005. Usposa-
bljanje bo potekalo enkrat do dvakrat
na vsakih 14 dni, po programu pa naj
bi se končalo v drugi polovici maja
2005. V primeru zadostnega števila
prijav bo izvedeno na vseh treh predvi-
denih območjih usposabljanja (novogo-
riškem, ljubljanskem in mariborskem).
Obseg in cena usposabljanja sta odvis-

na od tega, ali kandidat opravlja prvi
ali obnovitveni preizkus. Cena za vse
programe v programu upravljalci EEN
znaša 190.000,00 tolarjev (+DDV) za
prvi preizkus (za tiste, ki v periodično
usposabljanje vstopajo prvič) in
130.000,00 tolarjev (+DDV) za obnovi-
tveni (periodični) preizkus. Postopek
presoje nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij za poklicna profila dispečer v
centru vodenja in stikalničar v elektro-
energetiki znaša dodatno 20.000,00 to-
larjev (+DDV).
Za vse podrobnejše informacije o pro-
gramu, načinu in urniku njegovega
izvajanja, cenah usposabljanja in vklju-
čitvi vanj se obrnite na Izobraževalni
center elektrogospodarstva Slovenije.
Kontaktna oseba je Matej Strahovnik,
vodja programa (01/474 35 13 ali tudi
matej.strahovnk@eles.si), dodatne in-
formacije pa lahko najdete tudi na
spletnem naslovu www.eles.si, pod ru-
briko izobraževanje.
Če se boste odločili za usposabljanje,
pričakujejo v Izobraževalnem centru
elektrogospodarstva Slovenije vaše pri-
jave do 10. marca. 

Matej Strahovnik

Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije 
v zagotavljanju vrste visokokakovostnih programov 
izobraževanja tudi to pomlad pripravlja usposabljanje za
upravljalce energetskih naprav.

IZOBRAŽEVANJE

Še marca predviden začetek
usposabljanja za upravljalce
energetskih naprav

P

Elektro Slovenija d.o.o.
Izobraæevalni center
elektrogospodarstva Slovenije

RAZPIS
ZA VPIS V VI©JO
STROKOVNO ©OLO
ZA ©TUDIJSKO
LETO 2005/2006

Viπja strokovna πola bo v naslednjem πtudijskem letu izvajala 
viπjeπolske izobraæevalne programe Elektroenergetika, Elektronika 
in Informatika.

Opozarjamo vas na program Informatika, ki ga bomo izvajali prviË.

Po programu Elektroenergetika se boste izredni πtudentje 
lahko izobraæevali tudi v Mariboru.

Vpisna mesta:
Vpisali bomo samo kandidate za izredni πtudij. Skupna vpisna mesta
so namenjena dræavljanom Republike Slovenije, dræavljanom drugih
Ëlanic Evropske unije ter tujcem, ki so davËni zavezanci Republike
Slovenije. Dodatna vpisna mesta pa so namenjena Slovencem brez
slovenskega dræavljanstva in tujcem.

Programi Skupna Dodatna
vpisna mesta vpisna mesta

Elektroenergetika 100 8
Elektronika 50 4
Informatika 80 8

Podrobnejπe informacije lahko dobite na: 
ELEKTRO-SLOVENIJA, d. o. o. 
Izobraæevalni center elektrogospodarstva Slovenije
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Hajdrihova 2, 1001 Ljubljana
tel.: 01 474 2631, 474 3516, 474 3517 
faks: 01 4742 632
elektronska poπta: albinca.suhadolc@eles.si
spletna stran: http://www.eles.si
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e teden prej so po strmini Snežne-
ga stadiona v Mariboru drvele »lisi-
čke« Zlate lisice, že teden pozneje,
29. januarja, so se po isti strmini

spuščali tekmovalci zimskih športnih
iger EDS, ki so tekmovali v kategoriji
veleslaloma. Vzdušje na dan tekmova-
nja je bilo prav zimsko, saj je v noči na
29. januar zapadlo precej snega. Sle-
dnji je povzročil tudi kakšno zamudo,
saj so bile razmere na cestah, pred-
vsem na Pohorje, resnično zimske.
Prav zimske pa so bile na Arehu, kjer
so potekali smučarski teki, tudi tempe-
rature - 12 stopinj Celzija pod ničlo-,
kar pa ni motilo tekmovalcev, ki so pri-
šli z obilo tekmovalne vneme. Igre je
na Arehu odprl član uprave Elektra
Maribor, d. d., Tomaž Orešič, ki je te-
kmovalcem zaželel veliko športnih us-
pehov in predvsem prijetnega razpolo-
ženja in druženja.
Tekmovanje v smučarskih tekih se je
na Arehu začelo ob 13. uri, nadaljeva-
lo pa v veleslalomu ob 18. uri na Sne-
žnem stadionu v Mariboru. V zgodovi-
ni iger je bila prvič organizirana nočna
tekma v veleslalomu, kar je uspelo leto-
šnjim organizatorjem 12. zimskih špor-
tnih iger, Elektru Maribor, d. d., na če-
lu s predsednikom organizacijskega
odbora Stanislavom Vojskom. Igre so
potekale v skladu z dogovorjenim urni-
kom, tehnični odbor pa je poskrbel, da
je tekmovanje steklo v predpisanih
okvirih. Nekaj pripomb na težavnost
proge na Snežnem stadionu je izrazila
ženska veleslalomska ekipa, vsekakor
pa so vsi tekmovalci dokazali priprav-
ljenost in brez večjih težav premagali
strmino na Snežnem stadionu. Veseli
smo, da kljub padcem poškodb ni bilo.
Dodatno so tekmovalce spodbujali tudi

kurenti, ki so jih pričakali v ciljni are-
ni. Kot je že v navadi, smo tudi letos
povabili goste, ki so se pomerili v te-
kmovanju v tekih in veleslalomu. Tudi
ti so z rezultati dokazali, da so izvrstni
športniki. V tekih je zmagal Gregor Bo-
žič, v veleslalomu pa Danilo Šeško,
nekdanji »pohorski car«. 
Da je lahko Športno društvo Elektra
Maribor v takšnem okviru izpeljalo
igre, smo dolžni zahvale vsem sponzor-
jem, še posebej generalnim, saj brez
njih iger ne bi bilo mogoče izpeljati.
Generalni sponzorji 12. zimskih špor-
tnih iger EDS so bili: TSN, d. o. o., En-
sico, d. o. o., C&G, d. o. o., Elektrona-
bava, d. o. o., Emo Matly, d. o. o., Etra
33 Energetski transformatorji, d. d., in
Siemens, d. o. o. 
Sklepni del iger se je odvijal v šotoru

na Snežnem stadionu, kjer so nas do
poznih nočnih ur zabavali člani an-
sambla Ptujskih 5. Po uradnem, te-
kmovalnem delu je tekmovalce in go-
ste nagovoril predsednik uprave Elek-
tro Maribor, d. d., Stanislav Vojsk, ki je
poudaril, da je namen prireditve pred-
vsem druženje. Vsem udeležencem je
zaželel obilo prijetnih doživetij. Teh pa
na Štajerskem zagotovo ni manjkalo.

Mihaela Šnuderl

Mariborčani so prvič v zgodovini iger organizirali 
nočno veleslalomsko tekmo na Snežnem stadionu v
Mariboru. Največ točk je v skupnem seštevku letos
zbralo podjetje Elektro Gorenjska.

ŠPORTNA SREČANJA

12. ZIMSKE ŠPORTNE IGRE
ELEKTRODISTRIBUTERJEV
SLOVENIJE
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Zanimanje za tek na smučeh je bilo tudi letos precejšnje.
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Smučarski teki
ženske nad 45 let -
letnik 1960 in starejše
1. Damijana Pernuš Elektro Gorenjska
2. Mojca Hočevar Elektro Ljubljana
3. Olga Pšenica Elektro Gorenjska

ženske od 35 do 44 - 
letnik 1961-1970
1. Erika Juvan Elektro Celje
2. Irena Dolar Elektro Gorenjska
3. Nataša Oblak Elektro Ljubljana

ženske do 34 let - letnik 71 in mlajše
1. Mojca Lampe Elektro Ljubljana
2. Nataša Skok Elektro Primorska
3. Karmen Puc Elektro Maribor

moški nad 60 let -
letnik 1945 in starejši
1. Jure Kokalj Elektro Gorenjska
2. Janez Pšenica Elektro Gorenjska
3. Ivan Ožbolt Elektro Ljubljana

moški od 50 do 59 let -
letnik 1946-1955
1. Oto Prešeren Elektro Gorenjska
2. Milan Borko Elektro Maribor
3. Polde Zupan Elektro Gorenjska

moški od 40 do 49 let -
letnik 1956-1965
1. Toni Lekše Elektro Ljubljana
2. Zvonko Cesar Elektro Celje
3. Bojan Kamin Elektro Ljubljana

moški od 30 do 39 let -
letnik 1966-1975
1. Marko Rupnik Elektro Primorska
2. Bogdan Jakovac Elektro Ljubljana
3. Tomaž Orešič Elektro Maribor

moški do 29 let -
letnik 1976 in mlajši
1. Boštjan Ule Elektro Ljubljana
2. Gorazd Berginc Elektro Ljubljana
3. Jožko Beguš Elektro Primorska

gostje
1. Gregor Božič Elektro Ljubljana
2. Marjan Porenta Elektro Gorenjska

Veleslalom
ženske nad 45 let -
letnik 1960 in starejše
1. Damijana Pernuš Elektro Gorenjska
2. Vilma Marolt Elektro Ljubljana
3. Regina Lah Elektro Maribor

ženske od 35 do 44 let -
letnik 1961-1970
1. Mojca Lampe Elektro Ljubljana
2. Andreja Ulbin Elektro Maribor
3. Nataša Oblak Elektro Ljubljana

ženske do 34 let - letnik 71 in mlajše
1. Marjana Hribar Elektro Ljubljana
2. Barbara Egart Elektro Gorenjska
3. Tina Macarol Elektro Primorska

moški nad 60 let -
letnik 1945 in starejši
1. Ludvik Medved Elektro Primorska
2. Tone Avsec Elektro Ljubljana
3. Tomaž Jamnik Elektro Gorenjska

moški od 50 do 59 let -
letnik 1946-1955
1. Zoran Rutar Elektro Primorska
2. Martin Tiršek Elektro Celje
3. Zvone Tavčar Elektro Gorenjska

moški od 40 do 49 let - 
letnik 1956-1965
1. Dušan Kovačič Elektro Maribor
2. Jože Kocjan Elektro Ljubljana
3. Bojan Trobec Elektro Primorska

moški od 30 do 39 let - 
letnik 1966-1975
1. Jernej Kenda Elektro Primorska
2. Marko Rupnik Elektro Primorska
3. Marko Javornik Elektro Gorenjska

moški do 29 let -
letnik 1976 in mlajši 
1. Borut Bedenik Elektro Celje
2. Jaka Pavlin Elektro Ljubljana
3. Danijel Leban Elektro Primorska

gostje 
1. Danilo Šeško SES d.o.o.
2. Matjaž Vuga Ensico
3. Marko Čarman Elektro Gorenjska

Rezultati ekipno smučarski teki
ženske
1. Elektro Gorenjska 116
2. Elektro Ljubljana 85
3. Elektro Primorska 85
4. Elektro Maribor 68
5. Elektro Celje 36

moški
1. Elektro Ljubljana 197
2. Elektro Gorenjska 162
3. Elektro Primorska 130
4. Elektro Maribor 124
5. Elektro Celje 43

Rezultati ekipno veleslalom
ženske
1. Elektro Ljubljana 115
2. Elektro Gorenjska 95
3. Elektro Primorska 65
4. Elektro Maribor 63
5. Elektro Celje 57

moški
1. Elektro Primorska 171
2. Elektro Gorenjska 146
3. Elektro Maribor 127
4. Elektro Celje 117
5. Elektro Ljubljana 106

Skupni rezultati
1. Elektro Gorenjska 519
2. Elektro Ljubljana 503
3. Elektro Primorska 451
4. Elektro Maribor 382
5. Elektro Celje 253

67

Naslednje, 11. letne igre EDS
bodo potekale v Kopru, 4. junija letos,
organizacijo iger bo prevzela Elektro
Primorska, d. d., ki je na sklepnem
delu zimskih iger v Mariboru prevzela

zastavo tokratnega organizatorja, 
Elektra Maribor, d. d.
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Tekmovalce so na cilju
pozdrvili kurenti.
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ot je že znano, je pobudo za usta-
novitev društva podal takratni di-
rektor podjetja Ludvig Sotošek, ki
se je leta 2004 upokojil. Športno

društvo je kot samostojna organizacija
nastalo prav v tistem času, ker je špor-
tna dejavnost zaposlenih izšla iz okvi-
rov sindikata podjetja, kjer je bila do te-
daj, in ker se je čutila velika potreba po
organiziranem športnem udejstvovanju
zaposlenih. Franc Pohlin je bil predse-
dnik ŠD prvih osem let. Od leta 1999
do 2004 je društvo vodil Jože Čučnik.
Zadnje leto pa ga zelo uspešno vodi Sre-
čo Grkman. Članstvo v ŠD skozi leta
stalno narašča. Leta 1991 - ob ustanovi-
tvi - je društvo štelo 343 članov, leta
2001 ob 10. obletnici delovanja 584,
trenutno pa šteje, kot že rečeno, 600
članov. Pri tem pa je potrebno poudari-
ti, da niso prav vsi člani enako dejavni.
Elektro Ljubljana že od začetka materi-
alno in moralno podpira delovanje
društva, saj se jasno zaveda, da so zapo-
sleni, ki so v dobri kondicijski priprav-
ljenosti, zagotovo tudi psihofizično pro-
duktivnejši. Velik pomen pri uspešnem
poslovanju podjetja pa ima zagotovo tu-
di druženje zunaj delovnih prostorov
podjetja.
Naj na tem mestu za bralce Našega sti-
ka podam kratek povzetek delovanja
društva v letu 2004 in nekaj načrtov za
letos. V začetku lanskega leta je ŠD
Elektra Ljubljana organiziralo zimske
igre EDS, ki so bile sodeč po mnenju
udeležencev uspešno izvedene. Druga
večja prireditev so bile letne igre EDS v
organizaciji Elektra Gorenjska, ki se jih

je udeležilo veliko število športnic in
športnikov Elektra Ljubljana.
ŠD ima dva glavna cilja: pripraviti čim
več zanimivih rekreacijskih prireditev,
ki se jih udeleži čim večje število zapo-
slenih, in izbrati take rekreacijske pri-
reditve, ki imajo ob športnem udejstvo-
vanju poudarek tudi na druženju zapo-
slenih. Tako je ŠD lani organiziralo
dva tabora, in sicer prvega na Savi, ki je
zaradi izredno slabega vremena maja
in junija odpadel, ter drugega na Soči,
ki je zelo dobro uspel in ga bo društvo
organiziralo tudi v prihodnje.
Pozimi imajo člani ŠD možnost rekrei-
ranja v najetih dvoranah, skoraj po ce-
lotnem območju Elektra Ljubljana.
Trenutno je najetih deset dvoran za ko-
šarko, nogomet, kegljanje, badminton
in dve kopališči v Dolenjskih toplicah
in Šmarjeških toplicah s 15-odstotnim
popustom ter 10-odstotnim za Vitarij v
Šmarjeških toplicah. Skupna želja čla-

nov upravnega odbora ŠD je, da bi se
čim večje število zaposlenih včlanilo v
ŠD in se, tako pozimi kot poleti, špor-
tno udejstvovalo. Vsi člani ŠD, ki prese-
gajo rekreativna merila, se lahko pri-
javljajo na tekmovanja zunaj ŠD, za ka-
tere dobijo povrnjena sredstva za štar-
tnino. Z veseljem naj poudarim, da se
veliko število članov udeležuje takšnih
tekmovanj.
Lani niso organizirali tradicionalnega
pohoda na Triglav, ga bodo pa - na že-
ljo članov - letos. Organizirani bodo tu-
di drugi pohodi po domačih in tujih go-
rah. Naj omenim, da planinska sekcija
ŠD Elektro Ljubljana organizira v juli-
ja treking in vzpon na Pik Lenin, ki je
najvišja gora severovzhodnega dela Pa-
mirja. Na področju rekreativnega kole-
sarstva namerava ŠD letos organizirati
podoben tabor, kakršnega so lani na
Soči. Pripravili bodo orientacijsko ko-
lesarjenje po Prekmurju s taborom v
Kampu Lipa v Lendavi, kjer bodo po-
skrbeli tudi za druge rekreacijske de-
javnosti, kot so odbojka, tenis, badmin-
ton, plavanje in še kaj.
Naj ob koncu zapišem, da sta bila na
prireditvi ŠD ob izteku leta 2004 izbra-
na rekreativka in rekreativec leta po si-
stemu nominacije posamezne podru-
žnice ŠD. Največ glasov in s tem naziva
rekreativka in rekreativec leta sta preje-
la Nataša Oblak in Andrej Wagner. Vse
čestitke!

mag. Violeta Irgl

Zelo dobra psihofizična pripravljenost velikega števila zaposlenih
je pomemben del uspešnega poslovanja podjetja. Tega se že skoraj 

14 let zaveda tudi Elektro Ljubljana. Športno društvo Elektra Ljubljana
(ŠD), ki trenutno šteje 600 članov od skupaj 971 zaposlenih 
v podjetju, bo maja praznovalo 14. obletnico uspešnega in neprekinje-
nega delovanja od ustanovitve leta 1991.

ŠPORTNA ZDRUŽENJA

Dobra kondicijska
pripravljenost
zaposlenih
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Najrekreativca leta: Nataša Oblak in Andrej Wagner.
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rganizatorji so poskrbeli za zelo
zanimivo in medijsko odmevno
prireditev, ki jo je snemala tudi
lokalna televizijska postaja, tako

da so se tekmovalci in tekmovalke po-
čutile, kot da smučajo na strminah
Bormia. Seveda pa je Elesovo prven-
stvo bilo za slovenske udeležence veli-
ko bolj uspešno kot svetovno prvenstvo
v Italiji. Čeprav so ob koncu o zmago-
valcih in razporeditvah medalj odloča-
le tisočinke, je potekalo tekmovanje v
veleslalomu na ravni fair-playa, saj so
posamezni duhoviti smučarski vložki
zelo popestrili samo dogajanje na smu-
čarskem terenu.
Ob koncu tekmovanja so se žlahtnih
odličij med moškimi veselili: v katego-
riji pod 35 let: Boštjan Rihar, Jernej

Majcen in bronasti Matej Mandelc. V ka-
tegoriji od 35 do 40 let je zlato meda-
ljo prejel Johann Zaletel pred Jernejem

Burjo in Vojkom Kovačem. Hudi boji so
se vrstili v starostni kategoriji med 40
in 45 letniki, kjer je slavil Tomaž Kovač

pred Marjanom Avsecem in Borisom

Tomšičem. V starostni skupini od 45 do
50 let je slavil Marko Černivec pred
Francem Repenškom in Marjanom Hra-

potom. Zanimivo pa je bilo, da je bil ab-
solutno najboljši čas dosežen v najsta-
rejši kategoriji, kjer je kot skupni zma-
govalec slavil Franci Žakelj, pred prav
tako uspešnim Francem Svatino in tre-
tje uvrščenim Francem Matkom.
Ena izmed najbolj atraktivnejših sku-
pin je bilo prav gotovo tekmovanje v
ženski kategoriji, kjer so ob bučnem
navijanju slavile Anja Rosina, pred ve-

terankama Marjeto Marcon in Elizabeto

Strgar. Zelo blizu kolajn so bile tudi Ir-

ma Bizjak, Anuša Vodičar, Jožica Debe-

lak, Darija Gregorič, Mojca Prvinšek in
Mojca Ferleš, katerim se je poznalo bre-
me neizkušenosti in trema pred po-
membnimi nastopi.
Sicer pa so bili v osvajanju medalj naj-
uspešnejši tekmovalci iz lokacije Haj-

drihova, sledijo smučarji iz Elektropre-

nosa Ljubljana, tekmovalci iz TK Kleče

in udeleženci iz Elektroprenosa Podlog.

Živahno, kot na smučišču je potekala
tudi slovesnost ob podelitvi priznanj
najuspešnejšim tekmovalkam in te-
kmovalcem.
Na omenjenem občnem zboru si je no-
vo izvoljeno vodstvo Elesovega športne-
ga društva zastavilo zelo ambiciozne ci-
lje, ki pa so seveda v veliki meri odvi-
sni od prizadevnosti vseh članov druš-
tva. Prav tako pa tudi od vodstva podje-
tja, ki v celoti podpira rekreativno de-
javnost vseh zaposlenih, saj se zaveda,
da samo zdravi in motivirani delavci

lahko uspešno rešujejo delovne proble-
me, katerim so delavci izpostavljeni
skoraj sleherni dan.

Srečko Lesjak

Smučarskega tekmovanja športnega društva Elektro-
Slovenija, ki naj bi postalo tradicionalno, se je letos na
Krvavcu udeležilo 66 tekmovalcev in 9 tekmovalk od
skupno 200 članov športnega društva. 

ŠPORTNE IGRE

Elesovi smučarji
so se pomerili na Krvavcu

O

Tekmovalke in tekmovalci so nestrpno čakali na spust po beli strmini.
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inka Hlebša poznam kot nekda-
njega mavčarja v kranjskem
Zdravstvenem domu, ki se je po
upokojitvi povsem posvetil likov-

nemu delu in ustvarja v svojem ateljeju
v Spodnji Bistrici pri Tržiču. Kot po-
slanca v prvem demokratično izvolje-
nem občinskem parlamentu sva ob lo-
kalni problematiki večkrat spregovori-
la o njegovi slikarski ustvarjalnosti. Ro-
jen je bil leta 1943 v Tržiču, je član du-
najskega društva prijateljev umetnosti,
Društva kranjskih likovnih umetnikov
in Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov. Izobraževal se je v likovnih

tečajih in pri slikarju Stanetu Kregarju
in dr. Milanu Butini. Za svoje likovno
udejstvovanje je prejel tržiško občinsko
kulturno priznanje Kurnikovo plaketo
za leto 1978, Prešernovo nagrado Go-
renjske za leto 1985 in plaketo mesta
Tržič za leto 1991. Prispeval je naslov-
nice za šest knjig. Vinko Hlebš že 35 let
dejavno razstavlja doma in v tujini, v
četrtek, 3. februarja, je bila v Galeriji
Elektra odprta njegova že 75. samostoj-
na razstava. Njen naslov je Ustvarjeno z
energijo in bo na ogled do maja. Na
priložnostni prireditvi je spremljajoči
umetniški glasbeni program izvedla pi-

anistka Anja German. V slikarskih de-
lih igra simbolika pomembno vlogo.
Njeno govorico je ob odprtju razstave
predstavil kustos mag. Damir Globo-
čnik. Dejal je, da Vinko Hlebš sodi
med zanimive in samosvoje likovne
ustvarjalce, pri katerih bolj kot naveza-
nost nad aktualno likovno govorico,
lahko zaslutimo željo po intimni slikar-
ski izpovedi in likovnem dialogu s sa-
mim sabo. Pri tem mislimo na dialog
slikarja, likovnega umetnika, ki želi v
likovne podobe preliti svoj umetniški
nazor, svoja razmišljanja, pogled na
svet in razumevanje življenja. 
»Površen opazovalec razstavljenih
Hlebševih platen bi lahko dejal, da
smo se soočili z likovno pripovedjo, po-
svečeno nazornemu prikazovanju lepo-
te in privlačnosti, močno povečanih
detajlov rastlin, plodov, cvetja, drevja.
Čeprav se le redko srečujemo z natan-
čnimi in doslednimi preslikavami, mo-
ramo pač slikarju priznati, da spretno,
suvereno in z občutkom predstavlja ra-
zlične motive iz rastlinskega sveta. Pri
slikanju si pogosto pomaga s poveče-

Slikar Vinko Hlebš iz Tržiča je sprva ustvarjal realistične 
likovne upodobitve, nato pa krenil na samosvojo izvirno pot 
v miniaturni svet lišajev, rastlin in plodov. Likovne 
elemente je našel v drobnem rastlinskem svetu, ga raziskoval
in prenašal v fantastičen, pa trudi fantazijski umetniški svet. 

GALERIJA ELEKTRA 

Razstava slikarja
Vinka Hlebša
Ustvarjeno z energijo

V
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valnim steklom, toda tudi rastline, ki
jih je delno ali povsem podvrgel po-
stopkom stilizacije, učinkujejo prepri-
čljivo. Vendar pa posveča slikar veliko
pozornost vsebinskemu sporočilu sli-
karskih kompozicij. Lahko bi dejali,
da na njegovih slikah pred nami rastli-
ne zaživijo. Slikar se je odločil prikaza-
ti njihov celotni življenjski ciklus. Ra-
stline se rojevajo iz plodov, rasejo, tudi
umirajo, a za seboj puščajo zametke
novega življenja. Vinko Hlebš pa je
hkrati poistovetil rastlinski svet s člove-
škim svetom. V rastlinske kompozcije
decentno vpleta razmišljanja o smislu
in namenu človeškega življenja. V tej
opredelitvi lahko poiščemo slikarjevo
temeljno ustvarjalno vodilo. Rastline
mu predstavljajo simbol za človeka, za
njegovo življenjsko moč in bit. Nekate-
re izmed rastlin so sčasoma dobile tudi
adropolomne, torej na človeka spomi-
njajoče poteze, zlasti tiste, ki jih Vinko
Hlebš na slikah sestavlja iz različnih
delov rastlin. Opazna je tudi težnja k
simboličnim rešitvam, na katere nas
opozarja tudi poduhovljeni temno mo-
der ali zelen prostor, v katerega postav-
lja upodobljene rastline,«  je povedal
kustos Gorenjskega muzeja mag. Da-
mir Globočnik. 
Poudaril je pogoste Hlebševe simbole,
med katerimi kaže omeniti makovo gla-
vico, ki v slikarjevem svetu predstavlja
konkreten svet, metulja, ki pooseblja
dušo, medtem ko ptica, ki jo prepozna-
mo v obliki drevesne korenine, govori o
povezavi med zemeljskim in nebesnim
življenjem. Rastlinski detajli imajo lah-

ko tudi erotičen značaj, na primer pop-
ki ali cvetovi z velikimi venčnimi listi.
Pogled v notranjost plodov nas lahko
spomni na votlino, ki je zgovorna pris-
podoba maternice. Obsežni likovni
opus Vinka Hlebša torej zagotovo nosi
simbolni predznak, zato bi ga lahko
delno navezali na tradicionalno motivi-
ko tihožitja, ki v likovni umetnosti velja
prav za prispodobo za minljivost. Ven-
dar je Vinko Hlebš optimističen ume-
tnik, ki je trdno prepričan v moč življe-
nja in moč narave. Poleg zametkov no-
vega življenja, na primer popkov kot
simbolov narave, ki jih lahko najdemo
na kompozicijah, navidezno posveče-
nih prikazovanju propadanja, nam to
potrjujejo upodobitve lišajev, začetni-
kov življenja na zemlji in školjk, ki nas
opozarjajo, da se je življenje porodilo v
morju. Drobne rastline, ki jih je slikar
povečal na isto velikost kot druge rastli-
ne, na svojevrsten način govorijo o
spoštovanju življenja, o slikarjevem pre-
pričanju, da ima vsako živo bitje svoje
poslanstvo in da je vsaki reči in vsako-
mur odmerjeno mesto na svetu. Da so
vse stvari na svetu tako ali drugače po-
vezane, nam potrjujejo kompozicije, na
katerih je slikar predstavil življenjski
krog rastline, ali upodobitve nenava-
dnih rastlin, katerih cvetovi, stebla, li-
stje, plodovi in semena so prvotno pri-
padali različnim rastlinam. Zgovorni so
tudi veliki cvetovi, ki žarijo z notranjo
svetlobo, nič manj tudi polnokrvne
upodobitve rastlin, v katerih slikar vse-
lej čuti moč življenja. 
Drago Papler
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Belgija
Bo primer končal
na sodišču?
Evropska komisija je sprožila pravni posto-
pek proti Belgiji, saj še zmeraj ni vključila
evropske direktive o trgovanju z emisija-
mi v nacionalno zakonodajo. Kot je zna-
no, je bil zadnji rok za to 31. december
2004, torej tik pred začetkom trgovanja.
Če Belgija ne bo takoj ukrepala, bo pri-
mer končal na Evropskem sodišču, je še
zagrozila Komisija, ki je njen alokacijski
načrt odobrila oktobra lani.
www.energetika.net

Bosna in Hercegovina
Načrti za gradnjo
hidroelektrarn
Skupina bosansko-hercegovskih podjetij
bo ustanovila konzorcij, ki naj bi načrto-
val in zgradil objekte ter opremo za male
in srednje hidroelektrarne na rekah v dr-
žavi. Med kandidati za sodelovanje je tu-
di nekdanji jugoslovanski premier Ante
Marković, ki v Sarajevu že dve leti pri-
pravlja projekte s tega področja. Družba,
ki deluje pod njegovim vodstvom, je Te-
hel, skrbi pa za zagotavljanje tujih na-
ložb, s katerimi bi financirali izvedbo na-
črtov. Njihova skupna vrednost je ocenje-
na na približno dve milijardi evrov, uresni-
čili pa bi jih lahko do leta 2009, če bo
šlo vse po sreči - do zdaj je bilo namreč
dejansko zelo malo narejeno, saj se je za-
čel šele prvi korak, torej ustanavljanje
konzorcija. Slednjemu naj bi se pridružila
Hidrogradnja in Energoinvest. Poleg hidro-
elektrarn naj bi v državi gradili še dve ter-
moelektrarni. Z novimi zmogljivostmi bi
BiH pridobila 7,5 milijarde kWh električne
energije na leto. www.energetika.net
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etos zaznamujemo 90 let od začet-
ka splošne elektrifikacije na Go-
renjskem, ki jo je udejanjalo podje-
tje Kranjske deželne elektrarne. Po

prvi električni žarnici na Slovenskem
(4. aprila 1883 v Mariboru), prvem me-
stu na Slovenskem z javno elektrarno
in prvo javno električno lučjo (4. avgu-
sta 1894 v Škofji Loki), občinskim vo-
denjem elektrifikacije mesta (Kočevje,
19. novembra 1896) in še neraziska-
nem prvem prenosu trifaznega izmeni-
čnega toka in prenosa električne ener-
gije na oddaljenosti 3,1 kilometra (iz
HE Fužine do obratov delniške družbe
Leycam Josefstahal v Vevčah leta
1896), je zagon elektrarne Završnica
peta prelomnica zgodovinskega razvoja
elektrifikacije vse zgornje Gorenjske. 

Vloga Deželnega odbora za Kranjsko

Tako kot v vseh deželah tedanje Avstri-
je so se tudi na Kranjskem pojavili ob-
sežni elektrifikacijski načrti. Tik pred
prvo svetovno vojno je takratni deželni
odbor spoznal, da bi bila elektrifikaci-
ja kranjske dežele izredno pomembna
za gospodarsko osamosvojitev Sloven-
cev. Javna elektrifikacija ima korenine
davnega leta 1908, ko je v Kranjskem
deželnem zboru dr. Evgen Lampe, po-
litik Slovenske ljudske stranke, prevzel
referat za melioracije ter začel razmi-
šljati, kako bi lahko dežela izrabljala
sile svojih rek za proizvodnjo elektri-
čne energije. 

Kranjske deželne elektrarne

V ta namen je deželni odbor ustanovil
posebno podjetje Kranjske deželne
elektrarne (KDE) ter dal izdelati za ta-
krat zelo moderen in obsežen elektrifi-
kacijski načrt, po katerem naj bi zgra-
dili močnejšo pretočno elektrarno na
Savi v Medvodah, elektrarno za kritje
konic v Žirovnici in še kalorično rezer-
vo v rudniku v Šentjanžu na Dolenj-
skem. Zaradi različnih vzrokov se je
uresničila le zamisel o elektrarni na
Završnici pri Žirovnici.
Petega julija 1911 se je deželni odbor
za Kranjsko odločil nakupiti vse vodne
pravice na levem savskem pritoku, na
Završnici, in se obenem tudi odločil na
njej zgraditi svojo prvo elektrarno. Za-
prosil je za podelitev koncesije za izra-
bo vodnih sil Završnice za proizvodnjo
električne energije. Kranjske deželne
elektrarne so se lotile za tisti čas zah-
tevne gradnje prve HE Završnica. Prva
gradbena dela so začeli avgusta 1911,
končali pa so jih leta 1915. 
Osmega novembra 1913 je Kranjski
deželni odbor ločil svojo upravo od na-
stajajočega podjetja in zanj najel poso-
jilo ter tako ustanovil samostojno go-
spodarsko podjetje Kranjske deželne
elektrarne. 

Odobritev zgraditve električnega 
omrežja zgornje Gorenjske 

Desetega marca 1914 je c. kr. okrajno

glavarstvo v Radovljici izdalo razsodbo
z dovoljenjem za gradnjo električnih
daljnovodov iz elektrarne na Završnici
pri Žirovnici v smeri Jesenice-Hrušica,
Bled-Gorje in proti Brezjam ter gra-
dnje krajevnih omrežij. 
S tem je bil končan enoletni postopek,
potem ko je Deželni odbor vojvodine
Kranjske z dopisom št. 9.540 z dne 13.
maja 1913 pri c. kr. okrajnem glavar-
stvu v Radovljici vložil načrt za nape-
ljavo električnih daljnovodov, ki naj bi
se zvezali z deželno elektrarno ob Zavr-
šnici pri Žirovnici. Po poizvedbah in
presoji je bila z razglasom št. 13.296 z

Petindvajseti februar 1915 je bil eden pomembnejših 
mejnikov v razvoju slovenske javne elektrifikacije. Z začetkom
obratovanja hidroelektrarne Završnice in oddajanjem električne
energije v 50 kilometrov daljnovodov in preko 35 transforma-
torskih postaj je namreč nastal povezan elektroenergetski 
sistem, ki je združeval proizvodnjo, prenos in distribucijo elektri-
ke do končnega odjemalca.

STOLETJE ELEKTRIKE

90 LET
ELEKTRIFIKACIJE IZ
HE ZAVRŠNICA
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dne 4. avgusta 1913 razpisana komisij-
ska obravnava. Podrobnosti so bile ra-
zvidne iz načrtov, ki so bili na vpogled
pri c. kr. okrajnem glavarstvu v Radov-
ljici v navadnih uradnih urah. Od 25.
avgusta do 4. septembra 1913 je pote-
kala komisijska obravnava na terenu
in obhod prihodnjih tras tokovodov.
Udeležili so se je oblastniki in mejaši,
ki so dali svoje privoljenje k uporabi
zemljišča za gradnjo električnih na-
prav.
V izvirnem dokumentu, ki sem ga ob
raziskovanju elektrifikacije odkril v
Arhivu Republike Slovenije, je zelo na-
tančno opisana odobritev gradnje na-
črtovanih naprav. Iz štirih strani dro-
bno tiskanega dokumenta formata A4
navajam nekaj zanimivosti. Proga to-
kovoda visoke napetosti od centrale v
Žirovnici do Hrušice bo zgrajena s 25
mm2 bakreno žico. Tokovod visoke na-
petosti se bo odcepil proti Dobravi po
projektu. V progi tokovoda visoke na-
petosti Žirovnica-Bled-Gorje se name-
rava projekt spremeniti tako, da se ob-
kroži vas Breg v zahodu. Tokovod viso-
ke napetosti v Podhomu bo odcepljen
pri drogu št. 115, vodil bo čez polja in
se priključil projektiranemu tokovodu
spet pri drogu št. 123. V izogib križa-
nja železniške proge Jesenice-Trst na
prosti progi se bo napeljal tokovod vi-
soke napetosti od droga št. 139 nav-
prek čez polja nad vhodom železniške-
ga predora poleg obstoječe občinske
poti, kjer se bo priključil projektirani
progi pri drogu št. 145 ... V progi na
Bled se bo del voda od droga št. 70 do
št. 73 in od droga št. 74 do št. 83 pre-
ložil na nasprotno stran poljske poti
oziroma okrajne ceste. Transformator-
ska postaja v Želečah se bo prestavila
od parc. št. 50 na parc. št. 57/1 in
transformatorska postaja v Mlinem na
obrežno parcelo, ki je občinska last.
Projektirana transformatorska postaja
v Želečah pri vili dr. Benedika se bo
prestavila na javni cestni svet, kjer se
odcepi cesta okoli jezera do deželne ce-
ste v Lesce. Na glavnem trgu v Radov-
ljici se bo, »ako se ne bo pogodilo s to-
zadevnim hišnim posestnikom«, nape-
ljal tokovod po drogovih poleg pešpoti.
Prosti vod v Dobravo, Gorje in Bled bo
zgrajen z 20 mm2 bakreno žico in po-
samezni manjši tokovodi v transforma-
torske postaje s 16 mm2 bakreno žico.
Tokovod visoke napetosti bo imel na-
petost 10.000 voltov, tokovod nizke na-
petosti pa 220 voltov. Tokovodi visoke
in nizke napetosti ter sekundarne mre-
že bodo zgrajeni po predloženih načr-
tih, tehničnem opisu in predpisih. Iz-
peljava nameravane naprave z obrtno-

policijskega in stavbenopolicijskega
stališča oziroma s stališča javne varno-
sti je dopustna. Pogoje za izvedbo in
križanja sta podali cestna uprava in c.
kr. poštna in brzojavna uprava. 
V skladu z dovoljenjem naj bi bila zgra-
jena do konca decembra 1914. Razsod-
ba je v poduku opredelila tudi možnost
za podaljšanje roka dokončanja in po-
stopek za kolavdacijo naprave ter zače-
tek njenega rednega obratovanja. 

Začetek obratovanja 
elektrarne Završnica

Decembra 1914 je začel poskusno
obratovati prvi agregat hidroelektrar-
ne Završnica in je v začetku dajal tok
za razsvetljavo gradbišča in za črpalke.
Petindvajsetega februarja 1915 je pr-
vič stekel tok v električne daljnovode iz
hidroelektrarne Završnica pri Žirovni-
ci. 
»Završnica teče. Prva Kranjska deželna
elektrarna v obratu,« je zapisal dr. Ev-
gen Lampe 27. februarja 1915 v časo-
pisu Slovenec. »Turbine se vrte, stroji
delujejo in luč se je zasvetila.«
Elektrika je obšla zgornjo Gorenjsko
kot nova, za tisti čas še dokaj neznana
energija v času, ko je z vso silo divjala
prva svetovna vojna, ki je močno zavr-
la nadaljnjo elektrifikacijo. Manjkalo
je materiala, predvsem pa tudi kvalifi-
ciranega kadra, saj je bil ta mobilizi-
ran. 
Drugi agregat je začel obratovati šele
sredi avgusta leta 1915, ker jim je pri
transportu zdrknil generatorjev rotor
po bregu 70 metrov globoko. Elektrar-
na Završnica je imela vgrajena dva
agregata. Turbini sistema Pelton sta
imeli po 1700 KM, pretok en kubični
meter na sekundo in izkoriščali 150-
metrski padec. Turbini in pripadajoča
regulatorja je izdelala ljubljanska stroj-
na tovarna Tönnies, ki jo lahko šteje-
mo kot predhodnico današnjega Lito-
stroja. 
Vsaka turbina je poganjala neposredno
generator 1250 kVA z napetostjo 10
kV, 500 obratov/minuto. Preskrbela ju
je dunajsko podjetje AEG, ki je poslalo
tudi drugo električno opremo za elek-
trarno in za prve podeželske transfor-
matorske postaje. Nekaj manjših suhih
transformatorjev je preskrbela lju-
bljanska tovarna Žabkar, transforma-
torje je konstruiral naš pozneje prizna-
ni strokovnjak dr. ing. Milan Vidmar. 
Ko je elektrarna začela obratovati, bi
si morala po takratni zakonodaji pri-
skrbeti še koncesijo za obratovanje, ki
je še ni imela. Ker so bile vložene pri-
tožbe proti podelitvi koncesije, je vse

kazalo, da bo hidroelektrarna Završni-
ca morala svoje obratovanje ustaviti.
Zadnjo besedo je izreklo avstrijsko voj-
no ministrstvo, ki je zahtevalo, da elek-
trarna obratuje in daje tok tovarni
elektrod na Blejski Dobravi. Te so bile
za armado, ki se je tedaj vojskovala na
mnogih frontah, nadvse pomembne.
Po isti trasi kot 10 kV daljnovod Zavr-
šnica-Bled in tovarne elektrod na Blej-
ski Dobravi je bil do teh transforma-
torskih postaj speljan telefon z bakre-
nim vodnikom prereza 10 kvadratnih
milimetrov. Telefonsko zvezo lahko
štejemo tudi za začetek telekomunika-
cij v elektrogospodarstvu. 
Z zgraditvijo daljnovodov in omrežja
najprej do Bleda z odcepi v Gorje in
Zasip, na sever do Jesenic ter proti spo-
dnjemu delu Gorenjske do Begunj je
stekla javna elektrifikacija v širšem ob-
segu v zgornjem delu Gorenjske. Elek-
trifikacija krajev zgornje Gorenjske s
približno 50 kilometrov daljnovodov
10 kV in 50 kilometrov omrežja, pri-
ključnega na 35 transformatorskih po-
staj, pomeni začetek splošne elektrifi-
kacije na Gorenjskem.
Petindvajsetega avgusta 1915 so bile
KDE postavljene na trgovsko podlago
in protokolirane pod imenom Kranj-
ske deželne elektrarne, javno podjetje
za proizvajanje, prenos in razdeljeva-
nje električne energije ter gradnjo
električnega omrežja.

Drago Papler
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Dogodka izpred 90 let:
25. februar 1915 in 25. avgust
1915 imata tolikšen pomen,
da bi bila primerna kot zaznamova-
nje dneva slovenskega elektro-
energetskega sistema, ki povezuje
proizvodnjo, prenos in distribucijo
električne energije. Potem ko je bil
pred poldrugim desetletjem ukinjen
10. julij kot dan elektrogospodarstva
v spomin na rojstni dan Nikole Tesla,
bi si slovenski elektroenergetski 
sistem zaslužil svoj zgodovinski 
praznik s simbolnim in trajnim za-
znamovanjem. 
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rajna bolečina povzroča bolniku
resne telesne, vedenjske, duševne
in socialne motnje.
Bolniki, še posebej tisti s kronično

bolečino, pogosto zaradi strahu pred
povečanjem bolečine in poškodbo pre-
kinejo s fizično dejavnostjo. Posledica
je slabša gibljivost sklepov, slabša mišič-
na moč in vzdržljivost. Mišice oslabijo,
telesna vzdržljivost se slabša in v kon-
čni fazi lahko privede do fizične de-
kompenzacije.
Bolečina v križu je pogosta. Osemdeset
odstotkov ljudi ima vsaj enkrat v življe-
nju bolečine v križu, 25 odstotkov za-
poslenih pa ima težave vsaj enkrat na
leto. Bolečina v križu je simptom bolez-
ni in ne bolezen sama po sebi. Vzrokov
za bolečino v križu je več. Najpogoste-
je je bolečina v križu simptom bolezni
hrbtenice. Redkeje je vzrok za boleči-
no v križu bolezen drugih organov. Bo-
lečina v križu je torej pogost vzrok za
obisk zdravnika in bolniške odsotnosti
in je po pogostnosti takoj za prehladni-
mi obolenji. 
Največkrat so vzrok za bolečine v križu
bolezni hrbtenice. Še posebej spodnji
del hrbtenice je zaradi pokončne drže
in vsakodnevnih dejavnosti močno
(pre)obremenjen. Še večje so te obre-
menitve hrbtenice pri težjih fizičnih
delih, med dvigovanjem in prenaša-
njem težjih bremen ter pri delih v pri-
silnih držah. Neugodne so tudi daljše
statične obremenitve, na primer dolgo-
trajno sedenje, vožnje z avtomobilom
ipd., ter vibracije. Obremenitve hrbte-
nice so velike tudi pri športnikih, ki
vsak dan intenzivno trenirajo. »Obra-
bo« hrbtenice ugotavljamo že zgodaj,
po tridesetem ali celo dvajsetem letu
starosti. Medvretenčne ploščice se za-
radi velikih obremenitev pospešeno

starajo, degenerirajo. Lahko pride do
izbočenja medvretenčne ploščice, kar
imenujemo hernija. Če izbočenje med-
vretenčne ploščice pritiska na živce, se
bolečina iz križa širi po nogah navzdol
vse do stopala. Najpogostejša so izboče-
nja medvretenčnih ploščic v spodnjem
delu ledvene hrbtenice, bolniki pa so
stari med 20 in 50 let. Večina izbočenj
medvretenčne ploščice se pozdravi
konservativno, to pomeni brez operaci-
je. Le v hujših primerih je potrebna
operacija.
Bolečino v križu lahko povzročajo tudi
druge bolezni hrbtenice: zoženje hrb-
tenjačnega kanala (stenoza), zdrs vre-
tenca, poškodba - udarec, nateg, zlom;
vnetja, huda osteoporoza ...
Bolečina v križu se poleg bolečin v
sklepih pojavlja tudi pri revmatskih
obolenjih ter pri slabi drži. Poleg bo-
lezni hrbtenice so lahko vzrok za bole-
čino v križu tudi bolezni drugih orga-
nov in organskih sistemov: bolezni pre-
bavil, sečil, prostate, ginekološke bole-
zni, bolezni kolka, velikih žil in sin-
drom fibromialgije.
Za uspešno zdravljenje bolečine v kri-
žu je pomembno opredeliti vzrok za

bolečino, zato je predvsem pri kroni-
čnih bolnikih treba opraviti preiskave
in pregled pri specialistu (ortopedu,
revmatologu, fiziatru).

Zdravljenje bolečin 
v Zdravilišču Dolenjske Toplice

Večina bolnikov z bolečino v križu je
uspešno zdravljena konservativno, to-
rej brez operacije. Ob nenadni hudi
bolečini v križu priporočamo kratko-
trajen počitek v postelji, ki pa ne sme
trajati dlje kakor nekaj dni. Bolniki naj
v tem času redno jemljejo analgetike,
ki jih je na trgu veliko vrst. Ko je naj-
hujša bolečina mimo, je priporočljiva
rehabilitacija v našem zdravilišču v
Dolenjskih Toplicah. V Zdravilišču Do-
lenjske Toplice uporabljamo za zdrav-
ljenje bolečine v križu vse metode in
postopke fizikalne medicine, vključno
z naravnim dejavnikom - termalno vo-
do, ki ugodno vpliva na zdravljenje.
Med drugim potekajo v zdravilišču tu-
di učne delavnice oziroma predavanja
o vzrokih bolezni, načinih zdravljenja,
preprečevanju poslabšanja ...
Goste obveščamo o ukrepih, ki zmanj-
šajo obremenitve hrbtenice pri delu
doma in na delovnem mestu, o kori-
stnih in morebitnih škodljivih učinkih
različnih rekreativnih športov. Zaradi
ekonomskih učinkov je preventiva teh
bolezni zanimiva tudi za delodajalce in
plačnike zdravstvenih storitev.

Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.

Bolečina je opredeljena kot neprijetna čutna in čustvena
izkušnja, povezana z dejansko ali možno okvaro tkiva. 
Je subjektivno neprijetno doživetje, povezano s čustvi.

NAJPREJ JE ZDRAVJE

BOLEČINA
V KRIŽU

T
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Program za zdravljenje
revmatskih obolenj.

Program je vsebinsko zelo bogat in
cenovno ugoden, saj vkljuËuje veliko
zdravstvenih storitev, za zdravljenje in
lajπanje bolezni (pregled pri specialistu
fiziatru, 6-krat individualna gimnastika
(vaje za hrbtenico), podvodne masaæe,
vsak dan skupinska telovadba, 6-krat
parafango za hrbet).

Informacije in rezervacije:
tel.: 07 39 19 400, 39 19 500

booking.dolenjske@krka-zdravilisca.si
www.krka-zdravilisca.si
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o je bilo 8. februarja 1895, Pla-
ninski vestnik pa je izšel kot glasi-
lo Slovenskega planinskega druš-
tva (SPD) v Ljubljani. Planinski

vestnik se je v svoji prvi številki pred-
stavil javnosti z naslednjim progra-
mom: »Da slovensko planinsko društvo
doseže svoj namen, sklenil je odbor
»Sl. pl. dr.« od leta 1985. počenši izda-
vati blagemu planinoslovstvu posvečen
mesečnik, kateri bode objavljal zanim-
ljiva predavanja in različne planino-
slovne spise in slike ... donašal različne
društvene vesti in domače in tuje turi-
stične in planinoslovne novice ter tudi
poročal o delovanju Slovenskega pla-
ninskega društva ... priobčevali bode-
mo tudi životopise znamenitih sloven-
skih hribolazcev iz prejšnjih časov. Na-
men našemu časopisu pa je vzbujati za-
nimanje za slovenske gore, planine in
kraški svet ter vnemati za turistiko in
delovanje Slovenskega planinskega
društva«. 
Planinski vestnik velja za najstarejšo
revijo, ki v slovenskem jeziku nepreki-
njeno izhaja že od ustanovitve 1895.
Resda je v obdobju druge svetovne voj-
ne revija izhajala v daljših presledkih -
prenehala pa ni. Za zelo kratek čas je
spremenila ime (takoj po drugi svetov-
ni vojni »Gore in ljudje«), vendar pa je
zasidrana v slovenskem kulturnem
prostoru kot revija z veliko in častivred-
no tradicijo. Planinski vestnik po po-
menu presega okvire planinske organi-
zacije, ki je izdajatelj, in planinstva kot
prostočasne dejavnosti. Že od vsega za-
četka je bil zasnovan kot izobraževalna
revija, ki objavlja vsebinsko zelo razno-
like članke, povezane z gorskim sve-
tom. V času, ko je planinstvo bistveno
pripomoglo h krepitvi slovenske nacio-
nalne zavesti, je prav pri tem Planinski

vestnik odigral zelo pomembno vlogo.
V reviji so svoje prispevke (bodisi stro-
kovne bodisi literarne) objavljali mno-
gi ugledni Slovenci. Planinski vestnik
pa je odigral pomembno vlogo tudi pri
razvoju gorniške fotografije.
V vseh obdobjih je bil Planinski ve-
stnik ogledalo dela planinske organiza-
cije in gorniške kulture, izraz splošnih
razmer in duševnega doživljanja gora
Slovencev. V prvem obdobju (pred I.
svetovno vojno) je revija poleg ideje
planinskega udejstvovanja imela še
izrazito narodno ozaveščevalno vlogo
pri zaščiti naših gora pred agresivnimi
nemškimi težnjami, med obema vojna-
ma je postala zgodovinski zapisnik pla-
ninskih dogodkov in podvigov, pre-
dvsem v domačih gorah, po drugi vojni
pa je začela spremljati tudi razvoj pla-
ninstva in alpinizma po svetu, še pose-
bno v luči izjemnih uspehov slovenske-
ga alpinizma v tujih gorah, predvsem v
Himalaji.

Danes poskuša Planinski vestnik slediti
evropskim trendom. Je vsebinsko ra-
znovrstna revija, saj objavlja najpo-
membnejše informacije o dogajanjih v
planinstvu, od organizacijskih, društve-
nih in gospodarskih do športnih, odpra-
varskih in drugih. Prinaša predloge za
izlete ter opise alpinističnih vzponov,
prispevke o varstvu naravne in kulturne
dediščine v gorskem svetu, leposlovne
prispevke in pesmi ter slovstvene ocene,
nasvete o opremi, varni hoji in pleza-
nju, predloge za obiske tujih gora, tre-
kinge, turno smučanje itn. Vse to je do-
kumentirano s kakovostnimi barvnimi
fotografijami. Skratka, Planinski ve-
stnik je revija, namenjena vsem ljubite-
ljem gorskega sveta in narave, obenem
pa tudi obveščevalec o bogati dejavnosti
Planinske zveze Slovenije.

Vladimir Habjan

Ta mesec ne moremo mimo jubileja najstarejše slovenske
revije - Planinskega vestnika - saj gre za izjemen slovenski kulturni
dogodek. Pred 110 leti je namreč izšla prva številka te revije.

PLANINARJENJE

Visok jubilej
najstarejše slovenske revije

T
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Če v sebi ne bomo našli
prostora za naravo,

v naravi ne bomo našli
prostor zase.

Niko Brumen
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