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Za varnost zaposlenih dobro poskrbljeno

Za varnost zaposlenih je sodeË po izjavah odgovornih v posameznih podjetjih in statistiËnih πtevilkah ustrezno poskrbljeno,
saj se πtevilo delovnih nesreË veËidel zmanjπuje. ©e posebej razveseljivo je, da je vse manj tudi takπnih poπkodb, ki bi jih lahko oznaËili za teæje. Seveda pa nekaj manevrskega prostora za
dodatno izboljπanje razmer πe vedno ostaja odprtega.
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Velik vpliv Save na proizvodnjo NEK
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Prihodnost je v zdruæeni distribuciji

Po veË kot dolgotrajnih pripravah in πtevilnih zapletih naj bi
Nacionalni energetski program konËno doæivel obravnavo v
parlamentu, saj je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo julija pripravilo predlog pribliæno sto strani obsegajoËega dokumenta in ga poslalo v nadaljnjo obravnavo. Na ministrstvu poudarjajo, da je Ëasa za pripombe πe dovolj, Ëeprav je omenjeni
dokument priπel na plano ravno v Ëasu poletnih poËitnic.

Z uradno slovesnostjo je 15. julija Elektro-Slovenija zaznamovalo zaËetek uresniËevanja letoπnjega najveËjega naloæbenega
projekta, dograditev 400/110 kV RTP DivaËa. Z omenjeno investicijo se bodo bistveno izboljπale napajalne razmere na Primorskem, precej se bodo zmanjπale tudi izgube pri prenosu,
hkrati pa naj bi z razπiritvijo DivaËe odprli tudi moænosti za
postavitev novih komercialnih povezav proti Italiji, za katere je
veliko zanimanja.
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V ©oπtanju pospeπeno potekajo obnovitvena dela na petem, najveËjem tamkajπnjem bloku, ki so jih πe zlasti vzdræevalci nestrpno priËakovali. Omenjeni blok je namreË od zadnje naËrtovane
zaustavitve obratoval veË kakor trideset tisoË ur, kar je precej
veË od sprejetih standardov. Zato ne preseneËa, da je dolgotrajno obratovanje na vseh kotlovskih napravah pustilo precej sledov.

Huda poletna suπa in z njo povezan nizek vodostaj reke Save
nima posledic samo na proizvodnih rezultatih Savskih elektrarn, temveË negativno vpliva tudi na proizvodnjo v jedrski
elektrarni Krπko, ki savsko vodo izrablja za hlajenje bistvenih
komponent. Reπitev problema bi lahko bila tudi gradnja dodatnih hladilnih stolpov.
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Eno osrednjih odprtih vpraπanj, ki mu Sindikat dejavnosti delavcev energetike Slovenije v zadnjem Ëasu namenja πe posebno
pozornost, je zagotovo tudi prihodnja usoda slovenskih distribucijskih podjetij, ki naj bi se prva znaπla na udaru privatizacijskih procesov. SDE v zvezi s tem odloËno podpira ustanovitev enovitega holdinga distribucije, ki bi se pozneje lahko povezal tudi s holdingom Slovenske elektrarne v enovit koncern.
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Letoπnje poletje, ki se je s pogostimi dnevnimi temperaturami preko trideset stopinj pokazalo πe kot posebej
vroËe, bi morali vzeti za resno opozorilo, da se je naπe
podnebje v zadnjih letih oËitno bistveno spremenilo in
da lahko zato v prihodnjih letih priËakujemo πe veË izrednih dogodkov v obliki dolgotrajne suπe, nenadnih
neurij, ruπilnih vetrov in poplav.
Za del teh podnebnih sprememb smo zagotovo krivi tudi
sami s svojim dosedanjim maËehovskim ravnanjem do
okolja, zato nas lahko veseli, da je v zadnjem Ëasu vsaj v
Evropi vendarle opaziti veËjo skrb za okolje in pripravljenost, da naËelne odloËitve podprejo tudi s konkretnimi
uredbami in denarnimi sredstvi. ©e bolj razveseljivo pa
je, da postaja dejavna izvajalka tovrstnih ukrepov tudi
Slovenija in da smo vse bolj pogosto priËa razliËnim novicam, ki potrjujejo, da smo evropsko okoljevarstveno
politiko sprejeli povsem za svojo. Tako je denimo vlada
pred kratkim sprejela odloËbo o oprostitvi plaËila troπarin za biogoriva, æe nekaj let spodbujamo naloæbe v poveËanje energetske uËinkovitosti in imamo razvejano
mreæo svetovalnih pisarn, izdelani so projekti izrabe vetrne in drugih obnovljivih virov energije in pripravljamo se na prevzem modela trgovanja z emisijami oziroma z zelenimi certifikati. Spodbudno je tudi, da smo na
nekaterih podroËjih celo korak pred najrazvitejπimi evropskimi dræavami in da nam zanimivih zamisli tudi za
naprej ne zmanjkuje. Nekaj jih je bilo sliπati tudi na julijskem neformalnem sreËanju evropskih okoljskih in
energetskih ministrov v italijanskem Montecatiniju, ki se
ga je udeleæil tudi minister mag. Janez KopaË. Na sreËanju so skuπali najti odgovor na vpraπanje, kako se boriti
proti globalnemu segrevanju ozraËja ter hkrati zadostiti
naraπËajoËim potrebam po energiji in zaπËititi konkurenËne prednosti evropskega gospodarstva. Pri tem so se
vnoviË zavezali k doslednemu spoπtovanju Kjotskega
protokola o podnebnih spremembah in obljubili, da bodo skuπali πe uËinkovitejπe povezati zmanjπevanje emisij
toplogrednih plinov z razvojem novih, do okolja prijaznih tehnologij.
In Ëeprav bo pravi uËinek vseh teh dejavnosti mogoËe
oceniti πele Ëez nekaj deset let, je najpomembnejπe, da
ukrepamo takoj, saj lahko le tako prepreËimo, da bi bila
povzroËena πkoda πe veËja. Kdo ve, mogoËe pa bo takπnemu naπemu pozitivnejπemu ravnanju z okoljem znala
prisluhniti tudi narava in nas v prihodnje dobroduπno
prikrajπala za nekaj svoje jeze.
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A VARNOST ZAPOSLENIH
DOBRO POSKRBLJENO

tema meseca

Po statistiËnih podatkih v Sloveniji vsako leto zaradi bolniπkega staleæa izgubimo 2,5 milijona koledarskih dni, vsak dan pa je na bolniπki pribliæno
37 tisoË zaposlenih. Vsekakor osupljive πtevilke, ki
imajo svoje posledice tudi na finanËni strani in negativno vplivajo na sploπno blaginjo dræave.
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razvitih dræavah zato
varnosti in zdravju pri
delu namenjajo vse veË
pozornosti, saj se podjetja zavedajo, da pozitiven odnos
do zdravju manj πkodljivih delovnih mest in prijaznejπega delovnega okolja za zaposlene ne
prinaπa le stroπkov, ravno nasprotno, dolgoroËno lahko celo
pomembno vpliva na izboljπanje
poslovnih rezultatov. Kakπne so
trenutne razmere na tem podroËju v elektrogospodarstvu, se poπkodbe pri delu zmanjπujejo ali
poveËujejo in z njimi tudi πtevilo
bolniπkih dni, katere preventivne
ukrepe izvajajo v podjetjih in
kakπne so ugotovitve odgovornih
v podjetjih za zdravje in varstvo
pri delu, so bila osrednja vpraπanja, s katerimi smo se tokrat napotili po odgovore v posamezna
podjetja.

V

πkodb, Ëeprav ni pravega zagotovila, da bodo takπni pozitivni rezultati ostali zapisani tudi ob koncu leta, saj lahko ena sama resnejπa poπkodba precej spremeni
celotno sliko. Pri tem je zanimivo, pravi Tomaæ Drnovπek, da se
manj kakor polovica dogodkov
zgodi na delovnem mestu, preostale pa v okoliπËinah, kjer podjetje nima nikakrπnega vpliva.
Da podjetje dobro skrbi za izvajanje preventivnih in varnostnih
ukrepov, potrjuje tudi podatek,
da odkar je bilo ustanovljeno
prenosno podjetje, ni bilo poπkodb z elektriËnim tokom, ki bi
imele tudi najhujπe posledice.
DrugaËe pa med vzroki za poπkodbe izstopajo padci, udarci in
stisnine, pri Ëemer je prave vzroke pravzaprav teæavno opredeliti. Deloma bi lahko tovrstne po-

Na Elesu v prvi polovici
leta manj poπkodb

©tevilo poπkodb v letu 2001

Na Elesu so po besedah varnostnega inæenirja, ki je v podjetju
pristojen za nadzor in izvajanje
ukrepov, povezanih z zdravjem
in varstvom pri delu, Tomaæa Drnovπka, do konca letoπnjega junija imeli le 9 dogodkov, ki se
obravnavajo kot poπkodbe na delu, in πe tu so se neposredno v povezavi z delom zgodile le πtiri nesreËe, pet pa se jih je pripetilo na
poti na delo oziroma z dela. Letoπnji rezultati so ugodnejπi od tistih
iz minulih let tudi po kriterijih
πtevila izgubljenih dni na poπkodbo, resnosti in pogostosti po-

πkodbe pripisali slabi organizaciji posameznega konkretnega dela
in neprevidnosti posameznikov.
V vsakem primeru pa velja, da
osebna varovalna sredstva, ki sicer nesreË pri delu ne morejo v
celoti prepreËiti, lahko precej
ublaæijo njene posledice. Sicer pa
statistiËni podatki za zadnjih pet
let kaæejo, da πtevilo poπkodb v
Elesu na leto niha med deset in
petindvajset oziroma, da πtevilo
poπkodb na samem delu ostaja
pribliæno na isti ravni, veËa pa se
πtevilo poπkodb na poti na delo in
z dela in tudi resnost teh poπkodb, kar se negativno odraæa
na πtevilu izgubljenih delovnih
ur. Tako je bilo lani v Elesu skupaj 25 poπkodb pri delu, od tega
10 na poti na delo oziroma z dela,
skupaj pa je bilo izgubljenih 605
delovnih dni ali dobrih 24 dni na
poπkodbo. Zaradi bolniπkih odsotnosti je bilo leta 2002 izgubljenih veË kakor 4 odstotke vseh delovnih ur, kar je bilo najveË v
zadnjih πtirih letih. Vzroke pa gre
iskati predvsem v dejstvu, da so
bili nekateri zaposleni zaradi hudih bolezni veË mesecev odsotni.
Eles v okviru preventivnih ukrepov redno izvaja usposabljanja

vir: Urad RS za varnost in zdravje pri delu

πt. poπkodb
πt. poπkodb/1000 zaposlenih

æenske

moπki

skupaj

4.466

17.018

21.484

12,5

39,2

27,1

V letu 2001 je bilo v Sloveniji registriranih 25.176 poπkodb
pri delu oziroma 31,8 poπkodb na tisoË zaposlenih, od tega
34 s smrtnim izidom kar je 4,29 umrlih na 100.000 zaposlenih . Na delu se je pripetilo 21.484 poπkodb pri delu oziroma
27,1 na tisoË zaposlenih. Na poti na oziroma na poti z dela pa
se je pripetilo 14,7 odstotkov poπkodb pri delu.
V tabeli so prikazani podatki o poπkodbah pri delu, ki so
nastale pri opravljanju dela in na sluæbeni poti. Podatki torej ne vsebujejo poπkodb na poti na delo in z dela. Prav tako v
podatkih niso vkljuËene poπkodbe s smrtnim izidom.
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zaposlenih za varno delo, pri Ëemer se ga vzdræevalci, ki so tudi najbolj izpostavljena skupina,
udeleæujejo najmanj enkrat na
dve leti, redno potekajo tudi pregledi delovne opreme, zaposleni
pa se udeleæujejo tudi rednih
zdravstvenih pregledov, ki so zopet bolj pogosti za vzdræevalce,
drugi pa pridejo na vrsto pribliæno na vsakih pet let.

Najbolj ogroæeni
nereπeni

Tudi v Dravskih elektrarnah se
πtevilo poπkodb æe nekaj let bistveno ne spreminja, pri Ëemer
pa je, kot je poudaril vodja sluæbe za varstvo pri delu in varstvo
pred poæarom Franc Kocbek, razveseljivo, da so v prvi polovici
tega leta imeli le πtiri poπkodbe,
od tega le dve klasiËni delovni poπkodbi, ena pa se je pripetila na
sluæbeni poti in druga na poti v
sluæbo.
Tudi drugaËe so v primerjavi z
drugimi slovenskimi podjetji statistiËni rezultati na Dravskih
elektrarnah precej ugodni, saj so
denimo leta 2001 imeli 15 poπkodb, od tega je bila le ena teæja,
leta 2002 pa 12, od tega prav tako eno teæjo. Zaradi tega so leta
2001 izgubili 2.736 delovnih ur,
lani 2.304 delovnih ur in letos doslej 648 ur. Med vzroki poπkodb,
ki so tudi na Dravskih elektrarnah pogostejπe med vzdræevalci
(80 odstotkov vseh poπkodb), so
predvsem razliËni padci in udarci, letos pa so zaznali tudi eno poπkodbo med varjenjem, imeli so
prometno nesreËo in en zlom gleænja. Da so podatki glede na zahtevnost in obseg del na Dravi zadovoljivi, gre, pravi Franc Kocbek, zasluga nedvomno tudi nenehnemu izobraæevanju in izpopolnjevanju vseh zaposlenih, ki
je urejeno z notranjim dokumentom. Tako gredo vsi zaposleni
skozi razliËne izobraæevalne oblike, prilagojene specifiËnim delovnim skupinam, najmanj enkrat
na dve leti. Letos so izpeljali poseben izobraæevalni program o
varstvi in zdravju pri delu tudi za
poslovodstvo, izpeljali so teoretiËno in praktiËno usposabljanje
za vse proizvodne delavce, tako
da je teËaj opravilo 197 zaposlenih, 70 delavcev pa se je udeleæilo tudi posebnega usposabljanja
za delo z nevarnimi snovmi. Precej pozornosti namenjajo tudi re-

brez varovalke

Na Dravi doslej
le πtiri poπkodbe

Kot lahko razberemo iz besed najbolj odgovornih
za varstvo in zdravje pri delu po druæbah elektrogospodarstva, je za varnost in zdravje v naπi
panogi dobro poskrbljeno. Za to kaæe pohvaliti
tako razumevanje vodstev kot dobro delo odgovornih za varstvo in zdravje pri delu. Odprto pa
ostaja od nekdaj nereπeno vpraπanje zahtevnih
del na viπini pri distribuciji in pri prenosu.
Bili so Ëasi, ko se je ta problem poskuπal urediti
skupaj, ko se je urejal problem delavcev v NE Krπko. Ti so vztrajali in edini v sistemu ustrezno reπili delo v posebnih razmerah s takratno benefikacijo posameznih delovnih mest. Drugi so obupali na pol poti. Delavce in invalide, ki ne morejo veË opravljati viπinskih del in del z bremeni,
prerazporejajo na druga dela, kjer so ti delavci
tako ali drugaËe zaposleni. Sistem, ki je lahko
uporaben, dokler ne pride trg s svojimi zahtevami. Naenkrat se je zaËelo preπtevati zaposlene za
vsako delo in povsod. Delavce, ki niso veË sposobni opravljati dela, za katerega so bili zaposleni in
usposobljeni, bo vedno teæe stroπkovno pokriti.
Razvoj tehnologije je pripeljal do tega, da je vse
manj administrativnega in pisarniπkega dela in
vse manj alternativnih moænosti za zaposlitev delavcev, ki ne morejo veË na drogove, ker jih moti
viπina in podobno.
Beneficirane dobe ni veË, je pa plaËevanje prispevka za obvezno poklicno zavarovanje, ki omogoËa delavcem, ki delajo v posebnih delovnih razmerah, predËasen odhod v pokoj. Sociale bo tudi
v naπih podjetjih vedno manj, ker ne bo denarnih moænosti zanjo, zato bi kazalo ponovno sproæiti akcijo za oceno zahtevnosti tistih del, kjer delajo delavci v posebnih razmerah in so najbolj
varstveno in zdravstveno ogroæeni. Podatkov in
analiz je po druæbah dovolj, volja pa tudi mora
biti, ne nazadnje gre za delavce, ki so vitalnega
pomena za naπo panogo. Seveda pa je treba v akcijo pritegniti vse, v prvi vrsti sindikat. Zakaj pa
se je ne bi lotil prav slednji, navsezadnje smo
vanj vËlanjeni delavci vseh panog in druæb. Delo
bi bilo treba zaËeti æe vËeraj.

Minka Skubic
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dnim zdravstvenim pregledom,
tako da so ti za vse tiste, od katerih je odvisna varnost drugih,
kot so denimo viliËaristi, vozniki
tovornih vozil in upravljalci æerjavov, obvezni vsako leto, doloËene skupine bolj izpostavljenih
ljudi v podjetju zdravnika obiskujejo na dve leti, vsi zaposleni
pa so preventivnih pregledov deleæni na tri leta. Letos bodo 20 zaposlenih poslali tudi na medicinsko programiran aktivni oddih v
Lendavske toplice, pri Ëemer je
deset zaposlenih v Lendavi æe bilo, deset pa jih bo tja odπlo jeseni. Nasploh je treba reËi, poudarja Franc Kocbek, da ima vodstvo Dravskih elektrarn za tovrstne ukrepe, izobraæevanja in
preventivne akcije izjemen posluh. Tako dejavnemu razreπevanju vpraπanj, povezanih z varstvom pri delu, pa gre pripisati
tudi zasluge, da se πtevilo poπkodb in izgubljenih delovnih ur
poËasi, a vztrajno zniæuje.

Varno delo v TE ©oπtanj

4

V TE ©oπtanj uresniËujejo politiko varnosti in zdravja pri delu
skladno s smernicami in zahtevami Zakona o varnosti in zdravju
pri delu - ZVZD in izvrπilnimi
predpisi, ki iz zakona izhajajo.
Organizirano imajo Sluæbo za
varstvo pri delu in poæarno varnost, ki v skladu z omenjenim zakonom uresniËuje ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. Sem sodijo tudi prepreËevanje nevarnosti pri delu, obveπËanje in usposabljanje delavcev
ter zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev. VeËji del nalog s
podroËja varnosti in zdravja pri
delu opravljajo sami, pri nekaterih nalogah pa sodelujejo tudi z
zunanjimi izvajalci. Kot pravi
vodja sluæbe Franc PoliËnik. morajo delavci spoπtovati in izvajati
ukrepe za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu. Delavci iz
njegove sluæbe opravljajo redne
vsakodnevne obhode po podjetju
in tako nadzirajo delo ter delavce
opozarjajo na morebitne nepravilnosti. Skladno s 15. Ëlenom
Zakona o varnosti in zdravju pri
delu v elektrarni zagotavljajo zaposlenim sredstva in opremo za
osebno varnost pri delu, ki jo dobijo ob nastopu dela in potem periodiËno vsako leto. Vrsto in koliËino osebnih zaπËitnih sredstev
ter Ëasovne roke za zamenjavo

doloËa notranji razdelilnik osebnih zaπËitnih sredstev, ki so ga
izdelali na podlagi ugotovljenih
obremenitev in πkodljivosti na
posameznih delovnih mestih iz
ocene tveganja. S to oceno so tudi ugotovili, da v termoelektrarni
ni posebno teækih in zdravju πkodljivih del, ki bi zahtevala obvezno poklicno zavarovanje delavcev, skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Izobraæevanje s podroËja varstva
pri delu imajo organizirano v podjetju tako, da usposabljajo delavce ob sklenitvi delovnega razmerja oziroma razporeditvi na
drugo delovno mesto. Na vsaki
dve leti pa teoretiËno in praktiËno usposabljajo delavce sektorjev obratovanja, tehnike in vzdræevanja ter v kuhinji pri tistih, ki
delajo na delovnih mestih z veËjo
nevarnostjo za poπkodbe in
zdravstvene okvare. Usposabljanja se udeleæuje okrog 450 delavcev in ga izvajajo v sodelovanju z
zunanjo institucijo. Program usposabljanja izdela inæenir za varstvo pri delu in je prilagojen posebnostim delovnega mesta. V
elektrarni imajo organiziran svet
delavcev, ki sodeluje pri obravnavi tem, ki se dotikajo zagotavljanja varnega in zdravega dela.
Glede na velikost in zahtevnost
objekta obËasno za elektrarniπko
ograjo potekajo dela, o katerih je
treba prej obvestiti inπpekcijo
dela. V zadnjih letih je bil tak
primer gradnja Ëistilne naprave
petega bloka. Inπpekciji pa prijavijo tudi remontna dela na vseh
petih blokih. Tako so prijavili tudi letoπnjega na petem bloku, ki
poteka prav v tem Ëasu. Zaradi
vrste zahtevnih del, ki jih opravljajo zaposleni v TE©-u, imajo z
delovnim programom, ki ga izdela odgovorna oseba, natanËno
predpisane zahtevane varnostne
ukrepe, ki jih je treba udejaniti
pred zaËetkom del. Te zahteve
odgovorni tako resno izvajajo in
delavci enako resno spoπtujejo,
da Franc PoliËnik, ne pozna primera, ko bi delavec zaradi nevarnosti ali neuresniËenih varnostnih ukrepov odklonil delo.
Vzrok za to je verjetno tudi v prizadevnem sodelovanju pri obveπËanju in opozarjanju na morebitne pomanjkljivosti za njihovo
zdravje. V elektrarni so imeli v
zadnjih petih letih povpreËno po

33 nesreË pri delu na leto. NajveË
se jih je zgodilo v sektorju tehnike in vzdræevanja, kjer so razliËna elektro in strojna vzdræevalna dela, in v sektorju obratovanja pri upravljanju in kontroli
razliËnih naprav, kjer je zaradi
narave dela tudi najveËja moænost, da se delavec poπkoduje.
O zahtevnosti dela v TE ©oπtanj
govori tudi podatek, da imajo
kar 162 delovnih mest, na katerih delavci med drugim opravljajo tudi delo na viπini, in za ta dela so potrebne posebne zdravstvene zahteve, ki jih delavci teæko izpolnjujejo do upokojitve. Za
ta in tem podobna dela se na podlagi zahtevka delavca ali njegovega leËeËega zdravnika sproæi
postopek za ocenitev delovne
zmoænosti delavca. »e invalidska
komisija pozitivno reπi zahtevek
in ko odloËba komisije postane
pravnomoËna, podjetje delavcu
ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto, ki ustreza
njegovim delovnim sposobnostim. Sicer pa imajo v elektrarni
urejene zdravstvene preglede zaposlenih skladno s Pravilnikom o
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, na podlagi katerega se delavci poπiljajo na ustrezne preventivne preglede v ustreznih Ëasovnih rokih. V ©oπtanju
prav zdaj izbirajo ustreznega pooblaπËenega zdravnika za njihove delavce.

Pri SENG teæko
zaposljivi starejπi
Pri Soπkih elektrarnah, kjer je
za varnost in zdravje pri delu odgovoren Lojze IsteniË, imajo primerno celovito politiko na podroËju varnosti in zdravja. NajveËje
pomanjkljivosti, ki jih Lojze IsteniË opaæa, se pojavijo pri preventivnem delovanju ob naËrtovanju
objektov in naprav. V podjetju
imajo za varnost in zdravje pri
delu organizirano posebno sluæbo, ki po potrebi najame zunanje
pooblaπËene organizacije. Sami
nadzorujejo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, opaæajo pa, da te ukrepe odgovorni preveËkrat tolerirajo.
Svoje zaposlene ustrezno strokovno izobraæujejo ob nastopu
dela in ob spremembah naprav,
na dve leti pa delavce, ki delajo
na mestih, na katerih je moænost
poπkodb in zdravstvenih okvar
veËja. Kljub zahtevnosti posame-
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znih del nimajo v sluæbi delavcev,
ki bi bili obvezno poklicno zavarovani (nekdanja beneficirana
delovna doba). Imajo pa dela na
objektih, za katere je treba pred
njihovim zaËetkom obvestiti inπpektorje dela. Kot pravi IsteniË,
sodijo v to kategorijo vsa dela, za
katera je po zakonu o graditvi
objektov treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za veËjo zaπËito
pravic delavcev v podjetju nimajo posebnega zaupnika, temveË to
delo opravlja svet delavcev. Zgodilo se je æe, da so delavci odklonili delo, ker naj bi jim grozila
nevarnost ali ker niso bili izvedeni predpisani varstveni ukrepi,
Ëeprav delavci sodelujejo pri
obveπËanju in opozarjanju na
morebitne pomanjkljivosti in
πkodljivosti za njihovo zdravje.
Æal pa je to sodelovanje πe vedno
preveË odvisno od njihovega trenutnega interesa. Zaposlovanje
starejπih delavcev, ki niso veË
sposobni opravljati doloËenih del
ali pa so delavni invalidi, je v
SENG pereËe in neurejeno kot v
celotnem elektrogospodarstvu.
©tevilo delavcev je omejeno,
ustreznega dela za tovrstne delavce pa ni. Glede na to, da v Novi Gorici nimajo niti v zdravstvenem domu zdravnika specialista
medicine dela, pri SENG πe nimajo urejenega statusa pooblaπËenega zdravnika, Ëeprav so
pred leti skupaj z nekaterimi
drugimi podjetji ustanovili ambulanto medicine dela. Delavcem
Soπkih elektrarn se na leto zgodi
od pet do osem delovnih nesreË,
od katerih sta ena do dve teæji,
smrtnih primerov pa na sreËo πe
niso imeli. NajveË poπkodb je pri
vzdræevalnih delih, kar je glede
na potencialno nevarnost razumljivo.

V NEK veË kakor
tretjina dodatno
obvezno zavarovanih
Kot pravi Rudi JaneæiË, vodja
sluæbe varnosti in zdravja pri delu, je v NE Krπko varnostna politika na podroËju varnosti in
zdravja pri delu na visoki ravni.
Vsi, s predsednikom uprave na
Ëelu, se zavedajo pomena varnosti in zdravja pri delu, kar za samo sluæbo pomeni polno podporo
predlaganim nalogam in njihovo
poznejπo uspeπno izvedbo. Namen delovanja njihove sluæbe je
varovanje æivljenja, zdravja in

delovne zmoænosti vseh zaposlenih v elektrarni in pa tudi zagotavljanje in upoπtevanje zakonskih zahtev in predpisov s podroËja varnosti in zdravja pri delu.
Varnostna filozofija podjetja je
zajeta v temeljnih dokumentih
uprave, kot sta notranje usmeritve in cilji NEK in izjava o varnosti z oceno tveganja NEK.
Dela s podroËja varnosti in
zdravja pri delu v elektrarni pokrivajo sami, le preglede strojev
in naprav ter periodiËne preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloπkih πkodljivosti v delovnem okolju opravljajo zunanji sodelavci.
Njihovi delavci morajo vedno
spoπtovati ukrepe varnosti in
zdravja pri delu, in sicer morajo
pri delu v tehnoloπkem delu elektrarne nositi Ëelado, delovno
obleko in delovne Ëevlje ter dodatno opremo, ki je predpisana v
delovnem nalogu, vse do posebne
varovalne opreme. Za uporabo
predpisane osebne opreme so odgovorni tako delavci sami kot vodje del. Slednji morajo priskrbeti ustrezno varovalno opremo in
preverjati njeno uporabo. Vodja
sluæbe mora zagotoviti sredstva
za nabavo ustrezne opreme in
nadzirati njeno uporabo pri delu,
sluæba varstva pri delu obËasno
nadzira spoπtovanje predpisanih
ukrepov, vodje organizacijskih
enot so dolæni obËasno nadzirati
dela in izpolnjevati obrazce, s katerimi se prijavijo odstopanja ali
pa vpiπejo pohvale, ter poskrbeti
za odpravo pomanjkljivosti.
NE Krπko je edina elektrogospodarska druæba, ki je leta 1994
znala uvrstiti svoja zahtevna delovna mesta v beneficirano delovno dobo. Danes je zanje obvezna
vkljuËitev v dodatno pokojninsko zavarovanje. Delovna mesta,
ki so posebno teæka in zdravju
πkodljiva, in dela, ki jih po doloËeni starosti ni veË mogoËe uspeπno opravljati, imajo razvrπËena
v deset skupin in na njih dela 450
zaposlenih. Na podlagi 282. in
430. Ëlena zakona o pokojninskem zavarovanju se v obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje vkljuËujejo delavci, ki so delali na omenjenih delovnih mestih
in imajo manj kakor 25 let pokojninske dobe. Takih delavcev je v
elektrarni okrog 270.
Kot pravi Rudi JaneæiË, se delavci po predhodnem samoizobraæevanju in na podlagi tveganja ter

evidence usposabljanja udeleæijo
teoretiËnega in praktiËnega usposabljanja v elektrarniπkih uËilnicah. Usposabljanje je zdruæeno z
veË zakonsko doloËenimi podroËji (varnost in zdravje pri delu,
poæarna varnost, ravnanje z nevarnimi kemikalijami ...), iz katerih mora vsak delodajalec delavce teoretiËno in praktiËno usposabljati. Usposabljanje opravlja strokovnjak s posameznega
podroËja, hkrati pa mu ob tem
delavci lahko povedo, kakπne so
obratovalne izkuπnje. Po konËanem teoretiËnem izobraæevanju
je preskus znanja. O vsem tem
vodijo natanËno evidenco. TeoretiËnem delu sledi praktiËni del,
za kar so odgovorni vodje del. V
tem delu prikaæejo uporabo posebne osebne zaπËitne opreme, njene pravilne namestitve, uporabo
razliËnih instrumentov ter naprav. Za posebno nevarna dela
organizirajo dodatna usposabljanja. Pred vsakim remontom za
vse vodje in koordinatorje del
opravijo dodatno usposabljanje
iz vseh pomembnih podroËij za
varno izvedbo del. Prilagojeno
izobraæujejo tudi vse pogodbene
delavce NEK in πtudente na
obvezni delovni praksi.
V elektrarni imajo kar nekaj nevarnih del, ki jih morajo skladno
z zakonom prijaviti inπpekciji dela, ter tudi nekaj gradbenih del,
ki jih morajo prijaviti inπpektorjem, skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaËasnih in premiËnih gradbiπËih. Med ta dela sodijo remontna dela, delo potapljaËa, delo
pod viseËimi bremeni, delo pod
napetostjo, zamenjava hidrantnega omreæja in izvedba zahtevnih izboljπav opreme.
Nuklearniπki delavci dejavno sodelujejo pri obveπËanju in opozarjanju o morebitnih pomanjkljivostih za njihovo zdravje, in
sicer z dopisom sluæbi za varstvo
pri delu, z ustnim obvestilom,
preko svojih nadrejenih na skupnih sestankih, na skupnih varnostnih sestankih in s pisnim zahtevkom v korektivni program
NEK. V ta namen delavce stalno
spodbujajo k timskemu delu in
komunikaciji med razliËnimi
sluæbami. Za vsa delovna mesta v
elektrarni, ki so povezana s tehnoloπkim procesom, je treba izpolnjevati posebne zdravstvene
zahteve, saj je za doseganje viso-
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ke ravni jedrske varnosti in odliËnih ekonomskih rezultatov nujno treba imeti zadostno πtevilo
kvalificiranih delavcev s precej
psihofiziËne kondicije ter veliko
znanja in sposobnosti. Sposobnosti se z leti sluæbovanja nekoliko
zmanjπajo, zato imajo delavci
NEK moænost, da jih prerazporedijo na razliËne podporne strokovne naloge, kot so usposabljanje, analize varnosti, zagotavljanje kakovosti itd. Kakπno je
zdravstveno stanje delavcev v tehnoloπkem procesu, preverjajo
vsako leto. Vsi drugi pa pridejo
na vrsto na dve leti. Pregledujejo
jih zdravniki Zdravstvenega doma Krπko, ki ima licenco za
zdravniπke preglede delavcev, ki
delajo v podroËju ionizirajoËih
sevanj. Preventivno in kurativno
zdravljenje imajo organizirano v
lasni ambulanti v NEK. Tako ima
njihova kadrovska sluæba vedno
na voljo vse potrebne informacije
o zdravstvenem stanju zaposlenih. Vse zdravstvene teæave, ki
vplivajo na delovno zmoænost zaposlenih, reπujejo timsko z vsemi
odgovornimi. PooblaπËeni zdravnik je odgovornim dolæan svetovati in predlagati korektivne akcije glede na rezultate preventivnih pregledov. Na podlagi vsakoletnega poroËila zdravnika organizirajo dodatne programe na
medicinsko programiranem oddihu in rekreaciji zaposlenih.
Tudi dobra preventiva je odgovorna, da imajo v elektrarni na
leto le deset do dvanajst nezgod,
in πe to neposredno pri delu samo
πtiri do πest. Vse so manjπe delovne nesreËe, ki nastanejo pri vzdræevalnih delih, kot so urezi, poπkodbe prstov, zvini gleænjev.
NajveË poπkodb nastane pri sestopih z lestve, pri vstopu v ozke
zaprte prostore in izstopu iz njih.
Druge poπkodbe pa nastanejo pri
gibanju po prostorih NEK. To so
na primer zdrsi ali padci, zaradi
katerih se lahko poπkodujejo kolenskih vezi, gleæenj ali zapestje.
Delovnih nesreË s hujπimi posledicami k sreËi πe niso imeli.

TEB imajo dobro
preventivo

6

≈Politika varnosti in zdravja pri
delu v TE Brestanica temelji na
zagotavljanju varnega in delavcu
prilagojenega delovnega mesta,
obveπËenosti zaposlenih, njihovi
ustrezni usposobljenosti za varno

in zdravo opravljanje del, spremljanju zdravstvenega stanja zaposlenih, svetovanju za izboljπanje in ohranjanje zdravja ter organiziranih preventivnih dejavnosti,« pravi Alojz MeπiËek, ki v
druæbi skrbi za podroËje varstva
in zdravja pri delu. Meni, da se je
z novim zakonom o varstvu in
zdravju pri delu iz leta 1999 in na
njem temeljeËih 25 podzakonskih
aktih marsikaj spremenilo. Bistvo je, da se vodilni delavci bolj
zavedajo svoje odgovornosti k Ëemur so pripomogli kvalitetni seminarji iz varstva in zdravja pri
delu za vodilne in vodstvene delavce, ki zahtevajo vedno veË
najrazliËnejπih podatkov in navodil za varno delo na posameznih podroËjih. V TE Brestanica
sta k urejenosti varstva pri delu
veliko pripomogla tudi certifikata ISO 9000 in 14.000. Seveda pa
to zahteva veliko veË dela in odgovornosti tudi zato, ker je potrebno slediti novim informacijam
in jih vkljuËevati v sistem varnosti in zdravja pri delu. Tako postaja podroËje varnosti in zdravja pri delu vedno bolj zahtevno in
πiroko, kar potrjuje πtevilo strokovnih izpitov za opravljanje tega dela. Tu gre za skrb za varnost
in zdravje zaposlenih, ki je najveËja vrednota. Z novo ureditvijo
postaja varnost in zdravje pri delu vse bolj ekonomska kategorija,
ki zraven psiholoπkega vidika,
lahko tudi kazenskega pregona,
finanËno oπkoduje podjetje vsaj
tako kot napaka kake druge vrste.
V termoelektrarni za varnost pri
delu skrbijo v veËji meri sami, razen periodiËnih meritev mikroklime in pregleda nekaterih strojev, za kar najamejo pooblaËene
institucije. Vsi njihovi delavci so
usposobljeni za varno delo na
svojih delovnih mestih, za varno
uporabo delovne in osebne varovalne opreme na posameznih delovnih mestih.Za uporabo delovne opreme in varno delo so zadolæeni vodje del. Uporaba osebne
varovalne opreme je doloËena s
pravilnikom, ki tudi doloËa kateri delavci prejmejo delovno opremo in osebna zaπËitna sredstva.Njihovo uporabo kontrolirajo neposredni vodje del, obËasno pa tudi sluæba varnosti in
zdravja pri delu. Svoje delavce
teoretiËno izobraæujejo s podroËja varstva in zdravja pri delu s

tem, da jim predstavijo zahteve
nove zakonodaje, internih predpisov, posebnosti na posameznih
delovnih mestih in jih usposabljajo na osnovi ocene tveganja
za posamezno delovno meso. Usposabljanje zakljuËijo s preverjanjem znanja v elektronski obliki. PraktiËno usposabljanje pa
opravijo neposredno na delovnih
mestih s predstavitvijo nevarnosti in ukrepov za varno delo.Delavce ob koncu usposabljanja
ocenita vodje del in inæenir za
varstvo pri delu.V elektrarni morajo za razna sanacijska in vzdræevalna dela na vseh treh rezervoarjih za gorivo obvestiti inπpektorja dela. Nalogo nekakπne
zaπËite delavcev s tega podroËja v
elektrarni opravlja svet delavcev
izmed katerih je izvoljen triËlanski odbor za varnost in zdravje
pri delu. Sicer pa delavci tudi sami obveπËajo sluæbo za varstvo
pri delu, Ëe ugotovijo nepravilnosti oziroma nevarnosti pri delu. V
Brestanici zelo zahtevnih del, za
katere bi bile potrebne posebne
zdravstvene zahteve nimajo. Malo imajo tudi delovnih mest, kjer
bi lahko zaposlili delavce, ki niso
veË sposobni opravljati svojega
dela. MeπiËek pravi, da je sreËa,
da tudi takih delavcev nimajo veliko.Imajo pa nekatera delovna
mesta, kjer je podroËje dela zelo
πiroko, kamor lahko razporedijo
takega delavca.
Za urejanje zdravstvenega varstva imajo pooblaπËenega zdravnika, ki opravlja zdravstvene
preglede, izdela zdravstveno oceno tveganja in daje nasvete pri
urejanju zdravstvenega varstva.
Ker se v podjetju zavedajo, da je
preventiva zelo pomemben faktor za zdravje delavcev, podpirajo rekreacijo delavcev. PooblaπËeni zdravnik si tudi ogleda posamezna delovna mesta v elektrarni in v sodelovanju z odgovornimi svetuje katere aktivnosti
so primerne za posamezna dela.
V sklopu preventive so imeli letos
predavanje o zdravem naËinu
æivljenja in zdravi prehrani ter
obnovitveni teËaj prve pomoËi,
saj v podjetju vedo, da skrb za
zdravje posameznika, pomeni tudi uspeπno delo na svojem delovnem mestu. Rezultat dobre preventive in sistematiËnega osveπËanja s podroËja varstva pri delu,
je tudi malo nesreË pri delu. V zadnjih letih imajo dve do tri laæje
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poπkodbe do katerih pride pov- πËih in delovnih mestih. Posebna
skrb je namenjena usposabljanju
sem nakljuËno.
zaposlenih za varno in zdravo dePosebna skrb za varno
lo.
Permanentno usposabljanje in
in zdravo delo
Uspeπnost poslovanja podjetja obveπËanje delavcev s podroËja
zahteva od vodstva druæbe, da tehnike varnega dela in varnih
poleg kakovosti dela zagotavlja delovnih razmer je glavni ukrep
tudi varnost na delovnih mestih, za zagotavljanje varnega dela.
ohranjanje zdravja in delovne Izobraæevanje iz varstva pri delu
zmoænosti zaposlenih delavcev, je in poæarnega varstva poteka v
pojasnil Jurij Ævan, strokovni so- skladu s programom izobraæevadelavec Elektra Ljubljana. Sta- nja iz varstva pri delu in poæarnje na podroËju varnosti in nega varstva, ki je odvisen od pozdravja pri delu mora biti eden sameznih zahtev delovnega mesta
od elementov ocenjevanja uspeπ- in posebnih pogojev, doloËenih v
nosti poslovanja posamezne zvezi z zagotavljanjem varnega in
druæbe in je odraz globalne ure- zdravega dela. V izobraæevanje
jenosti na podroËju zagotavlja- so vkljuËeni vsi delavci, ki prviË
nja varnega dela. Tudi Elektro sklenejo pogodbo o zaposlitvi, ter
Ljubljana, d. d., izvaja vse po- delavci, ki opravljajo na vsake
trebne ukrepe za prepreËevanje dve leti periodiËni preizkus znanevarnosti in πkodljivosti na de- nja iz varstva pri delu in poæarlovnih mestih, vkljuËno z obve- nega varstva.
πËanjem in usposabljanjem de- Poleg rednega osnovnega uspolavcev za varno delo in ustrezno sabljanja delavcev s podroËja varorganiziranostjo delovnih proce- nosti in zdravja pri delu ter posov. V skladu z zakonom o varno- æarnega varstva zagotavlja posti in zdravju pri delu (Uradni djetje tudi usposabljanje za delist RS πt. 56/99) je uprava de- lavce, ki opravljajo dela s sredcembra 2001 sprejela izjavo o stvi za delo na mehanizirani povarnosti z oceno tveganja. Izjava gon, kot so: delo z motorno veriætemelji na predhodnih ugotovi- no æago, delo z avtodvigali, detvah in oceni verjetnosti tveganja lovnimi koπarami, platformami,
na posameznih delovnih mestih viliËarji itd. Te programe izvajaza nastanek poπkodb in zdrav- jo zunanje pooblaπËene institucistvenih okvar. Postopek ocenje- je na podlagi posameznega sprevanja tveganja za posamezno de- jetega programa usposabljanja.
lovno mesto obsega opredelitev Posebni programi izobraæevanja
posameznih nevarnosti in πko- se nanaπajo tudi na usposabljadljivosti pri delih, opise posame- nje delavcev za: reπevanje in daznih del in nalog, ki so izpostav- janje prve pomoËi, praktiËno usljeni tveganju, oceni ravni stop- posabljanje za varstvo pred ponje tveganja, doloËitvi potrebnih æarom, usposabljanje pooblaπËekorektivnih ukrepov za prepre- nih delavcev, ki izvajajo operaËevanje tveganja ter revizijo pri tivne naloge varstva pred poæaspremembah tehnoloπkih postop- rom, dopolnilno izobraæevanje
kov in uvajanju novih tehnologij. pooblaπËenih delavcev, ki so neIzjava o varnosti z oceno tvega- posredno odgovorni za varno denja oblikuje politiko varnosti in lo delavcev in usposabljanje vodilnih in vodstvenih delavcev s
zdravja v podjetju.
V Elektru Ljubljana izvaja stro- podroËja varnosti in zdravja pri
kovne naloge s tega podroËja delu ter poæarnega varstva.
sluæba za varnost in zdravje pri V skladu s Pravilnikom o preidelu, ki deluje po letnem progra- skavah delovnega okolja in preizmu dela, ki ga sprejme uprava kusih sredstev za delo ter Pravildruæbe. Poudarek dela sluæbe je nikom o varnosti in zdravju pri
na zagotavljanju izvajanja var- delu pri uporabi delovne opreme
nostnih pravil in ukrepov, ki so zagotavljajo, da zunanje pooblapredpisani z varnostnimi pravili πËene organizacije izvajajo predza delo na elektroenergetskih po- pisane preglede delovnega okolja
strojih in varstvenimi pravili za in delovne opreme na mehanizigradbeno-montaæna dela. Ta pra- rani pogon in dvigalnih napravila pomenijo temeljne zahteve za vah.
izvajanje varnega dela na elek- Varstveni ukrepi v zvezi s posebtroenergetskih postrojih, delovi- nimi delovnimi razmerami zahte-

vajo, da delavec pri svojem delu
uporablja predpisano osebno varovalno opremo. Delovna oprema, ki jo uporabljajo delavci za
osebno varnost pri delu, mora tako ustrezati zahtevam prepreËevanja nevarnosti in πkodljivosti
na delovnem mestu, zato si v podjetju prizadevajo, da bi zagotovili kar najviπjo raven kakovosti
v skladu s predpisanimi standardi. Nabava in dodelitev osebne
varovalne opreme, ki jo delavci
uporabljajo pri delu, poteka
usklajeno za celotno javno podjetje v skladu z oceno tveganja.
Na podroËju zdravstvenega varstva zaposlenih sprejema podjetje ukrepe za spremljanje, izboljπanje in ohranitev zdravja ter
zmanjπanje obolenj in poπkodb
delavcev. V skladu z Zakonom
o varnosti in zdravju pri delu
ter Pravilnikom o preventivnih
zdravstvenih pregledih delavcev
so v oceni tveganja opredeljene
posebne zdravstvene zahteve, ki
jih morajo izpolnjevati delavci za
doloËeno delo. Elektro Ljubljana
doloËa posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za izvajanje doloËenega
dela v delovnem procesu ali zaradi uporabe doloËenih sredstev za
delo, kjer obstajajo veËje nevarnosti za poπkodbe ali zdravstvene
okvare v zvezi z delom.
Zdravstvene zahteve za posamezna delovna mesta so doloËene na
podlagi veljavne sistematizacije
delovnih mest, ocene tveganja za
posamezno delovno mesto, zdravstvene ocene delovnih mest in rezultatov meritev obremenitev ter
πkodljivosti v delovnem okolju.
Na podlagi zbrane zdravniπke
dokumentacije je izdelana ocena
zdravstvenega stanja in delazmoænosti zaposlenih, iz katere je razvidno, da ima 18,5 odstotka delavcev zdravstvene omejitve v
zvezi z delom. Vsi delavci s tako
ali drugaËno zdravstveno omejitvijo opravljanja del so bili prerazporejeni na dela, ki ustrezajo
njihovi delazmoænosti.
Tudi podatki o invalidnosti kaæejo, da je v podjetju zaposlenih
5,9 odstotka delavcev, ki imajo
status invalida II. ali III. kategorije. Sploπna ugotovitev je, da je
veliko πtevilo odkritih bolezni in
zdravstvenih okvar posledica teækih fiziËnih obremenitev, neugodnih vremenskih razmer pri delu
ter poveËevanja delovne dobe za-
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poslenih. Najbolj pogoste zdravstvene omejitve v zvezi z delom
so: omejitev dela na viπini in dvigovanje teækih bremen.
Delavci, pri katerih so ugotovljeni posamezni bolezenski znaki, so
napoteni v ustrezne zdravstvene
ustanove, zaradi nadaljnjih zdravniπkih preiskav ali ambulantnega
zdravljenja. V okviru programa
imunoprofilakse za osebe, ki so
pri delu izpostavljene nalezljivim
boleznim, omogoËa podjetje delavcem brezplaËno cepljenje proti gripi in cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.
Delovne nezgode in poslediËna
odsotnost z dela zaradi poπkodb
pomenijo neposredni in posredni
materialni stroπek delodajalcu,
zato je v interesu uprave, da na
podlagi ocene tveganja zagotovi
delavcem vse potrebne ukrepe za
optimalno varnost in zdravje pri
delu. V zadnjih letih ugotavljajo
zmanjπanje πtevila delovnih nezgod, ki so preteæno laæje mehanske poπkodbe.
V poroËilu o poπkodbah za leto
2002 so navedeni naslednji podatki: skupno πtevilo evidentiranih poπkodb v javnem podjetju je
bilo 46, od tega 33 na delu in 13
na poti na delo; od skupnega πtevila poπkodb na delu je bilo 31 laæjih in 2 teæje; pri poπkodbah so
prevladovale poπkodbe zaradi
dela s sredstvi za delo in prevoz
oseb ter hoje; pregled πtevila poπkodovanih delavcev po kvalifikacijski strukturi kaæe, da je bilo
najveË poπkodovanih kvalificiranih delavcev elektro stroke. Pri
pregledu in razvrstitvi poπkodb
po posameznih delih telesa prevladujejo predvsem poπkodbe nog
in rok. Kazalci kaæejo, da znaπa
pogostost poπkodb na sto zaposlenih 6,2 delavca, πtevilo izgubljenih delovnih dni zaradi poπkodbe
pa je 15,3 na poπkodbo.
Ob tem je Ævan πe poudaril, da je
le zdrav delavec tisti, od katerega
lahko podjetje priËakuje, da bo v
celoti uspeπno opravljal svoje delo in s tem kar najveË prispeval k
prihodku podjetja.

Graf 1: Primerjava delovni dnevi - bolniπka - nezgode

Graf 2: Upadanje nezgod pri delu

Opravili raziskavo
nezgod pri delu
Kot je sporoËil Miroslav PeËovnik, strokovni sodelavec Elektra
Maribor, so lani na podroËju varstva in zdravja pri delu opravili
vsa dela, ki so opredeljena po zakonskih doloËilih. V zvezi s tem je
omenil naslednje: zakonska ureditev Izjave o varnosti z oceno
tveganja - prva revizija, tehniËno
varstvo (pregledi delovnih sredstev, delovnih prostorov, deloviπË, delovnih skupin), izobraæevanje na podroËju VZD in PV
(teËaji, izpiti, seminarji), poæarno varstvo (pregledi gasilnikov,
pregledi hidrantnega omreæja,
pregledi prostorov), zdravstveno
varstvo (preventivni pregledi,
medicinske ocene DM), pravno
varstvo (izdelava pravilnikov,

navodil, testov, drugi akti), osebna varovalna oprema in tehniËna
zaπËitna sredstva (sodelovanje ob
nabavi, pregledi, prikazi uporabe).
Delo z Izjavo o varnosti z oceno
tveganja, ki je bila sprejeta leta
2001, je bilo treba nadaljevati v
skladu s Pravilnikom o izdelavi
Izjave o varnosti z oceno tveganja in v ta namen so bile opravljene stalne revizije inπpekcijskih
sluæb.
Izvedli so raziskavo in izdelavo
posameznih analiz nezgod pri delu. Podatki o nezgodah pri delu
so prikazani v posameznih grafih
poroËila. Iz poroËila je treba posebej poudariti, da je bilo lani
skupno πtevilo nezgod samo 36,
kar je glede na dejavnost, kakrπno opravljajo, zelo malo. Vse to
nedvomno kaæe, da delavci pri

Tabela 1
Nezgode

Mehanske

ElektriËne

Pot

Nezgode
skupaj

Laæje

30

1

5

36

Teæje

0

0

0

0

30

1

5

36

SKUPAJ

8

Izgubljeni
delovni dnevi

632
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svojem delu upoπtevajo navodila
za varno delo, in da sluæba varstva in zdravja pri delu s svojimi
pooblaπËenci, ki izvajajo operativne naloge na obmoËnih in storitvenih enotah, skrbi, da se
predpisani varstveni ukrepi pri
delu tudi dosledno upoπtevajo in
izvajajo.
Glavnina vseh nezgod je mehanskega izvora (tabela 1). Mehanske nezgode so odvisne od delovnega okolja in narave dela. Njihovo delo je preteæno terenskega
znaËaja, zato se delovne nezgode
pripetijo najveËkrat med raznim
transportom, dvigovanjem bremen in pri hoji po terenu na poti
od deloviπËa do deloviπËa. Vsi
drugi statistiËno izmerljivi podatki pa so v mejah priËakovanih rezultatov in ni vidnih odstopanj
glede na minulo obdobje.
Graf 1 prikazuje razmerje med
efektivnimi delovnimi dnevi, izgubljenimi delovnimi dnevi zaradi bolniπkega staleæa in izgubljenimi delovnimi dnevi zaradi nezgod pri delu. Pri izgubljenih
dneh zaradi nezgod pri delu gre
za 0,6 odstotka v razmerju do
skupnih delovnih dni.
Na grafu 2 je vidno upadanje
nezgod pri delu in delo vseh je
usmerjeno k temu, da se ta premica tako nadaljuje.

Pri preventivi
prednost
izobraæevanju
Strokovni sodelavec Elektra Celje
Mihael Tabor je pojasnil, da je
podroËje varnosti in zdravja pri
delu v tem podjetju organizirano
kot referat, v katerem je zaposlen en delavec, na dislociranih
enotah Krπko in Slovenj Gradec
pa na tem podroËju opravljata
delo πe dva strokovna delavca. S
tako organizacijo skuπajo Ëim
bolj zadostiti doloËilom Zakona o
varnosti in zdravju pri delu in seveda vsem tehniËnim, pravnim in
operativnim nalogam, ki so jih
kot delodajalec dolæni izvajati in
zagotavljati. Minulo obdobje je
namreË na podroËju varnosti in
zdravja pri delu pomenilo, da so
se delodajalci odloËili izpolnjevati doloËila, katerih temelje je postavil Zakon o varnosti in zdravju pri delu v letu 1999.
Najpomembnejπe doloËilo zakona je gotovo izdelava in sprejetje
Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo je za vsa podjetja elek-

trodistribucije Slovenije v sodelovanju z delovno skupino za
varnost in zdravje ter poæarno
varnost izdelal Zavod Ekosistem
iz Maribora. Izjava o varnosti je
bila izdelana za 77 tipiËnih skupin delovnih mest. Podlaga za izdelavo je bil Pravilnik o naËinu
izdelave izjave o varnosti z oceno
tveganja, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, druæino in socialne
zadeve. Seveda pa je bilo s tem
predpisom zadoπËeno le do prvih
sprememb, tako tehnoloπkih kot
organizacijskih, saj je Izjavo o
varnosti ob vsaki novi spremembi ali nevarnosti na delovnem mestu treba dopolnjevati in usklajevati z dejanskim stanjem.
Pri izvajanju preventivnih ukrepov dajejo prednost ustreznemu
izobraæevanju in usposobljenosti
delavcev, saj menijo, da je poznavanje nevarnosti prvi pogoj za
pravilno ukrepanje. Poleg tega
poπiljajo zaposlene na predhodne, obdobne, kontrolne in izredne zdravstvene preglede k trem
pooblaπËenim dispanzerjem medicine dela, prometa in πporta, s
katerimi imajo sklenjene pogodbe. Delavci na delovnih mestih s
poveËano nevarnostjo opravljajo
pregled v obdobju enega do treh
let, drugi pa na pet let ali po navodilu zdravnika. Medicinsko
programiranega oddiha ne izvajajo.
V predpisanih rokih (2 in 5 let)
vsi zaposleni opravijo preizkus
usposobljenosti za varno in zdravo delo. Preizkuse znanja opravljajo vsi zaposleni, in sicer ob
sprejemu na delovno mesto ter
vsaki dve leti delavci, ki delajo na
delovnih mestih s poveËano nevarnostjo; ti opravijo tudi na podlagi doloËil praktiËni preizkus
usposobljenosti in vsakih pet let
drugi zaposleni.
Na podroËju varnosti in zdravja
pri delu sodelujejo z institucijami, ki so si na podroËju VZD pridobile predpisano dovoljenje za
delo in ki zagotavljajo ustrezno
kakovost pri izvedbi naroËila
(IVD, ZVD, CPV, Ekosystem,
Zavas ter dispanzerji MDP©).
Stanje glede πtevila poπkodb pri
delu se bistveno v zadnjih petih
letih ne spreminja in jih je v povpreËju 48 na leto. Ugotavljajo, da
se rahlo poveËuje πtevilo prometnih nesreË ter poπkodb delavcev
pri prihodu na delo in odhodu z
njega. Iz letnih poroËil dispan-

zerjev MDP© poklicnih obolenj
nimamo evidentiranih.
Poseben problem pa pomeni invalidnost delavcev. Zaposlujejo
kar 62 invalidov ob pribliæno 700
zaposlenih. To so v veliki veËini
osebe, ki so bile sprejete na delo
zaradi potreb po nemotenem delovnem procesu na terenu in so
sedaj nezmoæne za to delo. Nekateri invalidi imajo komaj 15 let
delovne dobe. Iz poroËil pooblaπËenih zdravnikov po obdobnih
pregledih pa v prihodnosti ne
priËakujejo izboljπanja. Stanje je
skrb zbujajoËe, saj nimajo za te
delavce ustreznega dela in delovnih mest, zato bi morali v elektrogospodarstvu kot celoti poiskati
ustrezne reπitve, kot so dodatno
zavarovanje, prekvalifikacija,
invalidske delavnice in podobno.
PoroËanje inπpekcijskim organom je doloËeno z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu, in
sicer najveËkrat v zvezi s poπkodbami pri delu, saj je treba sporoËiti vsako poπkodbo, ki zahteva
izostanek z dela, daljπi od treh
delovnih dni.
Poleg tega sporoËajo πe oddajo
del tujim izvajalcem oziroma nevarnih del in evidence o nastalih
poæarih. ObveπËanje in poroËanje, ki se nanaπa na varnost pri
delu in poæarno varnost, opravijo strokovni delavci sluæbe za
varstvo in zdravje pri delu.
Navodila za varno delo so sestavni del vsakega delovnega postopka. Praviloma so navodila priloæena k delovni opremi, Ëe gre za
opremo, ki je povezana z delovnim postopkom. Za dosedanja
opravila pa imajo posamezna navodila izdelana, nekatera pa so
doloËena tudi s sploπnimi akti, ki
so v uporabi.
Vse bolj pogosto so v uporabi razne kemikalije in nevarne snovi,
ki morajo imeti predpisane dokumente, sicer sta njihova uporaba
in ravnanje z njimi prepovedana,
ne nazadnje tudi zaradi vse bolj
strogih zahtev pri varovanju Ëlovekovega delovnega in æivljenjskega okolja. V podjetju imajo
sprejet naËrt gospodarjenja z odpadki.

Nemajhen problem tudi
omejitve pri delu
Po besedah Davorina Lebana,
strokovnega sodelavca Elektra
Primorska, je z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in dopol-
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nitvami delodajalcu naloæeno, da
zagotovi zaposlenim varne in
zdravju neπkodljive delovne razmere. Z namenom, da bi v okviru elektrodistribucijskih podjetij
Slovenije kolikor toliko poenotili
izdelavo ocene tveganja, je konec
leta 1999 delovna skupina za varnost in zdravje pri delu ter poæarno varnost (GIZ distribucije
elektriËne energije) v sodelovanju z mariborskim zavodom
Ekosystem pripravila Izjavo o
varnosti z oceno tveganja, ki je
bila nato sprejeta v posameznih
distribucijskih podjetjih. V tem
aktu so zajeti ukrepi, ki vkljuËujejo prepreËevanje tveganj, zagotovitev informacij delavcem, usposabljanje in zagotavljanje
ustreznega znanja delavcem, naËine ukrepanj ter zagotovitev
sredstev. Ocenjevanje tveganja
seveda ni naloga, ki je uresniËena
enkrat za vselej, ampak je treba
to delo obnoviti in izdelati popravke, kadar obstajajo doloËeni
razlogi, kot so denimo spremembe delovnega procesa, neustrezni
preventivni ukrepi in podobno. V
Elektru Primorska prav zdaj
izvajajo dejavnosti za revizijo
ocene tveganja.
Preizkuse teoretiËne in praktiËne
usposobljenosti za varno delo delavcev, ki delajo na delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja
veËja nevarnost za poπkodbe in
zdravstvene okvare, izvajajo po
programu teoretiËnega in praktiËnega usposabljanja delavcev za
varno delo (v dveletnih rokih - ob
prvi zaposlitvi, vsaki naslednji
razporeditvi in drugih spremembah). Delavce usposabljajo neposredno odgovorni delavci, ki so
leta 2002 pridobili ustrezno tovrstno znanje. O uspeπno opravljenem praktiËnem preizkusu usposobljenosti za varno delo izdajo
zapisnik. TeoretiËni preizkus
znanja iz varnosti in zdravja pri
delu opravljajo vsi delavci pri
strokovnem delavcu za varnost in
zdravje pri delu.
V skladu z zakonodajo poroËajo
ustreznim inπpekcijam: vsako
nezgodo pri delu, ki je imela za
posledico nezmoænost dela naj-

manj tri zaporedne delovne dni,
zaËetek delovnega procesa, pri
katerem obstajajo veËje nevarnosti za poπkodbe in zdravstvene
okvare, nastanek poæara in prijavo gradbiπËa skladno z Uredbo
o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zaËasnih in
premiËnih gradbiπËih.
Za specifiËne delovne postopke v
elektrodistribuciji imajo skupna
navodila za delo, ki jih uporabljajo v vseh elektrodistribucijskih podjetjih. NaËeloma mora
proizvajalec ali dobavitelj za vsako novo delovno napravo priloæiti navodila za ravnanje z njo in
njeno vzdræevanje. Æal pri tem
nemalokrat ugotavljajo, da navodila manjkajo ali pa so napisana
zelo pomanjkljivo.
Nedvomno je stalno in neposredno izobraæevanje delavcev najveËji preventivni ukrep za zagotovitev in ureditev predpisane varnosti in zdravja pri delu. To ne pomeni samo izobraæevanje s strani
strokovnih delavcev za varnost in
zdravje pri delu, ampak tudi izobraæevanje - seznanjanje delavcev s strani neposredno odgovornih delavcev. V veËini obravnav
≈kritiËnih primerov« se πe vedno
ugotavlja pomanjkljivo seznanjanje delavcev, ki opravljajo doloËena dela po svoji presoji brez
predpisanih doloËil in omejitev,
ker jih paË ni nihËe seznanil z njimi.
Podjetje Elektro Primorska na
podroËju varstva in zdravja pri
delu sodeluje predvsem z zunanjimi strokovnimi inπtitucijami,
ki imajo ustrezna pooblastila oziroma koncesije za izvajanje tovrstnih del (IVD Maribor, Ekosystem, Kodus, Zavas).
Zdravstvene preglede delavcev
izvajajo pogodbeni izvajalci medicine dela, prometa in πporta v
Idriji, Tolminu, Novi Gorici, Seæani, Postojni, Ilirski Bistrici in
Kopru. Njihovo delo koordinira
pooblaπËeni zdravnik. Do sedaj
so bili preventivni pregledi Ëasovno opredeljeni glede na delovne razmere na eno, tri in pet
let, s Pravilnikom o preventivnih
zdravstvenih pregledih delavcev

pa se bodo roki pregledov drugaËe doloËali, in sicer na podlagi
ocene tveganja in mnenja medicine dela.
Glede poπkodb pri delu v Elektru
Primorska v obdobju od leta
1992 do 2002 ugotavljajo naslednje stanje: (glej tabelo spodaj)
Slaba polovica vseh nezgod je nastala pri prevozu in transportu
materiala, nezgod zaradi udara z
elektriËnim tokom je razmeroma
malo, izostanki z dela zaradi nezgod pri delu pa sestavljajo deset
odstotkov vseh izostankov.
Vseh invalidov (II. in III. kategorije) je 27. Veliko delavcev, predvsem elektromonterjev, ima razne omejitve pri delu, kot so prepoved dela na viπini, prepoved
dvigovanja teæjih bremen, prepoved hoje po neravnem terenu
itd., kar povzroËa teæave neposrednim vodjem pri dnevnem
razporejanju del. Enake teæave
imajo vodje, ko razporejajo delavce, ki imajo doloËene omejitve
za pripravljenost na domu. Skrb
zbujajoËe je predvsem dejstvo,
da imajo omejitve delavci v najaktivnejπih letih. Prerazporeditev delavcev z zmanjπanimi delovnimi zmoænostmi pomeni v
elektrodistribuciji velik problem,
saj je skladiπËnikov, telefonistov
in pomoænih delavcev hitro dovolj. Ker se stanje, kot je videti,
πe ne bo kmalu izboljπalo, je potreben globalni naËin reπevanja
te problematike.

Brane JanjiÊ
Minka Skubic
Miro Jakomin
in dopisniki

Poπkodbe pri delu v Elektru Primorska
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Leto

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Laæje

57

40

31

38

35

51

29

29

38

21

25

Teæje

1

2

5

4

2

1

3

4

3

4

5
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JUNIJA ZNOVA VISOKA RAST PORABE
Povpraπevanje po elektriËni energiji se πe na- GWh
prej poveËuje, saj smo junija v Sloveniji iz
prenosnega omreæja prevzeli kar 987,6 milijo- 1200
na kilovatnih ur elektriËne energije oziroma
za 5,6 odstotka veË kakor junija lani in tudi
1000
za 4,7 odstotka veË, kakor je bilo sprva naËrtovano z letoπnjo elektroenergetsko bilanco.
800
Odjem se je poveËal tako pri neposrednih
odjemalcih, ki so s prevzetimi 234 milijoni ki600
lovatnih ur lanske primerjalne rezultate presegli za 2,8 odstotka, πe bolj pa se je zviπala
poraba petih distribucijskih podjetij. Slednja
400
so namreË junija iz prenosnega omreæja prevzela kar 753,6 milijona kilovatnih ur elektriËne energije in tako lanski junij presegla za 200
45,7 milijona kilovatnih ur oziroma za 6,5
odstotka. Odjem petih distribucijskih podjetij
0
je bil za dobrih 6 odstotkov tudi nad bilanËnimi priËakovanji, Ëeprav je bila rast te
spremljane skupine v prvih πestih mesecih vendarle zmernejπa in je znaπala 3,6 odstotka.
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proizvodnja in oskrba

RAZMERE RE©UJEJO TERMOELEKTRARNE IN UVOZ
Pomanjkanje padavin junija se je odraæalo
tudi na vodostaju slovenskih rek, pri Ëemer se
je zmanjπanje pretoka poznalo πe zlasti v proizvodnji na Savi in SoËi, Ëeprav so bili doseæeni
rezultati slabπi od priËakovanih tudi na verigi
Dravskih elektrarn. Tako so slovenske hidroelektrarne junija skupaj zagotovile 265,6 milijona kilovatnih ur elektriËne energije, kar je
bilo za 41,9 milijona kilovatnih ur ali za 13,6
odstotka manj kakor v istem Ëasu lani. Za pokritje vseh potreb smo zato morali karseda
izrabiti vse razpoloæljive proizvodne zmogljivosti termoelektrarn in jedrske elektrarne Krπko, ki so skupaj zagotovile 691,5 milijona kilovatnih ur in tako prvotne naËrte presegle skoraj za tretjino. Precej elektriËne energije pa
smo morali zagotoviti tudi z nakupom v tujini,
ki je junija dosegel 296,1 milijona kilovatnih
ur in tako lanske primerjalne rezultate presegel
za skoraj 200 odstotkov.
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* upoπtevana je celotna proizvodnja NEK
* TEB — topla rezerva v sistemu
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OB POLLETJU 5,8-ODSTOTNA RAST
Poraba elektriËne energije v Sloveniji nezadræno raste, tako da smo v prvih πestih letoπnjih mesecih iz prenosnega omreæja prevzeli
æe 6 milijard 43,4 milijona kilovatnih ur,
kar je bilo za 5,8 odstotka veË kakor v prvi
polovici leta lani in tudi za dobre 3 odstotke
veË, kakor je bilo sprva naËrtovano. Poraba
se je obËutneje poveËala πe zlasti pri neposrednih odjemalcih, ki so do zaËetka julija porabili milijardo 368,6 milijona kilovatnih
ur (14-odstotna rast), za 3,6 odstotka pa je v
primerjavi z lani bil veËji tudi odjem petih
distribucijskih podjetij in je skupaj znaπal æe
4 milijarde 674,8 milijona kilovatnih ur.
Na proizvodni strani pa so bila odstopanja
manjπa, saj nam je v πestih mesecih iz domaËih virov uspelo zagotoviti 6 milijard 169,4
milijona kilovatnih ur elektriËne energije,
kar v primerjavi z lanskim letom pomeni le
0,9-odstotni padec.
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Foto arhiv SENG

MOPE

iz energetskih okolij

SBIOGORIV
PODBUDA UPORABI

12

Vlada je na predlog Ministrstva za okolje, prostor in energijo v okviru predloga sprememb in
dopolnitev zakona o troπarinah julija sprejela
tudi doloËbo, po kateri so biogoriva opredeljena kot pogonska goriva, oproπËena troπarin.
Taka goriva so na primer biodiesel, pridobljen
iz oljne ogrπËice, bioetanol, biometanol, biodimetileter, bioloπko olje ter bioplin. V Sloveniji
je trenutno najveË tehnoloπkih moænosti prav
za proizvodnjo biodiesla, ki je lahko pridobljen iz oljne ogrπËice, soje, sonËnic in drugih
oljnic ter iz odpadnih jedilnih olj in odpadnih
maπËob æivalskega pa tudi rastlinskega izvora.
Biodiesel je alternativno gorivo, ki nadomeπËa
navadno dieselsko gorivo mineralnega izvora.
Uporablja se lahko kot gorivo predvsem v novih modelih osebnih avtomobilov z dieselskim
motorjem, v kmetijski mehanizaciji in avtobusih, predvsem v mestnem prometu. Oprostitev
plaËila troπarine za biodiesel omogoËa konkurenËnejπo prodajno ceno tega alternativnega
vira, saj ima biodiesel v primerjavi s proizvodnjo dieselskega goriva mineralnega izvora
dvakrat viπjo proizvodno ceno. Z omenjeno
oprostitvijo troπarine se torej odpira realna
moænost, da bomo biodiesel oziroma druga biogoriva zaËeli proizvajati tudi v Sloveniji, za
kar smo si na ministrstvu intenzivno prizadevali zadnji dve leti.

Sluæba za odnose z javnostmi MOPE

SENG

SSTROJNICE
O»A ZALILA DEL
V drugi polovici junija so delavci Rudisa
opravljali revizijo in vzdræevalna dela na HE
Doblar II. V ta namen so izpraznili dovodni
kanal. Konec junija so po koncu del na turbinskem delu in zaprtju vseh vstopnih odprtin zaËeli s polnjenjem iztoËnega trakta preko ventilov na iztoËnih zapornicah. Nenadoma je voda
vdrla v del strojnice preko steklenega okna, ki
so ga namestili za potrebe Turboinπtituta za
opazovanje obnaπanja vode na lopaticah turbine. Voda je pod moËnim pritiskom vdrla do
kote 103,6 metra in zalila del strojnice. Takoj
po vdoru vode so delavci zaustavili delovanje
elektrarne in tako zniæali raven vode za dva
metra. Na pomoË pa so jim priπli tudi gasilci,
ki so vodo iz elektrarne Ërpali kar osem ur.
Nenaden vdor vode, ki pri hidroelektranah ni
redkost, jim je tokrat povzroËil od 50 do 100
milijonov tolarjev πkode. Za odpravo posledic
bo treba oËistiti strojnico, turbinski jaπek in
generator, ki ga bo treba tudi osuπiti. Posebnega ËiπËenja in suπenja bodo deleæni tudi turbin-

ski leæaji in elektro oprema z elektro motorji.
Elektronske naprave pa bo treba zamenjati.
Po prvih predvidevanjih delavcev SENG naj
bi najnovejπa elektrarna na SoËi stala vsaj πtirinajst dni. V tem Ëasu bodo zaprli tudi stekleno okno.

Minka Skubic

ELEKTRO LJUBLJANA

SNATRATEGIJA
SLONI
TREH STEBRIH
Ko iπËemo bolj ali manj okvirne informacije o
naËrtih za nujno prestrukturiranje elektrodistribucijskih podjetij, veËkrat dobimo znano
pojasnilo, da se mnoge zadeve usodno prepletajo s poslovnimi skrivnostmi podjetij. Roko
na srce: Eno so informacije o grobih obrisih
naËrtovanih dejavnosti, drugo so informacije
o podrobnostih! Na poti v Evropo si ni moË
zamisliti, da uprave na tem podroËju ne bi
imele vsaj najmanjπe predstave o nadaljnjem
razvoju svojih podjetij. Kaj o tem menijo na
upravi delniπke druæbe Elektro Ljubljana?
Kot je razvidno iz pisanja njihovega glasila,
dvoËlanska uprava razmiπlja o razvojni strategiji, ki sloni na treh kljuËnih stebrih. Prvi
steber temelji na vzpostavitvi preglednega,
optimalnega ter racionalnega naËina izvajanja reguliranih dejavnosti, ki bodo v skladu z
zakonom zagotavljale stalne zanesljive in kakovostne dobave elektriËne energije. Drugi
steber temelji na stalnem poveËevanju prihodka druæbe skozi pospeπen razvoj in træenje novih tehnologij ter potrebam in æeljam
odjemalcev prilagojenih paketov storitev.
Tretji steber pa temelji na odkrivanju trænih
niπ kot poslovnih priloænosti za πiritev obstojeËega poslovnega sistema z novimi druæbami
ob obstojeËih kadrovskih potencialih. Iz tega
vsaj po naËelni plati ni teæko razbrati, kaj si
v podjetju æelijo doseËi, ni pa πe odgovora na
vpraπanje, kakπne bodo konkretne poteze pri
prestrukturiranju podjetja Elektro Ljubljana. Navsezadnje se vse zaËenja in konËa pri

Pri Ërpanju
vode so pomagali tudi gasilci.
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ceni in denarju, da o drugih vplivih na to dogajanje sploh ne govorimo.

Miro Jakomin

TE TRBOVLJE

Z
AMENJALI
DIREKTORJA
-

Sredi julija je nadzorni svet Termoelektrarne
Trbovlje na podlagi razprave o uresniËevanju
razvojne politike podjetja predËasno in sporazumno razreπil dosedanjega direktorja Sama
Pajerja. Slednjemu je bil lani podaljπan drugi
mandat vodenja elektrarne. Za vrπilca dolænosti direktorja so do imenovanja novega direktorja imenovali Marka Agreæa, dosedanjega
namestnika direktorja TE-TOL. Konec meseca
pa je bil objavljen razpis za novega direktorja
druæbe. Glede na kratek - osemdnevni - rok
prijave, priËakujemo, da bodo imeli v TET
kmalu novega direktorja.

Minka Skubic

ELEKTRO GORENJSKA

M
INULO LETO
S SPODBUDNIMI
REZULTATI
Vlada je na seji 24. julija sprejela letni poroËili
Elektra Gorenjska za leto 2003, iz katerih je
mogoËe razbrati, da sta tako druæba Elektro
Gorenjska kot skupina Elektro Gorenjska poslovali uspeπno. Tako je druæba Elektro Gorenjska lansko poslovno leto konËala z dobiËkom v viπini 441 milijonov tolarjev. Ta je rezultat razlike med vrednotenjem stvarnega
vloæka v hËerinsko druæbo in vrednostjo
osnovnih sredstev Elektro Gorenjske. Pet odstotkov dobiËka je bilo v skladu z zakonom o
gospodarskih druæbah razporejenega v zakonske rezervne druæbe, 209 milijonov v druge rezerve iz dobiËka, preostanek (okrog 209 milijonov) pa pomeni bilanËni dobiËek druæbe, katerega razporejanje je v pristojnosti skupπËine.
Druæba je leta 2002 ustvarila dobrih 17 milijard prihodka, od tega veË kot 14 milijard s
prodajo elektriËne energije in iz cene za uporabo omreæij. Odjemalcem so prodali 897 GWh
elektriËne energije, kar je en odstotek veË kakor leto prej. Za pokrivanje potreb odjemalcev in izgub na distribucijskem omreæju so
skupaj prevzeli 949 GWh energije oziroma dobre tri odstotke veË kakor leto prej. Lani je
druæba v obnovo in razvoj omreæja vloæila dobri dve milijardi tolarjev, ki so bili namenjeni
predvsem sanaciji slabih napetostnih razmer,
prehodom z 10 kV na 20 kV nivo ter rekonstrukcijam transformatorskih postaj in razπiritvi oziroma posodobitvi nizkonapetostnega om-

reæja. Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo
obvladujoËa druæba Elektro Gorenjska, d. d.,
ter odvisna druæba Gorenjske elektrarne, d. o. o,
kjer poteka proizvodnja elektriËne energije
v kvalificiranih elektrarnah. Lani se je v druæbah, vkljuËenih v skupino Elektro Gorenjske,
nadaljevala leta 2001 zaËeta liberalizacija in
deregulacija trga z elektriËno energijo. Poslovno leto je skupina sklenila s Ëistim dobiËkom v
viπini 539 milijonov tolarjev. Sredstva za naloæbe v viπini dobrih dveh milijard tolarjev so
namenili tudi za obnovo malih hidroelektrarn.

Sluæba za odnose
z javnostmi MOPE

PREMOGOVNIK VELENJE

N
A DEPONIJI
VENDARLE DOVOLJ
PREMOGA
Tudi v letoπnjem delovnem koledarju Premogovnika Velenje je bil v zaËetku avgusta predviden kolektivni dopust, ki pa je bil zaradi
izjemnih energetskih razmer in majhne koliËine premoga na deponiji nekaj Ëasa pod vpraπanjem. Zaradi suπe in zato veËjih potreb po
premogu so rudarji maja, junija in julija delali
tudi nekaj sobot, in æe v prvi polovici leta presegli naËrtovani odkop za ta Ëas ter odkopali
tudi dodatne koliËine premoga, za katere so se
dogovorili s svojim lastnikom, holdingom Slovenske elektrarne.
Na deponiji je sedaj dovolj premoga, tako da
lahko gredo rudarji na naËrtovani kolektivni
dopust. Po besedah direktorja Premogovnika
Velenje dr. Evgena DervariËa so velenjski rudarji od zaËetka leta do 22. julija nakopali nekaj manj kakor 2,4 milijona ton premoga, do
konca leta pa naËrtujejo proizvodnjo 4,210 milijona ton premoga. ≈Dvaindvajsetega julija je
bilo na deponiji okrog 80.000 ton premoga,
TE© na dan porabi okrog 10.000 ton premoga,
mi pa ga nakopljemo povpreËno 18.500 ton na
dan. Glede na to je uprava Premogovnika
sprejela sklep, da bomo tudi letos v podjetju
imeli kolektivni dopust, in sicer od 4. do 14.
avgusta. V poletnih mesecih je poraba energije
sicer manjπa, vendar so letoπnje energetske razmere po vsej Evropi zelo slabe in zaradi suπe
energije povsod primanjkuje. To je tudi poglavitni vzrok, da bo naπa proizvodnja premoga
letos presegla glavno naËrtovano proizvodnjo
za 460.000 ton, in to je za naπe podjetje, seveda, dobro,« je dejal dr. DervariË.

Simona Prah
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Foto Miro Jakomin

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK

V
TRBOVLJAH DVE
MUHI NA EN MAH
Aleπ Berger, direktor podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, in Mitja Nerima, direktor podjetja Biro M&A, sta v zaËetku poletja v Trbovljah podpisala najemno pogodbo za 11.615
kvadratnih metrov veliko zemljiπËe v lasti Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Kot so pojasnili v
RTH-ju, kamniπko podjetje Biro M&A skupaj
z avstrijskim investitorjem v Trbovljah naËrtuje gradnjo obrata za proizvodnjo bakrene lakirane æice, ki bo edino tovrstno podjetje v Sloveniji. Njihov izdelek bo bakrena lak æica (z
enim, dvema ali tremi sloji laka v razredu premera od 0,025 do 1,000 milimetrov), ki se uporablja v elektroindustriji, avtomobilski, akustiËni, urarski industriji, pri gospodinjskih aparatih, mobilni telefoniji in drugod. Pridobivanje dovoljenj æe poteka, poskusna proizvodnja
pa naj bi stekla v zaËetku leta 2004. V prvi fazi
projekta naËrtujejo med 50 in 60 novih delovnih mest. Kot je znano, podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik posluje v skladu z Zakonom o
postopnem zapiranju RTH, po katerem je predvideno postopno zaprtje rudnika do leta
2012. S tem je povezano gospodarno ravnanje
z zemljiπËi, ki se sproπËajo ob opuπËanju proizvodnje. Vodstvo RTH pri sklepanju nepremiËninskih pogodb sledi cilju dobrega gospodarja, ki v skladu s kadrovsko socialnim programom skrbi tudi za prezaposlovanje preseæne
rudniπke delovne sile.

Miro Jakomin

ISTRABENZ

P
RODOR TUDI
NA BOSANSKI TRG

14

Istrabenzova druæba Energetski sistemi, ki jo
vodi dr. Robert Golob, je pred nedavnim podpisala druæbeno pogodbo z druæbo Intrade
Energija iz Sarajeva. Tako so KoprËani postali
51-odstotni lastnik te druæbe, ki æe ima podpisano koncesijsko pogodbo za gradnjo πtirih
malih hidroelektrarn na obmoËju Fojnice s
skupno moËjo okrog pet megavatov. Istrabenzova druæba bo v ta projekt vloæila sedem milijonov evrov, celotno gradnjo hidroelektrarn in
distribucijo elektriËne energije pa bo izvajala
skupna druæba. S tem v skupini Istrabenz uresniËujejo pomemben del usmeritev strateπkega
razvoja na podroËju energetike, kjer je velik
del dejavnosti namenjen programom za poveËanje izrabe obnovljivih virov energije. Pri zasledovanju teh ciljev pa se ne omejujejo samo
na domaËi trg, temveË iπËejo poslovne priloænosti tudi v nekaterih sosednjih dræavah, πe
zlasti na obmoËju Alpe - Jadran. Sicer pa se
Istrabenzova druæba Energetski sistemi vklju-

Ëuje v program gradnje malih hidroelektrarn
kot prvi tuji investitor na obmoËju Bosne in
Hercegovine. Gradnjo prve elektrarne naj bi
zaËeli πe letos, prikljuËitev zadnje elektrarne
na omreæje pa je predvidena æe v naslednjem
letu. Koncesijsko pogodbo so sklenili za 20 let,
vlagateljem pa naj bi se naloæba povrnila v dobrih sedmih letih. Poleg tega se omenjena
druæba namerava v Bosni in Hercegovini kmalu lotiti tudi drugih projektov s podroËja izkoriπËanja biomase, energije sonca in vetra.

Miro Jakomin

Dr. Robert
Golob,
direktor
Istrabenzove
druæbe
Energetski
sistemi.

Nas stik 7-8 31.7.03 14:15 Page 15

MOPE

E
VROPSKA
UREDBA PRINA©A
TEÆAVE
Vlada RS se je na seji 10. julija seznanila z informacijo o
dejavnostih ministrstva v zvezi
z odlogom izvajanja evropske
uredbe o pogojih za dostop do
omreæja za Ëezmejne izmenjave elektriËne energije, ki jo bo
Evropska komisija predvidoma
v kratkem potrdila. Prenos
omenjene uredbe v naπ pravni
red bi slovenskemu elektrogospodarstvu povzroËil veliko teæav, zato si Slovenija prizadeva
za prehodno obdobje do 1. julija 2007. Po potrditvi omenjene uredbe bo dodelitev Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti
za dræave Ëlanice EU od 1. julija 2004 mogoËa le z uporabo
trænih metod. »e Sloveniji ne
bo odobreno prehodno obdobje, bo kot nova Ëlanica EU
prihodnje leto morala prilagoditi pravilnik o naËinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih
za dostop do Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti. V praksi bo
tako edini izvedljiv naËin dodeljevanja Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti preko eksplicitnih avkcij. V tem primeru
bodo slovenski proizvajalci in
veliki slovenski porabniki elektriËne energije izgubili prednosti neposredne dodelitve Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti,
kar bo moËno vplivalo na njihove poslovne rezultate, na
drugi strani pa se bodo podjetju Eles izredno poveËali prihodki. Najbolj bo prizadeta
Termoelektrarna ©oπtanj.
»e ne bo mogoËe dose-

Ëi viπjih cen na slovenskem trgu elektriËne energije, bo TE©
prisiljena prodajati proizvedeno elektriËno energijo tudi po
cenah, ki so niæje od njenih
spremenljivih stroπkov. Ob nereπenem problemu nasedlih investicij bi lahko takπno stanje
hitro ogrozilo njeno poslovanje s potencialno nevarnimi
posledicami tudi za zanesljivost
delovanja slovenskega prenosnega omreæja. FinanËne posledice prehoda na naËin dodeljevanja Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti z avkcijami
so tako velike, da ogroæajo uspeπen konec zadnje faze prestrukturiranja slovenskega
proizvodnega sektorja elektriËne energije, πe posebej v sedanjih razmerah, ko problem
nasedlih investicij πe ni reπen.
Tudi veliki porabniki elektriËne energije bodo v primeru
spremembe pravil o dodelitvi
Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti moËno prizadeti, saj se
jim bodo stroπki za nakup
elektriËne energije (Ëe jih ne
bodo subvencionirali proizvajalci) zelo poveËali. S prehodnim obdobjem do 1. julija
2007, med katerim bi Slovenija lahko obdræala trenutno veljavni naËin dodeljevanja Ëezmejnih prenosnih zmogljivosti,
pa bi pridobili tri leta Ëasa za
dokonËno prestrukturiranje
energetsko intenzivnih industrijskih podjetij, reπitev problema nasedlih investicij in uspeπno dokonËanje procesa
prestrukturiranja elektroenergetskega sektorja.
Sluæba za odnose
z javnostmi MOPE
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N

»emu ste dali v njem
poudarek?

EP JESENI V
PARLAMENTU

Potem ko je Nacionalni energetski program
(NEP) sredi julija sprejel odbor za gospodarstvo, ga je konec julija obravnavala tudi vlada.
Do septembra, ko naj bi ga sprejemal dræavni
zbor, je v javni obravnavi. Kot je dejal v pogovoru dræavni sekretar za energetiko mag. Djordje Æebeljan, na MOPE dotlej priËakujejo pripombe, ki bi belo knjigo slovenske energetike
naredile πe boljπo.

je so vzroki, da je
NEP, ki ga je predvidel energetski zakon
iz leta 1999 in ki naj
bi nastal v poldrugem letu, nastajal tako dolgo?

energetska politika

K

16

≈Vzroki so v konceptualnem razhajanju, kaj naj bi bilo v NEP-u
napisano in kako naj bi bil ta dokument videti. Drug vzrok je
uvedba liberalizacije na podroËju elektrike. Vedeti je treba, da
je energetska politika v zadnjih
letih dinamiËna in da v preteklosti ni bilo dovolj volje za presek
situacije. Sedaj smo to naredili.
Ugotovili smo, kje smo, kam æelimo priti in s kakπnimi mehanizmi, in tega se bomo dræali.«

Minister KopaË je obljubljal
NEP kot strnjen okvirni dokument, s cilji in usmeritvami, brez lokacij, letnic za
posamezne objekte. Sedaj je
pred nami veË kakor sto
strani obseæen program. Zakaj se je njegov obseg spremenil?
≈NEP je bela knjiga slovenske
energetike. Naπ program ni enak
cestnemu programu, je strateπki
dokument, ki vsebuje dvajset
strani mehanizmov za njegovo
uresniËitev.«

≈V programu smo pojasnili, zakaj smo tu, kjer smo, kakπno je
naπe mesto v Evropi, kam æelimo
priti, kako bomo dosegli cilje in
katera vpraπanja so πe odprta.«

Priprava podlag za NEP je
bila dolgotrajna, na koncu
pa vas je minister ﬂpostavil
pred zid« in v kratkem Ëasu
je moral biti izdelek pripravljen za skupπËinsko
obravnavo s kadrovskim potencialom MOPE. Ali lahko
iz tega dokumenta dobijo
energetske druæbe temelje za
svoje dolgoroËne cilje in
usmeritve?
≈Minister nam ni dal kratkega
roka. Rok je bil zakonsko doloËen - 18 mesecev, in program se je
poËasi snoval. Vendar tudi ko
NEP-a πe ni bilo, smo πli po poti,
ki je v NEP-u opredeljena. »aka-

V teh pasje vroËih poletnih
dneh je druga, prav tako pomembna dejavnost na Uradu
za energetiko MOPE sprememba energetskega zakona.
Jeseni 1999 sprejeti Energetski zakon je treba prilagoditi
zahtevam evropskega pravnega reda, poleg tega je treba
nekatere stvari prilagoditi, Ëe
æelimo doseËi cilj: kakovostna, zanesljiva in ekoloπko
sprejemljiva oskrba. Delavcem Urada pri tem pomaga
dr. Rajko Pirnat, tako da
upajo, da bodo spremembe
do konca leta v dræavnem
zboru.

kn
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Koliko so πe moæne spremembe
predloga in na kakπen naËin
boste sprejemali pripombe?

je. Komu bo sprejeti Nacionalni energetski program
namenjen?

≈NEP bo objavljen na spletni
strani MOPE in pripombe nanj
bomo sprejemali po elektronski
poπti ali obiËajni poπti. Javno
obravnavo dokumenta bomo organizirali tudi na Gospodarski
zbornici preko Zdruæenja za
energetiko. PriËakujemo dobronamerne pripombe, ki bodo predloæeni program πe izboljπale æe
pred obravnavo v dræavnem zboru. Tako lahko nastane boljπi dokument kot samo s proceduralnimi postopki in amandmaji v parlamentu.«

≈NEP naj bi prebralo Ëim veË
ljudi. Besedilo nameravamo prilagoditi bralcem tako, da ga bo
mogoËe le preleteti ali pa podrobneje prouËevati. Hkrati pa naj
bi bilo besedilo tako pregledno,
da bo zagotavljalo informacijo
tako ljudem, ki iπËejo podatke,
kot tudi tistim, ki so vajeni dinamiËnega branja. Slednji bodo
lahko ob spremembah projekcije
NEP-a razbirali tudi variacijo
sprememb v programu.«

Temeljno poslanstvo NEP-a
je spremeniti razumevanje
vloge in pomena energije pri
zagotavljanju blaginje - kakovosti æivljenja. Kako nameravate zagotoviti karseda
najboljπo uresniËitev tega
poslanstva, glede na to, da
Foto Minka Skubic
vloga, pomen, razumevanje
Mag. Djordje ti v nedogled pa ni bilo smotrno, energije ne sodijo samo pod
Æebeljan: in naposled ga je bilo treba do- okrilje MOPE, temveË tudi
ﬂNEP je bela konËati. Ni pa njegov namen, da drugih resorjev?
knjiga slovenske bi energetske druæbe v njem doenergetike.« bile temelje za svoje dolgoroËne ≈Z NEP-om smo æeleli odgovoriti
cilje in usmeritve. Zaradi tega ni
nastajal. Druæbe imajo svoje cilje, mi - dræava oziroma MOPE jim moramo zagotoviti ustrezne
razmere in pravila, da jih lahko
tudi uresniËijo. Namen druæb je,
da æivijo, se razvijajo, uveljavijo
na trgu, ne pa da Ëakajo na dræavna navodila.«

Med nastajanjem NEP
sta bila sprejeta Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije in
Nacionalni program
varstva okolja. Je NEP
usklajen s tema dokumentoma?
≈Vsi trije dokumenti so usklajeni. Upoπtevali smo πtevilke in staliπËa iz obeh omenjenih dokumentov. »e NEP ne bi bil usklajen, ga vlada ne bi sprejela za
svojega.«

na vpraπanje, kako moramo razmiπljati, Ëe æelimo biti na daljπi
rok oskrbovani z energijo, in sicer na do okolja prijazen in cenovno sprejemljiv naËin. Za
Ameriko, na primer, je znaËilna
politika osvajanja virov, mi pa
smo se odloËili za drugaËen naËin
uËinkovite rabe energije, uporabo obnovljivih virov, zmanjπanje
energetske intenzivnosti. Sprememba miselnosti je eno od sredstev za doseganje tega cilja. V nastajanje podobnih aktov so bila
vedno vkljuËena vsa ministrstva.
»e jih namreË predlaga vlada in
sprejema dræavni zbor, morajo
biti akti usklajeni med ministrstvi. Naπe ministrstvo je NEP poslalo v usklajevanje vsem resorjem. Dotika se skoraj vseh, najbolj pa gospodarskega, prometnega, finanËnega ministrstva,
pa tudi kmetijskega, πolskega,
obrambnega.«

Ob hitrem listanju NEP-a
sem ugotovila, da je to strnjeno, s podatki nabito, sicer informativno gradivo,
≈Sedaj je do septembra v javni skozi katero se nepoznavaobravnavi.«
lec energetike teæko prebi-

PriËakujete med javno obravnavo veliko pripomb nanj ?
≈PriËakujemo predvsem pripombe, s katerimi bi bilo dokument
mogoËe πe izboljπati. Vsi predlogi
sprememb, ki bodo egoistiËni in
se ne bodo ozirali na globalne cilje, ne bodo prispevali k izboljπanju kakovosti NEP-a.«

Osnutke NEP-a je pripravljala πiroka mnoæica strokovnjakov razliËnih ved,
dokonËno pa sio ga obdelali
usluæbenci MOPE. Kako
presojate vaπe delo in ali so
pri nastajanju programa sodelovali vsi, ki imajo pri
nas ustrezno veljavo, povezano s pojmom energije?
≈Menim, da smo mi na MOPE
svoje delo dobro opravili in da bo
znal vsak sodelujoËi zagovarjati
svoje delo. Sedaj je na vrsti javnost, da oceni naπe delo. Vsakdo
je imel moænost napisati svoj
NEP. K sodelovanju so bili namreË povabljeni vsi. Za zdaj je edini, lahko pa bi imeli vsaj πe πtiri:
program obeh univerz in obeh
najveËjih inπtitutov. Vsem so odprte moænosti, da prispevajo k izboljπanju izdelka.«

Minka Skubic

Kakπna je nadaljnja
pot njegovega
sprejemanja?
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LES USPE©NO
NA POTI

Elektro-Slovenija ima kot edino prenosno podjetje v dræavi v naπem
elektroenergetskem sistemu specifiËen
poloæaj, zato je z uspeπnostjo njegovega poslovanja povezana tudi usoda
drugih nacionalnih energetskih projektov. Elesovo prenosno omreæje
namreË pomeni oæilje, ki povezuje
proizvajalce in odjemalce, od njegovega stanja pa nista odvisna samo
prepustnost in zanesljivost, temveË
tudi kakovost potujoËe elektriËne
energije. Kakπni so Elesovi poslovni
rezultati v prvi polovici leta, kateri
so aktualni naloæbeni projekti in kako se Eles vkljuËuje v mednarodno
energetsko dejavnost, so bila samo
nekatera vpraπanja, s katerimi smo
se pred poËitnicami odpravili k direktorju mag. Vekoslavu Koroπcu.

les je za uspeπno reorganizacijo in prilagoditev novim zahtevam po
odprtju energetskega trga prejel tudi mednarodna priznanja. Se uspeπno prestrukturiranje podjetja odraæa tudi na
poslovnih rezultatih?

naπ gost

E
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≈V prvi polovici leta oziroma po
prvih petih letoπnjih mesecih so
rezultati spodbudni, saj so vsi kazalci, po katerih merimo uspeπnost, pozitivni. Tako so stroπki
poslovanja v okviru predvidenih,
na prihodkovni strani pa je opaziti celo preseæke nad gospodarskim naËrtom, saj so se prihodki
iz naslova uporabe prenosnega
omreæja tudi na raËun viπje porabe elektriËne energije in s tem povezanimi pretoki poveËali, veËji

od sprva priËakovanih so tudi
prihodki iz zaraËunavanja storitev prenosa pri Ëezmejnem trgovanju, prav tako pa smo dosegli
boljπe rezultate pri prodaji energije iz naslova prednostnega dispeËiranja.
Uspeπno poteka tudi izvajanje letoπnjega investicijskega naËrta,
Ëeprav je v zvezi s tem treba povedati, da se dinamika na tem podroËju stopnjuje v drugi polovici
leta, tako da je realnejπe rezultate mogoËe dati πele ob koncu leta.
DrugaËe pa smo z doseæenim v
prvi polovici leta v Elesu lahko
zelo zadovoljni.«

Omenili ste æe uspeπno izvajanje naloæbenih projektov. Lahko naπtejete tiste najveËje letos
in opredelite njihov namen?

≈KljuËna letoπnja investicija je
zagotovo dogradnja 400/110 kV
RTP DivaËa, ki je bistvenega pomena za dvig zanesljivosti napajanja celotne Primorske, z njo pa
se bodo precej zmanjπale tudi izgube pri prenosu in pretoku jalove energije po omreæju. DivaËa je
æe v preteklosti imela pomembno
vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu, saj se je preko
nje zaËelo sinhrono obratovanje
slovenskega elektroenergetskega
sistema z zahodnoevropsko interkonekcijo. Tudi v prihodnje bo
RTP DivaËa imela kljuËno vlogo,
saj gre za vozliπËe poti proti Hrvaπki in Italiji. Za slednjo je zaradi visokih cen πe posebno zanimanje in pojavljajo se tudi zamisli o vzpostavitvi komercialnih trgovskih poti na 110 kV nivoju, ki
naj bi prav tako potekale preko
DivaËe. Druga pomembna investicija je æe dolgo naËrtovana 110 kV
povezava Toplarna-Polje-BeriËevo, ki je bistvenega pomena za
sklenitev ljubljanske energetske
zanke. Letos potekajo pripravljalna dela, saj smo konËno
uskladili vsa odprta vpraπanja z
lokalnimi skupnostmi, tako da
bomo lahko konkretna dela zaËeli prihodnje leto. V pripravi je tudi nekaj drugih velikih projektov, kot sta zgraditev 400 kV daljnovodov BeriËevo-Krπko in Cirkovce-Pince (pripravljamo se na
podpis pogodbe o gradnji z Madæari) in 400 kV razdelilne postaje Cirkovce, poteka pa tudi vrsta
drugih manjπih projektov, ki sodijo med redne vzdræevalne investicije. Pri tem gre poudariti, da
smo doslej za naloæbe uporabili
predvsem lastna sredstva amortizacije, da se je stopnja zadolæenosti podjetja precej zmanjπala
in bomo lahko za nekatere velike
projekte v prihodnje brez veËjih
teæav najemali posojila.«

V zaËetku leta je bilo ustanovljeno skupno podjetje Elektro.TK, ki naj bi prevzelo træenje prostih telekomunikacijskih
zmogljivosti elektroenergetskega
komunikacijskega omreæja. NaËrtovano je bilo, da bo podjetje
v tej vlogi zaæivelo z julijem, a
je priπlo znova do odloga. Kje
so poglavitni vzroki, da se pri
tem precej zapleta?
≈Z imenovanjem novega direktorja Ferdinanda ValenËaka se je
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dilema glede vodstva Elektro.TK
razreπila, kar ocenjujem pozitivno s staliπËa prihodnjega operativnega dela te druæbe. Dejavnosti za Ëim prejπnji zaËetek poslovnega delovanja so stekle in tudi v
okviru Elesa je bila imenovana
posebna delovna skupina pod
vodstvom Aleπa Perπina, ki zelo
dobro sodeluje z novim vodstvom
Elektro.TK. Trenutno potekajo
dejavnosti pri pripravi poslovnega naËrta podjetja, ki ga doslej πe
nismo imeli in bo skupπËini lastnikov predloæen takoj po poËitnicah. Sicer pa træenje prostih
komunikacijskih zmogljivosti πe
naprej poteka nemoteno in to deloma πe vedno v okviru Elesa, nekatere ponudbe smo podali kot
konzorcij, druge pa æe v okviru
Elektro.TK. PrepriËan sem, da
se bodo zadeve kmalu uredile,
pri Ëemer pa se je pokazalo, da
lahko tako zahteven projekt, kot
je zaËetek delovanja Elektro.TK,
uspeπno izpelje le strokovna skupina, ki stoodstotno dela na tem
projektu in ki dobro pozna sam
sistem. Naj omenim tudi, da je træenje prostih telekomunikacijskih zmogljivosti v Elesu æe vse
Ëas bilanËno loËeno od drugih dejavnosti in obstajajo jasne razmejitve, ki zagotavljajo preglednost poslovanja. Tako prehod v
novo podjetje za nas ne bo niË
zahtevnega, saj Eles æe danes izpolnjuje veËino zakonskih obveznosti. Zavedati pa se je treba, da
gre v primeru Elektro.TK za sedem druæbenikov in usodo pribliæno 80 ljudi, ki bodo preπli v novo podjetje, tako da je treba zadeve dobro premisliti. PriËakujemo, da bo podjetje zaæivelo jeseni in se bo iz zaËasnih prostorov v
Elesu preselilo na novo lokacijo,
sedanji sedeæ Holdinga Slovenske
elektrarne, ki odhaja na drug naslov.«

V zaËetku leta smo bili tudi
priËa reπevanju nereπenih vpraπanj, povezanih z jedrsko elektrarno Krπko, pri kateri ima
pomembno vlogo tudi Elesovo
hËerinsko podjetje Eles-Gen?
Kako ocenjujete njegovo delo?
≈Zadeve, povezane z delovanjem
druæbe Eles-Gen, potekajo brez
zapletov. Imenovan je bil nov
nadzorni svet in podjetje uspeπno
træi elektriËno energijo iz Krπkega. Uspelo nam je poravnati tudi

Foto Antonio ÆivkoviË

je, kjer si æelijo, da bi se energetski trg v tem delu sveta odprl po
letu 2005. Elesovi predstavniki
sodelujejo pri tem projektu v πtevilnih delovnih skupinah in imajo
dejavno vlogo tudi v posebej imenovanem izvrπilnem odboru.
Prav tako pa v okviru teh prizaEles je zelo dejaven tudi na med- devanj potekajo tudi intenzivni
narodnem podroËju, Ëeprav je pogovori s predstavniki HEP in
ta njegova vloga doma mogoËe EP BiH o prihodnjem vodenju
manj opazna. Kateri so aktual- skupnega bloka, ki ga je Eles zelo
uspeπno vodil æe doslej in bi lahni projekti na tem podroËju?
ko zagotovo to nalogo dobro
≈Trenutno je v ospredju resin- opravljal πe naprej.«
hronizacija tako imenovane II.
sinhrone cone oziroma dræav Brane JanjiÊ
nekdanje Jugoslavije oziroma
sploh jugovzhodne Evrope, ki
naj bi bila izpeljana sredi leta
2004. Ta projekt ima moËno podporo tudi v okviru Evropske uni-

πest milijard tolarjev zapadlih
glavnic in obresti in raËunamo,
da bomo do leta 2008 izplaËali
vsa posojila iz naslova gradnje
NEK, razen posojil za nakup novih uparjalnikov, ki pa jih plaËuje nuklearka sama.«

Mag. Vekoslav Koroπec:
Eles se je v
zadnjih letih
dokazal kot
sodobno,
uspeπno in
mednarodno
priznano
podjetje.
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OGRADNJA TRANSFORMACIJE
400/110 kV V RTP DIVA»A

Elektro-Slovenija je v zaËetku julija zaËelo
uresniËevati svojo letoπnjo najveËjo investicijo,
dogradnjo transformacije 400/110 kV v RTP
DivaËa, ki je ocenjena na 1,6 milijarde tolarjev. Obseæna in precej zahtevna dela naj bi
predvidoma konËali maja prihodnje leto.

R

azdelino transformatorska postaja DivaËa sodi
med veËje in pomembnejπe prenosne objekte
v Sloveniji, saj ne skrbi le za nemoteno napajanje primorskega
bazena, temveË je tudi kljuËno
vozliπËe za daljnovodne povezave
z Italijo in Hrvaπko. Zahodni del
Slovenije oziroma distribucijsko
obmoËje Elektro Primorske se
napaja z elektriËno energijo po
110 kV omreæju iz RTP
220/110/35 kV DivaËa, kjer sta

vgrajena dva transformatorja
220/110 kV 150 MVA, po dveh
110 kV daljnovodnih povezavah
iz Hrvaπke ter iz elektrarn na SoËi. Skupna konica obremenitve
na omenjenem podroËju je leta
2002 znaπala pribliæno 222 MW,
do leta 2005 naj bi narasla na 245
in do leta 2010 æe na 272 MW. Zaradi naraπËajoËih potreb po elektriËni energiji se je Eles na podlagi obseænih πtudij odloËil za dolgoroËno reπitev problema napajanja tega obmoËja, in sicer z na-

Ërtovano zgraditvijo transformacije 400/110 kV 300 MVA v RTP
DivaËa. Poleg bistveno izboljπanih energetskih razmer v 110 kV
omreæju Primorske in poveËanja
zanesljivosti napajanja tega dela
dræave se bodo z novo pridobitvijo v RTP DivaËa za pribliæno
5000 MWh na leto zmanjπale tudi
izgube elektriËne energije pri
prenosu, v celoti pa bodo izpolnjene tudi zahteve UCTE po samozadostnosti posameznih elektroenergetskih sistemov in zmanjπanju nedopustnih pretokov jalove energije po interkonekcijskih
povezavah.

DivaËa kot okno v svet
Vloga RTP DivaËa se bo v prihodnjih letih πe okrepila, saj je s ponovno sinhronizacijo dræav jugovzhodne Evrope v zahodnoevropsko interkonekcijo UCTE

prenos

Razvoj RTP DivaËa
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Prenosna dejavnost se je na Primorskem zaËela z
zgraditvijo 132 kV daljnovoda med HE Doblar,
RTP OpËine in RTP Matulji leta 1939. Po prikljuËitvi Primorske k Jugoslaviji je ostal del te povezave v Italiji, HE Doblar in HE Plave pa sta z instalirano moËjo 70 MW ostali brez svojih dotedanjih
odjemalcev.
Med Gorjanskim in Seæano so leta 1984 zgradili
odsek 110 kV daljnovoda in tako povezali HE Doblar z RTP Matulji.
V tem Ëasu sta elektrarni preπli na obratovanje s
frekvenco 50 HZ in na napetostni nivo 110 KV.
RTP 110/50 kV DivaËa z 20 MVA transformatorjem je bila zgrajena jeseni leta 1957, s tem pa ukinjena prvotna transformacija v Seæani, zgrajena sedem let prej. Naslednje leto so dodali πe en transformator.
Leta 1960 so preuredili 50 kV daljnovod DivaËaSeæana-OpËine za 130 kV napetost in leta 1962
postavili v RTP DivaËa regulacijski transformator
120/120 kV, 63 MVA. S tem je bila omogoËena
izmenjava energije med Slovenijo in Italijo. Leta
1963 so preklopili na omreæje πe sinhronski kompenzator 50 MVAr. Zaradi normalizacije napeto-

stnih nivojev so leta 1964 preuredili postajo na
transformacijo 110 /35 kV.
Zaradi gradnje 220 kV daljnovodov so RTP DivaËa nato spet preurejali, in sicer postopno med letoma 1968 in 1970. 220 kV omreæje se je na Primorskem gradilo od KleË preko DivaËe do Pehlina, nato pa πe od DivaËe do PadriË v Italiji. Ta povezava je omogoËala povezavo zanke Sudel z omreæjem tedanje UCPTE. Postaja je bila prikljuËena
na 220 kV napetost 29. julija 1970. Napajanje
Primorske je bilo bolje reπeno z zgraditvijo prvega
transformatorja 220/110 kV 150 MVA leta 1974,
ki mu je sledil πe drugi leta 1983.
Zadnja veËja πiritev postaje je bila izpeljana z zgraditvijo 400 kV naprav. Leta 1977 in 1978 je bila
zgrajena razdelilna postaja z vzankanjem 400 kV
daljnovoda DivaËa- BeriËevo in DivaËa-Melina ter
leta 1980 πe 400 kV daljnovodom DivaËa-Redipuglia, ki je pomenil novo dodatno povezavo z Italijo.

Postopna obnova celotnega stikaliπËa
Zaradi pomena in vloge RTP DivaËa v slovenskem
elektroenergetskem sistemu Eles v zadnjih letih v
prenovo tega stikaliπËa vlaga precejπnja sredstva.
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ZaËetek dograditvenih
del v RTP
DivaËa je
simboliËno
odprl minister mag.
Janez KopaË.

E

Foto Tomaæ Sajevic

priËakovati poveËanje pretokov
elektriËne energije v smeri vzhod
- zahod, kjer so πe zlasti komercialno zanimive povezave s sosednjo Italijo. Ker je RTP DivaËa bilo æe sedaj pomembno stiËiπËe
energetskih poti, ne preseneËa,
da je Eles æe doslej veliko vlagal v
to razdelilno transformatorsko
postajo, ki je v zadnjih letih doæivela vrsto pomembnih posodobitev z namenom poveËanja zanesljivosti dobave in tudi same kakovosti elektriËne energije. Kot

je na tiskovni konferenci pred
slovesnostjo, s katero je Eles zaznamoval zaËetek del, poudaril
direktor Elesa mag. Vekoslav Koroπec, celoten projekt dogradnje
RTP DivaËa temelji na znanju
Elesovih strokovnjakov, ki so
svojo visoko strokovno usposobljenost dokazali æe pri gradnji
RTP Krπko, in je del dolgoroËnega razvojnega naËrta slovenskega
prenosnega omreæja do leta 2012.
Slednjega je Eles nedavno poslal
v potrditev pristojnemu ministr-

Obseænejπa prenova dotrajanih naprav se je tako
zaËela æe leta 1995 z zamenjavo zaπËite na odvodih 220 kV, nadaljevala pa leta 1998 z zamenjavo
naprav vodenja v vseh 400 kV poljih in zaπËite v
odvodnem polju 400 kV BeriËevo. Istega leta se je
prenova nadaljevala πe z zamenjavo visokonapetostnih naprav, vodenja in meritev v 220 kV odvodnih poljih. Naslednje leto je bila izvedena πe zamenjava odklopnikov v merilnem in enem transformatorskem polju ter zamenjava sistema vodenja.
Vgrajene so bile najsodobnejπe naprave, kar omogoËa veËjo zanesljivost naprav za nemoteno delovanje trga z elektriËno energijo. Eles je v teh letih
veliko vloæil tudi v gradnjo optiËnih povezav po
daljnovodih, tako da je RTP DivaËa telekomunikacijsko povezana z Ljubljano, Novo Gorico, Koprom in PadriËami v Italiji. Sicer pa naËrti za temeljitejπo obnovo 400 kV dela stikaliπËa v DivaËi
izhajajo iz leta 2001, ko je Eles sprejel odloËitev,
da je treba naprave, ki so bile zgrajene v letih
1978 do 1981, zamenjati in posodobiti, in zaËel πe
z eno fazo temeljitejπe prenove tega stikaliπËa. Projekt je bil zaradi nezmoænosti izklopa obratujoËih
naprav in finanËnega bremena razdeljen v tri faze.

stvu oziroma vladi. V njem je
Eles kot prednostne projekte poleg dogradnje RTP DivaËa opredelil πe zelo pomembno 400 kV
povezavo Krπko-BeriËevo, s katero bi sklenili 400 kV zanko v
Sloveniji, pa tudi dve pomembni
400 kV mednarodni povezavi, in
sicer Okroglo-Udine in CirkovceHeviz. Poleg tega je predvidena
tudi razπiritev transformacije v
RTP Okroglo in postavitev dodatnega transformatorja v RTP Krπko, ob koncu tega desetletnega

Tako so bile lani v okviru prve faze oziroma prenove zveznega in merilnega polja zamenjane vse visokonapetostne naprave, kot so loËilniki in instrumentni transformatorji, zamenjani so bili krmilnosignalni in merilni kabli in opravljena πtevilna druga dela. Prav tako je bila v celoti zamenjana sekundarna oprema, pri Ëemer je bil uporabljen tudi
nov koncept opremljenosti zveznih polj, ki omogoËa, da lahko prenovljeno zvezno in merilno polje
prevzame funkcije rezervnega polja v primeru popravila morebitnih okvar, s Ëimer so bili æe doseæeni precejπnji prihranki. Dela se nadaljujejo tudi letos, pri Ëemer je v naËrtu celotna prenova 400 kV
daljnovodnih polj BeriËevo in Redipuglia, v celoti
pa naj bi se konËala prihodnje leto, ko bo na vrsto
priπlo πe zadnje daljnovodno polje proti hrvaπki
Melini. Tudi v tem primeru gre za veliko investicijo, saj naj bi vse tri omenjene faze prenove RTP
DivaËa Eles stale okrog 500 milijonov tolarjev.
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Pred
slovesnostjo
je bila
tiskovna
konferenca,
na kateri so
Elesovi
predstavniki
podrobno
predstavili
celoten
projekt.
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razvojnega programa pa naj bi
celotno prenosno omreæje dvignili na 400 kV napetostni nivo. Kot
je dejal mag. Vekoslav Koroπec,
gre pri tem za vrsto kljuËnih novih projektov, pri Ëemer pa bo
Eles πe naprej precej vlagal tudi v
obnovo obstojeËega prenosnega
omreæja in visokonapetostnih naprav ter sekundarne opreme.
Ocenjena vrednost omenjenih
naloæb v prihodnjih letih je tako
kar pet milijard tolarjev na leto,
pri Ëemer je treba povedati, da je
Eles po letu 2000 vse investicije
izpeljal z lastnimi sredstvi ter v
tem obdobju precej zmanjπal tudi
lastno zadolæenost, tako da z najemanjem posojil za izpeljavo velikih projektov v prihodnje ne bi
smelo biti teæav. Na velik pomen
dogradnje RTP DivaËa, kot kljuËne napajalne toËke za obmoËje
Primorske, za izboljπanje napetostnih razmer v tem delu dræave
je v nadaljevanju opozoril tudi
direktor gospodarske javne sluæbe prenos elektriËne energije Saπa Jamπek in dodal, da je Eles po
letu 1995 æe veliko vloæil v obnovo tega objekta, ki naj bi po izpeljavi vseh obnovitvenih in naloæbenih del pripravljen doËakal odprtje energetskega trga. Za dokonËno ureditev napajalnih razmer pa bo treba obnoviti tudi
enega najstarejπih daljnovodov iz
leta 1939 na relaciji HE DoblarNova Gorica-Seæana-DivaËa-Ilirska Bistrica-hrvaπka meja. Eles
je v zvezi s tem æe zaËel dejavnosti za obnovitev prvega odseka
med DivaËo in Novo Gorico v dolæini 43 kilometrov, kjer bo dotrajan daljnovod zamenjan s sodob-

nim dvosistemskim, kar bo bistveno izboljπalo zanesljivost dobave elektriËne energije na tem
obmoËju.

Med zahtevnejπimi
deli tudi prevoz transformatorja
Direktor projekta dograditve
RTP DivaËa Janez Kern je v nadaljevanju opozoril, da je dograditev obstojeËega in delujoËega
stikaliπËa πe posebno zahteven
projekt, saj je treba upoπtevati
obratovalne razmere, samo delo
pa zahteva dodatne varnostne
ukrepe. Zaradi prostorskih razmer bo povezava 400 in 110 kV
dela stikaliπËa oziroma prikljuËitev na 110 kV del stikaliπËa potekala po kablu, πe posebno zahteven pa bo sam prevoz transformatorja, ki ima kar 280 ton. Skupaj s transportnim vozilom pa bo
kompozicija teæka celo 380 ton,
kar je po zahtevnosti prevoza
primerljivo s transportom uparjalnikov za krπko nuklearko. Zato ne preseneËa, da dogovori o
naËinu in poteku prevoza potekajo æe dobre tri mesece in bodo πe
naprej, vse do predvidenega prihoda transformatorja v DivaËo
prve dni oktobra. Sicer pa bo
Eles tudi tokrat uporabil najsodobnejπo svetovno tehnologijo in
zadnja tehniËna spoznanja, kar
ga postavlja ob bok najrazvitejπih svetovnih dræav.

Elektrogospodarstvo
je treba zadræati
v domaËih rokah
Minister za okolje, prostor in
energijo mag. Janez KopaË je v

slavnostnem nagovoru poudaril,
da je πe posebej vesel, ker ima
moænost sodelovati pri zaËetku
del na projektu, ki bo pomenil izboljπanje kakovosti æivljenja za
vse nas. Elektrika je postala træno blago, kar pomeni, da elektrika elektriki ni veË enaka, temveË se razlikuje po kakovosti, ki
se meri in odstopanja tudi kaznujejo. RTP DivaËa si kot kljuËni
objekt na energetski avtocesti od
vzhoda proti zahodu zato zasluæi
πe posebno pozornost, saj se vanjo stekajo vse niti iz vzhoda in iz
nje razpletajo na zahod. Brez
njenega posodabljanja in dograditve tudi ne bi bila mogoËa gradnja komercialnih povezav z Italijo, ki pomenijo za slovenska podjetja nove poslovne priloænosti.
Dejstvo je, je nadaljeval mag. Janez KopaË, da se poraba tudi v
Sloveniji poveËuje, strateπki cilj
naπe dræave pa je, da najmanj 75
odstotkov potrebne elektriËne
energije zagotovimo iz domaËih
virov, kar pomeni, da bomo morali v prihodnjih letih poleg nujnih naloæb v okrepitev prenosnega omreæja vlagati tudi v nove
proizvodne objekte, med katerimi je na obmoËju Primorske predvidena gradnja vetrnih elektrarn. Pri tem pa bo πe posebnega pomena koordinacija vseh, ki
sestavljajo slovensko elektrogospodarstvo, saj drugaËe ne bo mogoËe uresniËiti ciljev, ki jih zastavlja predlagani nacionalni
energetski program. Naπa prednost pred drugimi tranzicijskimi
dræavami pri tem je, da nismo
razprodali proizvodnih in distribucijskih podjetij in tako onemogoËili lastnega odloËanja o pomembnih energetskih projektih.
Za zagotovitev zanesljivosti dobave je zato treba tudi v prihodnje ohraniti dræavni nadzor nad
veËino elektrogospodarstva, pri
Ëimer je predvidena popolna prepoved prodaje Elesa kot prenosnega podjetja, prodaja proizvodnih podjetij naj bi znaπala najveË
do 50-odstotnega deleæa, distribucijskih podjetij pa do 25-odstotnega deleæa.

Brane JanjiÊ
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ETO 2002 V ZNAMENJU
DOBRIH REZULTATOV

V poslovnem letu 2002 je poslovanje v Informatiki, d. d., potekalo v
okviru dogovorov s posameznimi vodji IC v javnih podjetjih za distribucijo elektriËne energije oziroma se je uteËen naËin dela iz leta
2001 nadaljeval. Delo je potekalo na podlagi sklenjenih pogodb z
vsakim javnim podjetjem za distribucijo elektriËne energije.

V

informatika

primerjavi z letom
2001 smo registrirali
za 8,61 odstotka veË
transakcij CICS kakor leta 2001, medtem ko je
uporaba centralne procesne
enote leta 2002 v primerjavi
z letom 2001 narasla za 28,25
odstotka. Centralni sistem je
deloval stabilno kljub jasnim
znakom prehajanja v zasiËeno obmoËje delovanja, kar je
signaliziralo potrebo po
ustreznem poveËanju moËi
procesorja. Strojna in programska oprema nista omogoËala zadovoljevanje vseh
zahtev javnih podjetij za distribucijo elektriËne energije
za hitrejπi in poveËan obseg
transakcij, niti ni bilo mogoËe obstojeËe raËunalniπke
opreme dopolnjevati oziroma
nadgraditi tako, da bi zago-

tavljala zahtevan obseg in
kakovost informacijskih storitev za javna podjetja za distribucijo elektriËne energije.
Izpisovanje dokumentov na
laserskih tiskalnikih se je v
primerjavi z letom 2001 poveËalo za 10,82 odstotka,
medtem ko se je izpisovanje
na obiËajnih tiskalnikih poveËalo za 3,28 odstotka in je
potekalo brez veËjih teæav.
Konec leta 2002 smo nabavili
novo strojno opremo in najeli
novo programsko opremo ter
s tem zagotovili javnim podjetjem za distribucijo elektriËne energije, da bodo informacijske storitve, ki jih
bo opravljala Informatika, d.
d., leta 2003 in naslednjih
dveh letih kakovostnejπe,
pravoËasne in koliËinsko obseænejπe za okrog 20 odstot-

kov.
Na kadrovskem podroËju je
priπlo do zamenjave direktorja Informatike, d. d., ki je
nastopil funkcijo 18. septembra 2002. Na podlagi novih
usmeritev v zmanjπevanje in
racionalizacijo vseh stroπkov
poslovanja smo konec leta
2002 zmanjπali πtevilo zaposlenih za pet delavcev ter njihove obveznosti razporedili
na preostale delavce in s tem
zaËeli proces veËje uËinkovitosti dela na zaposlenega.
Prihodki so bili za 4,6 odstotka viπji od naËrtovanih in
za 8,8 odstotka viπji od doseæenih leta 2001, medtem ko
so bili odhodki za 4,2 odstotka viπji od naËrtovanih in za
6,8 odstotka viπji od doseæenih leta 2001, oziroma smo
ustvarili dobiËek v viπini
4.822.623,00 tolarjev.
Informatika, d. d., ima rezerve na podroËju informacijskih storitev tudi zunaj
javnih podjetij za distribucijo elektriËne energije, prav
tako pa ima tudi proste zmogljivosti za izpisovanje in kuvertiranje dokumentov. Poglavitni cilj Informatike, d. d.,
je izkoriπËanje prostih tehnoloπkih in Ëloveπkih virov
ter s tem doseganje poveËanja produktivnosti, kakovosti informacijskih storitev ter
optimizacije in nadzora stroπkov poslovanja.

Matko Pohar
Direktor Informatike, d. d.
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AJOBSEÆNEJ©I REMONT
NAJVE»JEGA BLOKA TE©

V TE ©oπtanj imajo to poletje doslej najobseænejπi remont petega, najveËjega bloka te elektrarne. Najodgovornejπi delavec za njegovo uspeπno izvedbo je Joæe Lenart, vodja sektorja
tehnike in vzdræevanja. V 17 letih dela v elektrarni je kot inæenir za zgorevalne procese in
goriva, kotlovski inæenir, glavni inæenir za
kotlovske postroje, vodja strojne sluæbe in zadnje leto kot vodja celotnega sektorja tehnike
in vzdræevanja sodeloval pri veË kakor 20 remontih vseh petih blokov. VeË kakor dovolj
razlogov za pogovor z njim.

termoproizvodnja

K
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ako ste doslej spremljali remonte blokov
in kakπno je bilo vaπe
delo pri tem?

≈Po dveh letih dela v termoelektrarni sem zaËel dejavno sodelovati pri remontih vseh petih blokov. Izmed veË kakor dvajset remontov v teh letih so bili nekateri zelo obseæni, saj smo v minulih
letih uresniËevali projekt podaljπanja æivljenjske dobe trajanja
postrojenj teh blokov. Pri veËini
projektov sem sodeloval kot vodja, pri nekaterih pa tudi kot
Ëlan skupine. V termoelektrarni
imamo delo organizirano tako,
da imamo doloËena skrbniπtva za
posamezne naprave. Skrbniπtvo
pa pomeni tudi glavno koordinacijo med razliËnimi deli na bloku,
ki pa je najbolj zahtevno prav v
Ëasu remontov. S sodelavcem iz
elektro sluæbe sva bila odgovorna
za peti blok.«

»e primerjate letoπnji remont s
prejπnjim, v Ëem je razlika?
≈Razlika je predvsem v kratkem
Ëasu, ki je na voljo za tako obseæna dela. Podobno je bilo tudi pri
remontu πtirice lani. Seveda je
vzrok za to velika potreba po

proizvodnji elektriËne energije iz
naπih blokov. V zadnjih letih je
namreË zaradi zelo slabe hidrologije energetska situacija zelo neugodna.«

Kje je najbolj opazno πtiriletno
obratovanje najveËjega bloka
brez remonta?
≈Peti blok je od prejπnjega remonta obratoval veË kakor
30.000 ur. Po naπih ocenah in izkuπnjah pa je optimalno obratovanje za tovrstne enote med
22.000 in 24.000 ur. Dolgotrajno
obratovanje je pustilo najveË sledi na kotlovskih napravah, predvsem na mestih, ki so bolj izpostavljeni obrabam in odgorevanju, kot posledica izpostavljenosti naprav velikim toplotnim
obremenitvam. Obrabe so najbolj vidne na napravah kurilnega
sistema, aktivnih delih kotla ter
na napravah dimnozraËnega
trakta. NajveËji vpliv na obrabe
imata vsebnost pepela v premogu
z deleæem kremena in dolgotrajna velika moË bloka, saj se z moËjo hitrosti obrabe na neπtetih delih zelo poveËajo. Seveda se tudi
na drugih napravah po tolikem
Ëasu poznajo posledice degradacij, kot so: korozije, lezenje,

malocikliËno utrujanje komponent.«

Glavno deloviπËe je za stenami
kotlovskega dela bloka, kjer ni
veliko prostora za izvedbo del.
S kakπnimi teæavami se pri tem
sreËujejo izvajalci del? Kakπne
koliËine materialov ste morali
odstraniti iz kotlovske zgradbe,
preden ste lahko zaËeli montaæo novih delov?
≈Res je letos glavno deloviπËe na
kotlovskem postrojenju, torej veËidel znotraj kotla in kotlovnice.
NajveËji problem je utesnjenost
prostora, dela pa zahtevajo ogromno koordinacije, saj morajo potekati hkrati v veË ravneh, kar
pomeni veliko nevarnost za izvajalce del. Veseli nas, da kljub veliki koncentraciji del in angaæiranju πtevilnih delavcev 24 ur na
dan, do zdaj ni priπlo do resnejπih nesreË. V prvih tednih remonta smo morali s tega velikokrat
utesnjenega kotlovskega dela,
kjer je polno velikih in malih cevovodov in drugih naprav, odstraniti okrog 700 ton opreme.
Prav toliko jo bo treba ponovno
vgraditi nazaj do konca remonta.«

Vrsto del delavci opravljajo v
teækih razmerah - prah, prepih,
utesnjenost deloviπËa, vroËina.
Kako poskuπate te razmere izboljπati?
≈Pri projektu obnove kurilnega
sistema z uvedbo primarnih
ukrepov za zniæanje NOx se pri
demontaæi starih gorilnikov pojavlja ogromno prahu in pepela,
ki ga je pred demontaæo nemogoËe odstraniti. S sprotnim ËiπËenjem lahko to omilimo, odpraviti
pa je nemogoËe. Delavci si pomagajo z raznimi zaπËitnimi sredstvi, vendar zelo zahtevna narava dela to vËasih onemogoËa.
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Sami opravljamo predvsem vsa
dela, ki zahtevajo posebna znanja in izkuπnje. Naπe vzdræevalne
skupine lahko naprave vzdræujejo redno oziroma sproti. Velike
Pri ogledu gradbiπËa sem opa- rekonstrukcije v Ëasu remontov
zila na delu veliko vaπih delav- pa zahtevajo veliko πtevilo ljudi
cev. Katera dela opravljate sa- in v kratkem Ëasu zaustavitve sami in katera zunanji izvajalci? mi teh del ne zmoremo opraviti,
zato jih oddamo zunanjim izva≈PodroËje vzdræevanja in tehni- jalcem.«
ke imamo dobro organizirano.
Vsem tem negativnim vplivom se
je praktiËno nemogoËe izogniti,
tako da si vsi ti delavci zelo trdo
zasluæijo svoj kruh.«

Joæe Lenart
(na sredini)
sproti reπuje
nastale
probleme.

≈Kljub temu, da ves Ëas spremljamo stanje naprav, da dela dobro naËrtujemo, se lahko vedno
pojavi kaj nepriËakovanega. Pri
tem je potrebna takojπna organizacija odprave takπnih stanj. Za
zdaj pa ni bilo ugotovljenih stanj,
ki bi ogrozila pravoËasno konËanje del.«

Opazila sem, da ste nekatere
dele menjavali prviË, odkar
Kako poteka delovni Ëas na
enota obratuje. Kako kakovoremontu?
stne so naprave in posamezni
deli vaπega najveËjega bloka,
≈Delovni Ëas je prilagojen obsegu glede na to, da se tudi na podel na posameznih projektih. Za- droËju materialov in konstrukradi kratkega Ëasa izvedbe re- cij tehnologija hitro razvija?

Foto Minka Skubic

monta nekateri projekti zahtevajo neprekinjeno 24-urno angaæi- ≈Naprave petega bloka so bile in
ranje delavcev.«
so πe zelo kakovostne. Seveda se
po skoraj 200.000 obratovalnih
Kaj pomeni remont za vaπe za- urah pojavijo poπkodbe in dotraposlene in tehniËno strukturo? janost posameznih naprav zaradi
Imajo lahko vzdræevalci, obra- πtevilnih mehanizmov utrujanja
materialov. Povsem normalno je,
tovalci v tem Ëasu dopuste?
da je treba nekatere vitalne dele
≈Remont je seveda Ëas poveËanih zamenjati. »eprav moram reËi,
dejavnosti v termoelektrarni. Bi- da se na podroËju materialov, ki
stveno k uspeπnemu prispeva se uporabljajo za dele in naprasprotno spremljanje obratovanja ve, ki delujejo oziroma pridejo v
naprav, naËrtovanje posegov, iz- stik s poviπanimi temperaturami,
kuπnje in znanje na delovnih po- v zadnjih 25 letih ni bistveno
droËjih. Moram povedati, da spremenilo. Izboljπani so seveda
imamo po znanju in izkuπnjah tu- nekateri manjπi detajli naprav.«
di v evropskem merilu zelo dober
tehniËen in vzdræevalen kader, Nameravate med tokratno zaukar omogoËa uspeπno izvedbo re- stavitvijo napraviti kakrπno komonta in obratovanje pogonskih li modifikacijo, ki bi prispevala
enot. Tega dela ne morejo nado- k temu, da bi bil peti blok
mestiti zunanji izvajalci. Dopuste manj obËutljiv za obratovanje,
med remontom poskuπamo uskla- kakrπno potrebuje slovenski
diti tako, da vsak delavec lahko elektroenergetski trg in za kar
izrabi najveË dva delovna tedna prvotno ni bil projektiran?
dopusta. Seveda pa morajo biti
dopusti medsebojno tako uskla- ≈Nekateri od posegov bodo omojeni, da dela potekajo nemoteno goËali veËjo fleksibilnost bloka,
in so deloviπËa vseskozi nadzoro- oziroma omogoËili boljπe optimivana.«
ranje naprav.«

Katera dela so ob tokratnem
remontu na kritiËni poti?

Kaj si lahko obetamo po sedanjem remontu, kakπno obratovanje in kdaj naËrtujete nasle≈Pri letoπnjem remontu je na kri- dnjo daljπo zaustavitev?
tiËni poti projekt zamenjave in
rekonstrukcije kurilnega sistema
z uvedbo primarnih ukrepov za
zniæanje NOx. Vsa druga dela in
terminski naËrti so usklajeni s
tem Ëasom.«

≈PriËakujemo stabilno in varno
obratovanje z visoko stopnjo razpoloæljivosti obratovanja. Z rekonstrukcijo kurilnega sistema
bo blok ekoloπko popolnoma saniran. Naslednji remont naËrtuVas je kaj presenetilo, potem ko jemo Ëez tri leta.«

Zamenjava cevi v kotlu.

ste odstranili in odprli posamezne dele kotla? So bile poπkod- Minka Skubic
be in obrabe take, kakrπne ste
priËakovali, da bodo?
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ELIK VPLIV SAVE NA
PROIZVODNJO NEK

NE Krπko je junija proizvedla 309.187 MWh elektriËne energije, kar je za 14,4 odstotka manj, kakor so v elektrarni naËrtovali za ta mesec. IzkoriπËenost elektrarne v minulem mesecu je bila 61-odstotna. Vzroki za manjπo izkoriπËenost in s tem
proizvodnjo so v prvih treh dneh meseca, ko so
konËevali letni remont in elektrarna ni obratovala,
in v obratovanju elektrarne tudi s Ëetrtino manjπo
moËjo, zaradi omejitev pri segrevanju reke Save.

proizvodnja

S
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avsko vodo uporabljajo v
jedrski elektrarni za hlajenje bistvenih komponent,
ki so pomembne za njeno
varno obratovanje. V ta namen
mora biti na voljo vedno, ko je jedrsko gorivo v objektu pribliæno
kubiËni meter vode na sekundo.
Drugo vlogo za obratovanje NEK
opravlja reka Sava pri odvajanju
toplote iz kondenzatorja sekundarnega kroga. Skladno s tehnoloπkimi zahtevami elektrarne za
to potrebujejo pretok reke 23 kubiËnih metrov na sekundo. Manjπe koliËine vode potrebujejo πe za
pripravo Ëiste tehnoloπke demiralizirane vode za dodajanje v
primarni in sekundarni krog in
kot poæarno vodo za testiranja
ter ob poæaru.
≈KljuËno vlogo pri kondenzatorju ima voda iz Save zato, ker je
naπa elektrarna projektirana in
grajena za hlajenje neposredno s
savsko vodo, kar omogoËa veËji
izkoristek turbine, kot bi bil pri
hlajenju z zaprtim krogotokom
preko hladilnih stolpov. Ker pa
so bile æe med projektiranjem
elektrarne postavljene omejitve
pri odvzemu koliËin vode do Ëetrtine pretoka reke in dane omejitve pri najveËjem poviπanju njene temperature do 3 stopinj Celzija oziroma 28 stopinj Celzija po
meπanju vode, so bili postavljeni
dodatni hladilni stolpi na prisilni
vlek zraka z zmogljivostjo 40 odstotkov skupno potrebne odvede-

jitvami prilagajajo obratovalno
moË elektrarne.
Dvajsetletna analiza statistike
meritev pretokov Save in vstopne
temperature vode kaæe, da oba
parametra nista bistveno vplivala
na obratovanje elektrarne. Iz nje
lahko razberemo, da so najniæji
vodostaji Save januarja, februarja in marca ter avgusta in septembra. V posameznih dneh omenjenih mesecev so pretoki tudi za
Foto Minka Skubic

ne toplote. TermodinamiËni proces proizvodnje elektriËne energije iz toplotne energije pa dovoljuje 33-odstotni izkoristek od
skupno 2000 MW, kar pomeni,
da se mora preostanek (67 odstotkov) odvajati v okolico, v naπem primeru v Savo ali preko
hladilnih stolpov v zrak,« je o pomenu reke Save za NEK povedal
Martin Novπak, direktor inæeniringa NEK.
Dve desetletji so v Krπkem obratovali s hladilnimi stolpi predvsem v suπnih mesecih, kot so
januar in februar ter avgust in
september. Kljub obratovanju s
hladilnimi stolpi so morali veËkrat zmanjπevati moË elektrarne
zaradi omejitev, ki jih postavlja
vodnogospodarsko dovoljenje.
Lani so dobili novo vodnogospodarsko dovoljenje (NEK je eden
redkih objektov ob Savi, ki to dovoljenje sploh ima), ki je skladno
z evropskimi standardi. Poleg tega mora NEK opravljati monitoring izpustnih voda s staliπËa kemijske in toplotne obremenitve,
saj je doloËena povpreËna meseËna najveËja vrednost mejnega
emisijskega deleæa dodane toplote. Tako delavci NEK opravljajo
na kraju odvzema vode meritve
temperature vode, kisika v njej,
pretokov in temperature vstopne
vode. Pridobljene podatke sproti
poπiljajo po raËunalniπki mreæi
pristojnim institucijam. Skladno
z meritvami in predpisanimi ome-

Martin Novπak:
ﬂReπitev problema
je dodatna gradnja
hladilnih stolpov.«
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Obratovanje HE
na Savi in NEK
Kakπen vpliv na zniæevanje moËi NE Krπko ima obratovanje hidroelektrarn na
Savi, smo se pozanimali tudi na Holdingu Slovenske elektrarne. Ta ima v svoji
bilanËni skupini poleg svojih proizvodnih
druæb (TE©, TEB, DEM, SEL in SENG)
tudi NE Krπko. »e NE Krπko ne proizvede naËrtovanih koliËin elektriËne energije,
jo morajo ostale elektrarne bilanËne skupine, sicer pride do odstopanj bilanËen
skupine, za kar je odgovoren HSE. Kot
pravi Simon Tot, izvrπni direktor za proizvodnjo pri HSE, je v njihovem interesu
Ëim veËja proizvodnja NEK in HE na Savi. Usklajevanje proizvodnje med druæbama SEL in NEK poteka tako, da optimalno in gospodarno iz vseh instaliranih
moËi dobijo kar najveË energije.
ﬂKer pa so tako hidroelektrarne na Savi
kot NEK vezani na pretok in temperaturo Save, je dosedanja praksa pokazala,
da πe ni bilo primera, da bi imeli dovolj
vode za poveËano obratovanje HE na Savi ter pomanjkanje vode za hlajenje pri
NEK. Ko je pomanjkanje savske vode za
uporabo hladilne vode v NEK, tudi ni vode za proizvodnjo HE na Savi. To pomeni, da kadar je vode premalo, kot je je to
poletje, ne ustvarjamo pri HE na Savi veËjih akumulacij, kot so naravne in spuπËamo vso preostalo vodo naprej po Savi.
S proizvodnjo elektriËne energije v HE na
Savi ne æelimo in ne zmanjπujemo proizvodnje v NEK. Zniæevanje proizvodnje v
NEK je odvisno samo od dejanskih naravnih dotokov in temperatur Save,« je πe
povedal Simon Tot.

dvakrat manjπi od povpreËnih v
drugih mesecih.
≈Omenjena statistika Save v zadnjih dvajsetih letih ne odstopa
bistveno od statistike in projektnih podlag iz obdobja 1903 do
1973, ki so bile podlaga za naËrtovanje hlajenja naπe jedrske
elektrarne. V zadnjih letih pa se
pojavljajo posamezni ekstremi,
kot sta izjemno velika pretoka
novembra 1990 in novembra
1998 ter zelo majhni pretoki v letih 1989, 2000, 2002 in letos junija. V daljπih obdobjih majhnih
pretokov Save in πe posebno pri
visokih zunanjih temperaturah
in vlaænostih zraka je bilo treba
zniæevati moË elektrarne glede na
zakonske omejitve tudi za 35 odstotkov ali do 65 skupne moËi,«
je povedal Martin Novπak. Junija letos, od konca remonta, to je
od 4. junija pa do konca meseca,
se je moË elektrarne vsak dan
zmanjπevala. Obratovali so tudi
le na 72-odstotni moËi, da so lahko izpolnjevali zakonske omejitve glede reke Save. In to kljub
popolnemu izkoriπËanju hladilnih stolpov, njihovi posodobitvi v
zadnjih letih in s tem poveËanju
zmogljivosti hlajenja ter kljub
vsem drugim posodobitvam, povezanim s hlajenjem in odjemom
vode iz Save.
Letoπnjim nizkim pretokom Save
se je pridruæila tudi izjemno visoka vstopna temperatura reke.
Tako so zaznali najviπjo temperaturo Save 14. junija ob 22. uri, in
sicer 27,03 stopinje Celzija.
Vzroke za spremembo pretoka
Save in njeno visoko temperaturo
je treba iskati tudi v objektih, ki
so zgrajeni gorvodno po reki. Poleg tega se v zadnjih letih v poletnih mesecih v Savi pojavlja πe
nov problem, to je onesnaæenost
reke z algami.
V NE Krπko vidijo reπitev opisanega problema v dodatni gradnji
hladilnih stolpov in s tem veËji
neodvisnosti obratovanja objekta od parametrov Save. Elektrarna ima sedaj dva hladilna stolpa s
πestimi celicami. Prostorske in
druge tehnoloπke moænosti jim
dopuπËajo razπiritev stolpov πe za
dodatne πtiri celice. Naloæba bi
stala od 7 do 10 milijonov evrov.
RaËunajo, da je realni rok fiziËne
izvedbe leta 2005, tako da bi leta
2006 lahko æe obratovali s πtirimi
dodatnimi celicami.

Minka Skubic
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EB OBRATUJE POD
DOVOLJENIM HRUPOM

V investicijskem programu obeh novih plinsko parnih turbin v TE Brestanica je bilo predvideno, da
bosta obratovali ena 500 in druga 3000 obratovalnih ur. Od ponedeljka do petka od 6. pa do 22.
ure naj bi obratovala ena turbina, druga pa bila v
rezervi. Vendar pa je v zadnjem Ëasu nastopilo veË
novih dejavnikov, ki so reæim obratovanja blokov
spremenili. Tako turbine obËasno, kot narekujejo
razmere na trgu, obratujejo tudi ponoËi, kar pa
moti nekatere okoliπke prebivalce.

termoproizvodnja

D
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ovoljena meja hrupa za
stare tri brestaniπke
turbine je bila 60 decibelov na oddaljenosti
60 metrov, kar so v termoelektrarni zagotavljali brez teæav. Za
novi dve turbini pa so pred izdajo gradbenega dovoljenja, dali izdelati presojo vplivov na okolje,
ki razvrπËa varovanje pred hrupom v tri cone, skladno s prejeto
zakonodajo. V naselju, ki meji na
elektrarniπko ograjo, je podnevi
dovoljena meja 52 decibelov in 42
decibelov ponoËi. Po besedah
Edija ZidariËa, tehniËnega direktorja termoelektrarne, so v elektrarni od proizvajalca turbin
zahtevali dodatno izolacijo, tako
da hrup ob elektrarniπki ograji
ne presega 50 decibelov. Po postavitvi novih enot so v elektrarni
skladno s predpisi najeli pooblaπËeno organizacijo Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, ki jim
je opravil meritve vseh vplivov
na okolje, kar je bil pogoj za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki pa je sestavni del uporabnega dovoljenja novih enot.« V
soglasju je navedeno, da elektrarna lahko obratuje podnevi
brez omejitev, ponoËi pa lahko
obratujeta obe turbini eno uro,
ena sama pa dve uri. Obratovanje ponoËi je dovoljeno, ko nastopijo v elektroenergetskem si-

stemu Slovenije izredne razmere.
Takrat priËne obratovati TEB
kot rezervna elektrarna. V dosedanjem obratovanju novih turbin, razen enkrat, in to v zaËetku
letoπnjega julija, ni bilo potrebno, da bi obratovali ponoËi,« je
Foto arhiv TEB

o razlogih za noËno obratovanje
njihovih turbin povedal Edi ZidariË.
Kot pravi direktor TE Brestanica
Bogdan BarbiË, se v termoelektrarni zavedajo, da so prebivalci
bliænjega stanovanjskega naselja
navajeni na tiπino in mir in jih
obËasno obratovanje elektrarne
moti, saj je za posameznike v tem
naselju vsak hrup moteË. Trudijo
se po svojih moËeh, da bi πe zniæal raven hrupa, Ëeprav so zadnje meritve pokazale, da pri
obratovanju podnevi dosegajo 42
do 44 decibelov hrupa od dovoljenih 52 decibelov. Ljudem, ki
jih hrup najbolj moti, skuπajo
pomagati s tem, da skupaj s strokovnjaki ugotavljajo, zakaj je v
posameznih hiπah hrup veËji kakor v drugih. Dosedanje meritve
in raziskave, pri katerih prizade-
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ti lahko sodelujejo, so pokazale,
da je vzrok v slabi kakovosti
stavbnega pohiπtva, zlasti njegove netesnosti.
≈Rezultati julijskih meritev Turboinπtituta iz Ljubljane so pokazali, da je bil pri dopoldanskem
obratovanju obeh turbin hrup
med 38 in 41 decibeli, kar je sprejemljivo tudi za noËni Ëas. Pri
meritvah znotraj hiπ pa so namerili med 16,2 in 27,9 decibela
hrupa. »e to primerjamo s pravilnikom o zvoËni zaπËiti stavb, ki
predpisuje mejne vrednosti za
podnevi 40 in za ponoËi 35 decibelov, vidimo, da v hiπah v naπi
soseπËini teh vrednosti ne dosegamo, kaj πe presegamo,« nadaljuje
ZidariË in ob tem dodaja, da posamezna nesoglasja reπujejo tudi
individualno v medsebojni komunikaciji s prizadetimi. Podatek o
obratovanju termoelektrarne redno objavljajo v lokalnem Ëasopisu Posavski obzornik in na lokalni televiziji. Tam, kjer lahko
zmanjπajo hrup, skuπajo to po
svojih moËeh narediti kar najbolje. Na mejah zemljiπË, ki so to
dovoljevala, so posadili drevesa,
razen na ozkem pasu ob eni
izmed sosednjih hiπ, ker jim lastnik, mariborska πkofija, æal tega ne dovoli. Razmiπljajo tudi o
tem, da bi nekaterim sosedom dodatno zatesnili okna in vrata.
≈Naπ problem je v tem, da obratujemo obËasno in da vnaprej ne
vemo, kdaj bomo obratovali. Z
vsemi petimi turbinami ne obratujemo niti petsto ur na leto. Vsaka turbina obratuje najveË sto
ur. Za letoπnje leto smo naËrtovali proizvodnjo 40 milijonov kWh
oziroma polovico manj za pol leta. Dejansko pa smo v prvih πestih mesecih proizvedli manj kakor 12 milijonov kWh, kar je 60
odstotkov naËrtovanih koliËin. Z
vsemi bloki pa smo doslej obratovali pozimi 2001, ko smo reπevali
oskrbo Slovenije, sicer bi bile redukcije,« dodaja direktor BarbiË, ki si ne zatiska oËi pred realnostjo, ki je za objekt drugaËna
kot za njegove posamezne sosede.
Pravi, da so nezadovoljni predvsem posamezniki, ki so bili
proti novim turbinam, æe ko se te
gradile, in so nezadovoljni tudi
zdaj, pozabljajo pa na pozitivne
spremembe, ki jih je njihov objekt prinesel kraju.

Zahteve Kjotskega protokola po zmanjπanju toplogrednih plinov so vodilni v
ljubljanski TE-TOL vzeli zelo resno in konkretno. Pri tem jim je bilo vodilo,
kako Ëim bolj enostavno doseËi zahteve protokola. Kurjenje ostankov lesa je
za zdaj najhitreje dosegljivo zniæanje ogljikovega dioksida za ta objekt.
V TE-TOL niso Ëakali na πtudije in raziskave, temveË so se projekta lotili
pragmatiËno. Raziskali so trg v Sloveniji, priπli v stik s ponudnikom lesne
mase, to je papirnico Vipap, Videm Krπko, kjer iz lesa pridelujejo celulozo,
preostanke lesa pa pokurijo v lastnih kuriπËih, delno pa to maso ponujajo na
trgu. »e ne najdejo kupcev, lesno maso odlagajo na deponiji, Ëeprav je kot
stranski produkt primerna za energetsko pretvorbo.
≈Ker v TE-TOL nimamo naprav, v katerih bi kurili to lesno maso, smo se
odloËili, da bomo lesno æagovino zmeπali s premogom in jo kurili v obstojeËih kotlih. Glede na to, da doslej v naπih napravah tovrstnega energenta πe
nismo poskusili kuriti, smo se najprej odloËili za industrijski preskus, pri katerem je sodelovala Strojna fakulteta oziroma njena katedra za energetske
sisteme. Æagovino smo poskusili dozirati preko obstojeËih transportnih trakov na presipnih lijakih. Maso smo meπali v razmerju 80 odstotkov premoga
in 20 odstotkov lesne mase. S poskusom smo æeleli preveriti, ali so obstojeËa transportna pot in sistemi doziranja ter vpihovanja v kotel ustrezni ali ne.
Druga neznanka pa je bila, kako meπanica v kuriπËu izgoreva,« je o pomenu
pomladanskih preskusov kurjenja lesna mase povedal Marko Agreæ, namestnik direktorja TE-TOL.
Rezultati preskusov so bili nad priËakovanji in v Mostah so se odloËili, da jeseni z novo kurilno sezono zaËnejo z rednim kurjenjem te meπanice. Za zdaj
nameravajo lesno maso voziti iz Krπkega z vagoni po æelezniπkih tirih in jo
meπati s premogom preko vagonskih zvraËalnih naprav. Kot pravi Agreæ, nameravajo æe naslednje leto zgraditi kamjonsko zvraËalno napravo oziroma
prekladalno postajo. S tem bodo lahko dobivali lesno maso od povsod, in ne
samo po æeleznici iz Vipapa. Poleg tega imajo v izdelavi razvojni projekt o
kuriπËu tretjega kotla. NaËrtujejo vgraditi dodatne dogorevalne reπetke v lijaku kotla, s Ëimer bi dosegli, da bi bili veliko bolj elastiËni pri uporabi razliËnih oblik lesne mase. Poleg æagovine bi lahko kurili tudi lesne sekance.
Druga prednost pa je, da bi doslej neizgorela ælindra pogorela v celoti. S
tem bi dvignili izkoristek kotla tako po tehniËni kot ekonomski plati.
Cenovno je enota energije, pridobljene s kurjenjem lesne mase, le malenkost draæja od enote energije, pridobljene iz premoga. ≈V TE-TOL se zavedamo, da pri nas trg z lesno maso πe ni razvit, in teæko napovedujemo, kako
bi se na trenutno ceno odzvali drugi ponudniki. Prav zato πe naprej iπËemo
potencialne dobavitelje. Pri tem imamo veliko podporo Ministrstva za okolje
prostor in energijo. Smo pionirji na tem podroËju pri nas in na tem podroËju prav niË ne zaostajamo za svetom, kar smo lahko spoznali tudi na letoπnji mednarodni energetski konferenci Power Gen,« s ponosom pove Marko
Agreæ in ob tem prizna, da se pri zagotavljanju koliËin lesne mase porajajo
teæave, ki pa so povezane z nerazvitostjo trga. Nobena πtudija ne more dati
odgovora, koliko je interesentov za kurjenje lesne mase. Odgovor bodo dali
potencialni dobavitelji, ko bodo videli, da je v Sloveniji eden ali veË gospodarskih subjektov, ki to maso lahko odkupi, jo koristno pretvori in energijo
proda. Dotlej pa raËunajo v TE-TOL, da bi lahko na leto dobili in pokurili
50.000 ton lesne mase. Od zagotovljenih koliËin so odvisna prihodnja nova
vlaganja v ta namen v termoelektrarni toplarni, med katera sodi tudi skladiπËe za lesno maso.

Minka Skubic

Minka Skubic

Jeseni æe lesna masa
v TE-TOL
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LEKTROGOSPODARSTO
SRBIJE ÆELI SODELOVATI S HSE

Majsko odprtje predstavniπtva Holdinga Slovenske
elektrarne v Beogradu je med drugim pomenilo tudi zaËetek tesnejπega sodelovanja med HSE in srbskim elektrogospodarstvom. Del tega sodelovanja je
bil tudi julijski strokovni obisk visoke srbske delegacije na sedeæu HSE. Delegacijo je vodil dr. Ljubomir GeriÊ, generalni direktor Elektrogospodarstva Srbije (EPS) od aprila 2001, ki smo mu ob tej
priloænosti zastavili nekaj vpraπanj.

æelite, kakπna je vaπa vizija organiziranosti?
≈Naπa vizija je organizacija koncerna, ki bi imel znotraj enotno
proizvodnjo s termoelektrarnami
in rudniki in posebno poslovno
enoto hidroelektrarne. Medsebojni raËuni bi bili Ëisti, izhodna
cena enotna. Druga enota koncerna bila distribucija. Iz sedanjih desetih podjetij naj bi jih na-

meddræavno sodelovanje

Foto Minka Skuic
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ako imate v Srbiji organizirano elektrogospodarstvo in ali je kosovski elektro sistem
del dræavnega elektroenergetskega sistema?

K

≈Elektrogospodarstvo Srbije je
organizirano v holding, v katerega je vkljuËenih 23 javnih podjetij proizvodnje, prenosa in distribucije. Tudi kosovski elektro sistem uradno pripada EPS. Njihove naprave vodimo v naπih bilancah in knjigah, in dokler se to
ne reπi, smo mi lastniki. Po tehniËni plati z njimi dobro sodelujemo. Dejansko pa z njimi upravlja
misija Zdruæenih narodov - UNMIK.√

Kaj je danes ostalo v Beogradu
od nekdanjega Jugela - Jugoslovanskega zdruæenja elektrogospodarstva, v katerega so bila
vËlanjena takratna republiπka
in pokrajinska elektrogospodarstva?
≈Jugel formalno pravno πe vedno
obstaja. Ker se nekdanje Ëlanice
ne javljajo, je sedaj zdruæenje
povezava med elektrogospodarstvi Srbije in »rne gore. V njem
so zaposleni trije ali πtirje delavci. Naπe elektrogospodarstvo æeli,
da to zdruæenje preneha delovati
in se zakonsko ukine.«

Kakπno elektrogospodarstvo si

Dr. Ljubomir GeriÊ:
ﬂLahko se pogovarjamo
o skupnem nastopu
na tretjem trgu.«
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stalo πtiri ali pet. Posebna enota
bi bila prenos, kot samostojna
ekonomska celota. Po predlogu
zakona, ki je prav zdaj v razpravi, je predviden kot operater sistema agencija za energijo, ki izdeluje tarifni sistem, dodeljuje licence, izdaja dovoljenja za gradnjo novih elektrarn, potrjuje
ceno proizvodnim in tarifnim
odjemalcem. Agencija je tako
operater elektroenergetskega sistema in trga. Priznati moram,
da si pri viziji organiziranosti z PE, Borzen, TE ©oπtanj in ime- diti in donacijami Evropske unije
dræavno politiko nismo povsem li vrsto strokovnih pogovorov
in Japonske smo zaËeli naπe
enotni.«
na sedeæu HSE?
objekte obnavljati, tako da naj bi
v naslednjih letih rekonstruirali
Velik problem Srbije je bilo ne- ≈Spoznali smo konkretne izku- vse TE in prenos pa tudi reverziπnje slovenskega elektrogospo- bilno HE Bajna Baπta. Prav zdaj
plaËevanje porabljene elektriËne energije zaradi slabih eko- darstva pri transformaciji in re- sklepamo pogodbe za obnovo
nomski razmer v dræavi. Kako gulacije elektroenergetike. Sliπali Djerdapa. ©ele po vsem tem boste reπili ta problem in kakπni smo pozitivne in negativne strani mo lahko normalno delali.«
so konkretni podatki o plaËeva- teh izkuπenj. V odprtem dialogu
so nas naπi sogovorniki opozorili Kolikπna je trenutna cena za
nju izstavljenih raËunov?
na slabe izkuπnje z namenom, da kWh pri vas?
≈Ko sem z ekipo prevzel vodenje jih mi ne bi ponovili. Videli smo
EPS, so bili raËuni poravnani 62- podroËja, ki ste jih dobro uredili ≈Do leta 2000 je bila cena kWh v
Srbiji 0,9 centa. Nizka cena je
odstotno, sedaj smo priπli æe na skupaj z dræavnimi organi.«
omogoËala nekontrolirano pora87-odstotno poravnavo. Sedaj tekoËe poravnava raËune od 93 do Kje vidite prostor za sodelova- ba te vrste energije. Sedaj smo
dosegli, da je cena 3,7 centa za
99 odstotkov porabnikov, ostaja nje slovenske industrije in ne
kWh. S to ceno pokrivamo tudi
pa problem poravnave dolga za nazadnje tudi HSE v Srbiji?
amnortizacijo. Naπ cilj pa je, da
nazaj, za kar imajo dolæniki sedemletni rok. NeplaËniki so tako ≈V preteklosti je bilo sodelovanje doseæemo 4,5 centa za kilovatno
med individualnimi porabniki z vaπimi podjetji pri gradnji na- uro. Tarifne odjemalce imamo
kot industrijo, ki v Srbiji πe ni za- πih elektrarn in objektov zelo do- razdeljene v tri kategorije, in siæivela. Redno plaËujejo raËune bro. Veliko naπih elektrarn ima cer v zeleno tarifo - v njej so odjeza elektriko novi lastniki podje- vaπo opremo, ki jo bo treba poso- malci, ki porabijo do 600 kWh - ,
tij, problem pa so stari. Vedeti pa dobiti. Prav tako vidim moænosti v modri tarifi so tisti s porabo
je tudi treba, da v naπi dræavi kar medsebojnega sodelovanja pri med 600 in 1600 kWh in v Ërni
20 odstotkov industrije dela in æi- restrukturiranju naπega elektro- nad 1600 kWh. Modra tarifa ima
gospodarstva in projektih, pove- pol viπjo ceno kakor zelena, Ërna
vi od elektrogospodarstva.«
zanih s prehodom na norme in pa trikrat viπjo.«
Do kakπnih novih spoznanj ste povezave z EU. Lahko se pogopriπli v Sloveniji, kjer ste v or- varjamo tudi o skupnem nastopu Kakπni so konkretni rezultati
na tretjih trgih, predvsem pri obiska v Ljubljani?
ganizaciji HSE obiskali MOuravnavanju energije jugovzhodne Evrope. Velike akumulacije ≈Direktor Fabijan in jaz bi rada,
bi bile pri tem nadvse dobrodo- da formaliziramo medsebojno soπle. Dogovoriti bi se morali samo, delovanje z uradnimi akti. Vedeti
kdo bo kaj delal.«
je namreË treba, da so nam izkuπnje socialistiËnih dræav pri preAli ni vaπ sistem nekoliko izËr- hodu na trg in v evropske povepan po desetletju prednostnih
zave bliæje kakor izkuπnje kapivlaganj v vojsko?
talistiËnih dræav. Imamo ponudbe za sodelovanje od vsepovsod,
≈Res je problem v Srbiji pomanj- vendar bolje in laæe nas razumekanje energije, saj smo izgubili jo tisti, ki so izπli iz enakih ali zekosovske termoelektrarne, tako lo podobnih razmer, iz kakrπnih
da nam primanjkuje nekaj manj sedaj izhajamo mi. Zato smo temkot deset odstotkov elektriËne bolj zainteresirani za sodelovanje
energije. Zaradi premajhnih vla- s slovenskimi elektroenergetskimi
ganj v vse elektrarne je njihova druæbami in institucijami.«
trenutna kondicija slaba. Toliko
kot smo vlagali vanje v desetih le- Minka Skubic
tih, bi morali v enem letu. S kre-

Æelimo sodelovati s tistimi,
ki so πli po enaki poti, kot mi. Ti
bolje razumejo naπe teæave.

‹‹

››

V Srbiji smo v
zadnjih desetih
letih v elektrarne
vlagali toliko, kot
bi bilo treba v
enem letu.

‹‹
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APO»IL ZA»ETEK
GRADNJE HE BO©TANJ

hiodroproizvodnja

Konec junija sta Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za zgraditev verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ter konzorcij
GIZ Gradis Ljubljana in NGR Maribor, d. d.,
v Sevnici podpisala pogodbo o zgraditvi
jezovne zgradbe HE Boπtanj, prve v verigi
petih novih spodnjesavskih elektrarn. Nato
je v zaËetku julija HSE z druæbo Litostroj
E. I., d. o. o., v Ljubljani podpisal pogodbo
o dobavi turbine, generatorjev in pripadajoËe opreme (Lot TG) ter pogodbo o dobavi
æerjava v strojnici elektrarne (Lot D). Kmalu zatem je sledil πe podpis pogodbe o dobavi hidromehanske opreme (Lot H) za HE
Boπtanj, ki sta jo podpisala HSE in druæba
Montavar, d. o. o., iz Rogoze.

32

P

ogodba o zgraditvi jezovne zgradbe HE Boπtanj, vredna 3,2 milijarde tolarjev, izvajalca zavezuje k dokonËanju glavnih
gradbenih del na jezovni zgradbi
do aprila 2006. Soglasje k podpisu te pogodbe je dal upravni odbor skupnega podviga (sestavljajo ga direktorji HSE, DEM, SEL,
SENG in TEB) æe 30. maja letos,
ko je Ladislavu TomπiËu, direktorju projekta zgraditve HE na
spodnji Savi, odobril podpis pogodbe s konzorcijem GIZ Gradis
Ljubljana in NGR Maribor, d. d.
Gradbeno dovoljenje je HSE dobil 24. junija, kar pomeni, da se
lahko na HE Boπtanj zaËnejo
glavna gradbena dela na energetskem objektu. V zvezi s tem so æe
sprejeli terminski naËrt prihodnjih dejavnosti.
Pogodba o dobavi turbine, generatorjev in pripadajoËe opreme
je vredna 4,4 milijarde tolarjev
in izvajalca, druæbo Litostroj E.
I., zavezuje k projektiranju, iz-

delavi, dobavi, montaæi ter izvedbi preizkusov ob dokonËanju in
odpravi napak v garancijskem
roku treh cevnih agregatov za
proizvodnjo elektriËne energije.
Oprema za agregat 1 bo izdelana
do decembra 2005, za agregat 2
do februarja 2006 in za agregat 3
do marca 2006. Kot æe reËeno, je
bila istega dne podpisana tudi pogodba o dobavi æerjava v strojnici elektrarne, ki je vredna 61,5
milijona tolarjev. V skladu z njo
mora izvajalec do decembra 2004
na hidroelektrarni Boπtanj postaviti mostni æerjav nosilnosti
63/15 ton in 5 ton z razponom
12,5 metra.
Omenimo pa πe pogodbo o dobavi
hidromehanske opreme - vredna
je 1,3 milijarde tolarjev -, ki obsega projektiranje, izdelavo,
montaæo in preizkuπanje naslednje opreme: plavajoËa potopna
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stena, vtoËne reπetke, opreme
vtoËnih zapornic, Ëistilnega stroja z dviænim mehanizmom, hidravliËnega æerjava z grabilcem,
opreme za ËiπËenje in odvoz naplavin, iztoËne zapornice, portalnega æerjava za dviganje iztoËnih
zapornic, opreme pomoænih zapornic na prelivu, portalnega
æerjava na prelivu, segmentne zapornice z zaklopko ter remontne
plavajoËe zapornice.
Sicer pa je Ladislav TomπiË, direktor projekta zgraditve HE na
spodnji Savi, po podpisu omenjenih pogodb izrazil veliko zadovoljstvo in dejal, da se dejavnosti, povezane z gradnjo hidroelektrarne Boπtanj, odvijajo po
naËrtih. Izrazil je tudi prepriËanje, da bodo izbrani dobavitelji
svoj posel opravili kakovostno in
v dogovorjenih rokih.

V Boπtanju konËana
pripravljalna dela
Kot je v zaËetku julija povedal
Miran Ægajner, vodja projekta
zgraditve HE Boπtanj, so pred
kratkim konËali pripravljalna
dela, ki obsegajo zaπËito levega
brega Save, obodno steno z zaπËitnim zidom, tesnilno zaveso in infrastrukturo gradbiπËa - ograja,
ceste, ËrpaliπËe z bazenom tehnoloπke vode, pretekaliπËe goriv, Ëistilna naprava ter elektriËni do-

vod z razvodom in transformatorsko postajo. Za omenjena dela
je bil uspeπno opravljen notranji
tehniËni pregled, ki je potrdil, da
so bila dela strokovno opravljena, zbrana pa so bila tudi vsa potrebna dokazila in ustrezna dokumentacija. Dela pri izkopu
gradbene jame potekajo po naËrtu. Trenutno izvajajo izkope v trdi hribini, kjer je potrebno vrtanje lukenj v hribino, polnjenje z
razstrelivom in razstreljevanje
(material odvaæajo na deponijo v
okviru gradbiπËa). V gradbeni jami bodo zgradili temelj za strojnico in prelivna polja HE Boπtanj.
Dobro so poskrbeli tudi za nadaljnji potek gradnje tega objekta in so v tem Ëasu pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo jezovne zgradbe HE Boπtanj, ki zajema zgraditev strojnice, prelivnih polj, krilnih zidov, natoËne in
iztoËne rampe, zunanje ureditve
in komunalne infrastrukture. S
temi koraki (πe zlasti s podpisom
omenjenih pogodb) so po besedah Ægajnerja ustvarjeni potrebni pogoji, da po opravljenem izkopu gradbene jame v trdi hribini zaËnejo gradnjo jezovne
zgradbe HE Boπtanj.

V terminskem naËrtu
dejavnosti za gradnjo
HE Boπtanj so predvidene naslednje naloge:
do 2. januarja 2004: pripravljenost prvega pretoËnega polja za vgradnjo delov hidromehanske opreme
v beton; do 26. julija 2004:
pripravljenost vtoka in iztoka za montaæo hidromehanske opreme; do 8. oktobra 2004: zgradba strojnice bo pripravljena na montaæo proge mostnega æerjava; do 1. septembra 2005:
konËanje vseh del, ki so potrebna za zaËetek polnjenja bazena; do 14. aprila
2006: konËanje vseh pogodbeno opredeljenih del.

Miro Jakomin
foto Miro Jakomin

Predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne ter konzorcija GIZ
Gradis Ljubljana in
NGR Maribor, d. d.,
so konec junija v Sevnici podpisali pogodbo
o zgraditvi jezovne
zgradbe HE Boπtanj,
prve v verigi petih novih spodnjesavskih
elektrarn.
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50

LET OBRATOVANJA
HE MEDVODE

hiodroproizvodnja

Podjetje Savske elektrarne Ljubljana, ki posluje v okviru Holdinga Slovenske elektrarne,
je v zaËetku julija na slovesnosti, zdruæeni z
dnevom podjetja, ob Zbiljskem jezeru poËastilo 50-letnico obratovanja HE Medvode. Prireditve so se poleg sodelavcev SEL udeleæili tudi
predstavniki drugih hidroproizvodnih in elektrogospodarskih podjetij ter gostje iz obËinskih
in turistiËnih krogov. Kot je v govoru poudaril
direktor Drago Polak, letos hkrati praznujejo
tudi 50 let soæitja HE Medvode z okoljem. O
tem priËa tudi 50-letnica TuristiËnega druπtva
Zbilje, ki je to naselje postavilo v srediπËe turistiËnih dogajanj v Medvodah in okolici.
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pomenu HE Medvode
v obËinskem merilu je
spregovoril Stanislav Æagar, æupan obËine Medvode. Na prvem mestu je omenil
gospodarski vidik, saj je hidroelektrarna po izgradnji zagotovila
nova delovna mesta. Poleg tega je
na kratko predstavil tudi pomembnejπe socialne, socioloπke in
turistiËne vidike. Posebej je poudaril, da je bilo sodelovanje med
obËino in HE Medvode vedno na
visoki ravni.
Kot je povedal Drago Polak, direktor SEL, segajo zaËetki izkoriπËanja Save v Medvodah v
osemdeseta leta 19. stoletja, ko so
vodno energijo zaËeli izkoriπËati
z uporabo vodnih koles in preko
prenosnih sistemov v raznih industrijskih obratih. Prve kilovatne ure je proizvedel dinamo, ki
so ga leta 1902 postavili za potrebe razsvetljave v tovarni papirja.
Zamisli Zdruæenih papirnic o
zgraditvi moderne hidroelektrarne, ki bi napajala njihove tovarne in druge porabnike, pa je v zaËetku 20. stoletja nasprotoval tedanji deæelni odbor za Kranjsko,

pozneje pa tudi uprava dravske
banovine ter ljubljanske obËine.

Teæavna pot do odloËitve
o gradnji
Ovira, da se hidroelektrarna ni
zaËela graditi, je bila koncesijska
pravica, ki so jo za danaπnjo HE
Medvode pridobile Savske elektrarne Ljubljana po 50. letih njenega obratovanja in je tudi danes
temelj za graditev hidroelektrarne in izkoriπËanje razpoloæljivega
hidroenergetskega potenciala.
Tako kot danes pri tovrstnih projektih se je tudi v obdobju obeh
svetovnih vojn pri naËrtovanju
HE pojavila vrsta tehniËnih razliËic in njihovih zagovornikov,
izdelala se je vrsta projektov, le
zgradilo se ni niË.

Tako kot vsak poseg v prostor je tudi gradnja HE Medvode ljudem ob Savi prinesla tako dobre kot slabe spremembe. Po
vseh teh letih obratovanja pa je oËitno, da
so ljudje hidroelektrarno Medvode in
Zbiljsko jezero sprejeli. ©e veË: Postala sta
celo najbolj prepoznavna simbola obËine
Medvode. HE Medvode z Zbiljskim jezerom je dober zgled povezanosti energetskega objekta z okoljem. Po 40-ih letih obratovanja je dobro premiπljena sanacija
akumulacijskega bazena ustvarila nove
povrπine ob jezeru, ki so namenjene rekreaciji, oddihu in sprostitvi. Pri tem Drago
Polak, direktor SEL-a, poudarja, da je
najbolj pomembno soæitje med HE Medvodami in okoljem. Isto meni tudi Iztok
Pipan, predsednik TuristiËnega druπtva
Zbilje, in dodaja, da se dobro sodelovanje
med predstavniki SEL in prebivalci Zbilj
v zadnjih letih πe poveËuje.
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DokonËna odloËitev o gradnji HE
Medvode, ki jo je med drugo svetovno vojno zasnoval inæenir Leonid Prihoda, je bila sprejeta leta 1947, ko so zaËeli izvajati pripravljalna dela, objekt pa so zaËeli graditi leta 1948. Projektantska dela je uresniËilo projektivno
podjetje Elektroprojekt, medtem
ko so gradnjo in izdelavo ter
montaæo opreme izvajala podjetja, katerih veËina πe danes tradi-

cionalno sodeluje pri izvedbi tovrstnih projektov - Gradis, Litostroj, Rade KonËar, Iskra, Metalna, Elektronabava, EIMV in
druga podjetja. Pri gradnji HE
Medvode je bilo izkopanega veË
kakor sto tisoË kubiËnih metrov
materiala, vgrajenih 54.000 kubiËnih metrov betona, 900 ton æeleza, 12.500 ton cementa ter porabljenih veË kakor 2,4 milijona
delovnih ur.

Kljub pomanjkanju izkuπenj pri
gradnji tovrstnih objektov in slabi tehnoloπki opremljenosti izvajalcev del, je prvi agregat na desnem bregu zaËel obratovati avgusta leta 1953. Drugi pa je zaËel
obratovati aprila naslednjega leta. Sicer pa je elektrarna æe med
gradnjo in poskusnim obratovanjem doæivela kar nekaj sprememb pri transformaciji energije
in vkljuËevanju v srednjenapeto-

Ob praznovanju
50-letnice hidroelektrarne Medvode
je udeleæence prireditve ob Zbiljskem
jezeru nagovoril
Drago Polak, direktor podjetja Savske elektrarne Ljubljana.

foto Miro Jakomin

Slovesnosti so
se poleg πtevilnih sodelavcev Savskih elektrarn
Ljubljana
udeleæili tudi
predstavniki
drugih hidroproizvodnih
in elektrogospodarskih podjetij ter gostje iz obËinskih in turistiËnih krogov.
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trarne in oskrbo odjemalcev
elektriËne energije na πirπem
obmoËju Medvod. S soinvestitorstvom pri tem projektu so zniæali
stroπke celotne investicije ter
zmanjπali posege in zasedbo prostora za potrebe proizvodnje in
distribucije elektriËne energije z
uporabo najnovejπih tehniËnih
reπitev.

Prihodnja vlaganja
v HE Medvode

Ob tej priloænosti se je
vodstvo podjetja odloËilo, da podeli posebna
priznanja
delavcem, ki
so bili ali
pa so πe v
HE Medvode zaposleni
trideset ali
veË let. Priznanje je
prejel tudi
upokojeni
Ivan Rebolj,
dolgoletni
vodja HE
Medvode.

foto Miro Jakomin

stno in visokonapetostno omreæje. Potrebno je bilo poglabljanje
struge Save, zgornja kota vode
pa je bila z dobetoniranjem pragov zapornic dvignjena za en meter.

S postopnimi posegi
do sodobne HE
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Katere spremembe je HE Medvode doæivela v 50. letih obratovanja? V letih 1986 in 1987 sta bila
avtomatizirana oba agregata,
medtem ko so v letih 1994 in 1995
obnovili oba generatorja kot najbolj kritiËna elementa, od katerih je bila odvisna nadaljnja varna in zanesljiva proizvodnja
elektriËne energije. Gradbeno je
bil objekt saniran leta 1998, pomoæna hidromehanska oprema
pa leta 2000. Ob elektrarni so

zgradili center vzdræevanja in
upravno stavbo Savskih elektrarn Ljubljana s centrom vodenja za vse elektrarne na reki Savi. NajveËje in najbolj korenite
spremembe pa HE Medvode doæivlja po 50. letih obratovanja,
ko sta agregata v 260.000 urah
obratovanja proizvedla 3781 gigavatnih ur elektriËne energije.
Savske elektrarne Ljubljana skupaj s podjetjem Elektro Gorenjska konËujejo projekt zgraditve
novega RTP 110/20/6,3 kV Medvode, s katerim so ukinili 35 kilovoltni napetostni nivo. Pri tem
so zamenjali tehnoloπko zastarelo, dotrajano in nezanesljivo
opremo, zmanjπali so vplive na
okolje in izgube transformacije,
zagotavljajo pa uËinkovito in zanesljivo oddajo energije iz elek-

In katere pomembnejπe spremembe se bodo v HE Medvode
zgodile v prihodnjih treh letih?
Po besedah Polaka se bo z zamenjavo obeh turbin ob sodobno hidravliËno oblikovanem petlopatiËnem gonilniku (s poveËanim premerom s 3060 na 3250 milimetrov) poveËal pretok skozi elektrarno na 150 kubiËnih metrov
na sekundo, poveËala se bo najveËja moË ene turbine z 10,2 na
13,23 megavata in ob poveËanem
izkoristku (v povpreËju za 4 odstotke v celotnem obratovalnem
podroËju) se bo poveËala povpreËna letna proizvodnja s 70 na 77
gigavatnih ur.
Novi turbini bosta s sodobnimi
konstrukcijskimi reπitvami poveËali energetske parametre agregatov, poenostavilo se bo vzdræevanje turbin, ekoloπka sanacija
pa se bo uresniËila z zmanjπanjem oziroma ukinitvijo uporabe
olja in masti. Z vgradnjo novih
zapornic na turbinskih iztokih
bodo poenostavili zapiranje agregatov ob remontih in s tem precej
skrajπali Ëase obnov in revizij.
Zamenjava opreme lastne porabe
in vgradnja distribuiranih sistemov vodenja v okviru avtomatizacije agregatov in HE kot celote
bo omogoËila vzpostavitev potrebnih monitoringov opreme in
objektov elektrarne, povezave s
centrom vodenja SEL in z drugimi akterji na odprtem trgu z
elektriËno energijo ter s tem daljinsko vodenje HE. Navedena
vlaganja bodo podaljπala æivljenjsko dobo obratovanja elektrarne vsaj za nadaljnjih 40 let.

Miro Jakomin
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doloËila je bila zaπËita oskrbe Evrope z zemeljskim plinom, predstavniki Evropske unije pa so
temu nasprotovali, saj ni v skladu z evropsko zakonodajo na podroËju zagotavljanja konkurenËnosti.
Druga sporna toËka je ekonomska regionalna integracijska klavzula, ki jo je predlagala Evropska
unija, zahteva pa, da se vsi prenosi elektroenergetskih materialov in izdelkov znotraj meja Unije
obravnavajo kot notranji prevoz (transport) in ne
prenos (tranzit). Dræave Ëlanice namreË delujejo
na skupnem trgu. Temu je nasprotovala Rusija,
saj bi lahko omenjeno doloËilo postavilo njihove
Glavna tema zadnjega rednega sreËanja dræav podpisnic pogodbe o energetski listini, ki ponudnike v slabπi poloæaj, zlasti zaradi morebitnih sprememb v evropski zakonodaji, na katero ta
je bilo konec junija v Bruslju, je bilo oblikovanje protokola o prenosu, o katerem smo go- dræava ne more vplivati.
vorili v majski πtevilki Naπega stika. Doslej se Tretji zaplet pa je povezan z oblikovanjem doloËiEvropska unija in Rusija namreË nista mogli la o prenosnih tarifah. V bistvu sta se sicer obe
strani strinjali z doloËilom iz pogodbe o energetski
dogovoriti o treh vpraπanjih. Tokrat sta po
listini, ki pravi, da morajo vse tarife temeljiti na
besedah Rie Kemper, generalne sekretarke
stroπkih izvajanja prenosa in investiranja, zadræomenjene organizacije, le nekoliko popustili,
toda skupne besede πe vendarle nista naπli, za- ke sta imeli le glede posebnih prodajnih mehanizmov, kot so, na primer, draæbe.
to besedilo za zdaj πe ni sprejeto.

A
LI BO
PROTOKOL

O PRENOSU
PODPISAN ©E
LETOS?

pogled v evropo

O vsebini protokola o prenosu, ki naj bi postavil
skupek pravil za Ëezmejno trgovanje z energetskimi materiali in snovmi, se 51 dræav podpisnic pogodbe o energetski listini pogaja æe od leta 2000.
Najtrπi oreh so bila tri vpraπanja, o katerih sta se
pogajali zlasti Evropska unija in Rusija. Prvo je
tako imenovana prednost prve ponudbe, s katero
so si predstavniki Rusije prizadevali, da bi v besedilo vkljuËili klavzulo, ki bi elektroenergetskim
izvoznikom z dolgoroËnimi pogodbami v primeru
prenosa prek tretjih dræav, s katerimi imajo sicer
kratkoroËne pogodbe, dovolila moænost podaljπanja slednjih. Glavni argument za vkljuËitev takega

Nigerija, ena najveËjih izvoznic
nafte na svetu, je po konferenci
podpisnic pogodbe o energetski listini v Bruslju postala opazovalka
v tej medvladni organizaciji. Takπen status so doslej pridobile æe
Alæirija, Iran, Kuvajt, Katar,
Savdska Arabija, Zdruæeni arabski emirati in Venezuela. Nigerijska vlada bo lahko odslej navzoËa
na sestankih organizacije in v njenih delovnih skupinah ter tako sodelovala pri pogajanjih med podpisnicami na podroËju energetike.
Sicer pa pozna organizacija mehanizem dræav opazovalk od zaËetka devetdesetih let prejπnjega
stoletja, ko se je zaËela πiriti tudi
v Azijo in preπla svoje prvotne
meje. Za ta status se potegujejo πe
Kitajska, Koreja in Iran.

Sekretarka je optimistiËna
Kljub temu, da sta Evropska unija in Rusija vso
prvo polovico letoπnjega leta namenili sestankovanju in dogovorom glede opisanih treh vpraπanj,
popolnega soglasja πe nista dosegli. Tako besedilo
na tokratnem sreËanju ni bilo sprejeto, toda Ria
Kemper je temu navkljub optimistiËna in meni, da
se bo to zgodilo do konca letoπnjega leta. Kot je
dejala, si vpleteni strani prizadevata, da bi naπli
skupen jezik, saj se zavedata, kako pomembna je
listina za trgovanje z energetskimi materiali in izdelki. Hkrati pa je poudarila, da je sprejetje doloËil kljuËnega pomena tudi z vidika doseganja ciljev, ki jih postavlja sama pogodba o energetski listini. Rusija je slednjo podpisala æe leta 1994, vendar je πe ni ratificirala, saj Ëaka na to, kaj bo zapisano v protokolu o prenosu. Omenjen dokument
je namreË zelo pomemben za razvoj njenih elektroenergetskih zmogljivosti - æeli si namreË dostop
do evropskih trgov, po drugi strani pa æeli zaπËititi
tudi domaËe gospodarstvo.

Napotki, kako preoblikovati
energetski trg
Na omenjenem sreËanju dræav podpisnic pogodbe
o energetski listini je bil kajpak govor tudi o drugih temah, povezanih z elektroenergetiko, med
drugim so sprejeli udeleæenci napotke o tem, kako
naj posamezne dræave prestrukturirajo to podroËje, da bodo konkurenËne tekmicam. Nasveti temeljijo predvsem na izkuπnjah tistih Ëlanic, ki so
proces æe izpeljale, najveË pozornosti pa je namenjene privatizaciji elektroenergetskega sektorja,
torej podroËju, s katerim imajo dræave vsaj praviloma najveË teæav.
Kot je dejal Argyrios Fatouros, predsednik skupine, pristojne za investicije v okviru omenjene organizacije, namen sprejetih napotkov ni vsiljevati
dræavam specifiËne naËine, kako prestrukturirati
energetski trg, temveË zgolj predlagati moæne reπitve. Navsezadnje morajo dræave slediti zahtevam,
zapisanim v pogodbi o energetski listini, in razviti
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Sekretariat podpisnic pogodbe o
energetski listini pripravlja jeseni
dva veËja dogodka. Prvi bo seminar o regionalnem energetskem
sodelovanju v osrednji Aziji, ki bo
potekal 23. in 24. septembra v
Taπkentu (Uzbekistan), drugi pa
konferenca o priloænostih in tveganjih pri trgovanju z zemeljskim
plinom v Evraziji. Konferenca bo
12. in 13. novembra v Bruslju.

odprt in konkurenËen elektroenergetski trg. Pri
tem morajo paziti, da bo uËinkovit, stroπkovno
uËinkovit in bo upoπteval moæne socialne posledice
preobrazbe, je πe dodal predsednik. V tem primeru so vsekakor dobrodoπle izkuπnje dræav, ki so
proces æe izpeljale, saj lahko opozorijo na morebitne zaplete in nevπeËnosti.

Vsebina navodil
Omenjeni napotki se osredotoËajo na πest glavnih
tem: na procese, ki jih morajo dræave izpeljati pri
oblikovanju konkurenËnega trga, na naËine, kako
obdræati raven tekmovalnosti v energetskem sektorju, na zakonodajo, ki jo morajo pri tem sprejeti, na privatizacijo in procese, ki so povezani z
njo, ter na napredek, ki ga morajo doseËi na poti
k prestrukturiranju elektroenergetskega sektorja.
V okviru vsake kategorije so opisane ovire, ki se
lahko pojavijo, hkrati pa so zapisani tudi nasveti,
kako premagati nastalo situacijo.
Sicer pa velja med podroËji, vkljuËenimi v besedilo, poudariti nekaj toËk, ki so za dræave pri preoblikovanju sektorja najpomembnejπe. Najprej
morajo dræave postaviti okvirje, predvsem zakonodajne in institucionalne, ki zagotavljajo privatizacijo sektorja in oblikovanje konkurenËnega trga. Pri tem morajo upoπtevati politiËno voljo in
okoljevarstvene zahteve ter teæave, s katerimi so
se sreËevale æe v preteklosti - na primer morebitne
primanjkljaje, potrebe prebivalstva in podobno.
Dræave morajo kljub privatizaciji sektorja πe obdræati neke vrste nadzor nad dejavnostjo in postaviti transparentna pravila in sankcije za morebitne krπitve zakonodaje. Tudi slednje so namreË
zelo pomembne, saj postavljajo pogoje vzdræevanja konkurence, obenem pa nalagajo kljuËnim institucijam odgovornost za nadzor nad trgom. Zakonodaja mora πe zlasti jasno postaviti pogoje trgovanja, naËine podeljevanja licenc, posebej omejiti monopolizacijo ter doloËiti tarife. Hkrati mora
biti trg oblikovan tako, da dopuπËa vkljuËitev novosti, denimo, uvajanje novih virov.

Premagovanje brezposelnosti
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Posebno pozornost namenja besedilo pomenu zaposlovanja - z razvojem trga se namreË pojavljajo
πtevilne tehnoloπke novosti, naËin dela se spremi-

nja, zato se izgubi marsikatero delovno mesto. Dræave naj zato pri preoblikovanju sektorja upoπtevajo tudi to problematiko ter pripravijo posebne
programe, s katerimi bodo prepreËevale poveËanje brezposelnosti. Besedilo predlaga v tem primeru programe prezaposlovanje na druga delovna
mesta, programe, ki omogoËajo zaposlenim zgodnejπo upokojitev ali krajπi delovni Ëas in podobno.
©e zadnja toËka, ki jo posebej opisuje besedilo, je
proces opazovanja in ocenjevanja. Vse strani,
vkljuËene v proces preoblikovanja elektroenergetskega sektorja (vlada, podjetja, delniËarji, odjemalci, okoljevarstvene skupine ...), morajo namreË neprestano sodelovati ter na podlagi tega
vzpostaviti transparentne kriterije dela.
Na podlagi opisanih napotkov namerava sekretariat organizacije prihodnje leto pripraviti posebne
delavnice, na katerih bodo strokovnjaki, predstavniki vlad in mednarodnih finanËnih institucij
sooËili razliËna mnenja in se poskuπali z izkuπnjami drugih prebiti skozi morebitne teæave na domaËih tleh. ©ele takrat bo mogoËe tudi presoditi, koliko je besedilo uporabno za razliËna okolja in dræave z razliËnimi tradicijami.
Na zadnjem sreËanju dræav podpisnic pogodbe o
energetski listini sta bili torej v ospredju dve pomembni temi - oblikovanje protokola o prenosu
elektroenergetskih materialov ter posebnih napotkov, ki naj bi jim dræave sledile pri preoblikovanju, zlasti privatizaciji, domaËih trgov. S slednjim
udeleæenci niso imeli kaj prida teæav, veliko trπi
oreh pa je protokol. O njegovem besedilu se dræave pogajajo æe tri leta, toda pri zahtevah Evropske unije in Rusije se ustavi. Obe sta sicer æe popustili in se nenehno dogovarjata o morebitnih reπitvah glede klavzul, ki jih zahtevata, toda na povsem enako raven πe vendarle nista priπli. Evropska unija æeli namreË zaπËititi pogoje konkurenËnosti, ki jih je vzpostavila, Rusija pa si æeli predvsem dostop na tuje trge in s tem moænosti za razvoj elektroenergetskih moænosti.

Simona Bandur
www.encharter.com

VELIKA BRITANIJA
VLADA ÆELI
VE»JA POLJA VETRNIC
Velika Britanija na veliko spodbuja gradnjo velikih polj vetrnih elektrarn, saj si
prizadeva, da bi na takπen naËin do leta
2010 oskrbovala z elektriËno energijo tri
milijone gospodinjstev in ustvarila pribliæno dvajset tisoË novih delovnih mest. Vlada tako vabi podjetja, naj se lotijo projektov, ki naj bi bili tudi za desetkrat veËji
od tistih, ki jih je naËrtovala v Walesu v
prvih letih uvajanja takπne proizvodnje
elektriËne energije.Tamkajπnje vetrno polje ima namreË 30 turbin, na novo pa naj
bi jih zgradili tudi do 300.Takπni projekti
zahtevajo naloæbe v viπini πestih milijard
funtov, z njimi pa naj bi podjetja pridobila za pribliæno 6000 MW proizvodnih
zmogljivosti.
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P
ODRAÆITEV
ELEKTRIKE NA

gospodarska rast odvisna predvsem od razvoja informacijskih tehnologij ter njihove uporabe pri
proizvodnji izdelkov in ponudbi storitev. Bruto
domaËi proizvod na prebivalca je dosegel takπno
raven, da se poveËuje povpraπevanje po industrijskih izdelkih poËasneje od njegove rasti, hitreje
naraπËa le πe povpraπevanje po storitvah.
Prav zaradi velike prilagodljivosti in stalnega poveËevanja uËinkovitosti proizvodnje z novimi tehnologijami ter zaradi poËasne rasti porabe induPoraba elektriËne energije in zemeljskega pli- strijskih izdelkov je gospodarska rast vse bolj
odvisna od poveËevanja porabe surovin, med njina se bo letos - Ëe upoπtevamo upoËasnjeno
gospodarsko rast, znaËilno za zadnji dve leti - mi tudi energetskih. V sodobnem svetu po mnenju
avtorja energija sicer ni veË superiorna dobrina,
poveËala za slabe tri odstotke, predvideva
France KriæaniË v Ëlanku o gospodarski rasti vendar pa lahko postane neredna dobava razlog
in porabi energetskih surovin na Slovenskem, za ohromitev napredovanja gospodarstva, zato sta
objavljenem v publikaciji Gospodarska giba- dolgoroËno naËrtovanje in gradnja energetskih
zmogljivosti nujna.
nja.

EVROPSKO RAVEN
BI ZNIÆALA BDP

Kot piπe France KriæaniË, je proces privatizacije
pri gospodarjenju z elektriËno energijo in premogovnikih πele na zaËetku, zato se lahko v tem obdobju zgodi, da prevzame sektor slovenskih proizvajalcev elektriËne energije tuja konkurenca in
skrËi domaËo proizvodnjo ter podraæi elektriËno
energijo na povpreËno evropsko raven. Zato bi se
zmanjπala industrijska proizvodnja in zaposlenost
za 0,4 odstotka, bruto domaËi proizvod pa za 0,2
odstotka. Zlasti pri vplivu na cene se bosta prepletala, kot napoveduje avtor, inflacijski in deflacijski uËinek ter potiskala v steËaj tista podjetja, ki
poveËanih stroπkov za pridobivanje energije ne
bodo mogla prevaliti na prebivalstvo.

Preobrazba v træno gospodarstvo

Prehod v sodobno tehno-ekonomsko paradigmo
gospodarstva temelji, kot piπe KriæaniË, na prilagodljivih tehnologijah, podjetniπtvu ter integralnem marketingu, zato se morajo proizvajalci nekaterih energetskih surovin, πe zlasti elektriËne
energije, ki so bili prej infrastrukturnega znaËaja,
preobraziti v træno naravnane dejavnosti. Preobrazba naj bi potekala v treh bolj ali manj povezanih procesih: deregulaciji oziroma zmanjπani regulativni vlogi dræave na tem podroËju (predvsem
pri doloËanju cen in vplivu na naloæbe), sprostitvi
trgovanja z energetskimi surovinami, πe zlasti z
zemeljskim plinom in elektriËno energijo, in privatizacijo oziroma vkljuËitvijo zasebnega kapitala v
podjetniπtvo na tem podroËju.
Gospodarske razmere na Slovenskem
Po KriæaniËevih besedah se odvija v sedanjem gos- Omenjeni trije procesi sicer æe potekajo, vendar
zelo poËasi, marsikdaj pa vodijo do πtevilnih teæav
podarskem okolju dinamiËen proces, ki ga opre- glavni vzrok za to je po predvidevanjih avtorja
deljujeta dva ekonomska zakona, in sicer zakon
padajoËih donosov dela in kapitala ter zakon pa- predvsem posebna narava trga energetskih surodajoËe koristnosti dobrin. Prvi vodi k omejevanju vin, ki jo opredeljuje dolg Ëasovni presledek med
zmogljivosti kljub kopiËenju kapitala in rasti pre- spremembo dinamike povpraπevanja in sposobnobivalstva, drugi k zasiËenosti trga, skupaj pa vpli- stjo dobaviteljev, da tej spremembi tudi prilagodijo svoje zmogljivosti. Druga teæava, ki se za zdaj
vata na spreminjanje gospodarskih razmer, kar
imenujejo ekonomisti menjavanje tehno-ekonom- πele nakazuje, pa je zelo verjetna monopolizacija
energetskega sektorja po celinah, na katerih bo
skih paradigem. V zdajπnjem obdobju je namreË
Foto Dunja Wedam
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Slovensko elektrogospodarstvo Ëakajo v prihodnosti, zlasti s privatizacijo podjetij, πe teæki trenutki,
ocenjuje Franci KriæaniË na podlagi simulacij, ki jih je izdelal
Ekonomski inπtitut pravne fakultete. ©e najbolj opozarja na morebitne prevzeme tujih podjetij, ki
bi lahko privedle do podraæitve
elektriËne energije in zapiranje
elektrarn z visokimi stroπki, s tem
pa bi se zniæal tudi BDP in
zmanjπala zaposlenost.

ostalo le nekaj velikih ponudnikov z odloËilnim
vplivom na træne razmere, πe piπe KriæaniË.

Kaj bi povzroËila podraæitev
elektrike?
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Slovenija je zamujala z uvajanjem tehno-ekonomske paradigme æe v sedemdesetih letih, skupaj z
nekdanjimi jugoslovanskimi republikami, to pa jo
je pripeljalo v globoko stagflacijsko krizo, ki se je
kazala predvsem v poslabπanem zunanjetrgovinskem ravnoteæju in zadolæevanju v tujini, nato pa
tudi pomanjkanju posameznih dobrin, zlasti tekoËih goriv, pospeπeni inflaciji, upadanju gospodarske dejavnosti ter brezposelnosti. V obdobju tranzicije je preusmerila zunanjetrgovinske tokove z
nekdanjega jugoslovanskega trga na zahodnoevropskega ter uvedla trdo proraËunsko omejitev in
racionalno poslovanje podjetij, razlaga KriæaniË
in dodaja, da je bila posledica tega posnemanje
zahodnoevropske ravni tehnoloπkega razvoja. Kot
meni, je bil ta proces sicer bolj ali manj uspeπen,
vendar (πe) ni zajel razvojnih politik najpomembnejπih zunanjetrgovinskih partnerjev.
Zdaj potekajo v Sloveniji vsi trije navedeni procesi: deregulacija, liberalizacija in privatizacija
energetskega sektorja. Prva dva sta po besedah
KriæaniËa v polnem razmahu z vrsto posebnosti dræava je, denimo, obdræala vpliv na oblikovanje
cen pri trgovanju z zemeljskim plinom in tekoËimi
gorivi, v tako imenovanem tarifnem delu trga z
elektriËno energijo pa zadræuje tudi ceno elektriËne energije. Zadnji proces, privatizacija energetskega sektorja, je na Slovenskem sicer pri gospodarjenju s tekoËimi gorivi in zemeljskim plinom
konËan, πele zaËenja pa se, kot æe reËeno, pri gospodarjenju z elektriËno energijo in v premogovnikih. V tem procesu lahko po mnenju KriæaniËa
sektor slovenskih proizvajalcev elektriËne energije
prevzame tuja konkurenca, zlasti velika evropska
podjetja za proizvodnjo in træenje elektriËne energije. Avtor predvideva, da bi se to lahko uresniËilo
z obiËajnim nakupom ali posredno z nakupom podjetij za distribucijo elektriËne energijo in onemogoËanjem slovenskih konkurentov, da bi enakopravno nastopali na trgu z elektriËno energijo. V
tem primeru bi lahko sledil nakup konkurenËnejπega dela bankrotiranih slovenskih proizvajalcev,

zlasti hidroelektrarn, piπe France KriæaniË.
Predvideva tudi, da bo procesu prevzemov sledila
podraæitev elektriËne energije na evropsko raven,
saj si bodo podjetja prizadevala poveËati dobiËek
in zmanjπati stroπke proizvodnje te dobrine. Na
podlagi tega sklepanja je poskuπal Ekonomski inπtitut pravne fakultete predvideti, koliko naj bi
podraæitev elektriËne energije vplivala na slovensko gospodarstvo. V simulaciji je ugotovil, da bi
za 14,3 odstotka viπje cene (s tolikπnim deleæem bi
se namreË povzpele na raven povpreËnih evropskih cen) v obdobju treh let povzroËile 0,4 odstotka
manjπo industrijsko proizvodnjo, prav toliko niæje
πtevilo delovno aktivnega prebivalstva, 0,2 odstotka niæji BDP in 0,2 odstotka manjπi obseg mase
realnih plaË. Zaradi upada gospodarske dejavnosti in dohodka bi se pokritost uvoza z izvozom tretje leto po simuliranih spremembah izboljπala za
121 milijonov dolarjev, vendar inπtitut pri tem ni
upoπteval poveËanih stroπkov za uvoz energije, ki
bi nastali v primeru zaprtja elektrarn s previsokimi stroπki.

Napovedi za letoπnje leto
Ekonomski inπtitut pravne fakultete je na podlagi
gospodarske rasti med letoma 1992 in 2002 ocenil
tudi, kako naj bi slovenska ekonomija napredovala v letoπnjem letu. Kot piπe KriæaniË, je priËakovati nekoliko poËasnejπo rast, vzrok za to pa je
zlasti v stagnaciji gospodarske rasti pri slovenskih
najpomembnejπih zunanjetrgovinskih partnerjih v
Evropski uniji ter v plaËilno-bilanËnih omejitvah
za nadaljnjo rast slovenskega izvoza v nekdanje
jugoslovanske republike. Za leto 2003 tako predvideva, da bo BDP zrasel za 3,2 odstotka, skupna domaËa poraba za 2,5 odstotka, dodane vrednosti zunaj industrije za skoraj 2,9 odstotka, dodane vrednosti v industriji za 4,75 odstotka, industrijska proizvodnja za 2,4 odstotka, proizvodnja
kovinske industrije za 3,5 odstotka, mase plaË pa
naj bi se poviπale za 2,5 odstotka.
Na podlagi opisanih predvidevanj (ob predpostavljeni rasti gospodarske dejavnosti, dodani vrednosti in plaËah ter ob nespremenjenih okoliπËinah) je
omenjeni inπtitut naredil oceno o porabi energetskih surovin v letoπnjem letu - poraba elektriËne
energije naj bi se tako poveËala za slabe tri odstotke. Najbolj naj bi se okrepila raba v gospodinjstvih, in sicer za pet odstotkov, v industriji pa
zgolj za odstotek. Poraba zemeljskega plina se bo
predvidoma okrepila za slabe tri odstotke, najbolj
v energetiki, kjer bo poskoËila za enajst odstotkov, poraba lahkega kurilnega olja bo viπja za πest
odstotkov, dizla za 2,4 odstotka, bistveno manj pa
bo porasla raba premoga - po ocenah inπtituta
zgolj za poldrugi odstotek, za prav toliko veË naj
bi porabili tudi veË bencina.

Simona Bandur
Povzeto po Ëlanku Gospodarska rast
in poraba energetskih surovin na Slovenskem
(France KriæaniË), Gospodarska gibanja,
Ekonomski inπtitut Pravne fakultete,
maj 2003
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K
AKO BO
EVROPA TRGOVALA
Z EMISIJAMI?

Trgovanje z emisijami plinov, ki πkodujejo
ozraËju in povzroËajo uËinek tople grede, je v
tem Ëasu ena od najbolj pogosto omenjenih
tem v okviru evropskega elektroenergetskega
trga. Podjetja, ki proizvajajo najveË teh snovi, bodo namreË morala Ëez dobro leto in pol
zaËeti plaËevati ceno za onesnaæevanje okolja,
πe najbolj globoko pa bo moralo vsaj predvidoma v blagajno seËi pet podjetij: RWE, Enel,
Eon, Endesa in Vattenfall.
Kako bo sploh potekalo trgovanje z emisijami, je
πe uganka, saj nihËe ne ve, kako bo vplivalo na
proizvodnjo in oskrbo z elektriËno energijo v Evropski uniji. Za zdaj poskuπajo strokovnjaki potek napovedati zgolj na podlagi svetovalnih druæb
in opozoril udeleæencev elektroenergetskega trga.
Vlade dræav Ëlanic morajo namreË najprej natanËno doloËiti, katere naprave proizvajajo najveË
okolju πkodljivih plinov, nato bo mogoËe postaviti
pravila trgovanja z emisijami, πele potem pa se bo

dalo izraËunati, kakπne stroπke oziroma koristi
bodo imela posamezna podjetja zaradi tega. To bi
naj se deloma zgodilo æe leta 2005, ko bo poskusno
steklo trgovanje z emisijami, zares pa naj bi πlo od
leta 2008 naprej. Podjetja, ki s proizvodnjo onesnaæujejo ozraËje, bodo morala po tej prelomnici
kupiti posebna dovoljenja, zaradi viπjih stroπkov
se bo predvidoma elektriËna energija podraæila, s
tem pa bodo veËji dobiËek æeli tisti dobavitelji, ki
proizvajajo do okolja prijazno energijo.

Cena za onesnaæevanje
Dokler pogoji za trgovanje πe niso zastavljeni, poskuπajo strokovnjaki (med njimi podjetja, kot so
Point Carbon, PricewaterhouseCooper, McKinsey
in CO2.com) predvideti, kaj Ëaka elektroenergetski trg po tem koraku. Ugotavljajo, da je najveËji
onesnaæevalec ozraËja ogljikov dioksid, ki ga proizvajajo predvsem termoelektrarne, zato bodo morala podjetja, ki imajo v lasti najveË teh enot, plaËati najveË oziroma spremeniti naËin proizvodnje
v objektih. To elektriËne energije ne bo le podraæilo za od osem do dvajset odstotkov, temveË bo
vplivalo tudi na tokove trgovanja z njo - Francija,
ki proizvede najveË te dobrine v jedrskih elektrarnah, bo brækone poveËala izvoz, po drugi strani
pa bo NemËija, kjer so vodilne proizvajalke termoelektrarne, zmanjπala izvoz zlasti v Beneluks in
alpske dræave in postala uvoznik elektriËne enerFoto Duπan Jeæ
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gije. Tako bo marsikatero podjetje zaπlo v teæave,
po drugi strani pa se bodo dobiËki tistih, ki pri
proizvodnji ne onesnaæujejo ozraËja z ogljikovim
dioksidom, poveËali za od deset do petnajst odstotkov, predvidevajo strokovnjaki. Prav zato bodo morali onesnaæevalci v naslednjih letih preiti
na drugaËen naËin pridobivanja in uporabiti ≈Ëista« goriva ter tako zmanjπati koliËino emisij in
stroπkov.
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v skupni proizvodnji omenjenega πkodljivega plina, bi evropska podjetja pri proizvodnji 1 MWh
elektriËne energije pridobila kar 450 kilogramov
ogljikovega dioksida.

Priprave na leto 2005

Medtem ko podjetja æe iπËejo naËine, kako se izogniti viπjim stroπkom zaradi onesnaæevanja okolja,
pripravljajo vlade dræav Ëlanic Evropske unije
poroËila o emisijah posameznih elektrarn. Oddati
jih morajo do marca prihodnje leto, na podlagi
Koliko bo stal ogljikov dioksid?
Antonio Volpin iz podjetja McKinsey je napovedal, teh podatkov pa bo Unija postavila cilje, kako
zmanjπati onesnaæevanje in vendarle ustreËi zahda naj bi cena za emisije ogljikovega dioksida z
danaπnjih petih evrov za milijon ton tega plina do tevam Kjotskega protokola. Prav na podlagi sledleta 2006 narasla za πe enkrat toliko, do leta 2008 njega pripravlja namreË Evropska komisija prepa na 25 evrov za omenjeno koliËino plina. Na tej dlog za oblikovanje mehanizmov trgovanja. Sistem bi moral zaradi Ëasovnih omejitev protokola,
stopnji se bodo stroπki proizvodnje elektriËne
ki zahteva zniæanje emisij do leta 2012, Ëim prej
energije v termoelektrarnah podvojili in bodo
steËi, toda dræave Ëlanice opozarjajo, da je pri
znaπali od 38 do 50 evrov za MWh, je izraËunal
Volpin. To bo privedlo do tega, da bo vsaj tretjina tem nujna velika mera previdnosti: ≈Podeljevanje
dovolilnic mora biti nediskriminatorno, πe zlasti
naprav, ki delujejo na premog, do leta 2012 prenovi ponudniki na trgu morajo imeti zagotovljen
nehala delovati, druga tretjina pa bo delovala le
takrat, ko bo elektrike primanjkovalo. Kot smo æe dostop do njih,« je poudaril nizozemski strokovnjak Jolling de Pree in dodal, da morajo ob tem
zapisali, se bodo zato vsaj kratkoroËno poveËale
cene energije, v nekaterih obdobjih morda celo za dræave upoπtevati tudi moænost, da lahko pride
zaradi slabo zastavljenega sistema do redukcij
40 odstotkov.
Prednost v takih razmerah bodo imele predvsem elektriËne energije.
Po drugi strani pa πtevilni strokovnjaki opozarjavetrne elektrarne in hidroelektrarne, ki bodo po
jo na to, da trgovanje z emisijami ne bo doseglo
vsej verjetnosti zasluæile bistveno veË kakor danes, toda pri tem je treba upoπtevati, da so te na- æelenega uËinka. Cene dovolilnic bodo namreË,
kot trdi Michael Molitor iz podjetja Pricewaterhoprave precej odvisne od vremena. Tako bodo πe
useCooper, prenizke: ≈»etudi bodo cene za proinajveË pridobile elektrarne na plin - Volpin prezvodnjo tone ogljikovega dioksida za dvakrat vedvideva, da se bo njihov dobiËek poveËal za 40
odstotkov, zato je πe najboljπa reπitev za podjetja, Ëje od danaπnje, bodo dovolilnice πe zmeraj cenejda preoblikujejo termoelektrarne v elektrarne na πe kot opuπËanje tovrstne proizvodnje.« Molitor
tako meni, da bi morala Unija poiskati druge nato gorivo.
Ëine, ki bi privedli do zmanjπanja koliËine emisij
πkodljivih plinov v ozraËju.
NajveËjih pet
Onesnaæevalci v Evropi proizvedejo pribliæno tri
milijarde ton ogljikovega dioksida na leto, od tega »asa je vse manj
nastane 900 milijonov ton tega plina v elektroNajveËja ovira pri doseganju cilja glede trgovanja
energetskem sektorju. Dve tretjini omenjene πtez emisijami je kljub naπtetim zapletom vendarle
vilke proizvede zgolj πest podjetij, ki so obenem
Ëas. Evropska unija æeli zaËeti z uresniËevanjem
tudi najveËji proizvajalci elektriËne energije na
projekta januarja 2005, nacionalne vlade pa motem obmoËju. Med prvimi petimi vodi RWE, ki
rajo pripraviti podatke æe prihodnje leto. Velika
proizvede 126 milijonov ton ogljikovega dioksida, podjetja so se æe pripravila na to, da bodo morala
sledijo mu Enel z 99 milijoni ton, Eon s 76, Ende- kupiti dovoljenja in iπËejo naËine, kako po najlasa s 73 in Vattenfall z 71 milijoni ton omenjenega
æji poti do njih, mnoga druga podjetja pa so zaËeplina.
la razmiπljati o prodaji elektrarn, ki πkodijo ozraSicer pa pridobijo podjetja v Evropi v povpreËju Ëju. Tako se bodo, vsaj tako menijo strokovnjaki,
pri proizvodnji 1 MWh elektriËne energije 353 ki- ki smo jih povzeli v Ëlanku, razmerja na evroplogramov ogljikovega dioksida, kar je za polovico skem elektroenergetskem trgu brækone bistveno
manj, kakor zakrivi tega plina v ozraËju podjetje spremenila, ali bo trgovanje z emisijami res doseRWE. Slednje proizvede namreË 700 kilogramov
glo svoj namen, pa bo jasno πele po letu 2008 oziogljikovega dioksida na MWh, kar pa niti ni tako roma πe pozneje.
presenetljivo glede na to, da pridobi dve tretjini
elektriËne energije v termoelektrarnah. Pribliæno Simona Bandur
100 oziroma 150 kilogramov manj ogljikovega diowww.platts.com
ksida proizvedeta pri 1 MWh podjetji Enel in Endesa, Eon inVattenfall pa dosegata od 380 do 450
kilogramov za MWh elektriËne energije. DaleË
pod to ravnijo je francoski EdF z 69 kilogrami
ogljikovega dioksida, toda pri tem ni odveË dodati, da temelji njegova proizvodnja predvsem na
pridobivanju elektriËne energije v jedrskih elektrarnah. »e torej ne bi upoπtevali deleæa te druæbe
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lje bolj zatekajo k oglaπevanju in prodaji prek
svetovnega spleta, kar je dodobra spremenilo strategije oblikovanja odnosov med vpletenimi v poslovni proces.

Cena virtualnega poslovanja

Prehod na informacijski naËin poslovanja je vse
bolj nujen, Ëe æelijo podjetja ostati v koraku s
konkurenco. Toda zlasti prehod na nov naËin prodajanja izdelkov in storitev je kljub koristim vse
in orodij je postalo poslovanje tako v okviru
prej kot lahek, kaj πele poceni. Podjetja morajo
podjetij kot tudi med njimi in z njihovimi
strankami oziroma odjemalci v mnogih pogle- namreË imeti dovolj sredstev, da lahko kupijo
opremo, πe veË pa, da jo tudi vpeljejo. Za tem
dih vsekakor laæje, predvsem pa cenejπe, a
procesom mora stati cel oddelek ljudi, ki skrbi za
obenem manj osebno.
nemoteno izobraæevanje in dopolnjevanje sistema,
Informacijske tehnologije, ki v zadnjih desetletjih obenem pa poskuπa nanj privaditi zaposlene. Brez
njihovega pristanka na nov naËin dela je namreË
vse bolj preæemajo vsakdanji svet, imajo velik
vse skupaj zaman in izguba Ëasa ter denarja.
vpliv zlasti na poslovanje podjetij in organizacij.
Kot pravita Donaldson in O’Toole, avtorja knjige
Odnosi med zaposlenimi in partnerji so se precej
spremenili, ne le z vidika naËina sklepanja poslov Strategic Market Relationships, potrebujejo poin obveπËanja o ponudbi, temveË tudi z vidika me- djetja dovolj Ëasa, da vzpostavijo primeren sidosebnega komuniciranja. Zlasti z internetom, in- stem, tako na menedæerski ravni kot tudi na sistemski ravni. Prva vkljuËuje predvsem postavitranetom in elektronsko poπto postajajo odnosi
tev ciljev, ki jih podjetje æeli doseËi s poslovanjem
med njimi vse bolj ≈virtualni« in s tem tudi vse
prek svetovnega spleta, zagotavljanje virov ter bolj neosebni. Informacije lahko izmenjamo domala zgolj s pritiskom na gumb, podjetja se Ëeda- kot æe reËeno - pripravljenost na novosti in spremembe, druga pa predvsem tehnoloπke zmogljivoFoto Duπan Jeæ
sti in naËine, kako objaviti informacije in jih
hkrati zavarovati pred zlorabami. Zelo pomembna pri uvajanju te tehnologije je namreË vzpostavitev procesov, ki v celoti podpirajo oziroma omogoËajo e-odnose. Ti morajo biti urejeni tako, da
zdruæujejo vse veje delovanja, tako proizvodnje
kot tudi prodaje in oskrbe ter kajpak ljudi, ki delajo na teh podroËjih. »e vse smeri ne delujejo, ne
moremo govoriti o povezanosti na elektronski ravni, toda to zahteva obenem spremembe naËina dela na vseh naπtetih ravneh.

E-ODNOSI?
Z uvajanjem novih informacijskih tehnologij

Pripravljenost na spremembe
©e veË teæav lahko po mnenju omenjenih avtorjev
povzroËa podjetjem tako imenovana menedæerska
raven uveljavljanja informacijskih tehnologij, saj
morajo æe imeti vzpostavljen sistem dobrih poslovnih in medosebnih odnosov - le v tem primeru so
namreË ljudje in stranke pripravljeni sprejeti
spremembe. Takπne odnose je treba nadgraditi in
ljudi ustrezno izobraæevati, hkrati pa je treba
upoπtevati tudi, da je uvajanje teh tehnologij neskonËen proces, ki se ne konËa zgolj z vpeljavo,
denimo, intraneta in spletnega poslovanja. Kot
smo se æe po malem navadili, prihajajo na dan
vedno nove tehnologije, ki naj bi tako ali drugaËe
olajπale poslovanje. Kajpak ni nujno, da jim podjetje sledi za vsako ceno, saj poskuπajo tudi proizvajalci teh novosti z raznimi propagandnimi akcijami Ëim veË zasluæiti, a vendarle je treba biti na
tekoËem z moænostmi, ki jih ponujajo. Nove tehnologije se namreË dopolnjujejo med seboj in velikokrat πe olajπajo izmenjavo informacij. Nadgradnja æe uveljavljenih naËinov izmenjave informacij
pa terja ponovno izobraæevanje ljudi ...

Kje je Ëar poslovanja?
Toda uvajanje opisanih novosti prinaπa tudi negativne posledice. Donaldson in O’Toole opozarjata
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Danes si poslovanja brez informacijskih
tehnologij ne moremo veË predstavljati.
Z elektronsko poπto smo od poslovnih
partnerjev, ki so morda na tisoËe kilometrov vstran, oddaljeni samo za klik
na raËunalniπki miπki. Tudi posel lahko
v nekaterih primerih sklenemo le z nekaj potezami - vsekakor mnogo laæje
kakor potovati in izgubljati dneve za
pogajanja, sreËanja in podpisovanje dogovorov. A, kot æe reËeno, sta se s tem
izgubila pristnost poslovanja ter ves
Ëar, kot nostalgiËno vËasih pripomni
marsikateri poslovneæ.

EVROPSKA UNIJA
KOLIK©NI BODO STRO©KI
©IRITVE?

Generalni direktorat Evropske komisije za πiritev je v nedavno objavljeni πtudiji stroπke πiritve Evropske unije oznaËil za relativno nizke, πe zlasti v primerjavi z bruto druæbenim
proizvodom (BDP) povezave in posrednimi
koristmi, ki si jih lahko slednja obeta v smislu
poveËanja stabilnosti in varnosti v Evropi. Od
leta 1990 do 2006 bo Unijo πiritev tako stala
69,5 milijarde evrov oziroma zgolj odstotek
BDP, letno povpreËje izdatkov v ta namen pa
znaπa 0,05 odstotka BDP, kot ugotavlja omenjena πtudija. Slednja obenem opozarja na
dejstvo, da so podjetja iz Evropske unije v Ëasu
pristopnega procesa izrabila veliko poslovnih
priloænosti in v menjavi s pristopnicami ustvarila za 104,4 milijarde evrov trgovinskega preseæka, kar πe dodatno uravnoteæi priËakovane
predvsem na dvoje: odnosi med zaposlenimi sami- stroπke πiritve. Avtorji πtudije tako æelijo dokami ter njihovimi strankami podjetja postajajo
zati, da poveËanja zveze ne gre meriti zgolj s
vse bolj neosebni, poleg tega pa je zaradi neskon- finanËnega vidika, temveË je treba upoπtevati
Ëne izmenjave informacij vse veË moænosti za zlo- tudi spodbude pri razvoju trænega gospodarstva in vzpostavljanju varnosti in stabilnosti
rabe. Slabosti prvega primera so brækone znane
na tem obmoËju. Kljub temu je treba opozorivsem, saj so danes osebni stiki med partnerji, πe
ti, da je omenjena πtudija le ena izmed mnogih
zlasti pa s strankami, prej redkost kot pravilo.
- rezultati prav tako nedavne raziskave gospoVse se namreË lahko dogovorimo po elektronski
poπti, na tak naËin lahko celo sklepamo pogodbe. darskega inπtituta iz nemπkega Kiela so, denimo, pokazali, da bodo breme πiritve nosili
Tako je postalo poslovanje bistveno laæje, tudi
predvsem davkoplaËevalci v starih Ëlanicah,
uËinkovitost se je poveËala, a obenem je izginil ves pri tem pa kot potroπniki od procesa ne bodo
Ëar osebnih sreËanj, pogajanj, ki so pogosto preimeli nobene koristi. STA
rasle zgolj formalno raven. V preteklosti je bilo
prav zato sodelovanje med podjetji brækone bolj
pristno, vkljuËene strani so si med sabo bolj zaupale, saj so se pogosto poznale tudi osebno.
Poleg tega se podjetja vse bolj sreËujejo tudi z
drugo vrsto slabosti, ki jih prinaπajo moænosti novega naËina poslovanja - morebitnih zlorab. Prav Bruto domaËi proizvod Slovenije se je v prvem
letoπnjem Ëetrtletju v primerjavi z istim obdobzaradi Ëedalje veËjega spektra moænosti za izmejem lani poveËal za 2,3 odstotka, kar pomeni,
njavo podatkov so postali poslovni odnosi inforda se je dinamika gospodarske rasti ponovno
macijsko zelo intenzivni - noben prejπnji sistem
nekoliko zniæala, je ugotovil dræavni statistiËni
namreË ni ponujal tolikπne koliËine informacij -,
urad. DomaËa potroπnja se je v primerjavi z
zato je zelo pomembno, da imajo podjetja æe
lanskim omenjenim obdobjem poveËala za 4,1
ustvarjene podatkovne baze, ki jih le prenesejo na odstotka, pri Ëemer so najbolj narasle bruto
splet ter ga sproti dopolnjujejo. Toda pri tem mo- naloæbe v osnovna sredstva, in sicer za skoraj
rajo biti, kot opozarjata Donaldson in O’Toole,
πest odstotkov, troπenje dræave se je poveËalo za
nadvse previdna. V tolikπni poplavi informacij je 4,1 odstotka, gospodinjstva pa so porabila za
namreË izredno teæko obdræati nadzor nad njimi, 2,7 odstotka veË. Zaradi vse veËjega troπenja se
kar pomeni, da pride zlahka do zlorabe. Organi- gospodarska rast sicer krepi, a po drugi strani
zacije morajo biti zato pozorne, katere informaci- jo nekoliko krni vse bolj negativen neto izvoz.
je so primerne za javnost, obenem pa vzpostaviti Po sedemodstotni rasti v zadnjem Ëetrtletju lani se je namreË v prvih letoπnjih πtirih mesecih
poseben sistem, s katerim se bodo lahko obvarozmanjπal na 2,8 odstotka, kar pomeni, da je
vale pred morebitnimi zlorabami - podatki, ki se
saldo neto izvoza negativno vplival na gospomorda prenaπajo zgolj po elektronski poπti in so
darsko rast v viπini 1,8 odstotka, je izraËunal
namenjeni le toËno doloËeni skupini oseb, namreË statistiËni urad. Slednji je poslal πe podatke o
zlahka preidejo iz meja organizacije v roke tistih, dodani vrednosti v osnovnih cenah in zaposleki jih lahko uporabijo proti njej oziroma v svojo
nosti na letni ravni. Prve so se poveËale za 2,2
korist. ≈Varnost je tako postala v novi informacij- odstotka, in sicer v osnovnih proizvodnih deski druæbi velika skrb podjetij,« poudarjata avjavnostih za 2,5 odstotka, v storitvenih pa za
torja.
2,1 odstotka. Zaposlenost se je v zadnjem letu
poveËala za 0,1 odstotka, pri Ëemer je treba
poudariti, da se je zmanjπala v sektorju druæb
Simona Bandur
in gospodinjstev ter poveËala v sektorju dræaPovzeto po knjigi Strategic Market Relationships
va. STA

SLOVENIJA
V PRVEM »ETRTLETJU
ZA 2,3 ODSTOTKA VI©JI BDP

(Bill Donaldson in Tom O’Toole)
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trgovanje z elektriËno energijo

SLOeX PRESEGAL REKORDE
Junija je bilo na dnevnem trgu 23.275 MWh
prometa, kar je 58 odstotkov veË kakor maja.
Trgovanje na organiziranem trgu z elektriËno
energijo je v bilo ves mesec v znamenju rasti,
saj je ponudba energije na borzi z elektriËno
energijo po skoraj dveh mesecih spet zrasla.
PovpreËni dnevni promet je tako junija znaπal 776 MWh, kar je v primerjavi s povpreËnim majskim prometom, ki je znaπal samo
474 MWh, skoraj 64 odstotkov veË. Kljub temu junij ostaja drugi najslabπi mesec po prometu v letoπnjem letu. V primerjavi s trgovanimi koliËinami pa so bile minuli mesec na
dnevnem trgu toliko bolj visoke cene. Tako
enotni teËaj za pasovno energijo kot tudi
SLOeX sta iz dneva v dan presegala rekorde.
Nova najviπja vrednost SLOeX od zaËetka trgovanja na dnevnem trgu z elektriËno energijo
je bila doseæena 27. junija, ko se je indeks
ustavil pri 16.313 toËkah.

SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU IN VREDNOST SLOeX
ZA JUNIJ 2003

RAZKORAK CEN NA BORZENU IN EEX
Graf prikazuje gibanje cen sklenjenih poslov
na dnevnem trgu v Sloveniji in na EEX. Gibanje cen za pasovno energijo na slovenski
borzi z elektriËno energijo je bilo vse do druge polovice aprila dokaj skladno z gibanjem
cene pasovne energije na nemπki borzi EEX,
junija pa se je razlika med cenami na EEX
in Borzenu zaËela izjemno poveËevati. Posli
na dnevnem trgu na Borzenu junija so bili
vedno sklenjeni po izrazito viπjih cenah kakor na nemπki borzi EEX. Vzrok za takπno
poviπanje cen na dnevnem trgu elektriËne
energije v Sloveniji je bil predvsem v zelo
majhni ponudbi elektriËne energije na dnevnem trgu in velikemu povpraπevanju, saj so
izjemno visoke junijske temperature pripomogle k mnoæiËni uporabi klimatskih naprav, s Ëimer se je poraba zelo poveËala.

PRIMERJAVA SLOeX
IN CEN NA EEX

V POLLETJU SKORAJ 200.000 MWh PRODANE ENERGIJE NA BORZI
Trgovanje na dnevnem trgu v prvem polletju
2003 lahko razdelimo na dve obdobji, in sicer
na prvo do 19. aprila ter na drugo po tem datumu, ko so Hrvatje z uveljavitvijo meddræavne pogodbe ponovno zaËeli prejemati polovico
elektriËne energije, proizvedene v Nuklearni
elektrarni Krπko.V prvem obdobju sta bili ponudba in povpraπevanje na dnevnem trgu relativno izravnani, cene pa so bile primerljive
s cenami v tujini. V drugem obdobju je Slovenija postala neto uvoznica elektriËne energije,
kar se je pokazalo v izrazito manjπi ponudbi
elektriËne energije na dnevnem trgu, poslediËno tudi manjπi koliËini sklenjenih poslov in
zviπanih cenah sklenjenih poslov na dnevnem
trgu. PovpreËna dnevna koliËina sklenjenih
poslov je bila tako v prvi polovici leta 2003
enaka 1.094 MWh, povpreËni indeks SLOeX
pa 7.348. Pri tem je povpreËni promet na
dnevnem trgu v prvem obdobju znaπal 1.400
MWh, v drugem pa le 643 MWh. PovpreËna
vrednost SLOeX je dosegla v prvem obdobju
7.122 indeksnih toËk, v drugem obdobju pa
kar 7.681 indeksnih toËk.

SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU V PRVEM POLLETJU LETA 2003
IN POVPRE»NE VREDNOSTI SLOeX
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Koristi deregulacije
- toda za koga in kdaj?

K

JE SO NOVI
PONUDNIKI?

Eno je preobrazba tradicionalnih elektro podjetij
in formalno odpiranje trga, drugo pa praksa in dejanski rezultati. In zgodbe o uspehu novih ponudnikov, ki jih je malo.

P

riprava in objava zakonodaje ter izvedba drugih ukrepov, potrebnih
za uËinkovito deregulacijo trga - loËitev dejavnosti, formalno odpiranje trga, vzpostavitev regulatorja in tako naprej pomenijo le eno od faz, pomembnejπe pa je, kako je vse skupaj
videti v praksi. Ogledali si bomo,
kako se spreminjajo posamezne
dejavnosti znotraj podjetij elektrogospodarstva na globalni in
slovenski ravni. In vzeli si bomo
Ëas ter pogledali, kje so novi ponudniki na odprtem trgu. V ≈zaËetku« je bilo Ëutiti zaskrbljenost
mnogih tradicionalnih elektroenergetskih podjetij zaradi odpiranja trga, vstopa novih trgovcev, novih proizvajalcev. Vendar
ugotavljamo, da kakπnih hujπih
sprememb na tem podroËju za
zdaj ni. Ker ≈zgodb o uspehu«
teh novih igralcev na trgu ni veliko, si bomo podrobneje ogledali
tudi teæave, s katerimi se le-ti morajo spopasti.

trgovanje

Vloge podjetij
na reguliranem trgu
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Proces deregulacije energetskega
trga po svetu se nadaljuje in lahko ugotavljamo, da obstaja nekaj
temeljnih naËinov, kako se tradicionalna elektroenergetska podjetja spreminjajo in razvijajo,
da bi lahko zadostila zakonskim
in drugim (politiËnim, ekonomskim ...) zahtevam, ki jih πe pred
kratkim enostavno sploh ni bilo.
V nadaljevanju bomo uporabljali
izraza reguliran in dereguliran
trg, za Ëas pred deregulacijo in
po njej.
Na globalnem reguliranem trgu
so prevladovala podjetja za oskr-

bo z elektriËno energijo, ki so bila praviloma velika, vertikalno
integrirana in so bila v monopolnem poloæaju. Vertikalna organiziranost pomeni, da so takπna podjetja izvajala dejavnost proizvodnje, prenosa, distribucije, meritev ter prodaje elektrike (to sicer
ni bilo znaËilno za slovensko
elektrogospodarstvo, ki je dejavnosti loËilo ob reorganizaciji leta
1992). Zaradi strukture takπnih
podjetij je bilo zelo teæko doloËiti
dejanske stroπke posameznih dejavnosti, torej odgovoriti na
vpraπanja, koliko dejansko stane
dobavljena KWh v toËno doloËenem obdobju, koliko stanejo prenos, distribucija, meritve, koliko
stroπki prodaje ... Kjer pa ni dobrega pregleda nad dejanskimi
stroπki po povzroËiteljih in kjer
ni zdrave konkurence, pa se stroπki bohotijo, kakovost storitve pa
ni vedno najboljπa.
Kljub temu je smiselno ponovno
spomniti, da je model reguliranega trga in elektroenergetskega sistema zagotavljal ustrezen okvir
za spodbujanje velikih investicij
v infrastrukturo ter hkrati omogoËal nadzor nad izkoriπËanjem
monopolne moËi. Takπna ureditev je zagotavljala najbolj zanesljiv in uËinkovit elektroenergetski sistem, ki je omogoËil veË desetkratno rast porabe elektriËne
energije od leta 1950, velik padec
cen ter zagotavljal dobavo elektriËne energije vsem porabnikom
na nediskriminatorni podlagi, za
razumno ceno. Pri prehodu na
dereguliran trg torej ne gre za
prehod iz slabega v dober sistem
ali za revolucijo, paË pa za naslednjo logiËno fazo evolucije pri
oskrbi z elektriËno energijo.

Evolucija na podroËju oskrbe z
elektriËno energijo naj bi torej
omogoËila doseganje veËje uËinkovitosti elektroenergetske panoge in koristi, vpraπanje pa je, za
koga in tudi, kdaj. Popolnoma
deregulirana struktura trga je tista, kjer so vsi elementi v verigi
vrednosti za kupca deregulirani
in ≈na trgu«. Velikokrat to ni mogoËe zaradi Ëisto ekonomskih razlogov, v elektroenergetiki zaradi
zakonitosti naravnih monopolov.
Na primer, nesmiselno bi bilo
graditi πe eno prenosno omreæje,
zato da bi konkuriralo obstojeËemu. Jasno je, da je smiselno deregulirati posamezne dejavnosti
oskrbe, kot na primer proizvodnjo, trgovanje in dobavo elektrike konËnemu kupcu. Vendar so
pri odloËanju, kdo bo deleæen koristi deregulacije, zelo pomembni
tudi razni politiËni, socialni in
drugi interesi.
Po sploπnem prepriËanju naj bi
konkurenca na trgu z elektriko
na debelo pripomogla k niæjim
cenam za konËne porabnike. Pogosto pa se v deæelah v razvoju ali
tam, kjer so potrebna velika vlaganja v infrastrukturo, najprej
deregulira samo proizvodnja
elektriËne energije in Ëe je potrebno, tudi podroËje prenosa, πele v
poznejπi fazi, Ëe sploh, pa tudi
dobava konËnim porabnikom. V
slednjem primeru so konËni porabniki seveda v precej slabπi poziciji. Vendar, ko govorimo o odpiranju trga in deregulaciji, najprej pomislimo, da je kljuËni cilj
poveËanje koristi za konËnega
porabnika. Dejansko pa je mogoËih scenarijev lahko veË. Tako
imajo lahko kupci precej niæje
cene, proizvajalci in prodajalci
pa zaradi hude konkurence delajo z majhnim zasluækom ali izgubo. »e se uspeπno prestrukturirajo in poveËajo uËinkovitost,
lahko zagotavljajo niæje cene, ob
tem pa lahko tudi sami dosegajo
dobre dobiËke, korist je torej na
srednji in dolgi rok obojestranska. ≈Zmagovalci« in ≈poraæenci« so torej lahko razliËni - kupci,
proizvajalci, trgovci, dobavitelji
in tako naprej.
Omenili smo, da je kljuËni cilj deregulacije lahko osredotoËen na
koristi za konËnega porabnika. V
takπnem primeru so elektroenergetska podjetja izpostavljena hu-

Nas stik 7-8 31.7.03 14:20 Page 47

di konkurenci in hitro prisiljena
zniæevati svoje stroπke in cene ter
ponujati nove in boljπe storitve.
Nekatera propadejo ali jih kupijo moËnejπa. KljuËno korist od
deregulacije ima kupec zaradi niæjih cen in boljπih storitev, pod
hudim pritiskom pa so proizvajalci, dobavitelji in druga podjetja na trgu.
Kjer pa je glavno vodilo potreba
po ustvarjanju ali privabljanju
kapitala v panogo, je fokus pogosto na delu panoge, ki bo najverjetneje ustvaril veËino prihodka.
Navadno je to proizvodnja, ali
kak drug del infrastrukture. Sicer se tudi v tem primeru proces
razvija v smeri nadaljnje deregulacije in odpiranja trga za konËne
porabnike, vendarle je hitrost
razvoja pogosto odvisna od politiËnih dejavnikov. V Sloveniji je
po naπem mnenju uporabljena
kombinacija teh dveh temeljnih
pristopov, saj πtevilni konËni porabniki letos æe uæivajo koristi
deregulacije. Po drugi strani pa
vemo, da je HSE kot najveËje slovensko podjetje leta 2002 postal
tudi podjetje, ki je ustvarilo najveË dobiËka v Sloveniji. Seveda
bi bilo nepraviËno reËi, da je
HSE ta dobiËek ustvaril na raËun
slovenskih kupcev, saj veliko tega
dobiËka izhaja iz prodaje na tuje
trge, kljub temu pa je to zanimivo dejstvo. Ena od moænsti pa je
na primer tudi, da imajo koristi
predvsem nekateri trgovci z elektriËno energijo, kar je danes primer na nekaterih balkanskih trgih.

odnosi med njimi doloËajo na podlagi vloge in storitev, ki jih ima
vsako od njih. Tako so lahko podjetja lastniki deleæev v podjetjih, ki v doloËenih segmentih pomenijo njihovo neposredno konkurenco (na primer trgovanje z
elektriËno energijo).
Za trg mnogo usodnejπe pa so teænje zdruæevanja in prikljuËitev
v panogi energetike. Ne samo, da
se zdruæujejo podjetja elektroenergetske panoge, kot so na primer nemπki Bayernwerk in PreusenElektra v E.ON, ali skupina
avstrijskih elektro podjetij v
Energie Allianz, ter teænja tega
povezanega podjetja po zdruæitvi
z avstrijskim elektroenergetskim
podjetjem πtevilka 1, Verbundom. Zdruæujejo se tudi podjetja
iz razliËnih panog, tako je zdruæitev nemπkega podjetja E.ON s
podjetjem za dobavo plina Ruhrgas povzroËila razburjenje na evropski ravni. Tudi v Sloveniji
smo pred deregulacijo imeli tri
hidroelektrarne ter poleg NEK-a
tudi nekaj veËjih termoelektrarn,
danes pa je znano, da je samostojnih proizvajalcev na trgu precej manj, saj so se zdruæila v HSE
ali pa uæivajo status prednostnega dispeËiranja. Æe dalj Ëasa je
govor tudi o zdruæevanju distribucijskih podjetij. Lahko ugotavljamo, da naj bi po eni strani proces deregulacije prispeval k uvajanju poπtene in trde konkurence
na trg, po drugi strani pa je πtevilo moËnih in konkurenËnih dobaviteljev v Evropi in Sloveniji vse
manjπe.

Novi gibanja, ki jih je
sproæila deregulacija

ObstojeËi in novi
udeleæenci na trgu

V razvoju deregulirane træne
strukture obstajajo sploπne teænje v smeri funkcionalne drobitve trga. Na dereguliranem trgu
se zaradi zapletenosti trga razvijajo vloge specialistov za posamezna podroËja, ki so potrebni za
ohranjanje in delovanje dereguliranega trga (na primer obvladovanje tveganj, finanËne storitve,
informacijske reπitve, svetovalne
storitve).
Zaradi potrebe po loËevanju posameznih dejavnosti in po specializaciji znotraj panoge na eni
strani ter zaradi konsolidacije trga na drugi strani, prihaja do
kompleksnih povezav in odnosov
med podjetji na trgu. Ko se podjetja navznoter razmejujejo, se

Udeleæenec, ki je æe navzoË na trgu (na primer kjer prihodek nadzirajo πe drugi dejavniki, ne le træni), vstopi na druge dele trga, da
bi ustvaril tok prihodkov iz razliËnih dejavnosti, ki niso predmet
nadzora. V Sloveniji se to kaæe
na primer v primeru distribucij,
ki imajo doloËene cene za dobavo
tarifnim odjemalcem, za distribucijo in upravljanje z distribucijskim omreæjem. Ker so tudi
njihove nakupne cene elektrike
precej doloËene, lahko πirijo ali
poveËujejo obseg svoje dejavnosti
in prihodkov na drugih podroËjih, kot so na primer storitve inæeniringa, telekomunikacije, svetovanje kupcem in podobno.
ZaËetna faza deregulacije je tipi-

Ëna za prihod novih podjetij na trg, pa tudi za
poveËanje dejavnosti æe obstojeËih podjetij na
trgu. Kljub teækim izzivom, povezanim z vstopom na trg, se nadaljuje prihod novih udeleæencev, ki verjamejo, da imajo ravno oni unikatno
ponudbo ali poslovni model, ki bo zagotovil njihovo dobiËkonosno poslovanje na trgu. Realnost elektroenergetskega posla je seveda zelo trda in πtevilni novi udeleæenci se sreËujejo z nepremagljivimi izzivi, kar si bomo ogledali v drugem delu. Za zdaj se le spomnimo veËjega πtevila moËnih ameriπkih trgovcev, ki so na evropski
trg vloæili precej denarja in drugih sredstev,
vendar so utrpeli hude izgube in so danes praktiËno s tega trga izginili.

Regulirana proizvodnja
elektriËne energije
Kljub temu, kar je bilo napisanega zgoraj o
specializaciji, novih dejavnostih in storitvah,
na veËini dereguliranih trgov obstaja manjπe
πtevilo kljuËnih dejavnosti, ki so: proizvodnja
elektriËne energije, prenos in distribucija z
upravljanjem omreæja, meritve ter prodaja
konËnim kupcem. Te kljuËne dejavnosti so obstajale æe prej in so preæivele tudi deregulacijo,
pri Ëemer so morale izvesti pomembne spremembe in prilagoditve.
Pred deregulacijo trga z elektriËno energijo so
bili proizvajalci elektriËne energije praviloma v
lasti podjetja, ki je imelo pravico in odgovornost za dobavo elektriËne energije na doloËeno
regionalno podroËje. V takπnem primeru so
odnosi in prodajne dejavnosti jasni: obstaja le
eno podjetje, od katerega kupec lahko kupi
elektriËno energijo. Kupec seveda nima druge
moænosti, kot da bodisi plaËa tarifno ceno ali
pa se mu morda uspe (zaradi koliËin ali ugodne
dinamika porabe) dogovoriti za ugodnejπe pogoje. Prodajalec oziroma proizvajalec elektriËne energije ima v takπnem sistemu veliko træno
moË in vpliv. Kljub temu pa na reguliranem trgu niso obstajale normalne træne oziroma komercialne spodbude, niti takπen pritisk po
ustvarjanju dobiËka in borba za stranke, kot je
opazna na dereguliranem trgu. Zato se lahko
ocenjuje, da ta moËna pozicija, tudi zaradi
vpliva dræave, ni bila pogosto zlorabljena. V
novih razmerah pa se to dogaja vse bolj pogosto. Na reguliranem trgu so velika elektroenergetska podjetja pogosto ≈pomagala« eno drugemu v teæavah, brez pretiranega izkoriπËanja teæavne situacije, v kateri se je podjetje znaπlo.
Tudi pogajanja za cene na primer preseækov
elektriËne energije niso bila tako zaostrena, da
nenormalno visokih cen na borzah, ki ne odraæajo veË realnih stroπkov proizvodnje, paË pa le
πe Ëisti ekonomski interes, niti ne omenjamo.

Mag. Klemen Podjed
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Z

A KAKOVOSTNO
ELEKTRI»NO ENERGIJO

Kakovostna elektriËna energija postaja
vse nujnejπa za delovanje elektriËnih naprav. Njena kakovost je predvsem odvisna od kakovosti storitev upravljalcev
ter izvajalcev prenosa in distribucije.
Kriteriji za kakovost so vse ostrejπi, finanËna vlaganja za zagotovitev kakovosti napetosti ter storitev pa dosegajo izjemno visoke vrednosti. Najnovejπe analize v tehnoloπko razvitih dræavah Evrope
kaæejo, da je namenjen celo en odstotek
bruto domaËega proizvoda samo za reπevanje enega izmed parametrov kakovosti, to so harmoniki v omreæju.

kakovost

O
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skrba z elektriËno energijo opredeljuje postopek pridobivanja prenosa, distribucije in dobave elektriËne energije. S terminom dobava elektriËne energije
pa opiπemo samo organiziranje
ali prodajo elektriËne energije
odjemalcem. Storitve oskrbe, dobave in blago, ki je v tem primeru elektriËna energija, ovrednotimo glede na postavljene kriterije.
Govorimo o kakovosti storitev in
kakovosti elektriËne energije oziroma napetosti.
V bistvu je kakovost blaga, v naπem primeru elektriËne energije,
zelo odvisna od tega, kako z njo
ravnamo v procesu proizvodnje,
prenaπanja, distribuiranja in
odjema. Govorimo o kakovosti
storitev prenosa in distribucije.
Na kakovost elektriËne energije,
v primerjavi z drugim blagom,
vplivajo proizvajalci elektriËne
energije le omejeno in izjemoma.
Kakovost elektriËne energije
opredelimo z napetostjo. Dogovorjeno je, da je opredeljena s
trinajstimi znaËilnostmi. Te opi-

sujejo njeno obliko, velikost in
stalnost ter znaËilnosti, s katerimi opiπemo njeno odsotnost. Ta
je lahko dolgotrajna in kratkotrajna.Nosilci kakovosti so tisti,
ki so jo dolæni zagotavljati in sodelovati v procesu njenega zagotavljanja. To so proizvajalci,
odjemalci, upravljalci omreæij,
regulator sistema ter nadzorniki inπpektorji.
V dræavi smo postavili vse temelje
za izvedbo postopkov, s katerimi
je omogoËeno postopno uvajanje
zagotavljanja kakovosti elektriËne energije. VeËina akterjev se
je z omenjeno problematiko strokovno seznanila in se na njo tudi
organizacijsko pripravila.

Kakovost oskrbe
Kakovost oskrbe opredelimo s
tremi skupinami:
I. Komercialna kakovost: Ta obravnava odnos, odziv in storitev upravljalca omreæja
oziroma izvajalca distribucije na podroËju vsakodnevnih
stikov in dogodkov z odjemalcem.

II. Neprekinjenost napajanja: Ta
obravnava vzroke, posledice
in statistiko dolgotrajnih in
kratkotrajnih prekinitev, ki
so napovedane ali nenapovedane. Na temelju tega je mogoËe analizirati zanesljivost
napajanja in jo tudi ekonomsko tehniËno vrednotiti.
III. Kakovost napetosti: Ta obravnava obliko ter stalnost
izmerjenih ali analiziranih
napetosti v skladu s stanjem
tehnike. Na to podroËje sodijo tudi analize kakovosti glede na dopustne, naËrtovane
in obstojeËe ravni motenj.

Merila
kakovosti
Merila kakovosti elektriËne energije si postavlja pravzaprav vsak
akter sam. V æivljenju jo ocenjujemo po tem, kaj nam pomeni in
koliko smo pripravljeni zanjo
plaËati. Pri postavljanju kriterijev za kakovost moramo upoπtevati tudi pogoje, ki nam jih postavljajo elektriËni aparati za
svoje nazivno in funkcionalno
varno delovanje. Prav zato je
treba v omreæju vzpostaviti takπne pogoje, da je zadoπËeno prav
tem zahtevam. Ti pogoji so zbrani v standardu, ki podaja znaËilnosti napetosti. Enotnih in sploπno veljavnih meril, ki bi podajala kriterije za komercialno kakovost in neprekinjenost, pa ni. Te
znaËilnosti kakovosti doloËajo
standardi naËelno, upravljalci pa
jih doloËajo na temelju statistik
dogodkov, posebnosti svojih omreæij in njihovega obratovanja
ter primerjave tovrstnih kriterijev s kriteriji in statistiko drugih
upravljalcev.
Namen teh kriterijev je doloËiti
cilje za doseganje kakovosti, pot
do njih pa bo finanËno stimulirana z uporabo mehanizma, ki ga
ima regulator sistema in ga bo
vgradil v omreænino.
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Nosilci dejavnosti
Naloga resornega ministrstva je,
da ustvari v dræavi takπne pogoje
za energetsko politiko, s katerimi
je zagotovljena zanesljiva oskrba
z energijo ob konkurenËnih pogojih na trgu storitev in energije. To
tudi pomeni, da morajo biti s staliπËa kakovosti ustvarjeni pogoji,
ki omogoËajo primerjavo kakovosti elektriËne energije odjemalcev v dræavi in njeno primerljivost z dræavami Evropske unije.
Poenotenje znaËilnosti napetosti
zahteva tudi enotni trg z elektriËnimi aparati, ki jih je mogoËe
kupiti na njem, ter napetostni
kriteriji, ki doloËajo njihovo delovanje.
Pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostne oskrbe dobiva
Agencija za energijo. Ta mora
spremljati stanje kakovosti za
vsa prej opredeljena podroËja in
vzpostaviti mehanizme, ki bodo
vrednotili in ekonomsko spodbujali zagotavljanje kakovostne
oskrbe.
Upravljalcem omreæja pripada
izjemno dejavna vloga pri zagotavljanju kakovostne oskrbe na
vseh prej omenjenih podroËjih.
Na temelju statistiËnih podatkov
o sistemu ter trajnega in obËasnega monitoringa morajo upravljal- Foto Dunja Wedam
ci analizirati kakovost storitev in
stanje kakovosti napetosti. Za- - Slovenska distribucijska omrednja je podlaga za analizo razvo- æja so na temelju meritev - moja omreæja, odloËitve za njegovo nitoringa okvirno ocenila stanje
obnovo, potrebne ukrepe za kakovosti napetosti v srednjezmanjπanje motenj, analizo mati- napetostnih in nizkonapetoËnih bremen v omreæje ter vpe- stnih omreæjih, tako da so moljavo tehniËnih ukrepov za dvig goËe medsebojne primerjave in
primerjave stanj na tem podrokakovosti.
Dejavno vlogo v celotnem sistemu Ëju drugih dræav.
zagotavljanja kakovosti imajo tu- - Pomembno je vgrajevanje nadi odjemalci, saj je njihovo sode- prav permanentnega monitolovanje in pogajanje z upravljalci ringa kakovosti napetosti.
- Kakovost napetosti in z njo ponujno.
vezanih storitev postaja predmet pogajanja in seveda dokaDogajanja pri nas
Dogajanja v dræavi na tem po- zovanja.
- Kakovost oskrbe in napetosti je
droËju razvrstimo v veË plasti:
- S staliπËa stanja tehnike je po- predmet projekta, ki poteka pri
membno, da ima dræava vse Agenciji za energijo. Vanj so
standardizacijske dokumente, vkljuËeni vsi distributerji, zainki opredeljujejo kakovost, mer- teresirani odjemalci, proizvajenje kakovosti ter analizo ka- jalci ter civilna iniciativa. Nakovosti napetosti. Na tem po- men projekta je izdelava meril,
droËju sta strokovna prizadeva- ki jih je v praksi mogoËe uporanja zdruæila TehniËni odbor za bljati in ki obravnavajo kakoelektromagnetno zanesljivost in vost, ki bo postala ekonomski
TehniËni odbor za nazivne na- parameter.
petosti, toke in frekvenco, ki V Sloveniji je podroËje kakovosti
delujeta v okviru Slovenskega elektriËne energije dobilo prostor
v Nacionalnem energetskem proinπtituta za standardizacijo.

gramu, Uredbi o sploπnih pogojih
za dobavo in odjem elektriËne
energije ter v vseh razvojnih naËrtih, ki so jih za prihodnje obdobje izdelala distribucijska podjetja ter prenosno podjetje. V tem
trenutku πe ni mogoËe enoumno
loËiti potrebnih ukrepov v omreæjih do te mere, da bi jih opredelili kot tiste, ki enoumno prispevajo k sami kakovosti napetosti energije oziroma k sami kakovosti oskrbe z elektriËno energijo.
»e lahko verjamemo tujim virom
in izkuπnjam, bi naj bil ta znesek
na prebivalca Slovenije kar sto
evrov na leto. Ob tem se moramo
zavedati, da je slovensko elektroenergetsko omreæje æe relativno
staro, prehaja æe v drugo æivljenjsko obdobje, ter da bo v prihodnje treba vlagati tudi v nove
objekte.

Dr. Franc ÆlahtiË
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RIHODNOST JE V ZDRUÆENI
ELEKTRODISTRIBUCIJI!

Ko je govor o nujnem prestrukturiranju in privatizaciji elektrodistribucije, se SDE Slovenije
zavzema za ustanovitev holdinga distribucije,
ki bi pozneje omogoËal tudi povezovanje s HSE
v obliki koncerna elektrogospodarstva. V tem
primeru bi imel energetski sindikat, kot je prepriËan podpredsednik SDE Slovenije Jurij
Ævan, le enega sogovornika in bi tako laæje zastopal interese svojih Ëlanov pri uveljavljanju
ekonomskih in socialnih odnosov ter zaπËiti delovnih mest. Moænosti tovrstnega zdruæevanja
elektrodistribucijskih podjetij vidi πe zlasti v
povezovanju doloËenih skupnih poslovnih funkcij, pa tudi trænih funkcij pri nakupu in prodaji elektriËne energije, tako za tarifne kot upraviËene odjemalce elektriËne energije. V pogovoru je omenil πe druge aktualne momente, med
drugim tudi prizadevanja SDE na podroËju
plaËne politike.

naπ gost

J
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urij Ævan je bil spomladi
na tretjem kongresu SDE
Slovenije imenovan za
predsednika konference
elektrogospodarstva, hkrati je
postal podpredsednik SDE, pozneje pa je bil imenovan tudi v
komisijo za vodenje postopka
privatizacije v elektrodistribuciji. Junija smo se z njim pogovarjali o nekaterih pomembnejπih
ekonomskih in socialnih vidikih,
ki jih SDE Slovenije spremlja na
podroËju nujnega prestrukturiranja elektrodistribucijskih podjetij ter v procesu privatizacije
in liberalizacije elektroenergetskega sektorja. Med drugim je
poudaril tudi kljuËno misel, da
SDE sicer razume privatizacijo
elektrodistribucije kot neizogiben proces pri vstopanju v Evropsko unijo, vendar ne pod kakrπnimi koli pogoji ali za kakrπno
koli ceno. V SDE-ju ne bodo pri-

stali na take reπitve, ki bi prizadele temeljne interese delavcev v
slovenski energetiki.

Prosim, Ëe nam lahko za zaËetek opiπete, kako je potekala
vaπa dosedanja πtudijska in poklicna pot. Kdaj ste se prviË zaposlili v podjetju Elektro Ljubljana?
≈V podjetju Elektro Ljubljana
sem zaposlen æe veË kakor 35 let.
Leta 1968 sem priËel svojo delovno pot kot elektromonter v skupini za odpravo okvar in nato kot
mojster v distribucijskem centru.
Kot πtevilni moji kolegi sem tudi
jaz spoznal, da znanje, ki sem si
ga pridobil v Elektrogospodarskem πolskem centru v Novi Gorici, ni dovolj, zato sem nadaljeval
πolanje na srednji elektrotehniËni
πoli v Ljubljani. Po konËani srednji πoli sem kot elektrotehnik

trinajst let opravljal delo dispeËerja v distribucijskem centru
Ljubljana mesto. Leta 1978 sem
se ob delu vpisal na Viπjo tehniπko varnostno πolo, uspeπno diplomiral in danes kot varnostni
inæenir opravljam delo strokovnega delavca sluæbe za varnost in
zdravje pri delu na sedeæu javnega podjetja Elektro Ljubljana.
Ves Ëas svojega delovanja sem bil
dejaven v razliËnih organih
upravljanja v podjetju, tako v
starem kot novem sistemu. Tako
danes opravljam funkcijo Ëlana
sveta delavcev in Ëlana nadzornega sveta podjetja, kot predstavnik delavcev.«
Jurij Ævan,

podpredsednik
Kdaj ste se prviË sreËali s sindi- Sindikata dekalnim delom?
lavcev dejavnosti energeti≈Æe zelo zgodaj. Kot Ëlan nekda- ke Slovenije
njega republiπkega odbora sindi- in predsednik
kata za energetiko sem leta 1990 konference
dejavno sodeloval pri preobrazbi elektrogospoin afirmaciji novega Sindikata darstva.
Foto Miro Jakomin
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delavcev dejavnosti energetike
Slovenije, in to æe v Ëasu njegovega nastajanja. Po uspeπnem preËlanjevanju Ëlanov v SDE sem bil
izvoljen za predsednika sindikata
podjetja in to funkcijo opravljam
πe danes. Kot Ëlan konference
elektrogospodarstva sem vodil
koordinacijo za distribucijo in bil
po funkciji tudi Ëlan predsedstva
SDE. Tu sem prevzel predsedovanje solidarnostnega sklada, ki
sem ga z veseljem vodil od njegove ustanovitve pred petimi leti pa
vse do letoπnjega kongresa. Na
tretjem kongresu SDE Slovenije
sem bil letos izvoljen za predsednika konference elektrogospodarstva in danes to funkcijo opravljam v upanju, da bo moje delo in
delo vseh, ki sodelujemo v organih SDE, dalo rezultate, ki jih
priËakuje naπe Ëlanstvo.«

Za katere cilje se zavzemate
kot novoizvoljeni podpredsednik SDE in predsednik konference elektrogospodarstva?

k
-

≈Tu ne gre za cilje, ki bi jih postavljal jaz, temveË za programske usmeritve za obdobje petih
let, ki smo jih po razpravi med
Ëlanstvom sprejeli na kongresu
SDE. Tako kot smo zapisali v
program dela, mora biti naπa
prednostna naloga zagotavljanje
socialne varnosti in zaposlitvene
perspektive v energetiki. Odpiranje trga z elektriËno energijo in
zahteve po privatizaciji nam narekujejo naËrtovanje dejavnosti,
ki nam bodo zagotavljale varno
socialno, ekonomsko in zaposlitveno perspektivo.«

Kot ugotavljate v sindikatu,
predvidene reorganizacije in
zahteve po zmanjπevanju
stroπkov dela ogroæajo delovna mesta zaposlenih v energetiki. Katere naloge ste si zastavili na podroËju reπevanja
problematike preseænih delavcev?

V konferenci elektrogospodarstva SDE
Slovenije so julija ponovno opozorili na
potrebo po oæivitvi delovanja Ekonomsko socialnega odbora energetike. Trenutno si najbolj prizadevajo, da bi do septembra konËali obseæno delo pri usklajevanju podjetniπkih pogodb z novo delovno zakonodajo. Omenimo tudi, da je
imenovana komisija za pripravo novih
pogajalskih izhodiπË in uskladitve podjetniπkih pogodb, ki jo vodi Boæo Repnik iz
Termoelektrarne ©oπtanj. Poleg tega so
se na seji konference elektrogospodarstva
dogovorili, da bodo uresniËili potrebne
dejavnosti za uskladitev izplaËila regresa v elektrodistribucijskih druæbah z
ostalo dejavnostjo elektrogospodarstva,
podali pa so tudi pobudo za oblikovanje
komisije za spremljanje plaË v energetiki. Ker ugotavljajo, da elektrogospodarske plaËe zaostajajo za ravnijo povpreËnih slovenskih plaË, naj bi do septembra pridobili potrebne podatke o plaËah
v posameznih energetskih sektorjih in
skuπali doseËi potrebne korekcije v pogajanjih s socialnimi partnerji.

na materialna sredstva za izvedbo tega programa. V teh procesih
bomo zahtevali, da dejavno sodelujemo kot enakopravni partnerji pri zastopanju interesov zaposlenih. Prav tako ne bomo pristajali na reπitve, da se racionalizacija v posamezni dejavnosti izvede izkljuËno na pleËih in na raËun delavcev. Glede sodelovanja
s predstavniki vlade in delodajalci bo treba postaviti zahteve po
vzpostavitvi takih medsebojnih
odnosov, ki bodo zagotavljali
enakopravni poloæaj in partnerski odnos v okviru medsebojnega
sodelovanja. To je le del naËrtov
in nalog, ki jih bo treba izpeljati
znotraj sprejetega programa dela
SDE. Kako in kdaj, pa je odvisno
od dejavnosti in potez, ki jih
bo naËrtovala in vodila druga
stran.«

≈V tej smeri smo v SDE-ju æe doslej marsikaj storili, da ne bi priπlo do odpuπËanja delavcev v veËjem obsegu in v tej smeri nameravamo delovati tudi v prihodnje. Zato moramo pripraviti
ustrezen ekonomsko socialni program, ki bo zagotavljal reπevanje
problematike preseænih delavcev
in hkrati zagotavljal tudi potreb- V SDE oziroma konferenci

elektrogospodarstva se zavzemate za enovito elektrodistribucijo, ki naj bi jo organizirali v obliki holdinga, pozneje pa morda tudi v obliki
koncerna. S Ëim utemeljujete
vaπ predlog?
≈Æe leta 2002 smo si v SDE prizadevali, da bi nam skupaj z vodstvi distribucijskih druæb na delavnicah uspelo uskladiti naπe
poglede na situacijo, ki jo prinaπa napovedana privatizacija.
SDE je vseskozi opozarjal na negativne posledice privatizacije na
podroËju ohranjanja delovnih
mest in socialne varnosti zaposlenih. Po izkuπnjah so interesi tujega lastnika, ki ga nekateri imenujejo strateπki partner, v nasprotju z interesi zaposlenih. Prav
zato si æelimo, da bi se distribucija πe pred postopkom privatizacije preoblikovala v novo uËinkovi-
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tejπo gospodarsko obliko po vzoru holdinga proizvodnje. Energetski zakon in evropske direktive narekujejo distribuciji, da razmejuje træne dejavnosti od reguliranih. Poleg tega vidimo nekatere funkcije poslovanja reguliranih dejavnosti, ki jih je moË izvajati uspeπneje, Ëe so poenotene in
vodene za celotno distribucijo.
Holding distribucije vidimo kot
zdruæbo petih distribucijskih
hËerinskih podjetij ter drugih
hËerinskih podjetij trænih dejavnosti, ki bodo nastale znotraj teh
podjetij. Æal πe danes nimamo
potrebnega nacionalnega energetskega programa, ki bi dolgoroËno opredelil razvoj in strategijo
slovenske energetike. V SDE-ju
menimo, da je strategija povezovanja podjetij v okviru elektrogospodarstva lahko protiuteæ negativnim pojavom in uËinkom
globalizacije, ki jih ta prinaπa.«

Kako so vaπe poglede na prestrukturiranje in privatizacijo
distribucije sprejeli predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter direktorji
distribucijskih podjetij?
≈Ko smo se pogovarjali z mag.
Æebeljanom, dræavnim sekretarjem za energetiko, smo ugotovili,
da ta trenutek ni bistvenih razhajanj v pogledu prihodnje organiziranosti in da sprejema naπe sindikalne pobude in poglede o organiziranosti distribucije v obliki
holdinga. To zadevo podpirajo
tudi posamezni direktorji distribucij. PriËakujemo, da se bo tudi
Gospodarsko interesno zdruæenje distribucije elektriËne energije enotno opredelilo do tega vpraπanja. Zato naËrtujemo, da bomo
s predsednikom GIZ-a Davidom
ValentinËiËem po predstavitvi naπih staliπË skuπali ugotoviti, kakπne so moænosti, da bi oblikovali
skupno podprto zahtevo ter jo
skuπali uresniËiti preko Ministrstva za okolje, prostor in energijo.«

Kako presojate uresniËevanje
panoæne kolektivne pogodbe za
elektrogospodarstvo v prvi polovici leta 2003?
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≈Trdim lahko, da se pogodba v
veËini primerov uresniËuje v celoti oziroma korektno. Tukaj
imam v mislih predvsem sploπni

normativni del, ki ureja delovna
razmerja v posameznih druæbah.
Novi zakon o delovnih razmerjih,
ki je zaËel veljati 1. januarja letos, je postavil doloËena naËela v
zvezi z delom nekoliko drugaËe.
Na pogodbi o zaposlitvi temelji
celotno delovno razmerje. Gre za
uskladitev delovno pravnega razmerja z mednarodnimi standardi in konvencijami. Temu je morala slediti tudi naπa panoæna pogodba. Zato je komisija za razlago podjetniπke pogodbe sprejela
razlago kolektivne pogodbe za
elektrogospodarstvo, ki je izloËila tiste doloËbe panoæne kolektivne pogodbe, ki so v nasprotju z
zakonom o delovnih razmerjih.
Naπa prednostna naloga je v tem
trenutku uskladitev podjetniπkih
pogodb z zakonom, kar moramo
uresniËiti do konca septembra tega leta. V druæbah, ki πe nimajo
svojih podjetniπkih pogodb, bomo pripravili ustrezne predloge
pogodb in zagotovili, da bodo Ëim
prej podpisane.«

VELIKA BRITANIJA
OTO»ANI BODO UVAÆALI IZ RUSIJE

Ministra za energetiko Rusije in Velike Britanije Igor Yusufov in Stephen Timms sta
konec junija podpisala memurandum o sodelovanju pri gradnji severnoevropskega
plinovoda, ki bo potekal med dræavama in
naj bi pripomogel k promociji naloæb in razvoju energetskih virov ter zagotovil ponudbo zemeljskega plina v Veliki Britaniji. Pogodbi o sodelovanju sta ob podpisu memoranduma sklenili tudi podjetji British Petroleum in Royal Dutch Shell, s tem pa bosta, kot je dejal britanski premier Tony
Blair, otoπko dræavo povzdignili na mesto
najveËjega samostojnega vlagatelja v Rusiji.
Po premierovih besedah so zmoænosti ruskega energetskega sektorja ogromne, saj ima
kar 30 odstotkov vseh virov tega plina na
svetu in proizvaja toliko nafte kot Savdska
Arabija. Kot je dodal, je trgovanje med dræavama za zdaj πe uravnoteæeno, v prihodnjem desetletju pa naj bi postala Britanija
neto uvoznik energije iz Rusije, Ëeprav
odnos med dræavama ne bo obiËajen trgovinski, temveË bo imel za otoπko dræavo
strateπki pomen. Ruski predsednik Vladimir
Putin je ob podpisu memuranduma dejal,
da namerava njegova dræava v desetih letih
podvojiti bruto domaËi proizvod ter se postopoma vkljuËiti v evropsko in svetovno
V katero smer je pravzaprav
zastavljen poglavitni del vaπih gospodarstvo, ena od njenih najpomembnejtrenutnih dejavnosti na podroË- πih partneric v energetskem sektorju pa bo
prav Velika Britanija. Slednja ima sicer laju plaËne politike?
stne vire zemeljskega plina v Severnem morju, zato bo postala neto uvoznik tega vira iz
≈Na tem podroËju ugotavljamo, Rusije πele v naslednjih πtirih letih. STA
da v sistemu elektrogospodarstva
plaËe relativno zaostajajo za rastjo plaË na ravni Republike Slovenije. Zato bomo jeseni pripravili poglobljeno analizo o plaËah
v druæbah elektrogospodarstva
in plaËah na republiπki ravni. Æe Drugo najveËje italijansko elektroenergetsko
danes opaæamo, da vedno veËje podjetje Edison bo obdræalo 40-odstotni deπtevilo delavcev prejema plaËo, leæ v podjetju Edipower, Ëe se bodo delniki je niæja od republiπkega pov- Ëarji slednjega odloËili za dokapitalizacijo,
preËja. Zato bomo na podlagi je povedal Giulio del Ninno, predstavnik
Edisona. DelniËarji naj bi se sestali v zapridobljenih analiz in argumen- dnjih dneh julija in se vendarle dogovorili o
tov od partnerjev zahtevali, da se dolgo priËakovanem poveËanju kapitala
plaËe v dejavnosti uskladijo in druæbe, s Ëimer bi lahko pripomogli k posledijo rasti oziroma vsem spre- plaËilu treh milijard evrov posojila, ki ga je
membam v Republiki Sloveniji.« podjetje najelo lansko leto za nakup Enelovega podjetja za proizvodnjo elektriËne
energije Eurogen. Enel, ki je πe vedno v lasti
Miro Jakomin
dræave, je moral podjetje namreË prodati,
da bi ustregel zahtevam Evropske unije. Za
koliko naj bi se poveËal osnovni kapital
Edipowerja, za zdaj πe ni jasno - finanËniki
predvidevajo, da najveË za 900 milijonov
evrov, Giuliano Zuccoli, direktor podjetja
AEM Milano, ki ima v lasti 13 odstotkov
delnic Edipowerja, pa predvideva, da se bo
poviπal za milijardo evrov. Drugi delniËarji
podjetja so AEM Torino ter Swiss Group, ki
imata po 13 odstotkov Edipwerja, banka
UniCredito ima 10 odstotkov, Interbanca
in Royal Bank of Scotland pa imata po pet
odstotkov delnic.

ITALIJA
EDISON BO VERJETNO OBDRÆAL DELEÆ
V EDIPOWER
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V

©TUDIJSKIH KOMITEJIH SE
OBLIKUJEJO NOVE SMERI

strokovna posvetovanja

TehniËni del konference slovenskih elektroenergetikov Sloko Cigre in Cired v Portoroæu je med drugim prispeval tudi nekatere nove reπitve na posameznih tematskih podroËjih, ki jih pokrivajo πtudijski komiteji. Ob standardnih, tipiËnih strokovnih elektroenergetskih temah, je konferenco zaznamoval predvsem prehod na odprti trg elektriËne
energije, saj Ëakamo na spremembo zakonodaje v
Evropski uniji. O konferenci smo obπirneje poroËali zadnjiË, tokrat pa povzemamo πe izjave predsednikov posameznih πtudijskih komitejev, ki so strnili nekatere ugotovitve in ocenili delo na nedavni
konferenci.

K

ot kaæejo predvidevanja, bo junija 2004 trg
obvezno odprt za vse
odjemalce, razen za
gospodinjske, nadaljnje spremembe predvidevajo odprtje trga do leta 2007 za vse odjemalce.
Predvidene so tudi velike spremembe v reæimu razdeljevanja
izvoznih in uvoznih kvot za Ëezmejno trgovanje z elektriËno
energijo, kar bo verjetno prineslo doloËene spremembe tudi v
ceni elektriËne energije na slovenskem trgu.
Slavko Grajfoner, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja
Cigre C1 - Ekonomika in razvoj
elektroenergetskih sistemov:
≈Imeli smo tri preferencialne teme, in sicer upravljanje premoæenja, naËrtovanje elektroenergetskih sistemov in gospodarnost
elektroenergetskih sistemov. PodroËja, ki smo jih zajeli, so prikazovala vse nove raËunalniπke
programe z moænostmi za naËrtovanje in oceno elektroenergetskih
omreæij. Na teh predstavitvah
smo spoznali, kakπne raËunalniπke programe je pridobil Eles in s
katerimi danes deluje. Z njihovo
uporabo je pripravil desetletni
naËrt razvoja prenosnega omreæja. V drugem podroËju interko-

nekcij je bil zanimiv referat, ki je
prinesel reπitev povezovanja 110
kV povezav Primorske z Italijo in
Prekmurja z Madæarsko. To so
sicer komercialni vodi, ki ne sodijo v nacionalno energetsko omreæje Slovenije, so pa lahko vanj
vkljuËeni, vse je odvisno paË od
trænih razmer in tega, kaj pravzaprav s temi povezavami pridobimo. To so predvidevanja za
krajπi Ëas, ko je mogoËe zgraditev
teh objektov Ëim hitreje uporabiti in s tem pokriti vse stroπke njihove gradnje. V tretjem ekonomskem delu, gospodarnost elektroenergetskih sistemov, so nam
predstavniki referatov iz agencije
za energijo predstavili, kako se
izraËunavajo tarife, kako se izraËunava omreænina, kakπni so bili
zakonski predlogi in katere stvari morajo tako distribucija kot
prenos upoπtevati v svojem delu
in pri pripravah srednjeroËnih in
dolgoroËih naËrtov, predvsem v
regulacijskem obdobju. To so bile zanimive teme, ki nas uËijo,
kaj se dogaja v elektroenergetskem sistemu, kako prihaja k
nam træenje z elektriËno energijo
in kako bomo delovali v naslednjih letih ob tem razvoju elektroenergetskega sistema. Konferenca je bila zelo dobro obiska-

Vse foto Drago Papler

na, na zaËetku je bilo okrog sto
ljudi, ki so posluπali te odmevne
teme, in menim, da je bilo zelo
zanimivo spoznati, katere programe in naËin dela osvaja Eles
in se poskuπa vkljuËiti v novo
okolje evropske skupnosti in razmer, ki tam vladajo. Vsekakor
je bilo zanimivo ekonomsko podroËje, kjer smo vsi podvræeni
tem, posebnim razmeram in pogojem, ki nam jih predpisuje
agencija v skladu z zakonskimi
doloËili in direktivami, ki so bile
sprejete na ravni dræave Slovenije.«
Matjaæ Osvald, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja
Cired ©K6 - Organizacijske veπËine
menedæmenta:
≈Imeli smo preferencialne teme vpliv energetske zakonodaje na
organiziranost in poslovanje podjetij, ki sta ga obravnavala dva
referata. Predvidela sta model finanËne napovedi distribucije in
izraËun dejavnikov povpreËnih
stroπkov prikljuËevanja odjemalcev na elektroenergetsko omreæje. Iz referatov so bile povzete
ugotovitve, da bi bilo treba za
bolj transparenten pogled na ceno za uporabo omreæij za tarifne
odjemalce nujno razdeliti stroπek
za uporabo energetskega omreæja
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in pa stroπek za energijo za tarifne odjemalce ter da bi bilo treba
pri tarifnih odjemalcih dati veËji
pomen obraËunavanju moËi. S
tem bi dosegli veËjo predvidljivost prihodka iz omreænine in razvoj omreæij bi laæje sledil naraπËajoËi prikljuËni moËi. Drugi referat IzraËun faktorjev povpreËnih stroπkov prikljuËevanja
odjemalcev na elektriËno omreæje
je predstavil model, po katerem
je agencija oblikovala povpreËne
stroπke prikljuËevanja na omreæje, poudarjeni sta bili dve vpraπanji, kako narediti delitev odjemnega mesta, Ëe gre za delitev
odjemnega mesta ostali odjem, pa
bi odjemalec rad to moË prenesel
v skupino tarifni odjem 04, oziroma kadar gre za obraten primer zdruæevanje moËi iz treh odjemnih mest iz skupine tarifni
odjem v skupino ostali odjem.
Vpraπanje je, ali zdruæevati to po
moËi ali po denarju. Razlike v
denarju so precejπnje, dokonËni
sklepi niso bili izoblikovani.
Vpraπanje bo posredovano na
agencijo oziroma ministrstvo, da
bi dobili ustrezna navodila. Tretje zastavljeno vpraπanje, kako
ravnati z odjemalcem, ki je zaprosil za zaËasen odklop od elektroenergetskega omreæja, pa ta
odklop traja dlje kakor tri leta.
Vpraπanje je, ali mora ta odjemalec za ponovno prikljuËitev znova
plaËati povpreËne stroπke prikljuËevanja. Tudi tu ni nekih zakonskih navodil, dan pa je bil
predlog, da bi bilo to treba plaËati po desetih letih. Tretji referat
se je posveËal podroËju dela in
odnosu delodajalec - delavec oziroma vplivu elektromagnetnih
polj na zdravje delavcev. Zakon
o varstvu in zdravju pri delu zahteva tudi preiskave ekologije, de-

lovnega okolja, vkljuËno s preiskavami neioniziranih sevanj. Na
tem podroËju se tudi v Evropi
precej dogaja. Ugotovitve so bile,
da bi zakonodajalec moral prepustiti oziroma pooblastiti pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki bodo sposobni razviti metodologije za preiskave na podlagi standardov, tehniËnih priporoËil, priznane prakse in pa lastnih
raziskav, ker bo edino tako mogoËe doseËi primerno razmerje
med zahtevami po varnosti delavcev in, po drugi strani, ekonomskimi interesi.«
SreËko Maπera, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja
Cired ©K 1 - Omreæne komponente:
≈Preferencialne teme so bile termovizija kot element rednega
vzdræevanja, prehod 10 kV kabelskih mreæ na 20 kV napetostni
nivo, obratovanje z betonskimi
drogovi in njihovo vzdræevanje.
Teme so bile zelo zanimive, tako
da jih bomo morali πe obdelati v
okviru raznih delovnih skupin po
podjetjih in sprejeti sklepe, ki jih
bomo upoπtevali in uporabili pri
naπem nadaljnjem delu v praksi.
Strokovno sreËanje ob 6. konferenci slovenskih elektroenergetikov smo izrabili tudi za sestanek
delovne skupine distributerjev za
pogovor o obravnavanih temah v
sklopu πtudijskega komiteja, kakor tudi za razpravo o drugih dejavnostih, ki v tem trenutku potekajo po distribucijskih podjetjih. Prav tako bo treba prouËiti,
kaj zahteva nova zakonodaja in
kako temu prilagoditi naπe dokumente oziroma urediti delo in naloge v jesenskem obdobju zaradi
priprave naËrtov za leto 2004.«
Prof. dr. Konrad Lenasi, predsednik ©tudijskega komiteja Cigre

A2 - Transformatorji:
≈Obravnavali smo tri preferencialne teme: transformator v obratovanju, poπkodbe transformatorjev in nove teænje na podroËju
konstrukcij in razvoja ter preizkuπanja transformatorjev. Najpomembnejπi sklepi so bili sprejeti o æivljenjski dobi transformatorjev.Ugotovili smo, da so predpisi IEC s tega podroËja zastareli. To πe zlasti velja za oblike krivulj upadanja æivljenjske dobe,
ker πe ne upoπtevajo dejavnikov,
kot so vsebnost kislin in vode v
transformatorju, ki bistveno zniæajo njegovo æivljenjsko dobo.
Glavni sklep je bil, da naj se
transformatorji bolje hladijo, da
bo njihova povpreËna temperatura bistveno niæja, kakor je do
sedaj. V zvezi s tem je treba opraviti πe precej raziskav, tako da bi
postavili neke zakone, ki bi æivljenjsko dobo transformatorjem
podaljπali. Kar zadeva nove teænje na podroËju konstrukcije,
smo obravnavali preËni transformator, ki se uporablja za vodenje
delovne moËi v sistemih. V Sloveniji teh izkuπenj πe nimamo, zato
je bila to glavna predstavitev,
kajti v prihodnosti lahko priËakujemo veË teh transformatorjev
tudi pri nas, zato bi se morali glede tega poenotiti. Tudi glede
vpraπanj, povezanih z varnostjo
konstrukcij, bi se morali odloËiti
za neko sprejemljivo razliËico teh
transformatorjev.«
Mag. Matjaæ Blokar, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre D2 Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki:
≈©tudijski komite je bil oblikovan letos prviË v skladu z mednarodno razdelitvijo πtudijskih komitejev Cigre, tako da smo v naπe
delo vkljuËili tudi informacijske
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tehnologije, medtem ko smo prej
obravnavali samo telekomunikcije. Preferencialne teme so bile vezane na obe podroËji. Prva tema
je bila telekomunikacijske tehnike in omreæja ter njihova uporabnost, reπevanja sedanjih in predvidenih potreb v elektrogospodarstvu. Druga tema je bila praksa uvajanja informacijskih tehnologij v slovenskem elektrogospodarstvu, tretja tema pa je
obravnavala vpliv organizacijskih sprememb na gradnjo in prihodnje investiranje. ©tirinajstih
predstavljenih referatov je dejansko odraæalo dobro meπanico
informacijskih tehnologij in telekomunikacij oziroma obstojeËega
stanja in implementacije ter prihodnjega razvoja, kot tudi tehniËnih podrobnosti in pogleda, kaj
bi moralo vodstvo na tem podroËju narediti. Razvoj na podroËju
informatizacije in telekomunikacij je namreË tako hiter, da opaæamo vsaki dve leti popolnoma
drugaËne tematike, nove, sodobne. Mislim, da s tem razvojem v
Sloveniji uspeπno sledimo svetovnim usmeritvam.«
Mag. Peter Bergant, predsednik
©tudijskega komiteja Cired ©K 2 Kakovost elektriËne energije in
EMC:
≈Predstavljenih je bilo 17 Ëlankov s podroËja kakovosti elektriËne energije na podroËju distribucije s poudarkom na standardizaciji, s podroËja popaËitev valovne oblike, stalnega nadzora
kakovosti elektriËne energije v
distribucijskem omreæju in novih
reπitev na podroËju kompenzacijskih naprav. Glede na razliËne
poglede tako oblikovalcev zakonodaje, kot tudi uporabnikov te
zakonodaje iz javnih podjetij in
odjemalcev elektriËne energije je

bila sprejeta ugotovitev, da se bo
to podroËje razvijalo naprej,
ustvariti pa je treba zakonske podlage in sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo omogoËala urejanje
kakovosti elektriËne energije.«
Milan ProtiË, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja
Cired ©K 5 - Razvoj distributivnih
omreæij:
≈Med pripravami smo si zastavili
πest preferencialnih tem, ki temeljijo na preferncialnih temah mednarodnega Cireda, praktiËno
pa smo referate dobili le na dve
temi - podroËja orodij in razvojnih prijemov. Predstavljenih je
bilo πest referatov. V prihodnje
æelimo zagotoviti raziskave in
πtudije z drugih podroËij, πe posebno s podroËja vzdræevanja,
kjer naj bi probleme temeljito
analizirali in prikazali tudi ustrezne reπitve.«
Mag. Andrej Tirπek, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre C3 Okoljska problematika elektroenergetskih sistemov:
≈Teme so bili vpliv elektroenergetskih objektov na okolje, in sicer teæave, ki ob tem nastajajo
pri komunikacijah z javnostjo,

kot tudi Ëisto upravno-pravni
problemi, ki se pojavljajo pri
predvidenem umeπËanju naπih
objektov v prostor. V razpravi
znotraj teme elektromagnetnega
sevanja se je pokazalo, da so v bistvu, ne glede na to, da dræava
pripravlja novo in spreminja obstojeËo zakonodajo, problemi,
povezani s prostorom in komuniciranjem z javnostjo, vedno veËji. Ugotovili smo, da se to stopnjuje in da bo treba tako v podjetjih, kot tudi sicer, veË narediti, da bomo pridobili javnost na
svojo stran. Druga tema so bili
upravno-pravni postopki, ki so
sicer v fazi sprememb, vendar πe
vedno ovirajo moænosti in postopke za pridobivanje prostora.
Dogovorili smo se, da bo ©tudijski komite iz problemov povzel
ugotovitve in zaËel dejavnosti, s
katerimi bi strokovnjaki po svojih moËeh pomagali, da bi se stvari laæje urejevale.«
Prof. dr. Joæe VorπiË, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre C4 Tehniπke znaËilnosti elektroenergetskih sistemov:
≈Pogovarjali smo se o tehniËnih
znaËilnostih elektroenergetskega
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sistema. Pokazalo se je, da so
problemi vedno znova enaki, in
sicer kakovost elektriËne energije, ki jo zaËenjamo tudi nadzorovati. Napake so bile storjene v
prejπnjih letih in jih bo treba
zdaj odpravljati, oËitno z velikimi vlaganji. To je podobno kot
pri okolju, ki nam je nekako bolj
blizu. Elektrike v æicah ne vidimo, vendar znamo zdaj z novimi
instrumenti tudi to pogledati.«
Franc Toplak, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja
Cired ©K 4 - Razprπeni viri upravljanje in izkoriπËanje elektriËne energije:
≈Na podroËju distribuiranih virov priËakujemo veËji obseg njihovega vkljuËevanja v nizkonapetostna in srednjenapetostna distribucijska omreæja, zato se bo
zaostrila problematika stabilnosti obratovanja distribucijskih
omreæij, kakovosti oskrbe odjemalcev z elektriËno energijo. Obseg vkljuËevanja distribuiranih
virov je æe posledica spodbud, ki
jih daje dræava za gradnjo
obnovljivih virov elektriËne energije in kogeneracij - soproizvodnje toplote in elektriËne energije. Druga aktualna tema so nadomestni obremenitveni diagrami
za upraviËene odjemalce, kar je
nujno potrebno za delovanje trga
elektriËne energije. Referati in
razprave na πtudijskem komiteju
so pokazali, da so nadomestni
obremenitveni diagrami za upraviËene odjemalce potrebni, v prihodnje pa bo treba delati tudi na
podroËju sistemov za upravljanje
z elektriËno energijo, ki bodo pomagali upraviËenim in tudi drugim odjemalcem zniæati stroπke
za elektriËno energijo.«
Milan ©vajger, univ. dipl. inæ.,
predsednik ©tudijskega komiteja

Milan ©vajger

Cired ©K 3 - Obratovanje, vodenje
in zaπËita distribucijskih omreæij:
≈Na naπem πtudijskem komiteju
je bilo predstavljenih 24 referatov z aktualno problematiko iz
distribucijskih centrov vodenja,
πtevËnih meritev in obratovanja,
vzdræevanja in statistike. NajveËji poudarek je bil dan napravam, ki se vgrajujejo v Distribucijske centre vodenja, kjer se je
kot teæava pokazala problematika zaËetka postopka gradnje centrov vodenja. V Sloveniji namreË
πe vedno nimamo dokonËanih postopkov za izbiro vseh ponudnikov za nove centre vodenja. S podroËja meritev smo obdelovali
podroËja obdelave, zajema in
izmenjave podatkov, kar sovpada z novo zakonodajo, ki je bila
izdana letos in lani. S podroËja
obratovanja je bilo veliko referatov, ki so obravnavali tematiko
rednega vzdræevanja in poudarili, da dejansko naπe naprave potrebujejo Ëedalje veË vzdræevanja. Med temi so se pojavljale tudi vedno nove reπitve, kot so helikopterski pregledi naprav in tako
naprej. Problem ob tem pa se
nam pojavlja zaradi stare zako-

nodaje, ker namreË πe vedno
vzdræujemo naprave po stari jugoslovanski zakonodaji iz leta
1968. Teæave bo treba reπevati in
predpise zamenjati z aktualnimi
in primernimi danaπnjim Ëasom.«
Prof. dr. Franc Jakl, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre B2 Nadzemni vodi v prenosu in distribuciji:
≈Na 6. konferenci elektroenergetikov smo se uvodoma spomnili
na naπega priznanega uËitelja,
prof. dr. Marjana Plaperja, ki je
bil vrsto let zelo dejaven na πtudijskem in razvojnem podroËju,
bil je tudi vrsto let predsednik ©K
Nadzemni vodi v takratni Juko
Cigre in drugih forumih. Na letoπnjem zasedanju smo imeli deset
referatov s podroËij vodnikov, od
monitoringa do vplivov, oblikovanja nadzemnih vodov in do
vpraπanj vzdræevanja in posledic. Spregovorili smo tudi o tem,
kaj se dogaja na æivih daljnovodih z raznimi povzroËenimi vplivi
s strani sistema, kakor tudi s
strani zunanjih vplivov (vandalizem ipd.). Obravnavali smo tudi
πtudijske in ekspertne izraËune
termiËnega obnaπanja vodnikov
v kratkih stikih, na standardnih
vodnikih in v optiËnih kablih.
Konferenca je dala pregled dosedanjega dveletnega dela, prikazani so bili rezultati uspeπnih raziskav domaËih inπtitutov. Sodelujemo v mednarodnih delovnih
skupinah za nadzemne vode in
tukaj je bila priloænost, konkretno prikazati in se tudi primerjati s tujimi raziskavami in rezultati. Menim, da je za naprej treba
πe naprej πtudirati, kako nadzemne vode vkljuËiti v okolje, da
bodo Ëim manj moteËi in Ëim bolj
privlaËni, da uporabimo ustre-
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zne materiale, ki so plod dolgoletnih raziskav na tujem in jih
vkljuËimo v naπo prakso z boljπimi elektriËnimi, mehanskimi in
termiËnimi lastnostmi. Na podlagi teh rezultatov in vkljuËitve takih materialov lahko daljnovode
obnovimo in termiËne obremenitve bistveno poveËamo za 60 in
celo za 100 odstotkov v primerjavi s klasiËnimi, seveda ob primerni ceni. ©tudijski del je zelo pomemben. Ustrezne reπitve je treba vklapljati v aplikativne reπitve, ki bodo lahko uporabljene v
projektih in v neposredni praksi
na terenu. Menim, da je bilo zasedanje zelo uspeπno, udeleæilo se
ga je namreË veË kakor 70 kolegov, in upam, da se Ëez dve leti vidimo z novimi spoznanji in novimi reπitvami.«
Doc. dr. Robert Golob, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre C5 Trg elektriËne energije in regulacija trga:
≈Mislim, da se je kompletno πtudijsko omizje strinjalo z oceno,
da je v Sloveniji trg primerljiv z
razvojem trga v Evropi. Nadalje
je pomembna ugotovitev, da bo
trg primerljiv tudi v prihodnje.
Slovenski elektroenergetiki se ni
treba bati tega, kar nam prinaπa
evropska zakonodaja. Dejstvo pa
je, da imamo pomanjkanje ponudbe med proizvajalci, zaradi
njihovega premajhnega πtevila,
ter tudi pomanjkanje ponudbe,
zaradi ponovnega hrvaπkega prevzema polovice proizvodnje jedrske elektrarne iz Krπkega. Vse to
bo v prihodnje zelo vplivalo na
dogajanje na trgu. Prav zaradi
teh dveh zelo pomembnih dejstev
in omejitev je toliko bolj pomembno, kako se bo Slovenija vkljuËevala v enotni evropski trg. In
prav na tem podroËju lahko pri-

Ëakujemo, najverjetneje æe leta
2004, dokonËno pa leta 2005, tudi najveËje spremembe. Te bodo
vplivale na vse akterje, in sicer
na nekatere zelo, na nekatere pa
malo manj pozitivno. Ti dogodki
bodo zelo zaznamovali naπe dogajanje. V tem so si bili razpravljalci po veËini enotni, in priËakujemo nadaljevanje dela v πtudijskem komiteju C5.«
Dr. Pavel Omahen, predsednik
©tudijskega komiteja Cigre C2 Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov:
≈Z veseljem lahko reËem, da smo
letos dobili kar nekaj kakovostnih Ëlankov s podroËja obratovanja. V naπ komite so se vrnile
analize, ki smo jih dolgo Ëasa pogreπali, tako da jih πe sedaj Ëutimo. V sistemu imamo namreË stanja, ki jih v devetdesetih letih nismo analizirali, po prikljuËitvi
Centrela so nas kar moËno presenetila in se moramo z njimi sooËati. Sedaj se spet odpirajo analize, kar je zelo razveseljivo.
Hkrati je navzoËih cela vrsta
mladih avtorjev iz fakultet, ki
predstavljajo svoja dela in spoznanja iz magistrskih in doktorskih nalog. Videti je, da se znanje
s podroËja vodenja obratovanja
v Sloveniji uspeπno pretaka, kar
je dobra spodbuda za prihodnost.«
Dr. Jurij Curk, predsednik ©tudijskega komiteja Cigre B5 - ZaπËita,
meritve in avtomatizacija v elektroenergetiki:
≈Komite je obravnaval na svojem
sestanku sedem referatov. V razpravi se je pokazalo, da obstaja
precej zaskrbljenosti pri strokovnjakih za zaπËito, saj se z uvajanjem trga elektriËne energije pozablja na glavne tehniËne elemente, ki se pojavljajo v elektroener-

getskem sistemu in zagotavljajo
zanesljivost in varnost njegovega
delovanja. Pozablja se na tehniËne parametre, ki so trenutno relativno dobri in zaπËita je le en
del od teh tehniËnih parametrov,
ki mora biti brez napake, da imamo vsi doma elektriko. Ni vse v
trgovanju z elektriko, v konËni
fazi bo treba poskrbeti, da bo
elektrika lahko po Ëem tekla in
da bo ta sistem varen tako za
uporabnika kot tudi za same trgovce.«
Prof. dr. Rafael MihaliË, predsednik ©tudijskega komiteja Cigre
B4 - Enosmerni prenos in energetska elektronika:
≈Na zasedanju naπega πtudijskega komiteja je bilo kar nekaj zelo
razliËnih Ëlankov. Pokazalo se je,
da je zanimanje za tematiko omejeno predvsem na akademsko
sfero, predvsem kar zadeva razvoj novih tehnologij, novih regulacijskih algoritmov. PraktiËne
stvari, ki zanimajo πirπo strokovno javnost, so povezane predvsem z uËinki preusmerjanja
pretokov moËi po Sloveniji. Odprla se je nova, zelo zanimiva tema, in sicer enosmerna prenosna
omreæja oziroma enosmerna distribucijska omreæja. Glede na
to, da vsi sonaravni viri praktiËno napajajo omreæje preko enosmernega toka, smo dobili zamisel, zakaj ne bi bilo celotno omreæje enosmerno. Zadeva se je pokazala kot popolnoma mogoËa in
je lahko alternativa uporabniπkim omreæjem, ki so danes izmeniËna. Torej enosmerna omreæja
spet po sto letih postajajo zanimiva in bodo verjetno dobivala vse
veËjo veljavo.«

Dr. Pavel Omahen

Dr. Jurij Curk

Prof. dr. Rafael MihaliË

Drago Papler

57

Nas stik 7-8 31.7.03 14:28 Page 58

V

TISI Z ZASEDANJ V
REYKJAVIKU IN SAN SEBASTIANU

strokovna posvetovanja

V okviru mednarodnega πtudijskega komiteja
za nadzemne vode Cigre s sedeæem v Parizu deluje trenutno osem πtudijskih delovnih skupin
in πe 43 ﬂtask force« skupin. Vsebina dela vseh
teh skupin je interdisciplinarno prouËevanje
vseh tistih problemov pri nadzemnih vodih, ki
so preteæno tehniËne narave, od projektnih
reπitev do same tehniËne izvedbe posameznega
dela ali daljnovoda kot celote.

58

T

e reπitve lahko posredno
ali neposredno vplivajo
na njihovo æivljenjsko
dobo, na obratovalne
pogoje, na veËjo uËinkovitost in s
tem tudi na ekonomiËnost prenosa elektriËne energije v elektroenergetskem sistemu kot celoti.
Delo v teh skupinah temelji na
raziskovalno razvojnih principih
z velikim poudarkom na timskem
delu, kjer je velika priloænost za
izmenjavo zamisli in izkuπenj
med sodelujoËimi z doloËenega
delovnega podroËja. Za te predstavlja velik strokovni izziv na izbranem podroËju, ki ga posameznik ali oæja skupina strokovnjakov obdeluje.
Po pravilu zahteva veliko individualnega angaæiranja, delo pa je
izkljuËno prostovoljno. Izbor
kandidatov za sodelovanje v teh
skupinah je zelo selektiven in ne
dopuπËa nikakrπne pasivnosti. Je
pa pomembno, da imajo sodelujoËi ustrezno materialno in moralno podporo v okoljih, iz katerih prihajajo. Ugotovitve raziskav in dognanj, ki so pomembni
za stroko, se ob koncu nekajletnih obdelav javno objavijo v
strokovni reviji Electra pariπke
Cigre v obliki strokovnega poroËila o zakljuËenem projektu, obiËajno pa se celotni raziskovalni
projekt v πirπi obliki objavi v sa-

mostojni publikaciji.
Po ustaljenem terminskem naËrtu, kjer dejavno sodelujem æe vrsto let, so se na spomladanskem
sreËanju s podroËja daljnovodne
tehnike sestale tri πtudijske delovne skupine. Prva delovna skupina WGB2.16 meteorologija pri
daljnovodih je zasedala v Ëasu od
31. marca do 7. aprila 2003 v
Reykjaviku na Islandiji. Druga
πtudijska delovna skupina
WGB2.15 okoljevarstvena problematika pri daljnovodih je zasedala 12. in 13. maja 2003 v San
Sebastianu v ©paniji, medtem ko
je tretja πtudijska delovna skupina WGB2.12 za daljnovodne vodnike skupaj s TF12-1 zasedala od
24. do 30. aprila 2003 v Riu de
Janeiru v Braziliji, ki pa se je tokrat iz objektivnih razlogov nismo udeleæili.

Obravnava
aktualne meteoroloπke
problematike
©tudijska skupina za meteorologijo WGB2.16 je imela v Reykjaviku æe svoje 4. zasedanje (prvo
ustanovitveno zasedanje oktobra
2001 v Cap Townu, drugo skupno
z mednarodno konferenco IWAIS junija 2002 v Brnu, tretje avgusta v Parizu) in je obravnavala
vrsto zanimivih dokumentov, ki
zadevajo vpliv meteoroloπkih pa-

rametrov (temperatura, smer in
hitrost vetra, zimske dodatne obteæbe, vlaænost zraka, atmosferski tlak, sonËno obsevanje) na
projektne reπitve nadzemnih vodov v prostoru in na poznejπe
obratovanje med celotno æivljenjsko dobo daljnovoda. Gostitelj
tokratnega zasedanja je bil
islandski Rarik - Iceland State
Electricity skupno z dræavnim
elektrogospodarskim podjetjem
Landsvirkjun in z Meteoroloπkim
inπtitutom Islandije pod vodstvom priznanega strokovnjaka s
tega podroËja Árni Jón Elíassona, sicer predsednika organizacijskega komiteja osme mednarodne konference o zaledenitvah
IWAIS ‘98 (International Workshop on Atmospheric Icing of
Structures), ki je potekala od 8.
do 11. junija 1998 prav tukaj v
Reykjaviku. V ospredju so bile
na dnevnem redu najaktualnejπe
teme treh task force skupin:
TF1 vetrovi lokalnega podroËja
(Wind in Local Terrain), TF2
izjemni vetrovi (High Intensity
Winds) in TF3 zaledenitve
(Icing).
Iz prve skupine je poroËal predsedujoËi WGB2.16 Svein Fikke iz
Norveπke o izsledkih terenskih
meritev hitrosti vetra na obstojeËih in na novih predvidenih daljnovodnih trasah z ustreznimi
simulacijskimi raËunalniπkimi
aplikacijami na zelo zahtevnih terenih Norveπke (fjordi z moËno
izpostavljenimi tereni na zraËne
turbolence).
Prikazan je bil tudi vpliv terena
na smer in hitrost vetra na obmoËju gibraltarske oæine z znamenito gibraltarsko goro na bliænje letaliπËe La Línea. Podoben prikaz
je bil analiziran vpliv konfiguracije terena na smer in hitrost vetra na otoku Ailsa Craig na zahodni obali ©kotske. Takπne in
podobne raziskave so nadvse koristne pri naËrtovanju novih tras
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Udeleæenci
zasedanja v
Reykjaviku.
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daljnovodov, ki pa seveda zahte- cije in ki je povzroËila zaradi
kombiniranega delovanja s padavajo ustrezno znanje in denar.
vinami ogromno gospodarsko
Zanimive izkuπnje
πkodo zlasti na elektriËnem prez burjo tudi iz naπega
nosnem in distribucijskem omreæju Hrvaπke in deloma bosanskoobmoËja
Iz druge skupine TF2 je poroËal hercegovske krajine. Sunki burje
in predstavil obπirni dokument so dosegali tudi do 200 kilomeHenry Hawes iz Powerlinka/Av- trov na uro, prizadeti pa so bili
stralija. V tem poroËilu (Report πtevilni daljnovodi vseh napetoon Current Practices Regarding stnih nivojev, in sicer daljnovod
Frequencies and Magnitude of 400 kV Konjsko-Velebit, 220 kV
High Intensity Winds) so pred- daljnovod Konjsko-Brinje (porustavljene teoretske in praktiËne πenih 7 stebrov, 4 stebri zelo poizkuπnje o nastanku izjemnih πkodovani) in 110 kV daljnovodi
vremenskih pojavov, od torna- Obrovac-Zadar, Obrovac-Bendov, hurikanov do moËnih pasat- kovac in Benkovac-Zadar in πtenih vetrov v tropskih predelih s vilni distribucijski vodi (poruπespremljajoËimi se posledicami. nih veË kakor 70 drogov), pri tem
Med te vremenske pojave sodi tu- pa je bilo izkljuËeno iz obratovadi naπa primorsko-dalmatinska nja veË kakor 75 distribucijskih
burja, ki je po klasifikaciji Mu- postaj 10/0.4 kV tudi za daljπe
nich RE Wind Hazard Map of obdobje. Skupna gospodarska
World registrirana kot posebna πkoda na elektroenergetski infravrsta vetra izjemnih hitrosti in strukturi je bila ocenjena na veË
tudi s hudimi posledicami. To πe kakor πtiri milijone evrov.
posebej v kombinaciji s padavi- Burja kot posebni vremenski ponami v obliki æleda in ledu, kot se jav je bila v preteklih 50 letih
zelo pogosto dogaja na naπih predmet obπirnih raziskav na veË
obmoËjih primorske in dalmatin- mestih po svetu, in to na pacifiske regije. V tej zvezi sem podpi- πkem obmoËju, sredozemskih drsani podal predstavitev ≈Wind æav z alpskim obmoËjem, obmoStorm Bora in Croatia, 7-12 Ja- Ëju »rnega morja s krimskim ponuary 2003« kot slovensko-hrva- lotokom, skandinavskih deæel,
πki prispevek o izjemno moËni Kazahstana in osrednje Sibirije z
burji, ki je v zaËetku letoπnjega Bajkalskim jezerom ter na Jajanuarja razsajala vzdolæ Dalma- ponskem (najsevernejπi otok

Hokkaido) in πe na nekaterih
drugih lokacijah. Leta 1976 je bila na Japonskem izdana izredno
dragocena knjiga profesorja Masatoshi M. Yoshina, kjer so
objavljene raziskave tega vremenskega fenomena na naπih
tleh, od AjdovπËine, Træaπkega
zaliva, senjskega kanala do Dubrovnika. Pri tej πtudiji so sodelovali πe πtevilni drugi japonski
strokovnjaki pa tudi naπi iz Slovenije, Hrvaπke in Srbije (prouËevanje koπave). ©tudija v knjiæni obliki poleg obravnave burje
kot samega vremenskega pojava
opisuje πe vrsto drugih vidikov
(sinoptiËno sliko s klimatoloπkim
karakterjem burje, stanje vegetacije, vremenske napovedi s
prognostiËno sliko pojava burje,
kar je zelo pomembno za pomorski in drugi promet ter ribiπko
dejavnost ipd).

Precej pozornosti
namenjeno
tudi zaledenitvam
Delo tretje skupine TF3 je predstavil André Leblond z raziskovalnega inπtituta IREQ Varennes, Québec/Canada. V delovnem gradivu o meteoroloπkih modelih in statistiËnih metodah o
nastanku zaledenitev in doloËevanju lednih oblog z upoπtevanjem topografskih pogojev so pri-
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kazane razne metode ugotavljanja lednih oblog na konstrukcijskih elementih daljnovoda in na
samih vodnikih. Pri tem so oziroma πe bodo do zdaj pridobljene
izkuπnje verificirane z rezultati
eksperimentalnih raziskav in meritev zaledenitev na razliËnih terenskih raziskovalnih poligonih
(Kanada, Norveπka, »eπka, Japonska, Rusija, kjer raziskave πe
potekajo). Vsi ti podatki bodo
podlaga za spremembo oziroma
dopolnitev obstojeËih standardov
s tega podroËja (ISO 12494
Atmospheric Icing of Structures,
First Edition 2001-08-15, IEC
TR 60826 Loading and Strength
of Overhead Lines in IEC TR
61774 Overhead Lines- Meteorological Data for Assessing Climatic Loads). Vse to je tudi vitalnega pomena za izdelavo nacionalnih normativov oziroma predpisov s podroËja gradnje nadzemnih vodov, kjer je tudi Slovenija
moËno vpletena v kolesje pravnih
doloËil Evropske unije in kjer
smo na tem podroËju s harmonizacijo naπih predpisov s predpisi,
veljavnimi v Evropski uniji, obstali nekako na tri Ëetrt poti. Zato je dejavno sodelovanje v takπnih mednarodnih zdruæenjih
dobrodoπlo in nadvse koristno.

Razvejano delo
v skupini WGB2.15
za okoljevarstveno
problematiko
pri daljnovodih
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Delovna skupina WGB2.15 (Live
Cycle Assessment and Environmental Concerns) se ukvarja s
problematiko razliËnih vplivov
na æivljenjsko dobo nadzemnih
vodov, z okoljevarstveno problematiko ter z ugotavljanjem stopnje dejavnosti posameznih sredin na tem podroËju. Gostitelj tokratnega sreËanja je bila Iberdrola Distribution iz San Sebastiana, idiliËnega obmorskega baskovskega mesta na severu ©panije. V ospredju te delovne skupine je problematika ugotavljanja z uveljavljanjem okoljevarstvenih standardov iz serije ISO
14000 s posebnim poudarkom na
dejavnostih s podroËja sprejemanja okoljevarstvenih standardov
s pristopom LCA pri nadzemnih
vodih v luËi standardov serije
ISO 14040. Na tem podroËju se
najveË dela zlasti v skandinav-

skih deæelah, kjer je osveπËenost
v tem pogledu najveËja. Na lanskem zasedanju CIGRE v Parizu
je Rolf Lindgren iz SwedPower
AB iz Göteborga/©vedska predstavil odmevni referat ≈LCA of
Overhead Lines in Scandinavia«,
kjer je bil podan skandinavski
pristop (©vedske in Danske) s celovitim metodoloπkim pregledom
do zdaj izdelanih πtudij s podroËja ocenitve æivljenjske dobe vodov z ustrezno okoljevarstveno
problematiko, vezano na nadzemne vode.
Kot posebnost naj omenimo nekaj pomembnih in zelo zanimivih
projektov s staliπËa okoljevarstvene problematike, ki so bili
predstavljeni na tem sreËanju.
Prvi je postavitev novega 735 kV
daljnovoda Saint Césaire - Hertel
v πirπi okolici Montreala. Graditev te nove 140 kilometrov dolge
daljnovodne povezave je bila pogojena kot posledica velike ledne
ujme, ki se je pripetila v Kanadi
in v ZDA januarja 1998, kjer je
bilo zaradi poruπitve in izpadov
πtevilnih daljnovodov πe posebej
prizadeto mesto Montreal s πirπo
okolico. Prvi odsek daljnovoda v
dolæini sto kilometrov se je zaËel
graditi takoj, πe istega leta 1998,
na podlagi naËelnih soglasij pristojnih organov in pod vplivom
teæav z oskrbo z elektriËno energijo med ledno ujmo in po njej januarja istega leta. Zapletlo pa se
je z gradnjo drugega odseka daljnovoda, naËrtovano za leto pozneje. Zaradi moËnega odpora lokalnih skupnosti in lastnikov
zemljiπË je moral investitor
Hydro Québec vse postopke za
pridobitev potrebnih soglasij
obnoviti in pristati na bistveno
viπjo ceno odπkodnin v primerjavi s prvim odsekom daljnovoda.
Rezultat tega je nekajletna zamuda dokonËanja celotnega projekta z bistveno viπjo ceno ob zahtevi doslednega spoπtovanja novih
demokratiËnih postopkov pri
pridobitvi potrebnih soglasij. Za
ilustracijo naj bo navedeno, da je
cena takπnega daljnovoda 735 kV
(prenosna moË 2000 MW, snop
πtirih vodnikov v fazi) v πirπem
agrarno-urbanem podroËju Montreala okrog 3 milijone kanadskih dolarjev (pri tem znaπajo
odπkodnine okrog 12 odstotkov),
medtem ko je ta cena na odmaknjenih predelih (James Bay) trikrat niæja.

Reπevanje odprte
zanke 400 kV KainachtalSüdburgenland
Drugi primer pa zadeva naπo neposredno soseπËino. Gre za iskanje najnovejπih tehniËnih reπitev
z upoπtevanjem okoljevarstvenih
zahtev pri zgraditvi zadnjega odseka 400 kV povezave med Kainachtalom in Südburgenlandom
na avstrijskem ©tajerskem. Predstavnik avstrijskega VerbundAustrian Power Grid z Dunaja
Herbert Lugschitz je predstavil
vsebino in sklepe posebne delavnice ≈Workshop 380 kV-Kabel im
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Übertragungsnetz« z dne 23. septembra 2002 na Dunaju v organizaciji avstrijske elektrotehniπke
zveze VEÖ. Osrednja tema te
strokovne delavnice je bila uporaba visokonapetostnih energetskih kablov v kombinaciji s prostimi vodi, njihove tehniËne znaËilnosti in znaËilnosti takπnega
kombiniranega obratovanja. Pri
avstrijskih sosedih je v ospredju
kljuËni problem dokonËanje visokonapetostne povezave ≈severjug« na odseku KainachtalSüdburgenland, ki se po najnovejπih predvidevanjih naËrtuje za
leto 2005. Po predstavitvi pris-

pevka dr. Wolfganga Fritza in
prof. dr. Hans-Jürgen Haubricha
z RWTH Aachen je obdelana zamisel z moænostjo praktiËne
izvedbe te 400 kV povezave z
vzankanjem 400 kV kabla (okolica Gradca). Pri tem se seveda v
doloËeni meri spremenijo obratovalni pogoji takπnega kombiniranega omreæja, se pa na drugi strani pridobi na zemljiπËu, ki bi ga
sicer zavzel nadzemni vod, in to
na dokaj zahtevnem in obËutljivem okoljevarstvenem prostoru v
okolici Gradca. Na tem sreËanju
so bili predstavljeni z vidika okoljevarstvene problematike πe za-

nimivi prispevki na temo ekologije v prenosni tehniki, izkuπnje
380 kV kombiniranega prenosnega omreæja v Berlinu, moænost
πirπe uporabe energetskih kablov
v prenosnem sistemu z njihovimi
vplivi na okolje in zgraditev najnovejπega 400 kV kombiniranega
sistema ≈prosti vod - kabel« Arhus-Aalborg na Danskem. Vsekakor dovolj zgledov naπim reπitvam (primer 110 kV povezave Toplarna Ljubljana-BeriËevo), ki æe
vrsto let nikakor ne morejo zagledati luËi sveta.

Dr. Franc Jakl
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RANJO HOLZ

STAROSTA SLOVENSKE
ELEKTROENERGETIKE

Poznal sem ga od leta 1953, ko se je z druæino
preselil v Vuzenico, v novo elektrarniπko naselje.
Poznal in spoπtoval sem ga torej 50 let. Franjo,
elektrotehnik-strojnik, velik strokovnjak, odliËen
organizator, je bil v sluæbi toËen, natanËen in
strog, pa vendar predvsem tankoËuten Ëlovek, ki
je znal prisluhniti sogovorniku v stiski. Imel je
pokonËno hrbtenico, pa vendarle bil mehak v srcu in prijeten prijatelj in sogovornik.

Z

elektrobiografije

akaj piπem o njem? Star
pregovor pravi: ≈Ne po
govoru, po njih delih jih
boste spoznali«. Katera
so ta dela, da lahko Franjo Holza
imenujem kar za starosto ali oËeta slovenske, predvsem pa ©tajerske in Koroπke elektroenergetike. Pa pojdimo lepo po vrsti.
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1912-1932, Graz
Rodil se je v tem mestu 2. aprila
1912 v takratni Avstro-ogrski, v
metropoli avstrijske ©tajerske.
©olal se je na mariborski realki.
Leta 1929 je odπel na πolanje v
Ljubljano in v πtirih letih diplomiral na srednji tehniËni πoli.

1933-1941,
Ljubljana, ©oπtanj
Franjo se je zaposlil najprej v
Ljubljani, v tehniËni pisarni
Kranjskih deæelnih elektrarn.
Kmalu je odπel na teren, graditi
daljnovode, takrat 20 kV. Preselil se je v ©oπtanj, kjer je bil bliæe
trasam daljnovodov. Kot elektro
in strojni tehnik je delal pri
Kranjskih deæelnih elektrarnah v
Velenju. Ta druæba je bila ustanovljena æe leta 1913 z namenom
elektrifikacije dela Slovenije, to
je proizvodnje in distribucije
elektriËne energije. V Velenju je
bila v letih 1927 do 1929 zgrajena
Termoelektrarna Velenje, moËi

10 MW. Ta elektrarna je bila najprej povezana z 20 kV daljnovodi
do ©oπtanja, TopolπËice, Dobrne
in na drugi strani do Slovenj
Gradca, Dravograda, Guπtanja
in Meæice (trasa je bila dolga Ëez
60 km). Gradnjo teh daljnovodov
je vodil Franjo, si pridobil izkuπnje in postal vrhunski strokovnjak ali specialist za prenos elektriËne energije, predvsem za gradnjo daljnovodov najviπjih napetosti. Velenjski premog je zaËela
porabljati nova enota, saj je leta
1956 zaËela obratovati TE ©oπtanj, 1. agregat, 30 MW.

1941-1948,
Slovenj Gradec
Franjo se je preselil v Slovenj
Gradec in tu se je rodila prva
hËerka Polona. Vodil je elektrodistribucijsko podjetje, ki je
elektrificiralo Mislinsko in Dravsko dolino. StiËiπËe obeh dolin je
Dravograd. Na delo v tem kraju
je imel Franjo, kot mi je sam pripovedoval, ko je æe bil upokojenec, lepe spomine. Do leta 1943,
ko je zaËela obratovati HE Dravograd, ki je imela opremo Siemens, je vodil izgradnjo daljnovoda takrat najviπje napetosti
110 kV Dravograd -TE Velenje.
To je bil prvi daljnovod tako visoke napetosti na Koroπko-©tajerskem obmoËju. HE Dravograd

in HE Labod so Nemci zaËeli projektirati in graditi leta 1941, kot
dvojËka. PrviË je bil objekt lociran v sami strugi, elektrarna je
steberskega tipa s tremi stebri in
agregati v sami strugi. Veliko je
bilo roËnega dela, ki so ga opravili Ruski ujetniki. Konec leta 1943
sta bila konËana dva agregata,
opremo za tretji agregat, ki je æe
bila na gradbiπËu, pa so odpeljali
nazaj v HE Labod. Po letu 1943
je Franjo del elektodistribucijskega podjetja, predvsem skladiπËa, preselil iz Slovenj Gradca v
Dravograd v prazne Siemensove
montaæne hale ob elektrarni. ZaËela se je elektrifikacija Dravograda in okolice. Ob koncu druge
svetovne vojne so zavezniki (Angleæi) 5. aprila 1945 bombardirali HE Dravograd, predvsem 110
kV razvodno postajo in druge
objekte. Franjo Holz je z elektrodistribucijskim podjetjem, s svojimi izkuπnjami in s svojim znanjem ter poznanstvi, po osvoboditvi priskoËil na pomoË in v teækem povojnem Ëasu v kratkem
Ëasu pomagal obnoviti elektrarno, predvsem 110 kV razdelilno
postajo, da je lahko zaËela z
obratovanjem æe 8. decembra
1945. Dobil je novo nalogo: gradnjo dvosistemskega daljnovoda
110 kV Dravograd - Maribor, ki
naj poveæe obstojeËe HE Dravograd, Fala in Mariborski otok in
nove elektrarne s centrom potroπnje v Mariborskem bazenu. HE
Vuzenica, ki je od Dravograda
oddaljena 12 km, so zaËeli graditi oktobra leta 1947 in prvi agregat je zaËel obratovati konec leta
1953.

1948-1951, Sarajevo
Z dekretom je bil prestavljen za
direktorja Elektro centra v Sarajevu, kjer je gradil daljnovode in
proizvodne objekte in tako elektrificiral to republiko. Pozimi, ko
je bil v Bosni hud mraz, je s svojo ekipo pomagal graditi ob morju v »rni gori daljnovod Kotor Ulcinj in si pridobil ugled in prijatelje tudi v tej republiki.

1951-1953, Kanal ob SoËi
Iz Bosne se je Franjo vrnil v Slovenijo v Elektro Gorica, kjer je
zasedal mesto glavnega inæenirja.
Tudi tu je gradil daljnovode.

1953-1957, Vuzenica
Leta 1953 je priπel z druæino v
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Vuzenico. Ko je stekel prvi agregat v Vuzenici, je Franjo postal
direktor izgradnje HE Vuhred.
Æig podjetja je takrat bil: HE Vuzenica-HE Vuhred v izgradnji.
Prva dva agregata HE Vuhred
sta zaËela obratovati æe leta 1956.
Tega leta se je rodila hËerka Bojana, ki æivi sedaj v Beogradu.
Pri montaæi tretjega agregata na
HE Vuhred sem πe sam (avtor)
sodeloval leta 1957.

1957-1998, Maribor
Z druæino se je preselil v Maribor. Kot direktor HE Oæbalt v izgradnji je ta najzahtevnejπi objekt v Dravski dolini zgradil v dobrih treh letih, v pogon je bila
elektrarna stavljena leta 1960.
Zgrajena je bila brez podraæitev,
to je s sredstvi predvidenimi po
investicijskem programu. Na to
je bil Franjo upraviËeno zelo ponosen. Do leta 1964 je ostal kot
direktor elektrarne Oæbalt. Nato
pa je zopet z ≈dekretom« odπel na
nove zadolæitve in naloge.V okviFoto arhiv

Ob otvoritvi
HE ZlatoliËje
27. aprila
1996 je Franjo Holz
spremljal
predsednika
Tita.

Foto Drago Papler

Franjo Holz
(ob omizju
drugi z leve)
ob praznovanju devetdesetletnice
v oæjem
druæinskem
krogu.

ru novoustanovljenega podjetja
Dravskih elektrarn Maribor je
postal operativni vodja za kapitalno izgradnjo. Tu je gradil 220
kV daljnovode in razdelilno
transformatorsko postajo Cirkovce. Postal je tudi operativni
vodja izgradnje HE ZlatoliËje.
Skupaj sva gradila ta objekt in
vesel sem bil tega sodelovanja. To
je bila prva avtomatizirana hidroelektrarna v Jugoslaviji, πe
danes najveËja v Sloveniji s 133
MW moËi in letno proizvodnjo
600 do 800 GWh. Obratovati je
zaËela 13. novembra 1968. Na
uradni otvoritvi elektrarne dne
27. aprila 1969 je Franjo sprejel
predsednika dræave Tita. Bil je
izredno cenjen v vseh republikah
nekdanje Jugoslavije. Organiziral je strokovna posvetovanja in
jih tudi vodil, zlasti CIGRE. V letu 1970 je bil sprejet na posvetovanju CIGRE v Dubrovniku
sklep o izgradnji 380 kV mreæi
Jugoslavije. Franjo je v okviru
Dravskih elektrarn deloval tudi

na tem podroËju. Konec sedemdesetih letih se je upokojil. Ostal
je aktiven, zlasti na organiziranju dræavnih in mednarodnih posvetovanj. Bil je zunanji sodelavec podruænice Energoinvesta v
Ljubljani. Stanoval je v vili Stosmayerjeva 29 v Mariboru. Na
Sv. Antonu na Pohorju nad Vuzenico si je postavil majhen vikend, kjer je zelo rad bival. Bil je
tudi pobudnik, organizator in soavtor dveh pomembnih knjig:
≈Razvoj elektrifikacije Slovenije
do leta 1945«, izdalo Elektrogospodarstvo Slovenije Maribor, zaloæila TehniËna zaloæba Slovenije, Ljubljana 1976. Druga knjiga
je nadaljevanje prve z naslovom
≈Razvoj elektroenergetike Slovenije 1945-1980«, ki je izπla leta
1982. Da je imel Franjo smisel za
dokumentacijo in knjige, kaæe tudi najdebelejπa knjiga o izgradnji
posamezne HE od vseh na Dravi,
ki piπe o izgradnji Elektrarne Oæbalt, iz leta 1960.

1998-2002, Ljubljana
Ko se je pribliæeval devetdesetim
letom se je preselil v Ljubljano.
Tu je naπel dobro oskrbo pri gospe PredojeviË Stani, s katero se
je poroËil 24. novembra 1999.
Doæivel je 90 ustvarjalnih let in
90 dni. Umrl je v Ljubljani 1. julija 2002 in sedem dni pozneje bil
pokopan v Mariboru. Franjo
Holz je bil natanËen in zelo samodiscipliran Ëlovek, kar je priËakoval tudi od sodelavcev. Bil pa
je tudi oËetovski. Vedno je bil
pripravljen posamezniku pomagati v teæavah. Sicer pa je bil
izredno πegav in prijeten sogovornik. Za njega je bil Ëas zlato.
Zdruæeval je lastnosti dobrega
organizatorja, tehnika-inæenirja,
ekonomista in pravnika. Vedno
se je dræal in izvajal petih pogojev vsake dobre pogodbe: predmet, koliËina, kakovost, rok in
cena.
Skratka Franjo Holz je bil velik
Ëlovek in svetovljan, poznan v
strokovnih krogih po vsej Sloveniji, takratni Jugoslaviji in v sosednjih dræavah. Ponosni smo,
da smo lahko bili sopotniki na
njegovi æivljenjski poti in hvaleæni smo mu za njegova velika dela.

Joæe Praper
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LET
IVANA BONCLJA

ﬂV prostorih MajdiËeve elektrarne v Kranju
tretjiË gostimo nekdanjega sodelavca, ki je doËakal Ëastitljivih 90 let. To pomeni, da je bilo
v teh prostorih, ob teh vodah, æivljenje zanimivo, pestro in tudi zdravo. Ob prihodu mi je
stisnil roko in dejal: Sem popolnoma zdrav, πahiram, ali je kje kakπen, da ga ‘nabriπem’. To
je optimizem, ki vseskozi veje iz Ivana Bonclja, zanimivega sodelavca,« je na slovesnosti
dejal direktor Elektra Gorenjska mag. Drago
©tefe in se ob tem spomnil praznovanja 90-letnice Mileta Vozla, leta 1998, in 90-letnice
Draga Chvatala, leta 1999.

je æe pred drugo svetovno vojno
imel dva avtomobila. Konec leta
1938 se je preselil v Kranj in leta
1939 odprl podjetje za protektiranje in popravilo avtomobilskih
gum. S soustanoviteljem sta v
Boncljevi delavnici opravljala
vulkanizerske storitve, pa tudi
po lastni, izvirni zamisli izdelavo
manjπih gumijastih izdelkov, kot
so æoge in druge igraËe. PoroËil se
je leta 1940, in z æeno Dragico se
jima je rodilo pet otrok, dva sta v
prvih dneh æivljenja umrla, dorasli pa so hËerka Apolonija ter
sinova Jernej in Primoæ. Bili so
teæki Ëasi, povojna oblast je nacionalizirala napredno vulkanizersko delavnico.

Prvo delo povezano
z vozili
≈Ukvarjal se je z zanimivo stroko, bil je mehanik za kolesa, motorje, ki so bili takrat zelo popularni. V tistih Ëasih πe ni bilo avtomobilov, Ëeprav je bil pozneje
tudi moj predstojnik v tistem delu, ki je odloËal o avtomobilih.
Bil je bister, delal je veË, kakor je
od njega zahteval poklic, kar kaFoto Drago Papler

jubileji

G
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ostitelj Darko Koæelj,
direktor Gorenjskih
elektrarn, je v sejni
dvorani hËerinskega
podjetja Gorenjske elektrarne,
d. o. o., na Stari cesti 3 v Kranju,
pozdravil zbrane nekdanje sodelavce, s katerimi je v aktivnih letih sodeloval jubilant Ivan Boncelj. Podjetje s statusom kvalificiranega proizvajalca elektriËne
energije nadaljuje 55-letno tradicijo proizvodnje v malih hidroelektrarnah, ki jo je zasnoval
ustanovni direktor Drago Chvatal, ki je tudi leta 1954 povabil in
pripeljal v podjetje Ivana Bonclja.
Ivan Boncelj se je rodil 17. junija
1913 v Ljubljani. Kot otrok se s
trpkostjo spominja prve svetovne
vojne po tem, da je bil laËen in da
je bilo zanimivo gledati topove.
Mladostna leta je preæivel v ©iπki,
æelja starπev je bila, da bi postal
duhovnik. KonËal je niæjo gimnazijo, a ga je pritegnila mehanika
in je πel rajπi v uk za kolesarskega mehanika k zasebnemu podjetju Gorec v Ljubljani. Izpopolnjeval se je πe v avtomehaniki in
zelo zgodaj pridobil licenco za πoferja. Izpit za motor in avtomobil
je imel æe leta 1934, kot napreden

Ivan Boncelj,
πofer, avtomehanik, πportnik, numizmatik in rezbar ob svojih
doseækih.
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æe na neko njegovo posebno æilico, podjetnost. Burna povojna
leta niso bila naklonjena zasebniπtvu. Kot sosed se je Ivan
Boncelj zaposlil pri prijatelju iz
moto πporta in znanemu kranjskem avtomehaniku Francu Rozmanu. Leta 1954 je priπel v
Elektrarno Sava za πoferja in avtomehanika, pozneje je bil tudi
vodja avtoparka. Bil je pravi Ëarovnik, ki je spretno pokrpal in
zavulkaniziral predrte zraËnice.
Vozil je osebni avto direktorja
Draga Chvatala in - ob njegovem
razumevanju za razvojne elektroenergetske projekte - velikokrat tudi druge Elesove strokovnjake po vsej takratni dræavi.
Pod vodstvom Ivana Bonclja se
je marsikdo nauËil voziti motor,
avtomobil, kar je bila takrat redkost in posebnost,« je povedal
mag. Drago ©tefe. Ob tem se je
spomnil tudi zanimivega dogodka
in Boncljevih praktiËnih naukov
ob transportu kabla skozi predor
za industrijsko elektrarno, last
jeseniπke æelezarne, izpred veË
kakor πtirih desetletij, ko je v
Elektrarni Sava zaËel delo kot
mlad elektrotehnik. Zanimivo je
bilo delo v kolektivu, ki je imel
vedre in napredne ljudi, zato se
dogodkov in anekdot z veseljem
in radostjo spominja. Bil je Ëas,
ko je bilo malo prevoznih sredstev in takrat se je pojavil iznajdljivi Boncelj, z neko zanimivo
zamislijo. Bil je veder, preπerno
nasmejan, iz njega je vel optimizem.

Precej Ëasa namenjal
tudi πportu
Za πport se je navduπil æe v Ljubljani, kjer je bil gonilna sila Bloudek. Ukvarjal se je z nogometom, smuËanjem in motoristiko.
Konec πtiridesetih in v zaËetku
petdesetih let je sodeloval na moto dirkah, bil dræavni prvak v
moto skieringu (motor vleËe smuËarja) na Bledu in dræavni prvak
na gorski dirki na Jezersko. Ob
πportu si je prizadeval za uveljavitev motoroznanstva, kjer je bil
inπtruktor za Okraj Kranj in kot
soustanovitelj AMD Kranj za razvoj druπtvene moto dejavnosti.
Od leta 1959 je redno sodeloval
na πportnih igrah Elektra v kegljanju, balinanju in atletiki. Potem ko se je leta 1967 njegov sin
Jernej zaposlil tudi v gorenjski
elektrodistribuciji, ga je navduπil

Zdravica ob 90-letnem æivljenjskem
prazniku Ivana Bonclja v krogu upokojenih
sodelavcev, druæine, direktorja Elektro
Gorenjske mag. Draga ©tefeta in direktorja
Gorenjskih elektrarn Darka Koæelja.

Foto Drago Papler

in streniral πe za smuËarska tekmovanja na zimskih πportnih
igrah Elektra. Ivan Boncelj je
postal neulovljivi zmagovalec veleslalomov v svojih kategorijah,
vse do upokojitve leta 1974, na
kranjskih obËinskih sindikalnih
πportnih igrah pa je bil prvi ali
drugi.

Po upokojitvi
vrsta konjiËkov
Od leta 1974 æivi na Mlaki pri
Kranju skupaj s hËerko Apolonijo in sinom Jernejem. Oba sinova
sta imela po njem nagnjenje do
tehnike, le da ju je bolj kot strojniπtvo privlaËila vse bolj popularna elektrotehnika. Sin Primoæ
se je usmeril v jaki tok, sin Jernej
pa v πibki tok. Boncljeve stopinje
v Elektru Gorenjska nadaljuje
sin Jernej Boncelj, danaπnji vodja sluæbe za telekomunikacije
Elektra Gorenjska. V mladosti se
je ob pogostejπih sreËanjih z elektrarnami, ki so dajale kruh oËetu
Ivanu, navduπil za elektrotehniko in se pozneje odloËil za elektroniko in radijsko tehniko.
Ivana Bonclja so tudi po upokojitvi zanimala πtevilna podroËja.
PrivaËile so ga tehniËne posebnosti in umetnine. Ob upokojitvi se

je zagledal v stare ure. Potem, ko
ni naπel ustreznih mojstrov, se je
zaËel ukvarjati s popravili in restavracijami, od sprva veËjih
stenskih ur do vse manjπih, preciznih πvicarskih ur. Pozneje je
zadovoljstvo naπel v ustvarjanju
z lesom. ZaËel je restavrirati starinsko pohiπtvo. Ker mu velike
starinske skrinje niso bile vπeË, je
dobil zamisel, da bi zaËel izdelovati izrezljane starinske skrinje v
manjπi izvedbi. ZaËel je rezljati
prave umetnine, razne reliefe in
viteze kot podporne stebre, za
kar je dobil navdih ob pregledovanju zgodovinskih knjig. ©e danes rezbari in spremlja numizmatiko. Najljubπi pa mu je obisk
bolπjega trga v Ljubljani, v lepem
spomladanskem ali poletnem dopoldnevu, kjer sreËuje svoje
znance.
SreËanje ob njegovem 90-letnem
jubileju v prostorih nekdanje
MajdiËeve elektrarne v Kranju v
krogu nekdanjih sodelavcev, je
bilo sreËanje s spomini in æeljo po
zdravju v visoki starosti. Za dosedanja leta pa se ima zahvaliti æeni
Dragici, s katero praznujeta æe 62
let poroke.

Drago Papler
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REDAN VESTI
IN STROKI

Prav je, da med osebnostmi, ki so pripomogle k uspeπnemu razvoju slovenske elektrodistribucije, v Naπem stiku predstavimo
tudi prispevek Milana JoksiÊa, upokojenega diplomiranega elektro inæenirja iz Kopra, sicer pa zasluænega Ëlana Elektrotehniπke zveze Slovenije in vojnega veterana.
V prejπnjih letih je bil zaposlen v poslovni
enoti Elektro Koper (v okviru podjetja
Elektro Primorska), kjer je kot samostojni
elektro inæenir veliko prispeval k razvoju
obalnega dela primorske elektrodistribucije. V Ëasu nekdanjega poslovnega zdruæenja DES je bil tudi predsednik komisije za
izpopolnjevanje obratovanja in zunanji
sodelavec Elektroinπtituta Milan Vidmar.

na obisku

O
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gospodu Milanu JoksiÊu,
Ëloveku, ki je na dosedanji æivljenjski poti doæivel vrsto razburljivih
in celo dramatiËnih trenutkov
(udeleæenec vojnih dogodkov, zapor na Golem otoku itd.) bi ta ali
oni pisec z lahkoto napisal napet
pustolovski feljton. Podvig v takem slogu pa gotovo ne bi bil v
skladu s temeljnim namenom Naπega stika, saj pri predstavitvi sogovornikov iz elektrogospodarskih podjetij skuπamo omeniti
predvsem njihove pozitivne prispevke na poslovnem podroËju.
Zato smo med raznimi podatki iz
preteklih obdobij, ki nam jih je v
pogovoru omenil gospod JoksiÊ,
izbrali le doloËene momente z
njegove pestre æivljenjske poti.
Za celovitejπi prikaz bi seveda
morali zbrati tudi podatke od
drugih ljudi, njegovih sopotnikov, kar pa, kot æe reËeno, presega namen naπega Ëlanka.

Na poti veË kopriv
kakor sonËnic
Milan JoksiÊ se je rodil leta 1927
v Beogradu. Tu je v letih po drugi svetovni vojni konËal srednjo
tehniπko πolo (elektro smer). V
Slovenijo je priπel leta 1947 in se
zaposlil v kranjskem podjetju za
gradnjo daljnovodov v Sloveniji,
dve leti in pol pa je delal tudi v
Litostroju. Diplomiral je na
Elektrotehniπki fakulteti v Ljubljani, kjer je izdelal merilnik toplotne prevodnosti in na njem raziskal najpomembnejπe domaËe
izolacijske materiale. Kot se je
izrazil, je pravo æivljenjsko fakulteto konËal v zaporu na Golem otoku, kaj veË pa o tem ni povedal. Za opisovanje takratnih
razmer in trpljenja ljudi na tem
zloglasnem otoku je teæko najti
dovolj primerne izraze. Huda
æivljenjska preizkuπnja ga je doletela tudi leta 1957 v Rudniku
SeËovlje, kjer je kot referent

Elektra Koper opravljal elektro
meritve. »eprav je bil, kot sam
pravi, zavarovan v skladu s tehniËnimi predpisi, je doæivel nesreËo pri delu in utrpel hudo poπkodbo glave. V naslednjih letih
je v enoti Elektro Koper delal kot
vodja pogona, vodja razvoja in
na drugih podobnih delovnih mestih, v obdobju pred upokojitvijo
pa je bil vrsto let zaposlen kot samostojni elektro inæenir. Povedal
je tudi, da je pred davnimi leti
napisal zanimivo knjigo o vplivu
elektriËnega toka na Ëloveπko telo (poudarek je bil na zaπËiti pred
napetostjo), ki jo je doletela Ëudna usoda. Kam se je ≈izgubila«,
πe danes ne ve toËno.

V krogu zasluænih
Ëlanov EZS
Milan JoksiÊ je veliko prispeval k
razvoju elektrodistribucije na
obmoËju nekdanje poslovne enote Koper, ki je delovala v okviru
podjetja Elektro Primorska. V
tedanjem obdobju, ko je obstajalo poslovno zdruæenje DES, je
uspeπno deloval kot predsednik
komisije za izpopolnjevanje
obratovanja. Tu je s sodelavci
pripravil veË publikacij o zaπËiti
(ozemljevanje, niËenje, zaπËita s
stikalom itd.). Bil je tudi zunanji
sodelavec Elektroinπtituta Milan
Vidmar in v tem okviru sodeloval
pri pripravi πtudije o razvoju
elektrodistribucije na obmoËju
Foto Miro Jakomin

Gospod Milan
JoksiÊ, upokojeni samostojni
elektro inæenir
iz Elektra Primorska, zasluæni Ëlan Elektrotehniπke
zveze Slovenije
in vojni veteran, je pogovoru poudaril,
da se je pri
svojem delu
vedno zavzemal za uveljavitev strokovnih naËel.

Nas stik 7-8 31.7.03 14:30 Page 67

Foto Duπan Jeæ

n
ni
r
ije
o-

-

Novega Sada. JoksiÊevo visoko
strokovnost, tehniËno in gospodarsko razgledanost, pa tudi njegov konkretni prispevek na podroËju elektrodistribucije, so πe
posebej cenili v Elektrotehniπki
zvezi Slovenije, kjer so ga sprejeli v krog zasluænih Ëlanov. Priznanje za strokovni prispevek so
mu pred leti podelili tudi ob 30letnici Elektra Koper. V vseh delovnih obdobjih je bil predan tistim naËelom, o katerih je bil prepriËan, da so pravilna. V pogovoru je izrecno poudaril, da se je
pri svojem delu zavzemal izkljuËno za uveljavitev strokovnih, ne
pa politiËnih naËel. »eprav je zaradi take dræe v æivljenju veËkrat
trËil ob ovire, je vedno ostal zvest
svojemu prepriËanju, in to vse do
danaπnjih dni. ≈Milan ne bi bil
Milan, ko ne bi vztrajal pri svojih
naËelih,« je nekoË o njem zapisal
nek novinar. O tem smo se v pogovoru tudi mi prepriËali.

©e vedno pokonËen
in duhovit
Sedaj je æe 16 let v pokoju. »eprav ga pestijo resne zdravstvene
teæave, je ohranil veder pogled
na dogodke, ki jih je preæivel.
Redki so ljudje, ki v bolezni premorejo toliko moËi, da na teæave
reagirajo z duhovitostjo in celo z
dovtipi na svoj raËun. In med takimi osebami je nedvomno tudi
Milan JoksiÊ, ki uæiva spoπtovanje v krogu prijateljev, druæine
in sorodnikov. ©e danes se z veseljem spominja poslovnih stikov,
ki jih je v minulih letih imel z dr.
Milanom Vidmarjem, dr. Marjanom Plaperjem, dr. Janezom
Hrovatinom in drugimi uglednimi strokovnjaki iz elektrogospodarstva; lepi spomini ga veæejo
tudi na nekdanjega direktorja
Elesa Vekoslava Koroπca - starejπega. Kot zanimivost je πe omenil,
da je nekoË preplaval razdaljo od
Kopra do Valdoltre, pa tudi Do-

navo pri Beogradu. Bil je tudi
navduπen planinec in je prehodil
vse poti po Kamniπkih Alpah. Sedaj ob æeni Magdaleni preæivlja
mirnejπe dni v pritliËni hiπi z urejenim vrtom ob Vanganelski cesti
v Kopru.
In Ëe ob tem πe malo pomodrujemo: V sleherni æivljenjski zgodbi
ostajajo taki in drugaËni spomini, karavana gre mimo, æivljenje
pa teËe svojo pot ... Res pa je,
kar je nekoË zapisal slavni angleπki pisatelj Arnold Bennett: ≈Æivljenje je kot ploËevinka sardin vsi iπËemo kljuË.« Prav tako dræi,
da bi lahko ta kljuË naπli samo
tam, kjer ga skoraj nikoli ne priËakujemo, saj je izjemno preprost in skoraj neopazen. Ne verjamete?

Miro Jakomin
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KRO»ENA ELEKTRIKA
V BISTRI

Poletna podoba na grad Bistra pri Vrhniki
je jasna in Ëista v lesketu odbijajoËih æarkov potoka Bistra, ki teËe ob njem. Ob naravni lepoti je za raziskovalno duπo πe bolj
vznemirljiv njegov notranji svet, ki se skriva za debelimi zidovi. V nekdanjih samostanskih prostorih je pred pol stoletja dobil
svoje razstavne prostore Tehniπki muzej
Slovenije. Posebno pozornost z razstavo namenja najveËjemu svetovnemu raziskovalcu
in znanstveniku s podroËja elektrotehnike
Nikoli Tesli, ki je umrl pred 60. leti.

tehniπki muzej

T
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ehniπki muzej Slovenije
je ustanovila vlada Republike Slovenije in ga
financira kot vse druge
slovenske muzeje Ministrstvo za
kulturo. Ima status nacionalnega
muzeja, kar pomeni, da pokriva
strokovno podroËje vse Slovenije. Razdeljen je na veË oddelkov
oziroma muzejev. Predstavljen je
razvoj posameznih tehniËnih disciplin. Javnosti je najbolj znan
prometni oddelek, ki vsebuje
zbirko testnih vozil, muzejskih
primerkov starih avtomobilov,
motorjev in koles. Tu si je mogoËe ogledati najstarejπe modele jaguarja, BMW-ja, Rolls-Royca,
Packarda, katerih letnice so spriËo ohranjenih vozil prav presenetljive. Preko mostu na drugi strani potoka Bistra je prometni muzej in razstava izredno kakovostnih in redkih Titovih avtomobilov, ki jih je dræavnik uporabljal
na svojih potovanjih po nekdanji
dræavi Jugoslaviji in v tujini. V
naslednjem razstavnem delu so
predstavljeni πtevilni stari in novi
modeli koles, motorjev in avtomobilov. Med njimi so tako stari
≈puchovci«, ≈harley-davidsoni«
kot tudi ≈tomosi« in podobni. V

zadnjih letih je bil kar precej
obnovljen oddelek kmetijske mehanizacije, na ogled je kovaπka in
kolarska delavnica ter oddelek
tekstilne tehnologije. Najstarejπa
sta oddelek gozdarstva in oddelek lesarstva. Na modelih je moË
opazovati razvoj vodnih, motornih, parnih æag, pa tudi, kako se
je razvijalo tesarstvo, razliËni naËini predelave lesa, suhorobarstvo iz Ribnice in podobno. V
lovskem muzeju spoznamo najprej pravila Mednarodne organizacije za lov in ohranitev divjadi,
razstavljene velike pasti za medvede, razvoj samostrelov in
puπk. Za steklom so predstavljeni
zajci, polhi, πtevilne ujede, gamsi, kozorogi, jeleni, mufloni, volki, risi in medvedi v njihovih naravnih okoljih. V ribiπkem oddelku je akvarij z æivimi ribami,
okrog katerega se nahajajo veliki
in precej zloveπËi primerki velikih rib, ki so jih ulovili v naπih
rekah in jezerih. Predstavljeni so
tudi πtevilni primerki ribiπkih
vab, palic mreæ in drugih ≈trikov«, s katerimi se lovijo ribe.
Zanimiv je elektro-strojni oddelek, namenjen predstavitvi dela
enega najveËjih elektrotehniËnih

izumiteljev vseh Ëasov, Nikole Tesle. Bil je tisti, ki je odkril zakonitosti prenaπanja energije, kako
je mogoËe izrabiti visokofrekvenËne in visokonapetostne tokove in
slednjiË tudi bistvene elemente
radiotehnike. S predstavitvijo
Teslovih patentov in tehniËnih
moænosti obiskovalec nazorno
spozna temeljne principe elektroenergetskih odkritij.

60 let od smrti izumitelja
Nikole Tesle
Rodil se je 10. julija 1856 v vasi
Smiljan blizu GospiÊa v Liki na
Hrvaπkem. ©olanje je nadaljeval
na viπji realni gimnaziji v Karlovcu, kjer je v njem æe dozorela

Foto Drago Papler

Dr. Orest
Jarh, direktor
Tehniπkega
muzeja
Slovenije.
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odloËitev, da bo svoje æivljenje
posvetil novi vedi, elektriki. Leta
1875 je zaËel πtudij tehnike na Visoki tehniπki πoli v Gradcu. Svojo
prvo zaposlitev je naπel v Mariboru, leta 1880 izredno posluπal
predavanja na Karlovi univerzi v
Pragi. Naslednje leto je odπel v
Budimpeπto, kjer je delal v osrednjem telegrafskem uradu. Po
odkritju vrtilnega magnetnega
polja se je zaposlil evropski podruænici Edisonove druæbe v Parizu. Leta 1883 so ga poslali v
Strasbourg, da bi reπil zaplet s
tamkajπnjo elektriËno centralo,
kjer je poleg rednih nalog izdelal
prvi delujoËi elektromotor na
izmeniËni tok. V æelji po uspehu
je odπel v Ameriko, kjer se je zaposlil v Edisonovem laboratoriju.
Iznajditelja sta se kmalu sprla in
Tesla je druæbo zapustil in po
skromnih zaËetkih le priπel do
svojega podjetja. Nastali so prvi
patenti s podroËja obloËnih svetilk in istosmernih generatorjev,
potrebnih za njihovo napajanje.
Leta 1887 je doËakal lasten laboratorij, kjer se je popolnoma posvetil razvoju strojev na izmeniËni tok. Prijavil je veË patentov,
ki pokrivajo celotno podroËje
proizvodnje, prenosa in uporabe
veËfaznih izmeniËnih tokov. Po
predavanju z naslovom Novi sistem motorjev in transformatorjev na izmeniËni tok v ameriπkem
druπtvu elektroinæenirjev leta
1888 se je vrednosti Teslovih izumov zavedel industrialec in izumitelj George Westinghouse in
odkupil vse patente ter zaËel v
svojih tovarnah proizvodnjo.
VeËfazni sistem je konËno zmago
slavil z zgraditvijo hidrocentrale
na Niagarskih slapovih leta 1895.
Vrhunec je doæivel ob prelomu
stoletja, ko je zaradi svojih odkritij s podroËja veËfaznih sistemov in visokofrekvenËnih pojavov in razburljivih predavanj
uæival izjemno medijsko pozornost. Z zanosom se je lotil novega
podroËja dela s tokovi visokih
frekvenc in visokih napetosti.
Razvil je celo vrsto izboljπav,
konËni rezultat pa je bil tako imenovani Teslov transformator, s
katerim je lahko dosegel napetosti veË milijonov voltov pri nekaj
deset tisoË nihajih v sekundi. V
Koloradu je opravil veË poskusov
prenosa informacij in energije,
odkril je stojeËe elektromagnetno
valovanje v zemeljski skorji,

Detajl iz zanimive, dobro
ohranjene
razdelilne
ploπËe generatorja elektrarne Jelendol
pri TræiËu.

Foto Drago Papler

konËni eksperiment pa je zaradi
izpada lokalne elektriËne centrale moral prekiniti. Po vrnitvi v
New York se je lotil πe obseænejπega projekta, imenovanega Wardenclyffski stolp, s katerim je æelel uresniËiti svetovni sistem brezæiËnega prenosa sporoËil. Zamisel
je bila preveË velikopotezna, Teslov æivljenjski cilj, brezæiËni sistem prenosa elektriËne energije,
je ostal neuresniËen. Zadnja leta,
ko je kot znanstvenik utonil v pozabo, je preæivel osamljen in razoËaran nad neuspelim poskusom prenosa elektriËne energije.
Denarne teæave, ki so ga spremljale vse æivljenje, saj denarnih
zadev ni bil sposoben urejati, mu
je v zadnjih letih lajπala skromna
pokojnina, ki mu jo je dodelila
vlada Kraljevine Jugoslavije.
Umrl je 7. januarja 1943 v New
Yorku.

Tesla od leta 1960
enota za gostoto magnetnega pretoka B
Delo Nikole Tesle lahko razdelimo na veË podroËij, ki so Ëasovno
med sabo dokaj ostro loËena. V
zgodnjem obdobju se je posveËal
predvsem uporabi izmeniËnega

toka.Odkritje veËfaznega sistema, raziskave visokonapetostnih
tokov visokih frekvenc, prve zamisli o svetovnem radijskem sistemu in brezæiËnem prenosu
energije so plod genialnega duha
in nadËloveπko trdega dela na raËun odrekanja v zasebnem æivljenju. V zadnjem obdobju se je
ukvarjal predvsem z razvojem
parnih strojev, turbin, Ërpalk in
merilnih instrumentov. Tesla bo
za vedno ostal zapisan med velikani svetovne znanosti, ob stoletnici njegovega rojstva so na pobudo Jugoslovanskega elektrotehniπkega komiteja na zborovanju
Mednarodne komisije za elektrotehniko v Philadelphiji sprejeli
enoto ≈tesla (T)« za vektor gostote magnetnega pretoka B. NajveË
zaslug za uspeh akcije ima profesor France AvËin s Fakultete za
elektrotehniko v Ljubljani, ki je
predlog zagovarjal na generalni
konferenci za mere in uteæi 18.
oktobra 1960 v Parizu, kjer je bil
kljub nekaterim ostrim nasprotovanjem nekaterih posameznikov
dokonËno sprejet. Poimenovanje
≈tesla« je najboljπi spomenik velikemu izumitelju, katerega delo
je korenito spremenilo takratno
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elektrotehniËno znanost in æivlje- Iskre, ki πe Ëaka na obdelavo,
nje.
imamo lepo zbirko radijskih aparatov, gramofonov in podobno.
Teslovi izumi prikazani
Hranimo zbirko iz laboratorija
z demonstracijskimi
za demonstracijske namene in
eksponati
eksperimentalno delo ustanovite≈Poglavitni namen razstave in lja slovenskega radia prof. MarispremljajoËega kataloga UkroËe- ja Osana. Del teh eksponatov
na elektrika je predstaviti Teslo smo uporabili za razstavo dela
kot Ëloveka in najpomembnejπa elektrotehniËnega znanstvenika
podroËja njegovega dela. Po- Nikole Tesle, ki smo jo pripravili
memben razlog pri izbiri te vedno leta 1997 in πe vedno pomeni eno
zanimive teme za prvo samostoj- glavnih atrakcij muzeja. Nikola
no razstavo Elektro oddelka Te- Tesla je bil naπ rojak, strokovno
hniπkega muzeja Slovenije je bila pot je zaËel v Mariboru, kar se na
æelja prikazati nekatere dragoce- Slovenijo zelo navezuje, in to je
ne eksponate iz zbirke, ki so de- bilo vodilo, da smo se odloËili za
diπËina pionirja slovenske radij- tehniËne prikaze z demonstraciske tehnike in uËitelja πtevilnih jami Teslovih poizkusov s trofarodov slovenskih elektrotehni- znimi izmeniËnim tokom, visokikov, profesorja Marija Osane. mi napetostmi s Teslovim transNavsezadnje je naloga muzeja formatorjem,« je povedal dr.
poleg zbiranja in hranjenja te- Orest Jarh.
hniπke dediπËine tudi izobraæeva- Pri klasifikaciji slovenske tehninje. In kaj je v ta namen primer- πke dediπËine so zavzeli prvi krinejπe od predstavitve atraktivnih terij, da je proizvod slovenske
poskusov, s kakrπnimi je pred pameti, da ga je naredil SloveveË kakor sto leti svoje osuple nec. To je tisto, po Ëemer se bodo
goste navduπeval sam Nikola Te- Slovenci, ko bodo v Evropski
sla,« je poudaril dr. Orest Jarh, uniji loËili od drugih narodov in
direktor Tehniπkega muzeja Slo- bodo na to ponosni. Med drugimi
venije. Za nazorno predstavitev kriteriji uvrπËajo v hrambo proiso predstavljeni eksponati: Te- zvode tujih tehnologij, ki so bili
slov transformator napetosti kot prvi uporabljeni na sloven1.000.000 voltov, demonstracij- skem obmoËju in so bistveno
ski model trifaznega elektromo- spremenili naËin æivljenja. Najtorja, generator vrteËega se ma- veËji problem, s katerim se
gnetnega polja s ploπËo in s kovin- ukvarjajo, je delitev, kaj je poskim jajcem, Teslov preizkuπe- membno za ohranitev in kaj æal
valnik, oddajnik Telefunken, ra- mora na odpad ali kam drugam.
dijski sprejemnik Isaria, isto- ≈Dislocirana enota Tehniπkega
smerni motor, mali Teslov trans- muzeja Slovenije je Muzej poπte
formator in demonstracija nihaj- in telekomunikacij na gradu v
©kofji Loki. Na zanimiv naËin je
nega kroga.
prikazana zgodovina poπtnega
Zanimiva elektrotehniπka prometa in zaËetkov telekomunikacij v Sloveniji, ki je plod dodediπËina
≈Elektro oddelek Tehniπkega mu- brega sodelovanja Poπte Slovenizeja Slovenije je med manjπimi. je in Telekoma Slovenije. S poRazlog je v tem, da v 50-letni zgo- droËja elektrike smo zaËeli razdovini nismo imeli redno zaposle- Ëlenjati zamisel o stalni postavitvi
nega strokovnega kustosa, zato je tehniËnih spomenikov elektrifibilo delo neurejeno. Leta 1996 kacije Slovenije, drugi projekt pa
sem se zaposlil kot prvi kustos je prikaz osnov elektrotehnike z
elektro oddelka, po dveh letih glavnimi fizikalnimi zakoni, posem postal direktor Tehniπkega glavitnimi principi, na katerih
muzeja Slovenije. Hranimo ne- praktiËno deluje vsa tehnologija.
kaj zanimivih eksponatov, ki so V naπem muzeju je polovica obina ogled obiskovalcem. Kot kron- skovalcev πolske mladine in zato
ska eksponata sta parni stroj in si æelimo, da bi z neko atraktivno
generator iz ljubljanske Mestne predstavitvijo pojasnili temeljne
elektrarne na Slomπkovi ulici in naravne pojave elektrotehnike in
razdelilna ploπËa generatorja iz magnetizma. Sodelujemo z zunaelektrarne Jelendol pri TræiËu. V njimi sodelavci in institucijami. Z
depojih imamo bogato zbirko Elektrom Gorenjska smo renoviproizvodnega programa kranjske rali stikalo iz razdelilne transfor-

Foto Drago Papler

matorske postaje, ki bo razstavljeno v elektro oddelku. To je primer sodelovanja za manjπe projekte z gospodarstvom. Pobude
prihajajo iz naπih vrst, pa tudi od
gospodarskih organizacij, v katerih se najde kdo, ki ima obËutek
za dediπËino in ki nas pokliËe.
Poskuπamo najti skupno zanimanje in se dogovoriti za sodelovanje, vËasih tudi mi damo pobudo
in poiπËemo sodelavce, da za kakπen zanimiv projekt motiviramo
gospodarstvo. V trenutni situaciji ni ravno pretiranega zanimanja za sponzoriranje in investiranje v kulturno dejavnost, a upamo, da se bo sËasoma tudi to popravilo, ko bo dræava z davËnimi
olajπavami to dejavnost spodbujala. Za oddelke TehniËnega muzeja Slovenije so odgovorni kustosi, ki hodijo po terenu in popisujejo eksponate. »e so za nas zanimivi, jih poskuπamo s strokovno oceno ovrednotiti in pridobiti,
veËina gre za donacije, vËasih pa
kaj tudi odkupimo. Sodelujemo s
TehniËnimi muzeji v Zagrebu, na
Dunaju, v Budimpeπti, v Pragi in
v Munchnu,« je dejal direktor
Tehniπkega muzeja Slovenije dr.
Orest Jarh.
Tehniπki muzej Slovenije ima poslanstvo ohranjanja narodne tehniπke dediπËine in prikaza bogastva teh zanimivih eksponatov, ki
so jih slovenski moægani izumili
in uporabili v praksi. Zbira slovensko tehniπko dediπËino in jo
skuπa na Ëim bolj zanimiv in strokovno korekten naËin prikazovati javnosti.

Drago Papler

Generator iz
Mestne elektrarne Ljubljana, ki je zaËel
obratovati 1.
januarja 1897,
je danes restavriran v TehniËnem muzeju
Slovenije.
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M

ED TERMA©I
NAJBOLJ©I ©O©TANJ»ANI

Ljubljanska TE-TOL je v soboto,
21. junija, organizirala v ©portnem parku Kodeljevo sedme πportne igre termo proizvodnje.

O

al

πport

7,
v-

krog tristo πportnikov iz
Nuklearne elektrarne
Krπko, TE Trbovlje, TE
Brestanica, TE ©oπtanja
in TE-TO Ljubljane je tekmovalo
v namiznem tenisu, tenisu, πahu,
koπarki, odbojki, streljanju, kegljanju, pikadu in lovljenju rib.
Tekmovalci so merili svoje moËi
na igriπËih ©portnega parka Kodeljevo, streliπËu v Zalogu, kegljiπËu Maksa Perca in namakali
trnke v koseπkem bajerju. Tekmovalnem delu je sledil zabavni
del s podelitvijo pokalov v petih
æenskih in osmih moπkih disciplinah ter streljanju, kjer so bile
ekipe meπane. Udeleæenci so si ob
odhodu dejali, da se veselijo njihovega ponovnega sreËanja naslednje leto v Trbovljah.
Rezultati: kegljanje æenske: 1.
TE©, 2. TE-TOL, 3. NEK; kegljanje moπki: 1. TE©, 2. TET, 3. TETOL; namizni tenis æenske: 1.
NEK, 2. TE©, 3. TET; namizni
tenis moπki: 1. NEK, 2. TET, 3.
TEB; tenis æenske: 1. TE©, 2.
TEB, 3. TET; tenis moπki: 1.
NEK, 2. TE©, 3. TET; nogomet:
1. NEK, 2. TET, 3. TEB; koπarka
1. NEK, 2. TE©, 3. TE-TOL; odbojka moπki: 1. TE©, 2. NEK3.
TE-TOL; odbojka æenske: 1. TE©;
streljanje meπano: 1. NEK, 2. TETOL, 3. TET; pikado: 1. TE©, 2.
TE-TO, 3. NEK; πah: 1. TE©, 2.
TE-TOL, 3. TET; ribolov: 1.
TE©, 2. NEK, 3. TE-TOL. KonËna skupna uvrstitev: 1. TE©, 2.
NEK, 3. TE-TOL. 4. TET in 5.
TEB.

Minka Skubic

Foto arhiv TE-TOL

ﬂRes je, da se s procesom liberalizacije trga z elektriËno energijo delno trgajo nekatere povezave iz
preteklosti. Prav tovrstne πportne igre so lahko tudi
v prihodnje eden izmed povezovalnih dejavnikov
zaposlenih v elektrogospodarstvu. Igre organizira
sindikat in del stroπkov pokrijejo prispevki vseh
udeleæencev, manjkajoËi del pa ni tako visok, da bi
pomenil oviro v podjetju oziroma da bi bil vzrok
za ukinitev iger. Kot direktor bom tudi v prihodnje podpiral tovrstne dejavnosti.«
Aleksander Mervar, direktor TE-TOL;
izjava v biltenu πportnih iger
71
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S

PORTNIKI DEM PONOVNO
NAJUSPE©NEJ©I

Na trinajstih πportnih igrah hidroproizvodnih
podjetij Dravske elektrarne Maribor, Savske
elektrarne Ljubljana in Soπke elektrarne Nova
Gorica so πportniki DEM tudi letos v ekipni
razvrstitvi dosegli najviπje πtevilo toËk. Sredi
junija so se med slovesno razglasitvijo rezultatov v gostiπËu ob Zbiljskem jezeru povzpeli na
zmagovalno stopnico, na drugo in tretje mesto
pa so se uvrstili tekmovalci iz SEL in SENG.
©portne igre hidraπev je letos v Medvodah uspeπno pripravilo in uresniËilo podjetje Savske
elektrarne Ljubljana.

T

πport

ekmovalce je zjutraj
pred upravno stavbo
SEL v Medvodah gostoljubno sprejela Majda
JerkiË, predsednica ©portnega
druπtva SEL, ter ≈duπa in motor«
letoπnjega tekmovanja hidraπev.
Ko so pomalicali in se odæejali,
so se napotili na posamezna tekmovanja, ki so se tokrat odvijala na obmoËju HE Medvode, na
igriπËu pri osnovni πoli na Svetju,
na kegljiπËu ≈KK Hidro« zraven
upravne stavbe SEL, na igriπËu
TVD Partizan v Medvodah in na
streliπËu v stavbi pod omenjenim
kegljiπËem. V vroËem junijskem
dnevu so se tekmovalke in tekmovalci navduπeno pomerili v malem nogometu, kegljanju, namiznem tenisu, tenisu, streljanju in
pikadu. V posameznih discipli-
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nah so hidraπi dosegli naslednje
πtevilo toËk (glej razvrstitev spodaj):
Po tekmovanjih so v gostiπËu ob
Zbiljskem jezeru razglasili konËne rezultate po posameznih disciplinah in podelili pokale, ki so jih
prevzeli predsedniki πportnih
druπtev. Prvo mesto so dosegle
DEM (21 toËk), drugo SEL (15
toËk), tretje pa SENG (12 toËk).
Udeleæence tekmovanj je pozdravil tudi direktor SEL Drago Polak in poudaril, da so doseæeni rezultati plod prizadevanja vseh
πportnikov. Ob tem je izrazil upanje, da se bodo πportne igre hidraπev nadaljevale tudi v prihodnjih letih. Slednje seveda ni odvisno samo od πportnikov, temveË
tudi od uprav podjetij in lastnikov. Temu v prid πe najbolj govo-

- mali nogomet (DEM - 3, SEL - 1, SENG - 2)
- kegljanje/æenske (DEM - 2, SEL - 3, SENG - 1)
- kegljanje/moπki (DEM - 3, SEL - 2, SENG - 1)
- namizni tenis (DEM - 3, SEL - 1, SENG - 2)
- tenis (DEM - 3, SEL - 2, SENG - 1)
- streljanje/æenske (DEM - 3, SEL - 2, SENG - 1)
- streljanje/moπki (DEM - 1, SEL - 3, SENG - 2)
- pikado (DEM - 3, SEL - 1, SENG - 2)

ri dejstvo, da se je tako kot na
vseh dosedanjih tekmovanjih, tudi na letoπnji prireditvi pokazalo,
da so taka sreËanja med hidraπi
izredno priljubljena. Zato je treba to tradicijo nadaljevati, kar so
æe veËkrat poudarili tudi na sejah
πportnih druπtev DEM, SEL in
SENG. Da se bodo te besede uresniËile tudi v naslednjem letu, bo
poskrbelo podjetje SENG, ki je Drago Polak,
æe prevzelo skrb za pripravo pri- direktor podjehodnjih πportnih iger hidraπev. tja SEL, se je

Miro Jakomin

Vse foto Miro Jakomin

ob razglasitvi
rezultatov zavzel za nadaljevanje æe tradicionalnih
πportnih iger
hidraπev.
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8. obËni zbor πportnega
druπtva Elektro Gorenjska

-

a-

Æoga v tem
trenutku sicer ni pristala v mreæi, vendar
pa so tekmovalci DEM
(rumeni)
nazadnje
prepriËljivo
premagali
tako SEL
kot SENG.

Majda JerkiË, predsednica ©portnega druπtva SEL,
med podelitvijo pokalov v gostiπËu ob Zbiljskem jezeru.

Predsednik ©portnega druπtva
Elektro Gorenjska Marjan Porenta je na osmem obËnem zboru
pohvalil delo sekcij, v katere se
vkljuËujejo Ëlani druπtva.
Delovni predsednik obËnega zbora mag. Drago ©tefe je pohvalil
dejavnost v devetih πportnih panogah druπtva, v katerih sodeluje
glede na æelje, interese in potrebe
vseh Ëlanov druπtva. Zbirajo se
na rekreativnih vadbah in kolektivnih πportih v telovadnicah v
Kranju in Æirovnici, kjer je najpopularnejπa odbojka. »lani se
navduπujejo nad tenisom, kegljanjem in strelstvom, zanimanje se
kaæe za aerobiko, fitnes in badminton. Ob tradicionalnih
zimskih πportih imajo Gorenjci
moËno ekipo alpskega smuËanja
in prizadevno vztrajnostno ekipo
smuËarskih tekaËev, ki v skupnem
plasmaju na zimskih πportnih
igrah posegajo v sam vrh. Med
Ëlani druπtva je precej zagrizenih
planincev in kolesarjev, ki na poti do cilja ne premagujejo samo
ovir, temveË jim to pomeni tudi
kondicijski boj s samim seboj.
V minulem letu so vse sekcije delovale v okviru naËrtovanih sredstev, ki so jim bila namenjena.
»lani so potrdili poroËilo o zakljuËnem raËunu in poroËilo
nadzornega odbora druπtva.
©portno druπtvo Elektro Gorenjska ima 159 Ëlanov, viπina Ëlanarine za leto 2003 pa je bila izglasovana v viπini 3.000 tolarjev.
Dejavnost se financira s sponzorskimi prispevki, z odprodajo odpadnega materiala, Ëlanarino in
donatorstvom. Iztok ©tern je udeleæence obËnega zbora seznanil,
da bo Elektro Gorenjska leta
2004 organizator letnih πportnih
iger delavcev distribucije.
Drago Papler

73

Nas stik 7-8 31.7.03 14:32 Page 74

D

ESETO, JUBILEJNO
SRE»ANJE DELAVCEV DEM

Tradicionalno sreËanje delavcev Dravskih
elektrarn, ki ga vsako leto prirejata vodstvo
podjetja in strokovne sluæbe, je letos potekalo v znamenju jubilejev. Delavci Dravskih elektrarn so se tokrat zbrali pri Ëolnarni Drava æe desetiË zapored. Bilo jih je
veË kakor dvesto, Ëeprav izredno vroËe vreme in datum petek, 13. junij, nista napovedovala tako imenitne udeleæbe.

Z

druæenje

a dobro voljo in uvod v
druæabno sreËanje je na
uradnem delu sreËanja
poskrbel dramski igralec
Gaπper TiË s svojo uspeπnico ≈Kako sem priπel na svet?«. Kulturni
del programa, povezoval ga je s
svojo duhovitostjo predsednik
sindikata Dravskih elektrarn Ervin Kos, je zatem nadaljeval moπki pevski zbor Slava Klavora, ki
se je tik pred sreËanjem delavcev
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Dravskih elektrarn vrnil z uspeπnega gostovanja v »eπkem Olomucu.
NajveË zanimanja v uradnem delu programa je zatem pritegnil
govor novega direktorja Dravskih elektrarn Danila ©efa, ki je
uvodoma poudaril, da je vesel,
da mu je pripadla Ëast, da pozdravi delavce prav na desetem
jubilejnem sreËanju, saj so po
njegovem mnenju takπna sreËa-

nja enkratna priloænost, da se
delavci, razkropljeni od Dravograda do Ormoæa, bolje spoznajo
in da se dobri odnosi zatem nadaljujejo pri skupnem snovanju poslovnih uspehov.
V nadaljevanju je direktor Danilo ©ef povedal, da je bilo novo
vodstvo Dravskih elektrarn lani
oktobra ob prevzemu novih
funkcij na teæki preizkuπnji.
Odnosi z Holdingom Slovenske
elektrarne so bili izredno slabi,
delo v kolektivu pa se je grmadilo. Sedaj po prvem polletju pa je
direktor Danilo ©ef z zadovoljstvom povedal, da se je poloæaj
precej izboljπal. Odnosi s HSE so
na primerni ravni, sprejet je bil
naËrt dela za leto 2003, sprejet je
bil perspektivni naËrt razvoja
Dravskih elektrarn do leta 2015,
dela na II. fazi prenove elektrarn
na Dravi potekajo v skladu z naËrti, s podpisom pogodbe o skupnem podvigu pri gradnji elektrarn na Savi pa so Dravske elektrarne prviË v zgodovini podjetja
zaËele investicije zunaj struge reke Drave.
Uradni del programa na sreËanju
delavcev DEM so zatem sklenili s
slovesno podelitvijo zlatnikov
DEM delavcem, ki so letos dopolnili 30 in 35 let dela v Dravskih
elektrarnah. Zlatnike za 35 let
dela so prejeli: Horst Helbl, Vitomir ProtiÊ in Zoran ©pringer, za
30 let dela pa: Zmago BoæiË,
Alojz Epπek, Kristijan Grizold,
Alojz Kralj, Anton KunËnik, Danilo Kure, Danica Letonje, Ivo
Mihevc, Joæe Novak, Erik Pok,
Franc Preπern, Miran Rajπp, Sonja ©rol in Rado ZupaniË.
SreËanje delavcev Dravskih elektrarn se je zatem v prijetnem in
sproπËenem kramljanju in ob
zvokih ansambla Generacija 69
potegnilo v veËerne ure.

Ivo Mihevc
Direktor Danilo ©ef je jubilantom podelil posebne zlatnike.
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RUGA RAZSTAVA
RAJKA BOGATAJA

Pred desetimi leti, v poletnih mesecih leta 1993, so
bili v pritliËju poslovne
enote Kranj Elektro Gorenjske na Primskovem
preurejeni poslovni prostori, ki so z ustrezno arhitekturno reπitvijo dobili obliko razstaviπËa.

kultura

D

irektor podjetja Elektro
Gorenjske mag. Drago
©tefe je s Ëutom za umetnost okrog sebe zbral
ekipo sodelavcev, ki je poskrbela
za tehniËno ureditev posameznih
razstav in tako je Elektro Gorenjska dobila razstavno galerijo, kjer je voluntersko prirejala
obËasne slikarske razstave amaterskih umetnikov iz vrst sodelavcev, kakor tudi ljubiteljskih in
akademskih slikarjev iz πirπe Gorenjske. To je bilo zagotovo eno
najbolj obiskanih razstaviπË.
Razstavljalci so z meseËnim do
dvomeseËnim gostovanjem popestrili likovni utrip elektro prostorov, z zgraditvijo nove poslovne
stavbe v soseπËini pa je galerijska
dejavnost dobila novo lokacijo v
avli, ki je bila poimenovana po
boginji iz grπke mitologije Elektri.
Umetnostna komunikacija s strankami je po zgraditvi nove upravne stavbe podjetja ostala v obstojeËi stavbi poslovne enote Kranj,
zato je tudi razstaviπËni prostor
vse do prenove ohranil stalno fotografsko in dokumentarno razstavo Smaragdi sopotij.V likovnem srediπËu, ki povezuje gospodarstvo in umetnost, se je na
obeh lokacijah v desetletju zvrstilo kar 25 slikarskih, kiparskih,
fotografskih in spominskih raz-

stav. Slikarski samorastnik Rajko
Bogataj se je v razstaviπËu Elektra Gorenjska prviË predstavil
oktobra 1988, razstava realistiËnega krajinarstva v akvarelni in
tempera tehniki ter v olju, pa je
bila njegova prva javna predstavitev. Po petih letih se je ta slikarski navduπenec znova vrnil v
gorenjsko Elektro galerijo, ko je
pred kratkim razstavil dela pete
samostojne razstave. Talent za
risanje je kazal æe v mladosti,
vendar je πele po upokojitvi uresniËil veliko æeljo in se posvetil
slikarstvu. Preizkuπal se je v veË
tehnikah upodablajoËe umetnosti
in je na podroËju samorastniπkega ustvarjanja prejel priznanja
in nagrade za risbo, akvarel,
akrilnooljno slikarstvo in πe posebno za grafiko, za katero je leta 2001 in 2002 prejel certifikat
Zveze likovnih druπtev Slovenije.
Na tokratni razstavi se je Rajko
Bogataj predstavil v akrilni tehniki, sicer pa se izraæa πe skozi
akvarel, vodene barvice, svin-

Ënik, tuπ, pa tudi v grafiki. Umetnostna zgodovinarka in kritiËarka Petra Vencelj je razstavljena
dela na temo Zemlja ob prvem
obisku oznaËila kot abstraktno
interpretacijo. ≈Toda iztoËnica,
od koder Ërpa slikar, je daleË.
Ponuja nam namreË pogled iz vesolja. Po predlogah satelitskih
posnetkov, prikazuje posamezne
razgibane izseke zemeljskega povrπja, praviloma puπËavske dele
naπega planeta, ki pa so jih tektonski prelomi in narivi, izraæeni
v gorskih masivih in vulkanskih
oblikah, pa tudi hidroloπke oblike poreËij, zalivov in lagun strukturalno in barvno razgibali.«
Na platnih pred nami zaæivi mozaik puπËav iz vseh zemeljskih
obliËij. V manjπem prostoru je tematika vezana na zemljo, kraπki
in obmorski svet. V motivu podzemeljskega sveta pa se avtor
ukvarja s problemom umetne
svetlobe v zaprtem prostoru.

Drago Papler

Foto Drago Papler
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ﬂAno urco
al’ pej dvej«

ZAMEJSKIMI
GLASBENIKI

Za glasbeno obogatitev in prijetno popestritev na πesti konferenci slovenskih elektroenergetikov so zaigrali in zapeli Ëlani zamejskega ansambla Ano urco al’ pej dvej.

kultura

U

76

metnike, ki so nastopili
v glasbenem programu
in poskrbeli za prijetno
preseneËenje z enkratnim kulturnim dogodkom, je v
imenu soorganizatorja predstavil
podpredsednik Sloko Cigre - Cired in tehniËni direktor Elektro
Primorska mag. Zvonko Toroπ.
Ob tej priloænosti je kar izæareval
navduπenje nad zvoËnostjo ubranega prepevanja ob instrumentalni spremljavi, ki jo Slovenci na
oni strani meje Ëutijo ob glasbi
tudi z narodnostno pripadnostjo.
Skupina ≈Ano urco al’ pej dvej«
je vokalna instrumentalna skupina, ki se posveËa izvajanju træaπkih ljudskih in ponarodelih pesmi. Sestavlja jo vokalni kvartet:
Marta Fabris, Sara JablanπËek,
Boris in Igor Koπuta ter instrumentalni trio: Zoran Lupinc (harmonika), Tullio Moæina (kitara),
Peter Kuk (kontrabas).
≈Skupina je nastala leta 1996,
sprva kot vokalni kvartet Marte
in Nadje Fabris ter Borisa in
Igorja Koπute z æeljo po prepevanju slovenskih narodnih pesmi iz
træaπke okolice. Segli smo po sto
let starem ljudskem izroËilu in
notnih zapisih in oæiveli ter ponovno ovrednotili pesmi iz brkuljanske okolice blizu Trsta. Potem smo dobili πe muzikante, instrumentalni trio s harmoniko,
kitaro in kontrabasom. Kitarist
Tullio Muæina nas spremlja æe pet
let, harmonikar je priznani Zoran Lupinc, kontrabasist pa je
bil v prvi zasedbi Aleksander
Ipavec, ki je sedaj ubral drugo

smer glasbenih zvrsti. Nadomestil ga je Peter Kuk, leta 1999 pa
je Nadjo nadomestila sopranistka Sara JablanπËek,« je povedal
Igor Koπuta.
≈Zbirali smo træaπke narodne in
ponarodele pesmi, ki so nastale v
zaËetku 20. stoletja. Notni material ima celo letnico 1903 in 1911.
Zapiske smo zbrali po Ivanu
Grbcu, nekatere pa Ëisto po ljudskem izroËilu, zapeli so nam jih
starejπi ljudje, mi pa smo jih priredili za naπo zasedbo. Ob tem
smo se zavedali, da smo pesmi tako priredili, da niso izgubile svoje ljudskosti in jim ljudje radi
prisluhnejo. Prvo zgoπËenko smo
izdali leta 1999 s sto let staro naslovno pesmijo Veseli bod’mo
fante, drugo zgoπËenko smo posneli leta 2002 z imenom V okolici Træaπki. Na njej so naπe træaπke in slovenske pesmi. Z nami
sta sodelovala Aleksander Vodopivec in Ivan Florjanc z aranæmaji, ki so zanimivi, nekaj pa
smo jih ustvarili sami Zoran Lupinc in Tullio Moæina. Nekatere
Brguljanske napeve pa smo povzeli po zapuπËini Milana Pertota, glasbenika iz Barkelj, pevovodje in prosvetnega delavca,« je
dejal Tullio Moæina.

cen zvoËni etnografski dokument, ko so posnete. Ker na Træaπkem tega ne poËne nihËe, so se
odloËili, da bi nadaljevali izdajo
zgoπËenk, ker bodo le tako πe nekaj Ëasa napevi ostali æivi med
ljudmi, sicer bi se drugaËe prehitro porazgubili. Ano urco al’ pej
dvej je edina skupina na Træaπkem, ki nastopa v træaπki narodni noπi; malo je podobna beneπki,
ima pa posebnosti, znaËilne za
obmorski træaπki predel. Tudi
melodika odraæa mehak morski
slog. Muzikanti skuπajo ohraniti
enostavno ljudsko glasbo, ki je
prijetna za uho, po drugi strani
pa izvajajo naπtudirane zahtevnejπe in malo drugaËne skladbe z
drugih slovenskih obmoËij. Zasedba je nekaj posebnega, vsak
Ëlan ima zraven πe svojo ljubezen, neko svojo glasbeno posebnost, s katero se ukvarja. Vokalistki radi pojeta liriËne pesmi ali
pa operne arije, legendarni kitarist Tullio Moæina obvlada vse
sloge, najrajπi pa zaigra klasiko.
Virtuozni harmonikar Zoran Lupinc je pravi mojster tehniËno
zahtevnih melodij in zapletenih
iger hitrih prstov na klavirski
harmoniki, s Ëimer se je pred leti
proslavil kot svetovni prvak.
Znanje prenaπa na mlade s pouËevanjem frajtonarice, Ëeprav je
diplomiral rog in se ukvarja tudi
z drugimi glasbenimi zvrstmi.
Glasbena skupina Ano urco al’

Ohranjanje pevskega
izroËila
Glasbena skupina Ano urco al’
pej dvej ima poslanstvo ohranjanja pevskega izroËila, ki je nekdaj druæilo ljudi, tako kot jih
druæi πe danes. Zavedajo se, da
delajo stvari, ki postanejo drago-

Foto Drago Papler
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pej dvej nastopa na obeh straneh
meje, gostuje pa tudi po osrednji
Sloveniji. Zaigrala je tudi zunaj
kongresnega centra, v neposredni bliæini portoroπke plaæe na
koktail veËeru, pod pokroviteljstvom druæbe Iskraemeco iz Kranja. Razveselili so se jih udeleæenci 6. konference Sloko Cigre Cired in nakljuËni mimoidoËi, ki
smo obËudovali te prelepe melodije, ki jih z narodno zavestjo in
z vsem spoπtovanjem do svojih
korenin ohranjajo Slovenci v zamejstvu.
Na 3. veËeru slovenskih viæ v na-

reËju v ©kofji Loki, julija letos, je
nagrado za najboljπo izvedbo v
celoti prejela skladba træaπkega
ansambla Ano uro al’ pej dvej z
naslovom Za zmjeren, avtorjev
Alija Kralja in Tullia Moæine,
prav tako pa tudi nagrado radijskih postaj Slovenije. Pri Zaloæbi
kaset in ploπË RTV Slovenija sta
izπli tudi festivalska kaseta in
zgoπËenka.

Vokalno instrumentalna skupina Ano urco al’
pej dvej izvaja
stare træaπke
ljudske in ponarodele pesmi.

Drago Papler

Zamejski glasbeniki
so z druge zgoπËenke
z naslovom V okolici
Træaπki predstavili
melodije, ki so jih
njihovi predniki peli
in igrali na zaËetku
20. stoletja.
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A»UNALNIKI
V SLUÆBI ZDRAVJA

O pomenu diagnostike v sodobni medicini smo
na naπih straneh æe pisali, tokrat pa si jo oglejmo
πe z nekoliko drugaËnega kota.

10
%
popust
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stvenega stanja naπega organizma
najveËkrat sploh ne lotimo, Ëeprav bi bilo primerno, da bi po
vzoru naπih jeklenih konjiËkov to
storili vsaj enkrat na leto in se tako prepriËali, da vsi pomembni
organi delujejo brezhibno in so
pripravljeni na vsakdanje izzive.
Z razvojem sodobnih tehnologij
in povezovanjem medicinskih
spoznanj z raËunalniπkimi sistemi
pa so se v svetu in tudi pri nas pojavile nove diagnostiËne metode,
ki trajajo bistveno manj od klasiËnih in poleg tega naenkrat opravijo analizo zdravstvenega stanja
celotnega organizma. Kot nam je
povedala Nada ©trovs, iz diagnostiËnega centra Studio Ank, je
omenjena metoda priπla iz sovjetskega vesoljskega programa, temelji pa na tem, da vsaka celica
oddaja neko doloËeno nizkofrekventno elektromagnetno nihanje. Ruski znanstveniki so zato
razvili posebno aparaturo, ki z
laserjem ta nizkofrekventna nihanja ujame, jih okrepi in prenese v napravo, ki s posebnim raËunalniπkim programom dobljene
informacije temeljito obdela ter
jih nato prikaæe v obliki barvne
analize ter tudi opisno. RaËunalnik med pribliæno uro trajajoËim
postopkom opravi analizo vseh
vitalnih organov, sam program
pa omogoËa tudi testiranje na posamezne predlagane dodatke, ki
naj bi naπemu telesu povrnili izgubljene moËi. ©e zlasti je spod-

Brane JanjiÊ



najprej je zdravje

D

ejstvo, da uspeπnega
zdravljenja ni mogoËe
sploh zaËeti, kaj πele uspeπno konËati, dokler
ne vemo natanËno, kakπni so dejanski vzroki za boleËine oziroma
bolezen, je danes verjetno jasno
æe vsakomur. Æal pa velikokrat
pozabljamo, da je Ëloveπko telo
celovit in moËno povezan organizem, kar poslediËno pomeni, da
se bolezenske spremembe in dogajanja v enem delu na nek naËin
vsakokrat odraæajo tudi na drugih delih telesa. Zato se sodobnejπa diagnostika v nasprotju z dosedanjo prakso bolj poglobljene
preiskave zgolj potencialno najbolj ≈osumljenih« organov, loteva analize celotnega Ëlovekovega
telesa in vitalnih organov in skuπa z odkrivanjem medsebojnih
zvez poiskati prave vzroke bolezni, ki so pogosto prikriti.
Obiski in preventivni pregledi pri
zdravniku bi morali biti stalnica
v naπem æivljenju, vendar pa se
najpogosteje k zdravnikom zatekamo πele, ko nas kaj dejansko
boli. Po zdravnikovi oceni, kaj
naj bi bil pravi izvor naπih teæav,
nato sledijo preiskave in tekanje
od enega specialista k drugemu,
ki je æal velikokrat povezano tudi
z nekaj meseËnim Ëakanjem oziroma v primeru samoplaËniπtva s
precejπnjimi plaËili, ki si jih ne
more vsakdo privoπËiti.Verjetno
gre tudi temu dejstvu pripisati,
da se poglobljene analize zdrav-

budno, da sistem omogoËa odkrivanje sprememb v organizmu πe
preden se simptomi v celoti razbohotijo, lahko pa analizira tudi
stanja za nazaj. Prav tako je z
obseæno analizo mogoËe prepoznati simptome predinfarktnega
stanja in celo nastajanje rakavih
celic, kar je πe posebej pomembno, saj lahko v takπnih primerih
πe pravoËasno preventivno ukrepamo. Sistem, ki ga uporabljajo v
njihovem studiu æe od novembra
lani, je edini te vrste v Sloveniji,
njegova prednost pred podobnimi, ki so sicer na enaki podlagi, to
je elektromagnetnem valovanju
celic, pa je predvsem v poglobljenejπi analizi oziroma boljπem in
kompleksnejπem spremljevalnem
programu. Sicer pa ima po besedah Nade ©trovs njihova naprava
vse ustrezne mednarodne certifikate in je v tujini poæela æe vrsto
uglednih strokovnih priznanj in
je kot metoda dignosticiranja v
svetu tudi uradno priznana. Pri
nas æal πe vedno sodi v skupino
alternativnih oblik, Ëeprav pri
samem postopku, poudarja Nada
©trovs, ne gre za nikakrπno alternativo, temveË le za uporabo vseh
sodobnih medicinskih in tehnoloπkih spoznanj. Tudi izkuπnje naπih strank so zelo pozitivne in doslej smo od naπih obiskovalcev
prejeli same pohvalne besede, pri
Ëemer pa gre seveda poudariti,
da gre pri tem zgolj za natanËno
postavljanje diagnoze, in ne za
naËin zdravljenja, ki πe vedno
ostaja v rokah specialistov. Res
pa je, da, kot smo æe omenili, sistem omogoËa tudi testiranje posameznika na ustreznost razliËnih bioaktivnih dodatkov in lahko njihovo uporabo tudi priporoËa. Pri tem seveda ne gre za klasiËna zdravila, temveË le za dodatke brez stranskih uËinkov, ki
pa so na meji uËinkovitih zdravil.
Izkuπnje kaæejo, pravi Nada
©trovs, da so tovrstne terapije
precej uspeπne in se stanje pacientov po doloËenem Ëasu jemanja
predlaganih dodatkov bistveno
izboljπa. Skratka, za vse tiste, ki
ste se naveliËali dolgih Ëakalnih
vrst in naroËanja Ëez nekaj mesecev, je zdaj na voljo tudi drugaËna moænost, da preverite, v kakπnem stanju je vaπ organizem. Ali
boste to tudi storili, pa je seveda
odvisno od vas samih.
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ONTAÆ

planinarjenje

Za julijsko-avgustovski izlet sem izbral cilj v Zahodnih Julijcih, ki je v sosednji Italiji. Pa kaj zato,
saj so to po svoje tudi naπi hribi!
e je Triglav najviπja in s
pripovedkami najbolj
bogata gora v Julijskih
Alpah, Suhi plaz (©krlatica) najbolj divja, Jalovec najdrznejπa, Mangart najslikovitejπa,
Razor najbolj odliËna, Viπ najbolj bleπËeËa, Kanin najbarvitejπa in najbolj nenavadna, potem
je Montaæ najveËji in najmogoËnejπi. Od katere strani ga pogledate, ne najdete mesta, zaradi
katerega bi ga bilo mogoËe uvrstiti med povpreËne ali nepomembne gore ali bi zaradi tega njegova
silno uËinkujoËa postava kaj izgubila ... In naj se pokaæe kjer
koli æe, ni nam treba pogledati na
zemljevid; ni dvoma: to je on:
Montaæ! ... Kadar se ob lepem
vremenu vsa orjaπka, z bleπËeËim
dvojnim vrhom okronana gora v
rjavo rumenih in rdeËkastih barvah ponosno in prosto dviga nad
belimi oblaki, takrat vidimo najosuplivejπo in najoËarlivejπo podobo Julijskih Alp ... Pogledan od
severa, iz Zajzere, se dviga Montaæ z grozotnimi stenami, podoba
presunljive moËi, ki jo je treba videti, kajti z besedami opisati je ni
mogoËe ...« Sposodil sem si nekaj
stavkov iz knjige Iz æivljenja gornika alpinista in pisatelja dr. Julijusa Kugyja, velikega obËudovalca Montaæa, da bi vam opisal
goro naπega poletnega izleta.
Montaæ (Jôf di Montasio) je visoka gora, saj je v vseh Julijskih Alpah (ki so pri nas in v Italiji) po
viπini takoj za Triglavom (2753
m). Poti na vrh je veË, nobena pa
ni lahka in nezahtevna. Najlaæja
pot vodi z juæne strani s planine
Pecol nad Nevejskim prevalom
na koncu Jezerske doline. S te
strani je πe en pristop, to je skozi
Findeneggov ozebnik. S severne

strani vodi na vrh ferata Via
Amalia. Druga severna pot, ki pa
je bolj alpinistiËna smer, je Kugyjeva. Zakaj alpinistiËna? Ker so
jo nadelali leta 1910, potem pozneje (1960) πe enkrat za silo
obnovili, danes pa je varoval bolj
malo, zato bolj prosto plezamo,
kot pa z uporabo tehniËnih pripomoËkov. Kot zadnjo naj omenim πe pot od zahoda, ki je prav
tako alpinistiËen pristop. Gre za
star lovski prehod na goro iz doline Dunja od zahodne strani (v
zemljevidih ni oznaËena).
Mi bomo Montaæ preËili in tako
spoznali dve poti. Gor skozi Findenegga, dol po obiËajni poti.
Kaj je izhodiπËe, sem æe napisal.
Do prostranih paπnikov planine
Pecol (1502 m) pridemo po strmi
in ozki asfaltni cesti, parkiramo
na velikem parkiriπËu. Naπ cilj je
lepo viden, do vstopa v skalni del
gore nad ©krbino vrh Strmali
(2201 m) nas loËi veË kot uro
vzpenjanja med cvetoËimi travniki (zaradi optiËne prevare se zdi,
da je do tja bliæje!). Tu vstopimo
v skalni svet. Proti levi se vzpnemo pod vitek stolp Torre Disteis
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(2468 m). Tu stopimo na Veliko
polico, po kateri preËimo (mestoma izpostavljeno) na zahodno
stran gore, vmes so lepi razgledi v
sotesko Clapadorie. Æe pred bivakom Suringar zavijemo desno.
Od tu do vrha ni nobenih varoval
veË (do sem so πe bila). Pot je
oznaËena z redkimi markacijami,
ki jim je kar teæko slediti. »ez
skalne pragove se vzpnemo do
Findeneggovega ozebnika in po
njem do severozahodnega grebena Montaæa ter po njem do vrha.
Razgled je obπiren, odkrijeta se
nam dolini Dunja (na zahodni) in
Zajzera (na severni strani gore),
na jugu je Kanin. Sestopimo v
nasprotni smeri po mestoma ozkem grebenu, dokler pot ne zavije desno. Tu nas Ëaka znamenita
60 metrov visoka Pipanova lestev, obstaja pa tudi laæji obhod
po levi. Na dnu stopimo na prostrano meliπËe, do travnikov pa
rahlo preËimo v desno po poliËastem svetu, kjer mestoma tudi
plezamo. Na izhodiπËe se vrnemo
po æe znani poti. Teæavnost:
Vzpon po ozebniku je laæja plezalna smer I.-II. teæavnosti (300
m), saj ni nobenih varoval. Zaradi snega, ki se vËasih zadræi do
poletja, je potreben cepin. Nujna
je Ëelada zaradi padajoËega kamenja, za neizkuπenega priporoËam varovanje. Strma Pipanova
lestev ni za vrtoglave, priporoËam samovarovanje in Ëelado (na
vrhu je kruπljiv svet). »asi: gor 34 ure, dol 2.30-3 ure, viπinska razlika: 1250 m, literatura: Zahodne Julijske Alpe (Sidarta), zemljevidi: Julijske Alpe, zahodni
del, 1:50.000 in Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano, πt. 19. Pa
sreËno pot in prijetne poËitnice! Montaæ nad
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Nevejskim
prevalom.
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Poletje je tu in z njim idealen Ëas za reπevanje kriæank v prijetni senci s kozarcem
osveæilne pijaËe v rokah. Za veËji izziv smo tudi tokrat pripravili tri lepe nagrade,
ki Ëakajo tiste, rojene pod najsreËnejπo zvezdo.Vaπe reπitve s pripisom nagradna
kriæanka v uredniπtvu priËakujemo najpozneje do 15. septembra 2003.

IMP TEN
Tovarna elektroenergetskih naprav, d.o.o.
Vojkova 58, 1000 Ljubljana
Tel.:+386 1 23 40 340; fax:+386 1 23 40 346; E-mail: imp-ten@imp-ten.si

Varno, zanesljivo in po vaπi meri!
IMP TEN
je æe 56 let vaπ partner pri razdeljevanju elektriËne energije.
Ponujamo vam naπe izkuπnje in znanje pri
• iskanju najboljπih tehniËnih in gospodarnih reπitev
• projektiranju ter
• izvedbi
Vedno vam je na voljo TEN - ova ekipa strokovnjakov ter πirok izbor sodobnih in z
veljavnimi standardi skladnih izdelkov.

Kompaktna transformatorska postaja tip TEN 2/24, do 250 kVA
Osnovna πola Sovodenj

Najpomembnejπe
pri cilju je,
da ga imate.

