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povezavi z gradnjo Savske verige 
elektrarn je bilo æe toliko razliËnih
scenarijev, da se sploh veË ne ve, kateri
je bil pravzaprav tisti izvirni in kdaj je
æe nastal. Pa to niti ni pomembno, bolj
vaæno je, da se nobenemu od doslej
predlaganih ni uspelo pririniti do faze
uresniËitve, tako da dragocena hidro
energija πe naprej neizkoriπËena odteka
proti vzhodu. In æe ko smo mislili, da
novic o pogajanjih povezanih z

dodelitvijo koncesije preprosto zato ni, ker pogajanja πe vedno
potekajo, se je sredi novembra v PoroËevalcu dræavnega zbora
nepriËakovano pojavil predlog zakona o poroπtvu republike
Slovenije za najetje posojil za zgraditev spodnjesavske verige s
podpisom treh poslancev, ki naj bi ga dræavni zbor sprejel po
hitrem postopku.V njem je med drugim zapisano, da naj bi
za hitri postopek πlo zaradi izrednih potreb dræave po
pravoËasni zgraditvi potrebnih energetskih objektov za
zagotovitev nemotene oskrbe z elektriËno energijo. V
nadaljevanju je nato navedenih πe nekaj æe dobro znanih in
dejansko upraviËenih razlogov za odloËitev za gradnjo
spodnjesavske verige in tudi vzrokov za predlaganje poroπtva,
med katerimi izstopa dejstvo, da bi na ta naËin pri Evropski
banki za obnovo in razvoj dobili bistveno ugodnejπa posojila
od ponudb komercialnih bank, s katerimi bi privarËevali za
dobrih 87 milijonov mark obresti. Prav tako je iz besedila
mogoËe razbrati πe nekaj drugih pomembnih elementov, ki
naj bi prispevali k uresniËitvi naËrtovane gradnje. Tako naj
bi Savske elektrarne za uresniËitev omenjenega projekta ob
ustrezni ceni elektriËne energije same zagotovile 48 odstotkov
od ocenjenih 961 milijonov mark potrebnih investicijskih
sredstev, v koncesijski dobi tridesetih let pa naj bi bila cena
elektriËne energije na pragu elektrarne 11,99 pfeninga, po
tem obdobju pa le πe 3,20 pfeninga na kilovatno uro.
Skratka, po πtevilnih proceduralnih in politiËnih zapletih
povezanih z gradnjo elektrarn na Savi, se je nenadoma
pojavil πe en nov scenarij, ki naj bi po mnenju predlagateljev
konËno razpihal meglice nad spodnjesavskim projektom. Mi
dodajamo le, da bi dejansko bil æe Ëas.
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b zaËetkih raËunalniπtva se je le-
to 2000 snovalcem oËitno zdelo πe
tako daleË, da niso pomislili na
teæave, ki jih na ta dan utegne pri-
nesti zapisovanje datumov zgolj z
dvema πtevilkama. »im bolj se je to
leto dejansko pribliæevalo, pa je vse
oËitneje tudi postajalo, da je teæave
vendarle mogoËe priËakovati. Tem
priËakovanjem primerno so se v po-
sameznih dræavah, πe zlasti pa v
velikih sistemih, kot je tudi elektro-
gospodarski, zaËeli pripravljati na
spremembo letnice in izvajati ukre-
pe, ki naj bi v Ëim veËji meri pre-
preËili morebitno πkodo. Glede na
to, da je do usodnega datuma le πe
mesec dni, smo v pogovorih z odgo-
vornimi v posameznih podjetjih sku-
πali izvedeti, v kakπni fazi je glede
reπevanja teh teæav ta hip slovensko
elektrogospodarstvo.

NEMOTENA PRESKRBA 
JE ZAGOTOVLJENA
V Elektro - Sloveniji kot sloven-
skem nacionalnem operaterju so se z
reπevanjem problemov, povezanih z
letnico 2000, zaËeli ukvarjati æe v
zaËetku leta 1998, septembra istega
leta tudi zaËeli izvajati æe prve de-
javnosti za procesni del informatike,
v zaËetku letoπnjega pa v projekt
vkljuËili πe poslovno informatiko.
Kot nam je povedal direktor sektorja
za obratovanje in direktor projekta

rezervnih scenarijev za leto 2000
mag. Milan Jevπenak, so v pripra-
vah projekta v prvi vrsti upoπtevali
dejstvo, da lahko omenjeni problem
nastopi pri vseh napravah s procesor-
ji, ki operirajo z bazami podatkov in
datumskimi izraËuni, pri Ëemer je πe
zlasti izpostavljena oprema starejπega
datuma, ki uporablja enostavnejπe
operacijske sisteme, kot je denimo
DOS. Da bi karseda izloËili moæno-
sti nastanka πkode, se je Eles reπeva-
nja teh teæav lotil zelo sistematiËno,
in sicer s tremi podprojekti, ki so
obsegali preverjanje sistemov in pod-
sistemov v tehniËno procesni infor-
matiki (vodenje sistema, zaπËite, me-
ritve in drugi podsistemi in komuni-
kacije), preverjanje opreme za potre-
be poslovne informatike (aplikacije
na skupni bazi podatkov, osebni ra-
Ëunalniki ter druge komunikacije)
ter izdelavo rezervnih scenarijev (ti
naj bi zagotovili poveËano varnost
obratovanja v kritiËnem obdobju v
skladu z zahtevami in priporoËili
UCTE). Eles je pri tem do letoπnjega
poletja, ko je to nalogo prevzelo
Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, opravljal tudi vlogo koordinator-
ja projektov, povezanih z letom
2000, na ravni elektroenergetskega
sistema, ves Ëas pa aktivno sodeluje
tudi pri izmenjavi informacij z elek-
troenergetskimi sistemi sosednjih
dræav in strokovnimi mednarodnimi
organizacijami, kot sta UNIPEDE/

EURELECTRIC in UCTE. Re-
zultat teh obseænih aktivnosti je
dejstvo, da je veËina podprojektov v
Elesu æe konËanih ali pa so v sklepni
fazi. Po besedah mag. Milana Jev-
πenaka je Eles za vse naprave, ki jih
uporablja, dobil certifikate od doba-
viteljev, da so kompatibilne z letom
2000 in jih del tudi v æivo preizkusil,
tiste nekoliko starejπe pa ustrezno
programsko dogradil ali pa zamenjal
z novimi. ©e najveË posegov v okviru
procesne informatike je bilo potreb-
nih na podroËju meritev in zaπËite,
kjer je πlo za dograditev ali zamenja-
vo pribliæno petine naprav, posegi pa
so bili potrebni tudi v zvezi z voden-
jem, ki je πe posebej obËutljivo, saj
poteka v realnem Ëasu in prav tako
operira z vrsto baz podatkov. Poleg
teh navzkriænih preverjanj je Eles
izdelal tudi rezervni scenarij obrato-
vanja, ki pomeni v kritiËnih urah
polno zasedenost delovnih mest, ki
so neposredno podvræene problemu
prehoda na leto 2000. DoloËen je
tudi natanËen naËrt obratovanja, ki
upoπteva vsa navodila in ukrepe
UCTE, kot so zmanjπanje izmenjav
med sistemi, poveËanje primarne in
sekundarne regulacije, poveËanje 
rezerv, razporeditev proizvodnje 
za zmanjπanje pretokov energije,
zmanjπanje proizvodnje v jedrskih
elektrarnah, naËrtovani in dokumen-
tirani razpored obratovanja, predvi-
devanje porabe, zagotovitev varnosti
in nadomestnih komunikacijskih
povezav, ponujanje sosedske pomoËi
in podobno. Eles je preveril tudi
usposobljenost in pripravljenost so-
sednjih elektroenergetskih sistemov,
pri Ëemer se je kot najbolj kritiËna
toËka pokazal hrvaπki sistem. Zato je
bilo narejenih veË analiz, ki naj bi
odgovorile na vpraπanje, kaj bi se
zgodilo ob razpadu hrvaπkega elek-
troenergetskega sistema. Poskusi so
pokazali, da je slovenski elektroener-
getski sistem pripravljen do te mere,
da niti 50-odstotni razpad hrvaπkega
sistema (kar je sicer zelo malo verjet-
no) ne bi vplival na preskrbo z elek-
triËno energijo v Sloveniji. Skratka,
Eles je vse aktivnosti, povezane z
odpravo raËunalniπkih problemov ob
prehodu v leto 2000 v lastnih vrstah
in s koordinacijo v sistemu izpeljal
do te mere, da je lahko æe izdal tudi
izjavo o popolni pripravljenosti, ki
hkrati pomeni zagotovitev nemotene
preskrbe z elektriËno energijo tudi v
Ëasu kritiËnih datumov.

V DRAVSKIH ELEKTRARAH 
ZA STO MILIJONOV TOLARJEV
STRO©KOV
V Dravskih elektrarnah so jih na
morebitne teæave, povezane s pre-
hodom v leto 2000, pred dvema
letoma opozarjali æe dobavitelji opre-
me in celo predstavniki Evropske
banke, januarja letos pa so ustanovili
tudi posebno skupino strokovnja-
kov, ki je bila zadolæena za odpravo
problema leta 2000 na posameznih
podroËjih elektroenergetskega sis-
tema. Informacije o teæavah, ki jih
prinaπa raËunalniπki prehod v leto
2000, so pridobivali tudi s pomoËjo
interneta in preko javnih publikacij,
sodelovali pa so tudi v projektni
skupini Elesa. Po trimeseËni pripravi
in zbiranju podatkov so se tudi sami
lotili vrste projektov, pri Ëemer so
upoπtevali zlasti moænosti izpada
proizvodnje elektriËne energije ali
napaËnega delovanja primarnega
sklopa, izpade ali motnje pri vodenju
dravske verige oziroma posameznih
elektrarn, motnje v sistemu merjenja
elektriËne energije in moteno delo-
vanje sistema poslovne informatike,
pri Ëemer bi lahko priπlo do napaË-
nega delovanja ali izpada finanËno
raËunovodskih sistemov, skupnih
informacijskih sistemov in osebnih
raËunalnikov zaposlenih. Vso tovrst-
no opremo so temeljito pregledali in
doloËili potencialne ranljive toËke,
tiste sumljive dele sistema, za katere
so sicer dobili tudi zagotovila do-
baviteljev, da bodo delovali brez te-
æav, pa so πe dodatno preizkusili s
simulacijo. Tako je denimo bilo v
okviru projekta leta 2000 pri po-
sameznih proizvajalcih telekomu-
nikacijske opreme opravljeno preiz-
kuπanje opreme digitalnih telekomu-
nikacij, na podlagi rezultatov in
analiz pa so se v podjetju nato lotili
potrebne nadgradnje in zamenjave
opreme. Kot nam je povedal vodja
tehniËnega sektorja Lado TomπiË,
bodo konËne preizkuse tovrstne
opreme opravili po koncu vseh po-
trebnih del, to je sredi letoπnjega
decembra.
Pri tem je bilo potrebnih kar precej
zamenjav, tako da znaπajo ocenjeni
neposredni stroπki prehoda v leto
2000 v digitalnem telekomunikacij-
skem omreæju Dravskih elektrarn
okrog 90 milijonov tolarjev. Poleg
tega so pribliæno osem milijonov

tolarjev porabili πe za dograditve in
zamenjave druge opreme, potrebne
za zagotovitev nemotenega obrato-
vanja in vodenja sistema elektrarn na
Dravi, vsi stroπki, povezani s pripra-
vami na leto 2000, pa naj bi po nji-
hovih ocenah presegli sto milijonov
tolarjev. Pri tem seveda niso πteti
stroπki posegov, ki so jih opravili
dobavitelji in proizvajalci v okviru
vzdræevalnih in garancijskih pogodb.
Zaradi prenove verige Dravskih elek-
trarn in centra vodenja je veËina sis-
temov, povezanih z vodenjem, tudi
πe v garancijskem roku, tako da so
velik del stroπkov prevzeli dobavitelji
opreme. Po drugi strani pa je veËji
del neobnovljenih naprav æe tako
star, da ni bil podvræen problemu
leta 2000. V doloËenih primerih so
pomanjkljivosti sistema zaËasno
odpravili tudi z dodatnimi obrato-
valnimi navodili in drugimi postop-
ki, sicer pa naj bi bil po besedah
Lada TomπiËa celoten sistem v
kratkem zamenjan s sodobnejπim.
Vsi naπteti ukrepi naj bi tako Drav-
skim elektrarnam zagotovili miren
prehod v novo leto, da pa bi se izog-
nili tudi morebitnim prikritim na-
pakam, bo organizirana tudi poseb-
na deæurna skupina za posredovanje
oziroma deæurstva na vseh delovnih
mestih, ki so pomembna za vodenje
objektov na Dravi.

PROGRAM POTRDILA
MEDNARODNA AGENCIJA
V NE Krπko so za informacijsko pri-
lagajanje letnici 2000 lani imenovali
12-Ëlansko skupino delavcev z
razliËnih podroËij dela. Takoj na
zaËetku sestajanja so doloËili cilje in
naËin dela. Kot je povedal Damir
MandiË, vodja projekta 2000 v
NEK, so postopke dela povzeli po
objavljenih postopkih ameriπke
uprave za jedrsko energijo, ki so jih
uporabile tudi ameriπke jedrske elek-
trarne. Po omenjenih postopkih so v
NEK-u najprej popisali strojno in
programsko opreme z vidika ustrez-
nosti prestopa v leto 2000. Eviden-
tirali so 544 mest. Nadalje so ocenili
in predvideli reπitev za 540 delov
opreme, za nekatere dele je bilo treba
dobiti certifikat dobavitelja opreme,
za druge opraviti testiranje ali pa
oboje. Ena od moænosti za zaprtje
posamezne postavke je bila nadgrad-
nja ali strojne ali programske opre-
me, druga moænost je bila zamenjava

V LETO
VSTOPAMO
PRIPRAVLJENI

▲

SVOJEVRSTEN
PREIZKUS
Vsaka stvar ima poleg slabih tudi dobre plati,
je stara ljudska modrost, ki se je potrdila tudi
ob reπevanju problema raËunalniπkega
prehoda v leto 2000. Res je namreË, da so
morala podjetja za odpravo vseh moænih
oziroma priËakovanih teæav vloæiti ogromno
dodatnega truda, delovnih ur in tudi precej
predvidenih in nepredvidenih sredstev,
vendar pa so bila hkrati tudi prisiljena
opraviti svojevrsten preizkus in dobro
preËesati celotno procesno in poslovno
informacijsko tehnologijo ter jo na ravni
elektroenergetskega sistema tudi ustrezno
uskladiti. Pri tem se je πe enkrat potrdila
velika pisanost naprav, ki delujejo v sistemu,
saj so analize pokazale, da so nekatere
naprave æe toliko stare, da raËunalniπkih
teæav sploh nimajo, druge pa spet æe toliko
sodobne, da so bile priËakovane teæave z
datumi ob prehodu v leto 2000 pri njih æe
odpravljene. Na drugi strani pa je dolg
seznam raËunalniπke opreme, ki jo je bilo
treba preizkusiti, zamenjati in tako ali
drugaËe dograditi, tudi dokaz, da je slovenski
elektroenergetski sistem sodoben poslovni
sistem, ki æe vrsto let deluje na podlagi
uporabe raËunalniπke tehnologije. Ravno
slednja naj bi mu zagotavljala tudi ustrezno
zanesljivost, ki je eden od poglavitnih
kazalcev kakovosti dobave. IroniËno pri tem
pa je, da se je zanesljivost obratovanja
sistema pokazala tudi kot eno kljuËnih
podroËij, ki je zaradi raËunalniπkega prehoda
v leto 2000 najbolj ogroæeno. 
Po zagotovilih odgovornih v posameznih
elektroenergetskih podjetjih jim je s πtevilnimi
projekti in simulacijami razmer to ogroæenost
uspelo izniËiti oziroma zmanjπati na
najmanjπo moæno mero. Pri tem pa seveda ne
gre pozabiti, da morebitne motnje pri
preskrbi z elektriËno energijo v resnici nikoli
niso povsem izkljuËene, saj gre za æiv sistem,
na katerega vplivajo tudi πtevilni zunanji
dejavniki, ki jih v celoti nikoli ni mogoËe
predvideti. Z gotovostjo pa lahko zapiπemo,
da smo v elektrogospodarstvu v zadnjem letu
in pol dejansko storili vse, da letoπnjega
prehoda v novo leto zaradi raËunalniπkih
teæav ne bi prisilno priËakali v temi.

BRANE JANJI∆

O

Elektrogospodarstvo se je na teæave, povezane z raËunalniπkim
prehodom na letnico 2000, dobro pripravilo, tako da motenj s
preskrbo z elektriËno energijo tudi ob zaËetku prihodnjega leta ne
bi smelo biti. Dodatno varnost naj bi zagotovile tudi okrepljene
deæurne ekipe, ki bodo prehod v novo leto priËakale na delovnih
mestih.
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ali modifikacija opreme, tretja pa iz-
vzetje iz funkcije, ki ga posamezni
del opreme opravlja in morebitna
uporaba opreme na drugem mestu.
Po tako opravljenem delu je bilo kar
nekaj mest takoj zaprtih, 33 mest pri
strojni opremi ali dobrih 10 od-
stotkov vseh evidentiranih mest te
opreme je bilo treba nadgraditi ali
zamenjati. Pri programski opremi so
evidentirali 243 za leto 2000 ob-
Ëutljivih mest in na 34 mestih je bilo
treba opremo nadgraditi ali zamen-
jati.
Po besedah Damira MandiËa so v
jedrski elektrarni dali prednost re-
πevanju problemov letnice 2000
tehnoloπkim procesom, predvsem
opremi, ki vpliva na krmiljenje in
zaπËito elektrarne. Tehnologija za ti
dve funkciji je iz sedemdesetih let,
ko πe ni bilo operacijskih sisitemov,
pri katerih bi bil datum bistveni ele-
ment za opravljanje njihove funkcije.
Obratujejo namreË v regulacijskih
zankah realnega Ëasa, zato so bile
potrebne le manjπe prilagoditve.
NajveË dela, skoraj Ëetrtino evideti-
ranih obËutljivih mest na leto 2000,
pa so v Krπkem opravili pri proces-
nem informacijskem sistemu, ki ga
uporabljajo kot dodatno orodje
osnovnim inπtrumentom za vodenje
elektrarne, ki so nameπËeni na ko-
mandni ploπËi v komandni sobi.
Sistemu, ki so ga namestili sredi
devetdesetih let, je bilo treba zamen-
jati nekaj strojne in najveË pro-
gramske opreme. Slednjo so po za-
menjavi vso tudi testirali. Do konca
leta bodo v elektrarni πe enkrat pre-
verili obratovalne postopke, pred-
vsem moænost izgube zunanjega vira
napajanja, za kar imajo izdelan rezer-
vni scenarij. Ustanovili pa bodo tudi
dodatno ekipo vzdræevalcev za pro-
cesni raËunalniπki sisitem in teleko-
munikacije, ki bo ob prehodu v leto
2000 deæurala v elektrarni. Sicer pa
je morala jedrska elektrarna svoj
izvedbeni program prehoda v leto
2000 poslati v revizijo na Medna-
rodno agencijo za atomsko energijo
na Dunaj in ta ga je ocenila pozi-
tivno. Bo pa prilagajanje raËunal-
niπke opreme letnici 2000 stalo elek-
trarno okrog pol milijona dolarjev.

POSPE©ENO POSODABLJANJE
OPREME
Po besedah Staneta Tepeja, vodje
sluæbe za informacijske sisteme v TE

©oπtanj, so pri njih prehod oziroma
morebitne teæave pri raËunalniπki
opremi z letnico 2000 vzeli kot neke
vrste posodabljanje tovrstne opreme,
kar pa je pri njih kontinuiran proces,
le da so sedaj malce bolj pospeπili z
njim. Prav zaradi tekoËega posodab-
ljanja veËjih teæav pri krmiljenju
blokov ne priËakujejo. V petem
bloku imajo vgrajeno opremo, ki πe
ne vkljuËuje krmilnikov ali pa so jih
zamenjali v zadnjih dveh letih, ko je
problem z letnico 2000 æe odprav-
ljen. Pri starejπih treh blokih so ta
problem odpravili z uvedbo sistema
vodenja Siemens-Teleperm ME v
sklopu projekta podaljπanje dobe
trajanja enote. Pri tretjem bloku
poteka omenjena posodobitev prav
med sedanjim remontom. »etrti
blok ima dva sisitema krmiljenja.
Starejπi, ki so ga pred leti dogradili,
ima doloËene neskladnosti z letnico
2000, te pa bodo po pogodbi s Sie-
mensom odpravili do konca novem-
bra s tem, da bo zamenjana doloËena
programska in strojna oprema. Pri
najveËjem, petem bloku, je krmilni
sistem iz srede sedemdesetih let, kar
pomeni, da se ni uporabljalo raËu-
nalnika za upravljanje bloka in ni
problemov z letnico 2000.
Kot je povedal Stane Tepej, imajo v
TE©-u na obeh velikih blokih vgra-
jen Energoinvestov nadzorni sistem
iz leta 1991, ki je imel z letom 2000
doloËene neskladnosti in so jih med
letoπnjim letom odpravili. Skoraj
desetletje pa imajo staro raËunal-
niπko opremo ekoloπko-informacij-
skega sisitema za spremljanje imisij-
skih koncentracij. Ker bi bila hitra
zamenjava predraga in imajo njeno
zamenjavo naËrtovano za naslednje
leto, bodo teæave pri tem segmentu
prezrli. Vedo, da bodo datumi in
podatki pri ekoloπkem-informaci-
jskem sisitemu pomeπani, vendar jih
bodo pozneje roËno uredili, saj ta del
ni vitalnega pomena za termoelek-
trarno. Osnovno vodilo termoelek-
trarne pri odpravljanju raËunalniπkih
teæav pri prestopu v leto 2000 je
bilo, da proizvodnja elektriËne ener-
gije vseh petih blokov ni motena. V
skladu s priporoËili Elesa so v Teπu
pripravili rezervni scenarij vodenja
proizvodnje. Za veËjo zanesljivost
predvidevajo v TE©-u ob prehodu v
leto 2000 deæurstvo ekipe v sami ter-
moelektrarni in ne samo njihovo
dosegljivost na domu, tako kot je
bilo to doslej.

V zaËetku novembra so imeli v TE©-
u program prilagajanja letnici 2000,
ki ga sestavljajo popis, odprava
morebitne neskladnosti in pa test
opreme, opravljen za dve tretjini
kritiËnih mest, in raËunajo, da bodo
do konca novembra preverili vso
opremo, obËutljivo na prestop v leto
2000. Upajo, da bodo te pri-
lagoditve opravili tudi njihovi part-
nerji, kot sta Mobitel in Telekom.
Pri poslovno informacijskem sisite-
mu so v letoπnjem letu nekoliko po-
hiteli z zamenjavo starih raËunal-
nikov z novimi. PriËakujejo nekaj
teæav v financah, kjer imajo nekaj
aplikacij, ki bi jih morali obnoviti,
vendar naËrtujejo v kratkem prehod
na novo programsko opremo. Zato
bo v teh sluæbah potrebnih nekaj veË
roËnih obdelav.

PREVERJENA OB»UTLJIVA
OPREMA
V ljubljanski TE-TOL so za re-
πevanje morebitnih teæav ob prehodu
v leto 2000 lani oblikovali ekipo, ki
pokriva procesno avtomatiko, tele-
komunikacije in informacijski sis-
tem. Po besedah tehniËnega direk-
torja Staneta Koprivπka, ekipa z
realizacijo projekta izpolnjuje tudi
zahteve Elesa kot sistemskega opera-
terja, njemu bodo morali do konca
leta dati izjavo, da so vse naprave
skladne z letnico 2000, oziroma da
njihove naprave lahko upoπtevajo to
letnico.
V TE-TOL so morali tovrstne teæave
odpraviti pri procesni avtomatiki za
vodenje kotlov, turbin in toplotnih
postaj, kjer so imeli nameπËeno veË
kot petnajst let staro opremo. Sicer
pa so pridobili od vseh proizvajalcev
raËunalniπke opreme certifikate o
skladnosti opreme z letom 2000.
Certifikati so bili izdelani na podlagi
analiz opreme. Analize in preverjanja
so bila tudi podlaga za nakazane
reπitve, ki so jih zatem morali v TE-
TOL opraviti. Izjave in certifikate o
ustreznosti njihove opreme imajo
skoraj v celoti pokrite, manjkajo jim
πe certifikati za vodenje kotlov. Za
vgradnjo in testiranje opreme, da bi
bila skladna z letnico 2000, so v TE-
TOL porabili okrog 50.000 mark.
Tudi v TE-TOL naËrtujejo prehod v
novo leto priËakati s poveËano
pripravljenostjo ekip za avtomatiko
in regulacijo, ki bodo deæurale v
sluæbi. Prav tako bo zagotovljeno ▲ 5

tovrstno deæurstvo pri proizvajalcih
opreme.
TE Brestanica ima procesno vodenje
enot razdeljeno na dva nivoja. Prvi je
lokalni nivo vodenja s krmilniki, kjer
se po besedah mag. Kozinca in zago-
tovilu proizvajalcev opreme pri nji-
hovem delu ne uporabljajo datumi,
in pa nadzorni sistem Skada, kjer pa
problem Ëasa obstaja. V TEB so ga
prekontrolirali in neskladnosti reπili.
Po zagotovilu proizvajalcev ne raËu-
najo na teæave. »e bi do teh priπlo,
jih vidijo edino v izgubi zgodovin-
skih podatkov, kar pomeni, da bodo
roËno zamenjali datume. »e pa bi
priπlo do Ërnega scenarija in bi sis-
tem nadzora odpovedal, pa πe vedno
lahko vodijo elektrarno s prvega
lokalnega nivoja.

INFORMATIKA:
PRI PREHODU 
NE PREDVIDEVAJO 
VE»JIH TEÆAV
Po besedah direktorja Bojana Pod-
lesnika je Informatika, d.d., prvi in
odloËilni korak pri odpravljanju
problema leta 2000 naredila æe dav-

nega leta 1989 s strateπko odloËitvijo
takratnih DO za distribucijo elek-
triËne energije o zgraditvi integri-
ranega informacijskega sistema (IIS)
na podlagi IBM-ovega sistema za
obvladovanje relacijske podatkovne
baze DB/2. S to odloËitvijo so takrat
doloËili tako operacijski sistem kot
tudi naËin obravnave datuma v vseh
novih uporabniπkih programih. Da-
nes je velika veËina tega æe v uporabi
v elektrodistribuciji. 
Kljub interni standardizaciji pro-
gramiranja v Informatiki obstajajo πe
vedno moænosti, da kateri od mno-
æice programov kljub intenzivnemu
ponovnemu preverjanju v letu 1999
ni izdelan povsem skladno z njimi,
in da lahko pri raËunanju z datumi
nastopijo teæave po 1. januarju 2000.
Ker to ne pomeni poruπitve informa-
cijskega sistema, naËrtujejo sprotno
ugotavljanje in odpravljanje takπnih
napak.
Poseben problem pomeni uskladitev
raËunalniπke strojne in programske
opreme v raËunalniπkih omreæjih, ki
so vkljuËena v sistem Informatike.
Æe lani so izvedli πtudijo odpornosti
raËunalniπke opreme na problem leta
2000 in evidentirali potrebne za-

menjave oziroma smiselna dopolnila
strojne in programske opreme. Letos
so zamenjali in dopolnili πe zadnjo
opremo, ki ni sposobna delovati po
1. januarju 2000. Podobne πtudije so
izvedli tudi v vseh podjetjih za distri-
bucijo elektriËne energije in na tej
podlagi dopolnili svojo raËunalniπko
opremo.
Poseben problem v Informatiki je iz-
hajal iz mnoæiËnega izpisovanja
raËunov za elektriËno energijo. Zara-
di letoπnje uvedbe davka na dodano
vrednost se je moËno poveËal tudi
obseg izpisovanja, hkrati pa stari
tiskalniki niso sposobni brez veËjih
predelav delovati po 1. januarju
2000. SreËno nakljuËje je, da je ta
oprema æe amortizirana, zato so letos
nabavili novo, ki æe uspeπno dela v
produkciji.
Kot pravi Bojan Podlesnik, iz pove-
danega lahko povzamemo, da 1. jan-
uarja 2000 v Informatiki ne bo
teæav. »e bo vse teklo, kot je predvi-
deno, prehoda v novo tisoËletje ne
bo nihËe opazil. V primeru, da bi se
manjπe teæave vseeno pojavile, jih
bodo z lastnim kadrom v kratkem
Ëasu odpravili.

ELEKTRO LJUBLJANA:
USKLAJEVALNA DELA SKORAJ
KON»ANA
Kot pojasnjuje Franc Leskovec, sve-
tovalec direktorja za tehniËne zade-
ve, je oskrba odjemalcev z elektriËno
energijo odvisna od celotne verige
sestavnih delov elektrogospodarstva:
od proizvodnje, prenosa in distribu-
cije. Zanesljivost napajanja odjemal-
cev z elektriËno energijo je zato od-
visna od vsakega udeleæenca v tej
verigi. Elektroenergetski sistem v
Evropi obratuje povezano, zato ima
problem leta 2000 v tehnologiji pre-
skrbe z elektriËno energijo med-
narodne razseænosti.
Na mednarodni ravni poteka koor-
dinacija ukrepov v zvezi s proble-
mom leta 2000 v okviru zdruæenja
UNIPEDE/Eurelectric v Bruslju,
prav tako tudi preko UCTE (Zdru-
æenje za koordinacijo prenosa elek-
triËne energije).
Jeseni 1998 je bila na pobudo Elek-
tro Slovenije organizirana koordi-
nacija reπevanja problematike leta
2000 vseh elektrogospodarskih pod-
jetij v Sloveniji (proizvodnja, prenos
in distribucija). Koordinacija urejan-
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so se s problemom prehoda v leto
2000 zaËeli praktiËno ukvarjati æe
pred dobrim letom. Ob prebiranju
strokovnih Ëlankov v raznih revijah
in publikacijah so izvedli prve teste z
opremo za daljinsko vodenje in priπli
do spoznanj, da hroπË L2T oziroma
Y2K, s katerim straπijo, ni od muh.
Po analizi opreme, v katero so vgra-
jeni procesni krmilniki, ki so datum-
sko odvisni, so ugotovili, da bo treba
precej storiti na naslednjih podroË-
jih: poslovno raËunalniπtvo (strojna
in programska oprema v celotni veri-
gi od ERC do posamezne delovne
postaje); procesno vodenje (daljin-
sko vodenje in zaπËita); telekomu-
nikacije (digitalne zveze); nadzorni
sistemi za SDH omreæje, optiko in
telefonijo; naprave za snemanje in
registracijo.
Projekt prilagajanja opreme na
omenjenih podroËjih so razdelili na
naslednje faze: inventarizacija opre-
me, izdelava ocen tveganj, analiza
problemov in reπitve, prilagajanje in
zamenjave, preverjanje reπitev in
vrednotenje, priprava generalne iz-
jave o pripravljenosti, zakljuËek pro-
jekta.

Pri uresniËevanju posameznih faz so
sodelovali z razliËnimi zunanjimi
partnerji, kot so Informatika, d.d.
(poslovno raËunalniπtvo); Noema
Cooperating (izvedba inventure
strojne in programske opreme za po-
slovni del); Iskra Sysen (analiza in
izvedba ukrepov za doseganje pravo-
Ëasne kompatibilnosti z  L2T pri sis-
temih daljinskega vodenja); Smart
COM (prilagajanje digitalne TK
opreme FMX, DXC in nadzornega
sistema); Iskra Transmission (nad-
zorni sistem ITEMOS za optiËne
naprave); Sekor tel (pregled in prila-
gajanje telefonskih central in na-
prav); Elektrotehna ELZAS (sne-
malne naprave); ©pica International
(naprave za registracijo delovnega
Ëasa).
DomaËa ekipa, ki je skupaj s part-
nerji iskala reπitve, je bila veËkrat v
dilemi, ker bi bilo v doloËenih
primerih najbolj racionalno povsem
zamenjati obstojeËe naprave z novi-
mi. Zaradi omejenih sredstev pa so
najveËkrat morali poiskati izhod v
prilagajanju z nadgradnjami in za-
menjavami doloËenih komponent.
Vsota za zagotovitev takih reπitev se
giblje v viπini okrog 70 milijonov
tolarjev.
Strokovnjaki delniπke druæbe Elek-
tro Celje so se takoj pridruæili koor-
dinacijski skupini za L2T pri Elesu,
ki od oktobra lani usklajuje dejav-
nosti pri izvedbah tovrstnih projek-
tov v podjetjih EES Slovenije. Delo
te koordinacije je bilo koristno zara-
di usklajevanja tako same vsebine
dela kot tudi skupnega nastopa do
javnosti.
Nekateri pogodbeni partnerji Elek-
tra Celje, ki so se tudi sistematsko
lotili problema L2T, so jim æe letos
spomladi zaËeli poπiljati anketne
vpraπalnike in vzorce izjav o poteku
reπevanja tega problema. V Elektro
Celju so se sreËali tudi s predlogi za
novo definiranje odgovornosti za
poslovno πkodo, ki bi nastala pri
motnjah z oskrbo elektriËne energije.
Zaradi mnoæice takπnih in podobnih
zahtev so na koordinaciji dali pobu-
do za izdelavo skupne izjave o po-
teku reπevanja problema L2T znotraj
elektroenergetskega sistema Slove-
nije. Od avgusta naprej jo uporablja-
jo pri posredovanju odgovorov po-
sameznim podjetjem, Ëe to zahteva-
jo.
Sicer pa je prilaganje opreme v
delniπki druæbi Elektro Celje v sklep- ▲
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ja problematike leta 2000 poteka tu-
di v okviru delovnih skupin po-
slovnega interesnega zdruæenja elek-
trodistribucije Slovenije.
V delniπki druæbi Elektro Ljubljana
urejajo problematiko leta 2000 v
okviru  poslovnih in tehniËnih po-
droËij dela. Zagotavljanje kompati-
bilnosti opreme v zvezi z letom 2000
temelji na pridobivanju izjav proiz-
vajalcev in dobaviteljev opreme o
ustreznosti. »e navedene izjave do-
bavitelji niso mogli podati, je na-
daljnje delo temeljilo na evidentiran-
ju in planiranju potrebnih ukrepov,
ki bodo zagotovili neoporeËno delo-
vanje raËunalniπkih sistemov v skla-
du z znanim britanskim standardom
tudi po prehodu v novo tisoËletje.
Kako je z uresniËitvijo evidentiranih
problemov? Na podroËju poslovne
informatike je bilo æe v zaËetku leta
urejeno in preverjeno delovanje ve-
likega poslovnega raËunalniπkega sis-
tema, ki deluje za elektrodistribucij-
ska podjetja v okviru podjetja Infor-
matika, d.d. V poslovnem raËunal-
niπkem sistemu v Elektro Ljubljani
so zamenjali vse starejπe generacije
PC, katerim ni bilo mogoËe zamen-
jati zagonske kode (BIOS). Skupno
so zamenjali okrog 50 osebnih
raËunalnikov. Za ureditev poslovne-
ga informacijskega sistema so pora-
bili 15 milijonov tolarjev. Ob tem
omenimo, da bodo s programsko
nadgraditvijo komunikacijskih pove-
zav proti Informatiki v celoti zago-
tovili delovanje poslovne raËunal-
niπke opreme v novem tisoËletju
(dela so skorajda konËana).
Na podroËju vodenja elektrodis-
tribucijskega omreæja so izvrπili na-
slednja dela. V zaËetku leta so skupaj
s proizvajalci in dobavitelji opreme
evidentirali probleme v zvezi z letom
2000 ter naËrtovali in naroËili us-
trezne dograditve. V centrih vodenja
so zamenjali dva procesna raËunalni-
ka ter na vseh nadgradili programsko
opremo. Na enem od procesnih ra-
Ëunalnikov v centru vodenja Dom-
æale bodo dela vsak Ëas konËana.
Dogradili so programsko opremo na
procesnih raËunalnikih Siemens, na
katerih temelji vodenje elektrodis-
tribucijskega omreæja v πtirih centrih
vodenja in v distribucijskem centru
vodenja na upravi v Ljubljani. Us-
peπno so preizkusili delovanje teh
procesnih raËunalnikov glede na vse
kritiËne datume. 
V treh razdelilnih transformatorskih

postajah so nadgradili programsko
opremo na sistemih za daljinjsko
vodenje. V eni od RTP poteka za-
menjava raËunalnika za daljinsko
vodenje ter programske opreme
(dela so v sklepni fazi). Za ureditev
procesne raËunalniπke opreme bodo
predvidoma porabili okrog 15 mili-
jonov tolarjev.
V zvezi z letom 2000 so morali do-
graditi tudi telekomunikacijske na-
prave. Nadgradili so programsko
opremo telefonske centrale v upravni
zgradbi delniπke druæbe ter dogradili
digitalni telekomunikacijski sistem v
DCV Elektro Ljubljana, v CV Tr-
bovlje in v CV Novo mesto. Te sis-
teme bodo v kratkem preizkusili in
pridobili ustrezne izjave dobavite-
ljev.
Opremo za merjenje in registriranje
pretokov elektriËne energije na prev-
zemnih mestih so v sodelovanju z
dobavitelji in sodelavci iz Elesa testi-
rali, nadgradili ter pridobili izjave o
ustreznosti za delovanje v novem
tisoËletju. Uspeπno je bilo opravljeno
tudi testiranje merilnih inπtrumen-
tov za zajem merilnih podatkov pri
odjemalcih elektriËne energije. V ta
namen so porabili okrog 3,5 mili-
jona tolarjev.
Za relejno zaπËito numeriËne izvedbe
in za procesorske merilne inπtru-
mente, ki so v uporabi v obratovan-
ju, so pridobili izjave proizvajalcev,
da dograditve v zvezi z letom 2000
niso potrebne.
Ob tem πe omenimo, da je dobava
elektriËne energije odjemalcem Elek-
tro Ljubljane odvisna od dobave
elektriËne energije na prevzemna
mesta med Elesom in Elektro Ljub-
ljano in od neoporeËnega obratovan-
ja distribucijskega omreæja. Eles na
podlagi ukrepov, ki so bili izvrπeni in
πe potekajo v prenosnem omreæju in
pri proizvajalcih elektriËne energije,
zagotavlja, da zaradi leta 2000 sistem
ne bo razpadel in bo obratoval z naj-
manjπimi moænimi motnjami.
Na podlagi opravljenih testiranj,
dograditev, pridobljenih izjav o
ustreznosti raËunalniπke opreme v
novem tisoËletju ter na podlagi op-
ravljenih del, v Elektro Ljubljani ne
priËakujejo motenj v delovanju di-
stribucijskega sistema. Zaradi more-
bitnih nepredvidenih motenj v delo-
vanju elektroenergetskega sistema v
Ëasu kritiËnih datumov v sodelovan-
ju s koordinacijsko skupino Elesa
pripravljajo tudi rezervni scenarij ob-

vladovanja tega sistema. Dela bodo
predvidoma konËana do 15. decem-
bra 1999.

ELEKTRO MARIBOR:
ZAMENJAVE RA»UNALNIKOV
POTEKAJO PO PLANU
Po besedah direktorja ©tefana Lutar-
ja je Elektro Maribor najel ljubljan-
jsko podjetje Noema Cooperating,
d.o.o., ki je marca in aprila letos pre-
gledalo raËunalniπko opremo (strojno
in programsko) in izdelalo poroËilo o
pripravljenosti na leto 2000. Pregle-
dali so vse raËunalnike, ki so boljπi od
modela 386, razen tistih, za katere so
æe imeli pismeno zagotovilo doba-
vitelja, da ustrezajo letu 2000. Pri
popisu je bilo ugotovljeno, da 67
raËunalnikov ne ustreza omenjenemu
prehodu, 12 jih je pogojno uporab-
nih, 35 pa jih je treba zamenjati
(model 386 ali slabπi). Glede sis-
temskega SW (software) je bilo pri
popisu ugotovljeno, da bo veËidel
pravilno deloval tudi po letu 2000.
Aplikacije, ki jih uporabljajo v del-
niπki druæbi Elektro Maribor, so ve-
Ëinoma izdelali v Informatiki, d.d.
Po zagotovilih tega podjetja je veËina
programov in podatkov æe priprav-
ljena za leto 2000, nekaj pa jih πe
reπujejo. Aplikacij, ki so jih v Elektro
Mariboru sami programirali, pa je
zelo malo. Okrog 50 odstotkov jih je
æe popravljenih in usposobljenih za
leto 2000, druge pa so evidentirali in
jih nameravajo popraviti Ëim prej.
Glede nabave raËunalnikov so imeli
nekaj teæav in so prvo poπiljko raËu-
nalnikov (okrog 65 odstotkov) do-
bili πele konec septembra, ostali del
pa priËakujejo v kratkem. Kot pred-
videvajo, naj bi zamenjave raËunal-
nikov bile opravljene do sredine
decembra, v to pa bo treba vloæiti πe
precej dodatnih popoldanskih ur
dela. Za popis in nabavo novih raËu-
nalnikov pri omenjenem prehodu bo
treba predvidoma zagotoviti okrog
30 milijonov tolarjev, za reπitev pro-
blemov na podroËju SW (software)
pa naËrtujejo πe dodatnih 10 mili-
jonov tolarjev.

ELEKTRO CELJE: 
RE©ITVE V SODELOVANJU 
Z VRSTO PARTNERJEV
Rade KneæeviË, vodja sluæbe za
zveze in informatiko, je sporoËil, da

ni fazi. VeËina projektov je konËa-
nih, pri daljinskem vodenju in nad-
zornih sistemih pa bodo v kratkem
sklenjene pogodbene obveznosti
dobaviteljev.
Ocenjujejo, da problem L2T ne mo-
re vplivati na zanesljivost dobave
elektriËne energije, Ëe ne bo motenj
v drugih delih verige, kot so proiz-
vodnja in prenos, zato priËakujejo
skupno izjavo EES kot celote. Po-
dobno izjavo o pripravljenosti pa
distributerji πe posebej priËakujejo
od Telekoma, ker je telefonija pri
distribuciji elektriËne energije eden
od predpogojev uspeπnega sodelo-
vanja z odjemalci. Stanje javnega
omreæja lahko vpliva tudi na dolo-
Ëene raËunalniπke povezave, ki upo-
rabljajo ISDN. V obeh primerih pa
stanje Telekomovih zvez ne more
usodno vplivati na dobavo elektriËne
energije, ampak v najslabπem pri-
meru na kakovost njihovega dela ob
prehodu v naslednje leto. 
»e bi kljub vsem ukrepom priπlo do
motenj v dobavi elektriËne energije
ob kritiËnih datumih, so pripravili
rezervni scenarij, ki predvideva okre-
pljeno deæurstvo, program omeje-
vanja porabe in prehod na roËni sis-
tem vodenja elektroenergetskega sis-
tema z uporabo tistih zvez, ki ne
bodo motene (predvsem analogne
UKV radijske zveze).

ELEKTRO GORENJSKA: 
VE»INA OPREME V SKLADU 
Z ZAHTEVAMI 
Po besedah tehniËnega direktorja
Tomaæa Jamnika imajo v delniπki
druæbi Elektro Gorenjska opremo
100-odstotno inventarizirano. Stara
oprema je bila pregledana marca
1999, nova pa je po zagotovilih
dobaviteljev kompatibilna z letom
2000. VeËino opreme imajo skladno
z zahtevanimi cilji, na kljuËnih
delovnih mestih za poslovni proces
so raËunalniki zamenjani z novimi in
pripravljeni na leto 2000.
Kako je zastavljen terminski plan na
tem podroËju? Do konca marca je
bila opravljena inventura in testiran-
ja raËunalniπke opreme (Noema,
d.o.o.). Izdelan je bil spisek priprav-
ljenosti raËunalnikov na leto 2000.
Na podroËju poslovne informatike
trenutno poteka menjava neskladnih
delovnih postaj. Prioriteto imajo
kritiËna pomembnejπa delovna mes-
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opreme; sistem oddaljenih dispe-
Ëerskih mest ODM - dodelava pro-
gramske opreme; tri postaje daljin-
skega vodenja tip NEO 1000 - za-
menjava strojne in programske
opreme; dodelava v postajni raËunal-
nik tip NEO 2000. Po vsaki prede-
lavi so opravili funkcionalni preizkus
posameznih naprav glede prehoda v
leto 2000, novembra pa so opravili
tudi generalni test L2T pri sistemu
daljinskega vodenja.
Na podlagi generalnega preizkusa
pripravljenosti naprav in opreme za
prehod v leto 2000 (z upoπtevanjem
vseh momentov, ki so povezanimi s
kritiËnimi datumi) bodo sprejeli
oceno tveganja tako imenovanega
flcontingency planningafl. Na podla-
gi dosedanjih spoznanj naËrtujejo,
da bodo ob nastopu kritiËnih datu-
mov v podjetju uvedli deæurstvo za
osebje, ki vzdræuje kritiËne naprave
in opremo L2T. Za reπevanje prob-
lematike na podroËju sistema daljin-
skega vodenja so predvideli v letoπ-
njem planu investicijskih vlaganj pri-
bliæno 30 milijonov tolarjev. 
Drugi del pa so priprave za prehod v
leto 2000 na podroËju poslovnega
sistema. Po besedah Klavdija »uka,
vodje Informacijskega centra v
Elektro Primorski, so se v podjetju
lotili te problematike æe konec leta
1998. S pomoËjo zunanje institucije
so analizirali vso raËunalniπko opre-
mo in na tej podlagi planirali akcije v
letu 1999. Analiza je pokazala, da je
veËina stare opreme strojno nepri-
lagojena za leto 2000, kar so upo-
πtevali æe v planih investicij. 
Za prehod v leto 2000 uresniËujejo
dejavnosti, kot so nabava in zamen-
java problematiËnih raËunalnikov,
zamenjava opreme za povezovanje
nadzorniπtev s poslovnimi enotami,
zamenjava in nadgradnja operacij-
skih sistemov in uporabnih pro-
gramov na osebnih raËunalnikih,
prilagoditev vseh mreænih in komu-
nikacijskih streænikov ter dopolnitve
lastnih programov. Nekaj omenjenih
dejavnosti je æe uresniËenih, druge
pa bodo konËali do konca leta 1999.
Kot ocenjujejo, bo za omenjena dela
treba odπteti okrog 60 milijonov
tolarjev.

BRANE JANJI∆
MINKA SKUBIC
MIRO JAKOMIN 
IN DOPISNIKI 

ta za poslovni proces. Predvidevajo,
da bodo zamenjave opravili do
konca decembra. V kratkem bodo
opravili test in datum prestavili na
31. december 1999 oziroma 1. janu-
ar 2000.
Kot jim zagotavljajo dobavitelji, so
delovne postaje, ki so bile kupljene
po marcu 1999, skladne z zahtevami
prehoda v leto 2000 (o tem distribu-
terji zahtevajo tudi pisne izjave). Po
zagotovilih Informatike, d.d., ne bo
priπlo do veËjih teæav oziroma mo-
tenja delovnega procesa pri prehodu
v leto 2000. V nasprotnem primeru
jim obljubljajo hitro intervencijo. »e
bi do teh teæav priπlo, to ne vpliva na
dobavo elektriËne energije. V naj-
slabπem primeru to pomeni zamik
poπiljanja poloænic za elektriËno
energijo, zamik obdelave plaË in
podobno. Ob tem omenimo, da je
bilo v opisane ukrepe in sanacijo
stanja v poslovni informacijski sis-
tem Elektro Gorenjske vloæenih 30
milijonov tolarjev. 
In kako potekajo priprave za prehod
v leto 2000 na podroËju tehniËne
informatike? V okviru tega projekta
so obravnavali naslednje sisteme in
naprave: daljinski nadzor in vodenje
ter zaπËita elektroenergetskih objek-
tov, naprave za zajem in registracijo
πtevËnih podatkov na odjemnih
mestih, telekomunikacijske naprave
in storitve, brezprekinitveni sistemi
napajanja, naprave za javljanje po-
æara.
Pri tem projektu je bila evidentirana
vsa oprema, na kateri bi se lahko
pojavili problemi. Z uporabo testnih
programov in simulacije prehoda v
leto 2000 so bila izvrπena preiz-
kuπanja opreme. Pri preizkusih so bi-
le v manjπem πtevilu naprav odkrite
funkcionalne napake, pri katerih je
bil vzrok dvoπtevilËni zapis letnice.
Zamenjati je bilo treba dva odstotka
evidentirane opreme, na desetih od-
stotkih pa je bila potrebna dogra-
ditev ali zamenjava aparaturne ali
programske opreme. Zamenjave in
dograditve so veËidel izvrπene, tre-
nutno potekajo πe zadnja zakljuËna
dela.
V pripravi je plan rezervnih ukrepov,
ki bo zagotavljal Ëimbolj kakovostno
oskrbo tudi v primeru motenj zaradi
datumskega prehoda ali dejanskih
havarij v elektroenergetskem siste-
mu. Po prvotnem terminskem planu
je bilo predvideno, da naj bi bil pro-
jekt konËan do konca septembra

1999. Zaradi zamud pri pridobivan-
ju izjav o ustreznosti, preizkuπanju
opreme ter sklepanju in realizaciji
pogodb, pa je bil konec premaknjen
na zadnji dan novembra 1999.
NajveË teæav je bilo pri pridobivanju
izjav od dobaviteljev telekomuni-
kacijskih naprav in storitev. 
V finanËnem planu za izvedbo pro-
jekta so bili stroπki ocenjeni na 2 mi-
lijona tolarjev, dejansko pa bo po-
rabljenih preko 5 milijonov tolarjev.
V tej vsoti niso zajeti stroπki za
izvedbo rezervnega scenarija, ki v Ëa-
su druge in tretje stopnje pripravlje-
nosti predvideva tudi poveËana
deæurstva na domu in na delovnem
mestu.

ELEKTRO PRIMORSKA: 
V »ASU PREHODA BODO UVEDLI
DEÆURSTVO   
Kako potekajo priprave za prehod v
leto 2000 na podroËju sistema
daljinskega vodenja v delniπki druæbi
Elektro Primorska? Kot je pojasnil
Bojan KavËiË, vodja sluæbe za obra-
tovanje, so se s problematiko leta
2000 na tem podroËju zaËeli dejav-
neje ukvarjati proti koncu leta 1998,
in sicer s podrobnim popisom vseh
naprav tako strojne kot programske
opreme. Za posamezne segmente so
pridobili tehniËne podatke o ustrez-
nosti oziroma neustreznosti ter opra-
vili tudi zaËetna testiranja. Analiza je
pokazala, da je bila pribliæno Ëetrtina
evidentiranih naprav problematiËna
glede prehoda v leto 2000; zanimivo
je, da so to bile predvsem novejπe
naprave PC-jev tako na strojni kot
programski opremi. Glede na to
analizo je bil sestavljen plan vseh
moænih reπitev te problematike. Za
nekatere naprave daljinskega vodenja
(predvsem postajne raËunalnike tip
NEO 1000) so poleg reπevanja prob-
lematike upoπtevali tudi druge vi-
dike, in sicer posodobitve ter teh-
niËne poenotenosti naprav.
Na podlagi analize optimalnih teh-
niËnih reπitev so bile junija sklenjene
pogodbe z izvajalci. V Ëasu do no-
vembra je bila veËina vsebin teh
pogodb æe realizirana. Poglavitni
posegi so bili v naslednje naprave:
procesni raËunalniπki sistem - dopol-
nitev programske opreme PROZA
11 D/R; povezava procesnega in
informacijskega sistema PROZA
OPEN - dopolnitev programske 99

proizvodnja in oskrba

0

200

400

600

800

1000

SKUPAJDISTRIBUCIJANEPOSREDNI

oktober 1999oktober 1998

GWh

0

300

600

900

1200

1500

UVOZPORABAPROIZVODNJA

oktober 1999oktober 1998

GWh

NEPOSREDNI ODJEMALCI 3,4 ODSTOTKA VE»

PROIZVODNJA NAD NA»RTOVANO 

poraba je v mesecih proti koncu leta æe tradicionalno
precej viπja, da se te teænje nadaljujejo, pa potrjujejo tudi letoπnji
oktobrski podatki. Tako smo v Sloveniji letoπnji deseti mesec porabili
882,6 milijona kilovatnih ur elektriËne energije, kar je za 0,9
odstotka veË kot v istem Ëasu lani. Pri tem so porabo πe zlasti zviπali
neposredni odjemalci, saj so s porabljenimi 177,6 milijona
kilovatnimi urami lanske rezultate presegli za 3,4 odstotka. Sicer pa
je med velikimi odjemalci na prvem mestu πe vedno Talum
(oktobrska poraba je znaπala 98,7 milijona kilovatnih ur), sledi mu
Tovarna duπika Ruπe (39,1), na tretjem mestu pa je æelezarna
Jesenice (24,8). Sicer pa je povpraπevanje po elektriËni energiji iz
omreæja bilo oktobra veËje tudi pri distribuciji, ki je prevzela 705
milijonov kilovatnih ur oziroma za 0,3 odstotka veË kot v istem Ëasu
lani.

Ëeprav so naπe elektrarne v
primerjavi z letom prej nekoliko poslabπale
proizvodne rezultate, so bili dejansko doseæeni πe
vedno precej nad priËakovanimi z elektroenergetsko
bilanco. Tako so hidroelektrarne oktobra v omreæje
poslale 351,6 milijona kilovatnih ur elektriËne
energije, kar je za 15,5 odstotka manj kot v istem
Ëasu lani, vendar pa πe vedno kar za 39 odstotkov
nad bilanËnimi priËakovanji. V jedrski elektrarni
Krπko in drugih termo objektih pa so s proizvodnjo
800,5 milijona kilovatnih ur za lanskimi rezultati
zaostali za 4,7 odstotka, naËrtovane pa kljub temu
presegli za 2,5 odstotka. Skupna proizvodnja je
oktobra tako dosegla milijardo 152,1 milijona
kilovatnih ur, kar je bilo za 8,3 odstotka manj kot
oktobra lani, a za 11,4 odstotka veË, kot je bilo
sprva naËrtovano.

PO DESETIH MESECIH LE 0,4-ODSTOTNA RAST
vprvih desetih letoπnjih mesecih smo v Sloveniji porabili 8

milijard 344,5 milijona kilovatnih ur elektriËne energije, kar je za 0,4
odstotka veË kot v istem lanskem obdobju. Glede na to, da sta do konca leta
le πe dva meseca in da se sreËujemo z nadpovpreËno toplim vremenom ter le
skromno rastjo proizvodnje, bo verjetno dræala naπa napoved o letoπnji
polodstotni rasti porabe. Sicer pa smo tudi letos veËino potrebne elektriËne
energije zagotovili s proizvodnjo v lastnih elektrarnah, ki so do zaËetka
novembra v omreæje poslale 9 milijard 545,6 milijona kilovatnih ur (za 5,2
odstotka manj kot v primerjalnem obdobju lani in za odstotek veË od
predvidevanj v elektroenergetski bilanci). Za uskladitev ponudbe in
povpraπevanja pa smo morali nekaj elektrike kupiti tudi na tujih trgih
(508,9 milijona kilovatnih ur), Ëeprav je bil dosedanji uvoz za petino manjπi
od lanskega. 

0

100

200

300

400

500

oktober 1998

GWh

oktober 1999

DEM  SEL  SENG  NEK  TE'  TET        TE-TOL TEB

 5
3,

8

55
,5

28
7,

6

51
,6

36
,4

0,
4

27
0,

9

36
,6

46
2,

6

29
6.

8

61
,4

46
3,

6

44
,1

1,
1

34
,4

24
1

30
6,

8

* upoπtevana je celotna proizvodnja NEK
* TEB - topla rezerva v sistemu

**



11

iz elektrogospodarskih podjetij

10

DRU©TVO EKONOMISTOV EGS
ÆE OSMO STROKOVNO
POSVETOVANJE
Strokovno posvetovanje Druπtva
ekonomistov elektrogospodarstva in
premogovniπtva Slovenije je æe tretjiË
zaporedoma potekalo v Fiesi. SreËa-
nje z zanimivimi strokovnimi tema-
mi vsako leto privabi veË udeleæen-
cev, tako da je bilo letos na posveto-
vanju, ki je potekalo 13. in 14. ok-
tobra, kar 74 udeleæencev.
Organizatorji pri izbiri tem sledijo
aktualnim strokovnim izzivom, ki so
posledica uveljavljanja novih pred-
pisov, ali pa strokovnim problemom,
ki se pojavljajo pri operativnem delu.
Prvi dan sreËanja, ki je bil namenjen
predvsem spremembam v zakonoda-
ji, je po uvodnem govoru predsedni-
ka Druπtva ekonomistov elektrogo-
spodarstva in premogovniπtva Slove-
nije, gospoda Vladimirja VaupotiËa
iz Savskih elektrarn Ljubljana, nov
energetski zakon predstavil direktor
Direkcije za oskrbo z energijo mag.
Marko SenËar. Tema je zaradi svoje
aktualnosti in πtevilnih sprememb,
ki jih prinaπa, izzvala vrsto vpraπanj,

ki so se potem nadaljevala πe po
izredno zanimivem predavanju prof.
dr. Marijana Kocbeka z mariborske
pravne fakultete o Zakonu o finan-
Ënem poslovanju podjetij. Vmes je
elektroenergetski sistem Slovenije v
luËi odpiranja trga predstavila Mojca
©panring iz EGS Maribor, s tem da
je bil poudarek predvsem na nase-
dlih investicijah.
Drugi dan sreËanja je bil namenjen
bolj strokovnim problemom, ki se
porajajo zaradi hitrosti sprememb v
poslovanju podjetij. Izzive, s kateri-
mi se sreËuje sodobni raËunovodja,
je v svojem predavanju opredelila
mag. Meta Duhovnik iz Slovenskega
inπtituta za revizijo, probleme elek-
tronskega poslovanja pa je na zani-
miv naËin udeleæencem posvetovanja
predstavil strokovnjak s tega po-
droËja, mag. Janez Topliπek.
Glede na πtevilne in hitre spremem-
be tako v zakonodaji kot v samem
naËinu poslovanja, s katerimi se eko-
nomisti sreËujemo v zadnjih letih, so
strokovna posvetovanja z aktualnimi
temami in moænostjo predstavitve
lastnih problemov ne samo zanimi-
va, ampak nujna.
JANEZ KERÆAN

ELEKTRO CELJE
SODELOVANJE PRI
AVTOCESTNEM PROGRAMU 
NA TROJANAH
Elektroenergetiki se pri svojem delu
pogosto sreËujejo z izvajalci del na
drugi infrastrukturi, z obseænim
avtocestnim programom pa so tak-
πna sreËanja πe zlasti pogosta s cestar-
ji, pa naj si gre za prestavitve daljno-
vodov ali zgolj potrebe po dodatnih
koliËinah elektriËne energije za ne-
moteno delo na gradbiπËih. Tako so
na odseku avtoceste Vransko-Blago-
vica predvideni πtirje dvocevni pre-
dori v skupni dolæini 12 kilometrov.
Glede na to, da so predori Trojane
na mejnem obmoËju distribucijskih
podjetij Elektro Celje in Elektro
Ljubljana, projekt predvideva osnov-
no napajanje predorov LoËica in Ja-
sovnik iz srednjenapetostnega omreæ-
ja Elektro Celje, predora Podmilj in
Trojane pa iz srednjenapetostnega
omreæja Elektro Ljubljana. Iz var-
nostnih razlogov projekt predvideva
dvostransko napajanje prihodnjih
transformatorskih postaj v predoru
preko povezovalnega visokonape-
tostnega 20 kV kablovoda. Trenut-
no projekt predvideva za potrebe
predorov v obratovanju koniËno
moË 647 kW. Osnovno napajanje
predorov iz celjske strani je naËrto-
vano po 20 kV daljnovodu iz RTP
110/20 kV Podlog. Po konËanih
pripravljalnih delih v septembru so
se zaËela izvajati dela na predorskih
ceveh in spremljajoËih objektih,
hkrati pa sta izvajalca GIZ Gradis in
SCT zaprosila za prikljuËno moË
gradbiπË v viπini 3800 kVA. Predvi-
deni Ëas obratovanja gradbiπË je od
12 do 30 mesecev. Da bi omogoËili
prikljuËitev gradbiπË in æeleno doba-
vo elektriËne energije in moËi, ne da
bi priπlo do veËjih motenj pri dobavi
elektriËne energije dosedanjim odje-
malcem na obmoËju Prebolda,
Vranskega in Tuhinjske doline s πir-
πo okolico, je Elektro Celje v smeri
Vransko preuredilo in okrepilo 20
kV daljnovod iz RTP 110/20 kV
Mozirje. Vsa rekonstrukcijska dela
in prevezave daljnovodov so bile
opravljene do dogovorjenega roka,
15. novembra letos. 
MARIJAN ÆUMER

TE-TOL
NOVA NALOÆBA 
NA NADZORNEM SVETU
Priprave na novo naloæbo z moËjo
200 MW elektriËne in 160 MW
ogrevne toplote v ljubljanski TE-
TOL se pospeπeno nadaljujejo. Kon-
Ëano imajo predinvesticijsko zasno-
vo, ki nakazuje dve moænosti finan-
ciranja objekta, ali z lastnim denar-
jem in poroπtvom dræave ali pa z
vkljuËevanjem zunanjih domaËih ali
tujih investitorjev, ob tem, da bi TE-
TOL imela poloviËni deleæ. Zani-
manje zunanjih partnerjev za to na-
loæbo je veliko. Omenjeno πtudijo
bo v kratkem obravnaval nadzorni
svet TE-TOL, ki naj bi podal smer-
nice za nadaljnje delo na tem projek-
tu. Po besedah Janeza Ruparja, vodje
projekta, pa soËasno delajo na pripra-
vi lokacijske dokumentacije, oprav-
ljajo predhodna dela pri gradnji po-
trebnega plinovoda in pripravljajo
dodatne πtudije za gradnjo daljnovo-
da oziroma kablovoda TE-TOL-
Polje- BeriËevo. V zaËetku prihodnj-
ega leta priËakujejo izdelano πtudijo
o vplivih omenjene naloæbe na okol-
je.
Predinvesticijska zasnova je za TE-
TOL podlaga za reπitev, kako se loti-
ti investicije. Samo reπitev pa bosta
morala dati lastnika, to je dræava in
mesto Ljubljana. Janez Rupar meni,
da bi morala biti dana Ëim prej, saj
bo drugaËe priπlo do zamude pri ure-
sniËevanju razvojnih naËrtov podjet-
ja, po katerih naj bi bil novi objekt
dokonËan do leta 2005, ko bosta
prenehala obratovati stara dva bloka.
MINKA SKUBIC

INFORMATIKA
ODSLEJ SODOBNEJ©I 
NA»IN KUVERTIRANJA       
V podjetju Informatika, d.d., so
pred kratkim nabavili novo raËu-
nalniπko vodeno kuvertirko, ki omo-
goËa sodobnejπi naËin kuvertiranja
raËunov za elektriËno energijo. Na-
bava stroja in ustrezne opreme, ki jo
proizvaja podjetje Kern iz ©vice, je
stala okrog 75 milijonov tolarjev.
Poleg tega so nabavili tudi nove
tiskalnike, ki jih proizvaja IBM (In-
foprint 3000). Kot je povedal Milan
Vidic, vodja sluæbe produkcije v
Ljubljani, so se za uvajanje sodob-

pod medijskim æarometom

Potem ko se je inflacija pri nas zadnji dve leti zmanjπevala,
je letos znova opaziti teænje njenega naraπËanja, saj so
inflacijske πtevilke do konca letoπnjega oktobra æe presegle
celoletni lanski izkupiËek. Tako so cene æivljenjskih
potrebπËin po zadnjem obraËunu, ki ga je opravil slovenski
statistiËni urad, oktobra æe bile za 6,6 odstotka viπje od
lanskih decembrskih, zgolj v oktobru pa so bile za 0,5
odstotka viπje kot mesec prej. Hkrati so bile tudi za 7,7
odstotka viπje od lanskih oktobrskih, ker pa je do konca leta
priËakovati πe nekaj podraæitev, bodo πtevilke ob koncu leta
verjetno πe viπje. Sicer pa smo letos najveËji podraæitveni
zalogaj zauæili prvi mesec po uvedbi davka na dodano
vrednost, ko so se cene zviπale za 1,7 odstotka. Potem so bili
odstotki podraæitev precej manjπi, Ëeprav strokovnjaki
opozarjajo, da vseh posledic uvedbe DDV-ja πe ni bilo
mogoËe upoπtevati.
Delo, 30.oktober

Med 15. januarjem in 15. aprilom prihodnjega leta bodo
popolnoma spraznili akumulacijsko jezero pri Mostu na
SoËi. V tem Ëasu bo ostal v njem samo naravni pretok vode,
saj bodo gradili odtoËni kanal za hidroelektrarno Doblar II.
Spraznitev jezera bodo izrabili tudi za njegovo temeljito
ËiπËenje, predvsem mulja in gramoza, ki se v njem po zaslugi
SoËe zelo hitro nabira. KoliËine proda namreË presegajo veË
milijonov kubiËnih metrov in jih je treba stalno
odstranjevati. Za akumulacijsko jezero, ta se razprostira od
mostu pod Selom do volËanskega mostu pri Tolminu, tudi
drugaËe skrbijo Soπke elektrarne, ki so doslej æe veliko truda
in denarja vloæile v ureditev njegove okolice.
VeËer, 4. november

V Sloveniji je povpreËna neto plaËa na zaposlenega
septembra znaπala 109.907 tolarjev, kar je za 0,6 odstotka
oziroma 638 tolarjev veË kot mesec prej. Iz dræavnega
statistiËnega urada so πe sporoËili, da je bila tako
septembrska plaËa v primerjavi z istim mesecem lani viπja za
9,9 odstotka. Sicer pa naj bi v letoπnjih prvih devetih
mesecih zaposleni v Sloveniji v povpreËju prejeli po 107.067
tolarjev plaËe, kar je za 8,6 odstotka veË kot v istem
primerjalnem obdobju lani.
Dnevnik, 16. november

Gosto sneæenje z moËno burjo na Primorskem jo je
predzadnji novembrski vikend precej zagodlo tudi
vzdræevalcem elektroenergetskega omreæja, saj so s snegom
obteæene drevesne veje med Ilirsko Bistrico in Podgradom
oziroma proti ©embijam potrgale elektriËne æice in tako
vzdræevalce Elektro Primorske prisilile, da so se kljub
teæavnim zimskim razmeram podali na sneg v odpravljanje
πkode. Glavne okvare jim je uspelo odpraviti æe isti dan,
takoj pa so se lotili tudi odpravljanja posledic divjanja burje
v smeri Ilirska Bistrica-ZabiËe-NovokraËina in na
Vipavskem, kjer pod udarci vetra niso popustile samo æice,
temveË tudi elektriËni drogovi. Iz drugih distribucijskih
podjetjih niso poroËali o veËjih izpadih daljnovodov,
vsekakor pa je æe prvi letoπnji sneg napovedal, da je ob
moËnem sneæenju in vetru tudi letos mogoËe na daljnovodih
priËakovati okvare, podobne tistim iz prejπnjih let.
Delo, 20. november

PRIREDIL BRANE JANJI∆
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nejπega sistema printanja in kuverti-
ranja odloËili predvsem iz naslednjih
razlogov: da bi zadostili zahtevam po
hitrem in kakovostnem opravljanju
storitev za delniπke druæbe elek-
trodistribucije; da bi sledili tehno-
loπkim zahtevam ob prehodu v leto
2000; da bi bili kos podvojenim
koliËinam raËunov po uvedbi davka
na dodano vrednost; da bi izkoristili
velike denarne prihranke pri poπtni-
nah (za posamezne porabnike elek-
triËne energije lahko hkrati kuverti-
rajo veË raËunov). Novo kuvertirko
so prviË uspeπno preizkusili 10. in
15. novembra, ko so za Elektro
Ljubljano in Elektro Gorenjsko pri-
pravili okrog 90.000 raËunov. Nato
je 20. novembra sledila bistveno
veËja runda, ko so za celotno elek-
trodistribucijo sprintali in vstavili v
kuverte okrog 600.000 raËunov. Ker
je treba pri tem delu premetati cele
gore papirja, se kljub sodobnemu
tehnoloπkemu procesu πe vedno po-
javljajo velike fiziËne obremenitve
ljudi (v konicah trikrat na mesec).
Ta problem bodo v Informatiki
skuπali reπiti z obËasno zaposlitvijo
ljudi preko ©tudentskega servisa ali z
delom drugih priloænostnih delav-
cev.
MIRO JAKOMIN

ELEKTRO LJUBLJANA
ZAMENJAVA
TRANSFORMATORJA V RTP
CENTER
V RTP 110/10 kV Center na Kot-
nikovi 9 v Ljubljani so v Ëasu od 8.
do 14. novembra zamenjali enega
izmed energetskih transformatorjev
110/10 kV moËi 31,5 MVA. Za-
menjavo so opravili z namenom us-
kladitve obratovanja RTP z uredbo o
hrupu v naravnem in æivljenjskem
okolju (Ur. l. RS πt. 45/ 95), saj je
bila raven hrupa, ki sta ga povzroËala
dosedanja transformatorja v noËnem
Ëasu, viπja od predpisanih vrednosti.
V Ëasu zamenjave ni bilo veËjih mo-
tenj pri odjemu elektriËne energije.
Vzrok za prekomerni hrup v RTP pa
bodo dokonËno odpravili z zamenja-
vo drugega transformatorja, in sicer
aprila 2000, kot je predvideno po
naËrtu.
VIOLETA IRGL

POSAVJE
NA POTEZI JE VLADA 
Kot so oktobra poudarili na okrogli
mizi o spodnjesavski problematiki v
Krπkem, je gradnja hidroelektrarn na
spodnji Savi potrebna s prostorske-
ga, ekoloπkega, vodnogospodarske-

ga, kmetijskega, energetskega in go-
spodarskega vidika. »lani strokovne
skupine Posavja so na podlagi raz-
prav in pobud z omenjene okrogle
mize oblikovali veË sklepov. Med
drugim so zapisali, da se mora vlada
RS Ëim prej odloËiti o naËinu grad-
nje HE na spodnji Savi, in sicer s
podelitvijo koncesije ali na drug
sprejemljiv naËin. Vlada mora naËr-
tovano gradnjo HE na spodnji Savi
ocenjevati z najπirπega vidika, tako
glede pozitivnih kot negativnih
uËinkov. Ob tem so vlado pozvali,
naj zagotovi koordinirano sodelo-
vanje vseh pristojnih ministrstev ter
potrebna finanËna sredstva za izdela-
vo vseh prostorskih izvedbenih aktov
(za vse predvidene HE na spodnji
Savi). »e vlada te naloge ne bo ures-
niËila v obojestransko usklajenem
roku, bo Posavje zaostrilo pogoje za
izkoriπËanje prostora. Poleg πe neka-
terih pobud (glede delovanja vlade
in strokovne skupine Posavja) so
predstavniki obËin Sevnica, Krπko in
Breæice predlagali vladi imenovanje
strokovne komisije za Savo, ki naj bi
bila sestavljena iz predstavnikov po-
sameznih ministrstev in Posavja.
Komisija naj bi usklajevala, vodila in
nadzirala dejavnosti v zvezi s pripra-
vami in gradnjo hidroelektrarn na
spodnji Savi.
Kot je videti, se rok za sklenitev kon-
cesijske pogodbe za gradnjo hidro-
elektrarn na spodnji Savi kar naprej
odmika. Najprej je bil govor o 23.
juliju, potem je bil rok za sklenitev
pogodbe podaljπan do konca okto-
bra, pred kratkim pa je bil napove-
dan nov dvomeseËni rok do konca
leta. Ob kroniËnem pomanjkanju
pravih informacij je bilo v zaËetku
novembra ponovno sliπati, da πe
vedno poteka usklajevanje tako ime-
novanih tehniËnih detajlov, in da
med vodilnimi udeleæenci pogajanj
za zdaj πe ni doseæeno soglasje o ceni
elektriËne energije. Kakor koli æe,
roka za sklenitev koncesijske pogod-
be ne bo mogoËe podaljπevati v
nedogled in bo vlada morala sprejeti
takπno ali drugaËno odloËitev.
MIRO JAKOMIN 

IZPADI ELEKTRIKE OGROÆAJO
PROIZVODNJO
Oktobra so na 2. seji upravnega
odbora GZS - ObmoËne zbornice
Posavja, ki je potekala v gostiπËu pri
Treh luËkah na SremiËu, poleg na-

povedi konjukturnih gibanj in plana
dejavnosti za leto 2000 podali tudi
informacijo o trenutnih energetskih
razmerah v Posavju. V razpravi je
bilo ponovno sliπati, da v Ëasu, ko si
Slovenija aktivno prizadeva za vstop
v Evropsko unijo, izpadi elektriËnega
toka ogroæajo obËutljive raËunal-
niπko vodene proizvodne procese v
posameznih podjetjih (zaradi tega
jim preti velika gospodarska πkoda). 
»eprav se æe dalj Ëasa pojavljajo ve-
like potrebe po zagotovitvi zanesljive
in kakovostne oskrbe z elektriËno
energijo, za zdaj πe ni priπlo do po-
trebnih investicijskih premikov. To
narekuje Ëlanom GZS-ObmoËne
zbornice Posavja πe bolj odloËno
zavzemanje za izboljπanje energet-
skih razmer na tamkajπnjem ob-
moËju. Tako so ponovno opozorili
na potrebo po gradnji RTP Krπko
400/110 kV. Projekt se trenutno
nahaja v postopku pridobitve grad-
benega dovoljenja. Kot je na sre-
Ëanju z gospodarstveniki v Novem
mestu dejala gospodarska ministrica
dr. Tea Petrin, bo vlada zagotovila
ustrezna sredstva za pripravo investi-
cije; ta objekt naj bi predvidoma
zaËeli graditi marca 2000. 
Sicer pa med stalne naloge posavske
gospodarske zbornice sodi tudi spre-
mljanje dogajanj pri reπevanju prob-
lematike naËrtovanih hidroelektrarn

na spodnji Savi. Na omenjeni seji so
predstavniki posavskega gospodarst-
va ponovno pozvali vlado RS, naj
vendarle æe sprejme takπno ali dru-
gaËno odloËitev o nadaljnji usodi ve-
rige spodnjesavskih hidroelektrarn,
saj je bilo Ëakanja æe veË kot dovolj.
MIRO JAKOMIN

ELEKTRO MARIBOR
ZAPLETENI POSTOPKI DU©IJO
INVESTICIJE
Problematika gradnje in posegov v
prostor na tujih zemljiπËih je zelo
pereËa tudi v delniπki druæbi Elektro
Maribor. Po besedah direktorja teh-
niËnega sektorja Martina BeliËa jim
lastniki zemljiπË najveËkrat dovolijo
graditi oziroma rekonstruirati elek-
troenergetski objekt na doloËenem
zemljiπËu (izdajo jim soglasje), noËe-
jo pa podpisati sluænostne pogodbe.
Razlogov za odklanjanje je veË: od
tega, da vknjiæba sluænostne pravice
v zemljiπko knjigo pomeni trajno
breme in s tem manjπa vrednost ze-
mljiπËa, pa do same poti do notarja,
ki jo mora lastnik opraviti za ove-
ritev sluænostne pogodbe. Pojavljajo
se tudi problemi sklepanja sluænosti
z lastniki zemljiπËa v primeru, ko je
vpisanih veË lastnikov, in z lastniki,
ki imajo zaËasno ali stalno prebi-

valiπËe v drugih krajih Slovenije ali
celo v tujini.
Do sprejetja Zakona o graditvi
objektov (ZGO-B) so v praksi za no-
ve trase elektroenergetskih omreæij
uveljavljali nenapisano pravilo, da
stojna mesta locirajo, Ëe je le mo-
goËe, na parcelne meje veË lastnikov
zemljiπË. S tem so racionalno pose-
gali v prostor, s Ëimer so se strinjali
tudi lastniki zemljiπË. Nasprotno pa
jih ZGO-B in teæave s sklepanjem
sluænostnih pogodb vodijo v nera-
cionalne posege v prostor. Na meji z
veË lastniki morajo namreË sklepati
veËje πtevilo sluænostnih pogodb, kar
jim pri reπevanju premoæenjskoprav-
nih odnosov povzroËa neprimerno
veËje teæave.
Sicer pa v delniπki druæbi Elektro
Maribor menijo, da so roki obravnav
posameznih vlog za pridobitev
upravnih dovoljenj na nekaterih
upravnih enotah predolgi. Dodatne
teæave jim je povzroËila tudi Uredba
o elektromagnetnem sevanju v na-
ravnem in æivljenjskem okolju
(Uradni list RS πt.70/96). V dolo-
Ëenih primerih jim izdelava stro-
kovne ocene podraæi objekt tudi za
eno tretjino, sevanje pa je minimal-
no glede na dopustne vrednosti.
Ker se veliko nejasnosti pojavlja med
razmejitvijo rekonstrukcij in vzdræe-
valnih del, bi bilo po besedah Mar-
tina BeliËa prav, da se ta problemati-
ka Ëimprej uredi s posebnimi pred-
pisi (opredeliti je treba, katera so
vzdræevalna dela po 2. odstavku 6.
Ëlena ZGO-B). Z zakonom oziroma
podzakonskim predpisom bi bilo
treba urediti tudi pravico dostopa do
obstojeËih elektroenergetskih objek-
tov za potrebe vzdræevanja, ki so bili
zgrajeni pred uveljavitvijo omenjene-
ga zakona. Sicer pa bi distribucijska
podjetja pri reπevanju te problema-
tike morala nastopati enotno in
vlado opozoriti na pereËo lastninsko
upravno problematiko. Poiskati bi
namreË morali enostavnejπe reπitve
pri urejanju dokumentacije za pose-
ge v prostor.
MIRO JAKOMIN

ELEKTRO CELJE
NISO ©E VSI DOMOVI
ELEKTRIFICIRANI   
Pred kratkim je sedemËlanska druæi-
na Krajnc iz Male Breze pri ©entru-
pertu vendarle dobila teæko priËako-▲
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vano elektriËno napeljavo. Kar Ëetrt
stoletja so si, kakor so vedeli in znali,
pomagali s sveËami in petrolejkami,
zadnji dve leti pa z agregatom, ki so
ga uporabljali samo za luË. Ko so po
dolgih letih prviË priægali elektriËno
luË, je v hiπi zavladalo veliko veselje.
Kako tudi ne! V prihodnje stoletje se
bodo vendarle podali tako, kot se
spodobi.
Ob tem dogodku smo se pozanimali,
kako je z drugimi neelektrificiranimi
gospodinjstvi na obmoËju podjetja
Elektro Celje. Po besedah Andreja 
»ernilogarja, vodje sluæbe obrato-
vanja in vzdræevanja, je trenutno
brez elektriËnega prikljuËka nasled-
nje πtevilo domov: 7 v PE Celje, 10 v
PE Krπko, 5 v PE Slovenj Gradec.
Kot je povedal, trenutno pri nobe-
nem od teh gospodinjstev ne poteka
elektrifikacija. Distributerji obiËajno
izvajajo tovrstna dela na pobudo
obËine, kjer se nahaja prizadeta hiπa.
Pri tem izdajajo elektroenergetska
soglasja v skladu s sprejetimi merili
in kriteriji. Stroπki za reπevanje teh
primerov se delijo na tri enake dele,
ki jih skupaj pokrijejo gospodinjst-
vo, obËina in delniπka druæba
Elektro Celje.
In πe naπ preblisk: V Ëasu prizade-
vanj za vkljuËitev Slovenije v Evrop-
sko unijo so nekatera gospodinjstva
πe vedno brez elektriËnega prikljuË-
ka. SveËe so res nepogreπljiv del ro-
mantiËne noËi, nikakor pa niso v
pretirano veselje ljudem, ki se borijo
za vsakdanje preæivetje. »e pristoj-
nim ministrstvom ni vseeno, kako
Slovenija vstopa v 21. stoletje in v
EU, bi se morala takoj dejavno
vkljuËiti v pospeπeno reπevanje te
problematike.
MIRO JAKOMIN

ELES
MINISTRICA NA OBISKU
Elektro-Slovenijo je konec oktobra
obiskala ministrica za gospodarske
dejavnosti dr. Tea Petrin. Najprej si
je z zanimanjem ogledala republiπki
center vodenja, nato pa se zadræala πe
na daljπem pogovoru z najoæjim vod-
stvom podjetja. Direktor Elesa dr.
Ivo BaniË je ob tej priloænosti mini-
strici podrobneje predstavil pomen
in vlogo Elesa kot prenosnega pod-
jetja in nacionalnega operaterja slo-
venskega elektroenergetskega sistema
ter jo hkrati seznanil tudi z nekateri-
mi najaktualnejπimi poslovnimi

teæavami, zlasti pri uresniËevanju
cenovne in investicijske politike. Kot
je poudaril, Eles zelo uspeπno sode-
luje tudi v πtevilnih mednarodnih
strokovnih organizacijah, ki so po-
membno izhodiπËe za zagotavljanje
enakopravnega poloæaja naπe dræave
na odprtem evropskem trgu ter
zagotavljajo prepoznavnost Slovenije
in njenega elektroenergetskega sis-
tema tudi v πirπih strokovnih krogih.
BRANE JANJI∆

PREDSEDSTVO SUDELA 
V LJUBLJANI
V prostorih Elesa na Hajdrihovi 2 v
Ljubljani je 5. novembra potekalo
zasedanje predsedstva SUDEL, to je
regionalne organizacije elektroener-
getskih sistemov Slovenije, Italije,
Avstrije, Hrvaπke, Bosne in Herce-
govine, Srbije, »rne gore, Make-
donije in GrËije. Obravnavana so
bila strokovna poroËila, kot so koor-
dinacija daljnovodnih zaπËit med
Avstrijo, Slovenijo, Hrvaπko in Itali-
jo, konfiguracija naËrtovanih pove-
zav Mediteranskega obroËa in po-
dobno. Osrednja pozornost tokrat-
nega sreËanja pa je bila namenjena
statusnim spremembam, ki jih terja-

jo nove razmere na odprtem evrop-
skem energetskem trgu, pri Ëemer
naj bi se tudi SUDEL po zgledu
krovne organizacije UCTE preobli-
koval v organizacijo prenosnih pod-
jetij. Poleg tega so Ëlani doloËili tudi
poglavitne smernice dela v prihod-
nje, govorili pa so tudi o moænostih
za ponovno povezavo jugovzhodne-
ga dela interkonekcije oziroma ob-
moËij Makedonije, Srbije in »rne
gore ter s tem tudi GrËije z osred-
njim delom. Gre za zelo zahtevno
nalogo, katere uresniËitev moËno
ovirajo velike organizacijske teæave
na obmoËju obratovalnega bloka
JIEL (Makedonija, »rna gora, Srbija
- Kosovo). UresniËitev naËrtov
SUDEL-a pa zavlaËuje tudi pomanj-
kanje finanËnih sredstev za obnovo v
vojni poπkodovanih in poruπenih
kljuËnih elektroenergetskih prenos-
nih objektov. Glede na to, da so raz-
mere delovanja elektroenergetskih
omreæij spremenjene oziroma glede
na to, da so na nekaterih obmoËjih
daljnovodne povezave πe vedno
prekinjene, bo treba izdelati obnov-
ljene naËrte rekonstrukcij, ki bodo
obravnavani tudi na zasedanjih
UCTE.
BRANE JANJI∆

110 KV DALJNOVOD 
PODLOG-LETU© PO NA»RTIH
Gradnja letoπnjega edinega novega
prenosnega daljnovoda, in sicer 11-
kilometrskega odseka 110 kV dalj-
novoda Podlog-Letuπ, poteka po
predvidenem planu in bo po besedah
vodje tega projekta Boruta Ver-
taËnika konËana πe letos. Gre za po-
memben odsek daljnovoda Podlog-
Mozirje, ki æe dolgo Ëaka na ures-
niËitev in bo mozirski dolini zago-
tovil dvostranskost napajanja oziro-
ma tamkajπnji industriji precej po-
veËal zanesljivost dobav elektriËne
energije. Od skupno 39 novih stoj-
nih mest je bilo v Ëasu naπega pogov-
ora postavljenih æe 29, opravljena pa
so æe bila tudi elektromontaæna dela
na pribliæno 3-kilometrskem odseku.
Kot smo zvedeli, so v sklepni fazi
tudi vsa gradbena dela, pri Ëemer gre
tudi za ureditev okolice daljnovod-
nih stebrov in potrebne gozdne
poseke. Hkrati z elektromontaænimi
deli pa poteka tudi nameπËanje
optiËnega kabla v OPGW tehniki in
potrebne telekomunikacijske opre-
me v vozliπËih Podlog in Mozirje.
Zaradi novega daljnovoda je bila
namreË nujna tudi preureditev RTP
Mozirje in Podlog, kjer se glavna
dela prav tako bliæajo h koncu, tako
da naj bi bili sredi decembra moæni
æe prvi zagonski in funkcionalni
preizkusi. Elesova investicijska ekipa
je skupaj z zunanjimi izvajalci
(nosilec del sta Dalen s podizvajalci
Dalekovodom (strojno in elek-
tromontaæna dela), Petonom (grad-
bena dela), Geoprojektom (globoko
temeljenje) in PAP-Telemtiko (spa-
janje optiËnega kabla in polaganje
uvodnih kablov v RTP-je)) tako na
dobri poti, da vsa dela konËa v na-
Ërtovanih rokih. Pri tem gre omeniti
tudi to, da hkrati z gradnjo potekajo
tudi cenitve in odplaËevanje odπkod-
nin v namene sluænosti, ki se niso
pokazale le kot zahteven upravni
postopek, ampak tudi kot precejπen
finanËni zalogaj.
BRANE JANJI∆
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rojekt postavitve dveh novih turbin s
po 114 MW poteka skladno s termin-
skim naËrtom in naËrtovano porabo
denarja. Po besedah mag. Draga Fabi-
jana so veËji del kljuËne opreme, kot so
turbine, generatorji, transformatorji in
redutorji, po izdelavi v tovarnah tudi
testirali in æe prepeljali na gradbiπËe.
Tako sta v Brestanici æe oba po 190-
tonska generatorja, eden od njiju æe
stoji na temelju. Prav tako so v TEB-u
æe reduktorji in transformatorji. Po ne-
kaj zapletih in Ëakanju turbin v koprski
luki pa je drugi teden novembra stekel
tudi prevoz obeh turbin.
flZa celotno investicijo, razen gradbene-
ga dela, je podpisana pogodba na kljuË z
ABB, kar pomeni, da je skrb pogod-
benega partnerja tudi prevoz turbin.
Zanj je najel italijansko podjetje Fagioli
in slovenski Transing, ki je bil tudi
organizator prevoza nuklearniπkih upar-
jalnikov. Zamuda pri prevozu je nastala
pri reviziji vloge za izredni prevoz.
Vendar pa ocenjujemo, da krajπa zamu-

da ne bo vplivala na zamudo pri posta-
vitvi celotne investicije, saj bi se v na-
sprotnem primeru TEB teæko izognila
obveznostim pokrivanja πkode,« je o
transportnem zapletu πe povedal direk-
tor TEB. Tudi gradbeniki hitijo z deli
za ograjo plinske termoelektrarne. Na
roke jim je πla tudi lepa jesen, saj so mo-
rali nadoknaditi manjπo Ëasovno zamu-
do, ki je nastala zaradi nepravoËasne
izdelave izvedbenih projektov. Za sled-
nje pa so bili vzrok kratki roki izvedbe
projekta. Doslej so v TE Brestanica za
postavitev novih turbin s predraËunsko
vrednostjo 155 milijonov mark zago-
tovili 143 milijonov mark, tako s tujimi
in domaËimi krediti kot kupnino, sred-
stvi iz proraËuna in lastnim denarjem.
©e vedno pa nimajo pokritih 12 mili-
jonov mark za naslednje leto.
flGlede na to, da predlog proraËuna za
naslednje leto ne vkljuËuje nobenih
sredstev za TEB, bi to lahko pomenilo,
da bi tik pred dokonËanjem projekt
celo ustavili. TEB sama ne more najeti
nobenega posojila, saj trenutne obez-
nosti do kreditodajalcev presegajo pet-
kratno vrednost podjetja. Prav tako po-
djetje samo ne more pokriti takega pri-
manjkljaja iz prihodka iz kupoprodajne
pogodbe,« je nadaljeval direktor Fabi-
jan. Povedal je πe, da upa, da se ne bodo
ponovile zgodbe iz nedavne preteklosti,
ko so se gradnje doloËenih projektov
zaustavile tik pred koncem, kar je dræavi
povzroËilo ogromno dodatnih stroπkov.
MINKA SKUBIC

ot ugotavljajo v vodstvu Sindi-
kata dejavnosti energetike, se je v
nekaterih podjetjih EES Slovenije æe
zaËel napovedani proces izloËevanja
stranskih dejavnosti. Po besedah
predsednika Franca Dolarja se po-
loæaj v zadnjem Ëasu zaradi odrivanja
sindikata na rob dogajanj zaostruje
in utegne sËasoma dobiti nevarne
razseænosti, Ëe se jim s pogajalskim
partnerjem ne bo uspelo dogovoriti
za razumne reπitve. StaliπËe Sindikata
dejavnosti energetike ostaja nespre-
menjeno: Z vsemi razpoloæljivimi
legalnimi sredstvi je treba zaπËiti
raven æe pridobljenih pravic delavcev
in zavarovati njihovo socialno var-
nost!
Ker pogovori s partnerjem o tej
problematiki πe niso konËani, v vod-
stvu SDE-ja zaradi korektnega rav-
nanja niso æeleli podrobneje sprego-
voriti o problemih v posameznih
elektrogospodarskih podjetjih. To
pa bodo nemudoma storili, kot so

zagotovili, Ëe bo zadeva zaπla v slepo
ulico. Sindikalisti namreË ne bodo
pristali na neke sploπne reπitve brez
ustreznih argumentov o tem, kaj, kje
in kako je treba izloËiti iz osnovnih
elektrogospodarskih dejavnosti. Ker
se je na hudi preizkuπnji znaπla so-
cialna varnost zaposlenih v vseh
delih energetskega sistema, SDE od-
loËno zahteva, da Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti takoj omogoËi
pripravo vseh potrebnih analiz o
ekonomski upraviËenosti namerava-
nih potez. V bistvu gre za to, da v
podjetjih na pobudo MGD-ja ob-
vezno pripravijo dodatne analize in
preverbe stranskih dejavnosti z vidi-
ka konkurence, cene in stroπkov.
SDE zahteva, da se problematika so-
cialne varnosti obvezno uredi s pod-
zakonskimi akti ali z ustreznimi po-
godbami.
Poloæaj se nevarno zaostruje tudi pri
reπevanju oziroma nereπevanju prob-
lematike druæbe Nafta Lendava.

Sindikat dejavnosti energetike je
sredi novembra naslovil na gospo-
darsko ministrico dr. Teo Petrin in
dræavnega sekretarja za energetiko
dr. Roberta Goloba zahtevo po ta-
kojπnjem sestanku. V pismu so med
drugim zapisali, da se druæabniπka
pogodba med lastnikoma (veljala je
do 30. avgusta 1999, pozneje pa je
bila podaljπana za dva meseca) ni
spoπtovala v celoti in da πe vedno ni
sprejeta reπitev za kratkoroËno in
dolgoroËno sanacijo Nafte Lendava.
Pogodba se je dosledno izvajala samo
na podroËju zniæevanja plaË, delavci
pa so kljub nezavidljivi situaciji od-
govorno in vestno opravljali svoje
delo.
Problemi se nadaljujejo tudi glede
nameravane revitalizacije TET in
sprejemanja zakona o zapiranju
RTH. V parlamentu so se med de-
lom poslancev spet pojavile dru-
gaËne teænje in usmeritve, ki v bistvu
ovirajo ali celo prepreËujejo uËin-
kovito reπevanje vpraπanja socialne
varnosti zaposlenih delavcev.
Pod okriljem Zveze svobodnih sindi-
katov Slovenije v tem trenutku po-
tekajo prizadevanja za zaπËito æe pri-
dobljenih pravic delavcev v okviru
priprav novega zakona o delovnih
razmerjih. Pri pripravi ustreznih
sprememb oziroma predlogov aman-
dmajev dejavno sodeluje tudi SDE.
Kot je pojasnil Franc Dolar, je vlada
na pritisk ZSSS vendarle popustila
in nekatere predloge svojih amand-
majev æe umaknila, kar v sindikatih
ocenjujejo kot pozitiven korak.
V zaostrenih razmerah pomeni svet-
lo toËko tudi sklenjeni dogovor med
vodstvom SDE in dræavnim sekre-
tarjem za energetiko o izplaËilu tako
imenovane boæiËnice v viπini 20.000
tolarjev za vsakega delavca. Ta po-
teza je vsekakor znamenje dobre
volje za korektno sodelovanje med
obema pogajalskima partnerjema.
Ne glede na to, pa v SDE-ju napove-
dujejo, da bodo odloËno nastopili, Ëe
prihodnji pogovori o zagotavljanju
socialne varnosti delavcev ne bodo
obrodili priËakovanih rezultatov. V
sindikalnem vodstvu menijo, da je
dr. Robert Golob sicer zelo naËelen
in trd pogajalec, vendar pa je spod-
budno, da ima v rokah potrebna
pooblastila in se korektno dræi tiste-
ga, kar se na pogajanjih dogovorijo.

MIRO JAKOMIN

BODO SINDIKALISTI
SPROÆILI OSTREJ©E
UKREPE?     
Dejstvo je, da gre sprejemanje odloËitev, ki so tesno povezane s
socialno varnostjo zaposlenih v energetskem sistemu Slovenije,
veËkrat mimo volje vodstva SDE. Kot je videti, se nekateri
problemi na osrednjih sindikalnih podroËjih nevarno
zaostrujejo. »eprav jih sindikalisti za zdaj z velikimi
prizadevanji na pogajanjih s predstavniki Ministrstva za
gospodarske dejavnosti πe obvladujejo, pa obstaja resna bojazen
in vpraπanje, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Se bo vladni partner
na pristisk SDE-ja vendarle zavzel za bolj pozitivne korake v
smeri zagotavljanja socialne varnosti delavcev ali pa bo sindikat
prisiljen sprejeti ostrejπe ukrepe?          

K P

SDE: Poloæaj se nevarno zaostruje
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Po septembrskem prevozu obeh uparjalnikov za NE Krπko je v
zaËetku novembra na pot iz Kopra proti Brestanici krenila
kompozicija s prvo turbino za novo investicijo v TE Brestanica.
Tristo ton teæka, 64 metrov dolga, 5,5 metra πiroka in 5,1
metra visoka kompozicija je potovala ponoËi. Do Ljubljane je
potovala po stari cesti in nadaljevala pot preko Celja, Rogaπke
Slatine, PodËetrtka, Bizeljskega, Krπkega do Brestanice.
Omenjena pot je bila izbrana zaradi viπine tovora, ki ga ni bilo
moË speljati pod nadvozi na avtocesti in zatem dolenjski
magistralki.

denar
ZA DOKON»ANJE?



nje. Vse tri teæave so bile povezane s
πtirimeseËno ustavitvijo petega bloka
med letoπnjim remontom poleti in
nujnostjo opravljenega dela in mon-
taæe prav v teh πtirih mesecih.
Uspeπna gradnja objektov v TE
©oπtanj v zadnjih letih, med katere
zagotovo sodi tudi Ëistilna naprava
bloka 4, ki je bila zgrajena v roku in s
predvidenimi sredstvi, je obveza tako
vodstva elektrarne kot pooblaπ-
Ëenega investicijskega inæeniringa, da
s to tradicijo nadaljuje. Sogovornika
soglaπata, da naËin njihovega dela
daje rezultate.
flPri nas smo pozorni na to, da so
projekti realno naËrtovani, da jih te-
koËe spremljamo in takoj ukrepamo,
Ëe je potrebno. Na gradbiπËu teden-
sko obravnavamo problematiko in-
vesticije, enkrat na mesec pa se ses-
tane projektni svet, v katerem so
direktor TE©-a, vodja projekta pri
CEE, direktor Rudisa, vodja projek-
ta pri Rudisu in pri Babcocku ter
predstavnik Babcocka. Projektni svet
pregleda skladnost poteka del s ter-
minskim planom in takoj ugotovi
vsa morebitna odstopanja ter pripra-
vi predloge za ukrepe oziroma re-
πitve,«je povedal Joæe Dermolj, ki je
prav tako uspeπno vodil gradnjo Ëi-
stilne naprave πtirice. Po njegovem
so za investicijo pomembni strokov-
no usposobljeni delavci, ki so dobro
organizirani. Pri CEE skrbijo, da
jedro skupine za ekoloπke investicije
ohranjajo in ga πirijo. Zavedajo se,
da je sistem za investicijo in finanËni
inæeniring v TE ©oπtanj, sami pa skr-
bijo za izvajanje projekta. Zelo
pomembno pa je, da se loti naloæbe
tisti, ki pozna vsebino dela in zna
projekt razËleniti na aktivnosti, kajti
le tisti, ki ve, kako poteka gradnja,
lahko predvidi pravi terminski plan
in prave akterje. Po Dermoljevih
izkuπnjah ima investitor nekatere
naloge, ki jih ne more prenesti na
noben inæeniring za izvajanje projek-
ta. Tako ne more biti uspeπen dober
investitor s slabim inæeniringom in
obratno. Miselnost, da sklenitev
pogodbe s tujcem na kljuË, ne
pomeni lastnega dela, je preæiveta, in
to v ©oπtanju upoπtevajo.

MINKA SKUBIC
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Ëistilna naprava TE© 5
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prilagajanja obstojeËih naprav novi
Ëistilni napravi so postavili πe nova
ventilatorja vleka in v celoti zgradili
nov transport pepela. S prehodom s
hidravliËnega na pnevmatski trans-
port bodo odpadle potrebe po veliki
koliËini vode in se zmanjπale obre-
menitve okolja. Uspeπno opravljena
opisana dela pomenijo, da bo za
prikljuËitev Ëistilne naprave na peti
blok naslednje leto potrebna le ne-
kajdnevna zaustavitev enote.
flV sklopu tega projekta reπujemo
tudi napajanje z elektriËno energijo
obeh Ëistilnih naprav, tako na Ëetr-
tem kot na petem bloku. Ker bosta
obe Ëistilni napravi za obratovanje
potrebovali moË dobrih 15 MW, je
treba do zaËetka obratovanja nove
Ëistilne naprave dokonËati objekt
lastne rabe z novim transformator-
jem. Nedavno tega smo zaËeli pro-
jekt priprave produkta, to je meπa-
nice gipsa in sadre, gradimo pa tudi
tretji pomoæni objekt, to je stavbo za
elektro opremo, v kateri bomo zaËeli
z montaæo opreme po novem letu,«
je povedal Joæe Dermolj. PrepriËan
je, da jih zima pri delu ne bo ovirala.
V lanski zimi so ob najviπjem snegu
za teden dni prekinili delo na grad-
biπËu. Letos pa bo glavni pogonski
objekt æe imel streho, tako da bodo
lahko opravljali montaæna dela na
suhem.

SPREMLJANJE PROJEKTA 
NA VSEH RAVNEH
Kljub Ëasovni in finanËni usklajenos-
ti del na gradbiπËu s terminskim
planom, pa vsa dosedanja dela le ni-
so πla kot po maslu. Glavni doba-
vitelj opreme, nemπki Babcock, jim
je povzroËil kar nekaj skrbi, in sicer s
projektiranjem elektrofiltrov. Ker je
bila menjava Ëasovno doloËena med
letoπnjim remontom, so morali za-
mudo pri projektiranju nadoknaditi
z intenzivnejπim delom pri gradnji in
montaæi. Nadalje je izvajalec del
Esotech s poveËano intenzivnostjo
dela na montaæi nadoknadil eno-
meseËno zamudo pri izdelavi loput,
saj je moral nemπki proizvajalec
popravljati napake, ki so nastale pri
njihovi izdelavi. Tretjo veËjo teæavo,
ki so jo tudi reπili v vsestransko zado-
voljstvo, so imeli s toplotno izolacijo
elektrofiltrov in dimnih kanalov. V
Ëasovno stisko sta jih spravila pre-
pozno naroËilo Rudisa in prevelik
zalogaj za izdelovalca Trimo, Treb-

Sredi naslednjega leta bo naπ
najveËji termoenergetski blok-
πoπtanjski peti blok - s 325 MW
ekoloπko saniran. Dela na Ëistilni
napravi gredo po naËrtu. Od
predvidenih 16 milijard tolarjev so
doslej porabili 11 milijard. V
takem sorazmerju je opravljeno
tudi delo pri razæveplevalni
napravi.

Po zagotovilu Jara VrtaËnika, dire-
ktorja TE© in Joæeta Dermolja,
vodje projekta pri CEE, ki opravlja
investicijski inæeniring pri tej naloæ-
bi, bodo glavna montaæna in investi-
cijska dela v pogonskem objektu
opravljena do konca maja naslednje-
ga leta, tako da bodo v zaËetku junija
lahko zaËele zagonske preiskuse.
Njuna zagotovila imajo podlago v
dosedanjem poteku del.
flHitrost zamenjave elektrofiltrov, ki
tudi sodi v sklop ekoloπke sanacije in
je bila opravljena med letoπnjim
remontom petice v πtirih mesecih, je
bila rekordna, saj obiËajno ta traja
veË kot pol leta. Hkrati s podrtjem
starih in postavitvijo novih elektro-
filtrov smo sanirali tudi dimnik in
hladilni stolp petice. Iz dosedanjih
podatkov je razvidno, da je bila sana-
cija obeh delov uspeπna. Za hladilni
stolp bodo podatki realnejπi pri nje-
govi maksimalni obremenitvi, ki jo
doseæe pri 35 stopinjah zunanje tem-
perature. V hladilnem stolpu smo
zamenjali vsa ekoloπko sporna az-
bestna polnila s plastiËnimi, prav
tako smo zamenjali tudi del kanalov
in lovilcev kapljic v prsiπËu,« pojas-
njuje letoπnja dela na obstojeËih
napravah, ki jih je bilo treba narediti
pred zagonom Ëistilne naprave, di-
rektor TE©-a.
Nova elektrofiltra imata za polovico
veËjo zmogljivost kot stara. V sklopu

zanimivosti

HRVA©KA
DOKON»ANA 400 KV
POVEZAVA Z MADÆARSKO

Hrvaπko elektrogospodarstvo je po dobrem
letu konkretnih del konËalo gradnjo 400 kV
povezave z Madæarsko, ki pomeni
pomembno novo pot za prenos elektriËne
energije iz Vzhodne v Zahodno Evropo.
Dræavi sta pogodbo o visokonapetostni
daljnovodni povezavi med Hevizom in
Æerjavincem podpisali æe sredi leta 1996,
za njeno uresniËitev pa je bilo treba
zgraditi ustrezni transformatorski postaji
in okrog 170 kilometrov 400 kV
daljnovoda, od tega sto kilometrov na
hrvaπki strani. Prenosne zmogljivosti
novega daljnovoda znaπajo 2 x 500 MW,
pri Ëemer naj bi po njem æe letos stekel
prenos elektriËne energije iz Ukrajine v
Italijo. V hrvaπkem elektrogospodarstvu
poudarjajo, da gre za najkrajπo povezavo
dveh evropskih interkonekcij, UCTE-ja in
CENTREL-a, in zgraditev pomembnega
energetskega koridorja, ki bo nedvomno
veliko prispeval k veËanju prenosne vloge
Hrvaπke v Evropi. Za zakljuËitev celotnega
projekta daljnovodne povezave vzhoda z
zahodom nameravajo na Hrvaπkem v
kratkem dograditi tudi daljnovod iz
Zagreba proti Reki, v naËrtih pa imajo tudi
okrepitev daljnovodnih povezav proti
Slavoniji in Dalmaciji. Sicer pa znaπa
vrednost omenjenega projekta povezave z
Madæarsko 80 milijonov mark.

AVSTRIJA
PODPISANA POMEMBNA
POGODBA Z ÆELEZNICO

Verbund je z avstrijskimi dræavnimi
æeleznicami ÷BB podpisal pomembno
petletno pogodbo o dobavi elektriËne
energije v skupni vrednosti 3,5 milijarde
πilingov. Verbund je omenjeni posel
pridobil v hudi tekmi z velikimi evropskimi
dobavitelji, saj so se zanj potegovali tudi
francoski EdF, πvicarski Atel in nemπki
EnBW. Pri odloËitvi za domaËega
dobavitelja naj bi imela odloËilno vlogo
fleskibilnost dobav, ugodna cena in tudi
dejstvo, da prihaja avstrijska elektriËna
energija iz okolju prijaznejπih virov. Sicer
pa avstrijske æeleznice na leto porabijo
okrog dve milijardi sto milijonov kilovatnih
ur elektrike, pri Ëemer pa tretjino oziroma
700 do 800 milijonov kilovatnih ur
zagotovijo iz petih lastnih hidroelektrarn.

V ©O©TANJU GRE 
PO NA»RTIH
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investicije v Elektro Ljubljani
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investicijskih projektih delniπke
druæbe Elektro Ljubljana smo po-
drobneje pisali v septembrski in ok-
tobrski πtevilki Naπega stika. O obseæ-
nih in zahtevnih nalogah priËa tudi
dejstvo, da v Elektro Ljubljani æe tretje
leto zapored uresniËujejo investicijski
plan v vrednosti okrog 3,5 milijarde
tolarjev. »eprav se zdi vsota visoka, je
treba poudariti, da nikakor ne zadoπËa
za pokritje vseh pereËih potreb po
kakovostni elektriËni energiji. Na po-
dlagi osnutka srednjeroËnega plana v
Elektro Ljubljani namreË ugotavljajo,
da bi morali na leto zagotoviti od pet
do do πest milijard tolarjev.
Za dosego viπje ravni oskrbe z elek-
triËno energijo sta zelo pomembni
nalogi πe zlasti sanacija slabih nape-
tostnih razmer ter revitalizacija distri-
bucijskih objektov in naprav, ki se jim
izteka æivljenjska doba. Pred vstopom
v Evropsko unijo bo treba porab-
nikom zagotoviti kakovostno elek-
triËno energijo v skladu z evropskimi
merili in standardi na tem podroËju.

soproizvodnja

ot je na tiskovni konferenci pred
slavnostno otvoritvijo plinske tur-
bine povedal mag. Janez Groπelj,
glavni direktor Energetike, sodi ljub-
ljanski daljinski sisitem ogrevanja po
prodani toploti med deset najveËjih
sisitemov na svetu. Kar 85 odstotkov

toplote odkupujejo od TE-TOL. S
pospeπeno gradnjo mreæe v zadnjih
letih jim je uspelo ukiniti za 500
MW lokalnih kuriπË z nizkimi dim-
niki, ki so najveËji onesnaæevalci
zraka.
Za novo 6 MW turbino so se v
Energetiki odloËili zaradi ekoloπkih
in ekonomskih razlogov. Njena moË
je naËrtovana za pokrivanje potreb
lastne rabe. Plinska turbina omogoËa
kar 84-odstotno izrabo primarnega
goriva, kar jo uvrπËa med najgospo-
darnejπe energetske naprave pri nas.
Naprava je stala milijardo 247 mili-
jonov tolarjev, od tega so 40 od-
stotkov zasluæili domaËi izvajalci in
dobavitelji. Plinska turbina bo na
leto proizvedla 50.000 MWh elek-
triËne energije, od tega bodo za last-
ne potrebe porabili 15.000 MWh,
ostalo pa bo odkupilo distribucijsko
podjetje Elektro Ljubljana. Proiz-
vedli bodo πe 40.000 MWh vroËe
vode in 85 tisoË ton tehnoloπke pare.
Z omenjeno proizvodnjo bo ener-

getika pokrila potrebe po elektriËni
energiji za okrog 5.000 gospodinj-
stev, po industrijski pari veË indus-
trijskim porabnikom ter topli vodi
za ogrevanje okrog 6.000 stanova-
njem. Po besedah svetovalca direk-
torja Jurija PavËiËa se bo naloæba
podjetju povrnila v πtirih letih.
Z novo naloæbo vstopa Energetika
na trg prodajalcev elektriËne energije
in ne samo njihovih kupcev. To
vlogo pa æelijo v prihodnje okrepiti,
saj naËrtujejo postavitev 100 MW
enote, ki bo v kombiniranem proce-
su proizvajala toplotno in elektriËno
energijo. S to enoto naËrtujejo, da
bodo nadomestili proizvodnjo toplo-
te iz obeh starejπih dveh kotlov ljub-
ljanske TE-TOL, ki bosta konËala
svojo proizvodno pot leta 2005.
Glede na to, da Energetika s 410 za-
poslenimi in letnim prihodkom 10
milijard tolarjev sodi med uspeπna
slovenska podjetja, nas je zanimalo,
kako ima lahko njihov glavni doba-
vitelj toplote TE-TOL æe vrsto let iz-
gubo. Direktor Janez Groπelj je od-
govoril, da izguba v TE-TOL ni na
toplotnem delu, temveË pri proiz-
vodnji elektriËne energije. S TE-
TOL imajo podpisan dogovor o na-
bavi toplote in na tej podlagi tudi
plaËujejo prevzeto toploto. Pripravlja
pa se nova pogodba, ki bo urejala
dolgoroËne odnose in naj bi bila
podpisana do konca leta.
Za mnenje na omenjeni odgovor
smo vpraπali πe Angela BrπËiËa, di-
rektorja TE-TOL. Dejal je, da v
omenjeni pogodbi niso zajeti vsi
stroπki in da TE-TOL, ki proda 90
odstotkov vse proizvedene toplote in
pare Energetiki, posluje z izgubo
tudi na toplotnem delu. Lani so pri-
pravili za podpis novo pogodbo, z
njeno vsebino se Energetika ne strin-
ja in zavlaËuje njen podpis. Edino,
kar imajo reπeno, je plaËevanje pre-
moga.
Na vpraπanje, kaj pomeni postavitev
100 MW enote v ©iπki za razvojne
naËrte TE-TOL, ki tudi naËrtuje po-
staviti plinsko turbino s 200 MW,
pa je direktor TE-TOL odgovoril,
da naËrti Energetike niso zadovoljivo
nadomestilo za zamenjavo starih
dveh blokov in da bi bil po letu
2015, ko naj bi v Mostah konËali s
proizvodnjo na podlagi premogovne
tehnologije, prostor na slovenskem
trgu za obe turbini.

MINKA SKUBIC

LETOS MALA,
KMALU VELIKA 

Letoπnjo jesen je Energetika Ljubljana, oskrbnik mesta z vroËo
vodo, paro in zemeljskim plinom, priredila slavnostno odprtje
prve plinske turbine za soproizvodnjo toplote in elektriËne
energije pri nas. ZaËetek delovanja 6 MW turbine sovpada s
40-letnico daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane, v katerem je
na 189 kilometrov dolgem toplotnem omreæju prikljuËenih veË
kot 50.000 odjemalcev toplote s prikljuËno moËjo 1100 MW.
Do leta 2005 naËrtujejo v ©iπki postaviti plinsko turbino s 
100 MW moËi.

K O

turbina K BOLJ©I ZANESLJIVOSTI
NAPAJANJA PORABNIKOV
ELEKTRI»NE ENERGIJE NA
OBMO»JU LJUBLJANE BO

ZELO PRISPEVALA RTP
110/10 KV ÆALE

(PREDRA»UNSKA VREDNOST
ZNA©A 690 MILIJONOV

TOLARJEV). NA LOKACIJI RTP
35/10 KV MOSTE, KJER SE JE

ÆIVLJENJSKA DOBA NAPRAV
ÆE IZTEKLA, SO PRED

KRATKIM ZGRADILI NOV
NADOMESTNI OBJEKT. V

NASLEDNJIH FAZAH BO
SLEDILO VGRAJEVANJE

PRIMARNE IN SEKUNDARNE
OPREME ZA 110 KV IN 10 KV

STIKALI©»I.

LJUBLJANA POTREBUJE
VI©JO RAVEN 
V delniπki druæbi Elektro Ljubljana se πe posebej
ukvarjajo z reπevanjem pereËe problematike
zagotavljanja uËinkovite oskrbe na obmoËju Ljubljane.
Kot je znano, je glavno mesto z vidika zahtevnosti
porabnikov elektriËne energije razmeroma slabo
napajano. V podjetju so pripravili veË ustreznih reπitev, s
katerimi bodo zagotovili bolj uËinkovito pokrivanje
naraπËajoËih potreb porabnikov, seveda le, Ëe bo v ta
namen zagotovljeno dovolj finanËnih sredstev. Za veËjo
zanesljivost napajanja Ljubljane bo imela velik pomen πe
zlasti RTP 110/10  kV Æale. 

oskrbe
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naloge so v bistvu usmerjene na kon-
Ëno fazo, to je na 1. januar 2003, ko
naj bi zaËel delovati notranji in
zunanji trg elektriËne energije.

POTREBNO JE SODELOVANJE,
NE KONKURENCA 
Dr. Robert Golob, dræavni sekretar
za energetiko, je na seji GIZ distri-
bucije elektriËne energije izrazil za-
dovoljstvo, ker se distributerji zave-
dajo pomena obseænih sprememb, ki
jih prinaπa novi energetski zakon.
Menil je, da morajo distributerji
sami prevzeti pobudo pri uveljav-
ljanju teh sprememb. Pri tem se mo-
ra vseh pet distribucijskih podjetij
dogovoriti za sodelovanje in ne za
medsebojno konkurenco. Gre za ze-
lo zahtevne priprave za træno poslo-
vanje, za opredelitev in organiziranje
posameznih dejavnosti in za usposa-
bljanje zaposlenih za delo v novih,
zahtevnejπih razmerah.
Ob tem je dr. Golob opozoril na-
vzoËe direktorje, da je realno pri-
Ëakovati le eno podjetje za upravljan-
je distribucijskega elektroenergetske-
ga omreæja in jim priporoËil, da Ëim
prej zaËnejo s pripravami za ustano-
vitev takega podjetja. Ministrstvo za
gospodarske zadeve v tem Ëasu

pripravlja dejavnosti za zaËetek izo-
braæevanja za usposabljanje za delo v
razmerah odprtega trga elektriËne
energije. To izobraæevanje bo pote-
kalo v veË fazah in ne bo omogoËalo
vkljuËitve vseh zainteresiranih, zato
naj podjetja izkoristijo tudi druge
moænosti usposabljanja na tem po-
droËju.
Sicer pa je dr. Golob πe pojasnil, da
merila za financiranje nasedlih inves-
ticij πe niso dokonËno izdelana, nika-
kor pa ne bodo vkljuËevala stroπkov
nekaterih investicij v elektrodistri-
buciji, ki se bodo zato pokrivala z
maræo za uporabo distribucijskega
omreæja.
Po razpravi so Ëlani GIZ distribucije
elektriËne energije sprejeli veË skle-
pov glede prioritetnih nalog dis-
tribucijskih podjetij glede uveljav-
ljanja energetskega zakona, termin-
skega plana dejavnosti pri izvajanju
posameznih faz energetskega zakona,
oblikovanja delovnih skupin za pri-
pravo strokovnih podlag za uvelja-
vitev posameznih spremememb ter
programa dela za leto 2000.
MIRO JAKOMIN

priprave distributerjev na træne razmere

ktobra so na 2. redni seji skup-
πËine Gospodarskega interesnega
zdruæenja distribucije elektriËne
energije obravnavali doloËila ener-
getskega zakona, ki se nanaπajo na
elektrodistribucijsko dejavnost. Sre-
Ëanja so se poleg direktorjev javnih
elektrodistribucijskih podjetij udele-
æili tudi predstavniki Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.
Ludvig Sotoπek, predsednik skup-
πËine GIZ distribucije elektriËne
energije, je v uvodnem delu pred-
stavil nekatere poglavitne znaËilnosti
nove zakonodaje. Energetski zakon
regulira postopen prehod distribucij-
ske dejavnosti iz dosedanjega mo-
nopolnega poloæaja v træne razmere
izvajanja te dejavnosti. Odpiranje
trga elektriËne energije bo potekalo v
treh fazah, v vsaki od njih pa bodo
morala distribucijska podjetja izpel-
jati zahtevne spremembe na po-
droËjih organiziranosti, izvajanja in
razmejevanja trænih od reguliranih
dejavnosti, stroπkovne transparent-
nosti posameznih dejavnosti ter se
usposobiti za uspeπno nastopanje na
odprtem trgu elektriËne energije.

Za izpeljavo posameznih faz zakona
so doloËeni zelo kratki roki. V ob-
dobju do 15. aprila 2000 so zaËrtane
naslednje dejavnosti: vlada bo dolo-
Ëila upravljalce omreæij in organiza-
torja trga; distribucijsko in prenosno
omreæje se bo oblikovalo v dve loËe-
ni dejavnosti; soËasno bodo potekale
priprave na raËunovodsko loËitev
trænih od reguliranih dejavnosti (to
je tudi osnova za nadaljnje lastnin-
jenje); vlada bo ustanovila Agencijo
za energijo.
Poleg tega so zelo pomembni πe na-
slednji datumi: Do 15. oktobra 2000
morajo upravljalci prenosnega in dis-
tribucijskega omreæja predloæiti sis-
temska obratovalna navodila. Do 15.
aprila 2001 zaËne delovati orga-
nizirani trg elektriËne energije za
slovenske proizvajalce; odjemalci
elektriËne energije, ki presegajo pri-
kljuËno moË 41 kilovatov na enem
odjemnem mestu, nastopajo kot
upraviËeni odjemalci (lahko si izbira-
jo svojega dobavitelja). Do 15. okto-
bra 2001 si morajo imetniki energet-
skih naprav in omreæja pridobiti
energetsko dovoljenje. Omenjene

O

Kot je povedal Franc Leskovec, sve-
tovalec direktorja za tehniËne zadeve,
je gradnja razdelilnih transforma-
torskih postaj 110 kV in interpolacija
transformatorskih postaj s srednje na
nizko napetost kontinuiran proces. V
Elektro Ljubljani na leto povpreËno
rekonstruirajo in dogradijo 0,8 RTP
110/SN kV in vgradijo okrog 100 TP
SN/0,4 kV. UresniËevanje teh nalog
je potrebno zaradi dotrajanosti elek-
troenergetskih naprav in zaradi pove-
Ëanja porabe elektriËne energije obsto-
jeËih odjemalcev ter prikljuËevanja
novih. Problemi, ki so povezani s po-
trebami zagotavljanja zanesljive oskrbe
z elektriËno energijo, so pereËi πe zlasti
na obmoËju Ljubljane, ki je z vidika
zahtevnosti porabnikov ta hip razme-
roma slabo napajana. K boljπi energet-
ski oskrbi mesta bodo pripomogli
predvsem naslednji projekti: Izgradnja
razdelilne transformatorske postaje
110/10(20) kV Æale namesto dotra-
jane RTP 35/10 kV Moste na isti lo-
kaciji. NaËrtovana gradnja novega dis-
tribucijskega centra vodenja (DCV)
bo zelo prispevala k veËji kakovosti
napajanja odjemalcev elektriËne ener-
gije tako v mestu Ljubljana kot na
celotnem preskrbovalnem obmoËju
Elektro Ljubljane.
Zanesljivejπe napajanje mesta Ljublja-
na pomeni 110 kV povezava TE TO
Ljubljana - RTP 110/10(20) kV Polje
- RTP 400/220/110 kV BeriËevo,
katere gradnjo pripravlja Eles. V
Elektro Ljubljani pa naËrtujejo dogra-
ditev severne ljubljanske zanke z zgra-
ditvijo 110 kV povezave RTP Polje -
RTP Æale. Z navedenimi dograditva-
mi je povezana tudi dograditev in
rekonstrukcija RTP 110/10(20) kV
Polje.
Poleg tega v Elektro Ljubljani v bliænji
prihodnosti naËrtujejo tudi dograditev
juæne ljubljanske zanke 110 kV s po-
vezavo RTP 110/10(20) kV ViË in
RTP 110/10(20) kV Polje. S to zgra-
ditvijo bo zagotovljeno zanesljivejπe
napajanje RTP ViË in RTP Polje ter
omogoËena prikljuËitev nove RTP na
juæni strani mesta, kjer se intenzivno
πiri trgovska dejavnost. Ob tem πe
omenimo, da je treba objektu RTP
110/10 kV ©iπka zagotoviti rezervno
povezavo, kar je prav tako pomembno
za zagotavljanje zanesljivejπega napa-
janja mesta Ljubljane. Kako bo ta po-
vezava izvedena, pa je odvisno od raz-
voja industrije na obmoËju Litostroja
in Viæmarij. 
MIRO JAKOMIN

NAREKUJEJO SKUPEN
NASTOP DISTRIBUCIJE
Energetski zakon uvaja bistvene novosti na vseh energetskih
segmentih, πe posebej drastiËne spremembe pa se obetajo na
podroËju distribucijske dejavnosti, kjer je treba izvesti dodatno
lastninsko preoblikovanje. Distribucijska podjetja se morajo v
izredno kratkih rokih pripraviti na odpiranje trga elektriËne
energije, ki bo potekalo v treh fazah. Ob tem morajo Ëim prej
opraviti dodatno izobraæevanje strokovnjakov za delo in
poslovanje v spremenjenih trænih razmerah gospodarjenja.
Omenjenim dejavnostim bodo podredili tudi tiste naloge, ki so
jih æe pred leti opredelili kot skupne na ravni Gospodarskega
interesnega zdruæenja distribucije elektriËne energije. 

Novosti

PO BESEDAH LUDVIGA SOTO©KA, PREDSEDNIKA GOSPODARSKEGA INTERESNEGA ZDRUÆENJA DISTRIBUCIJE
ELEKTRI»NE ENERGIJE, »AKAJO DISTRIBUCIJO PO SPREJEMU ENERGETSKEGA ZAKONA ZELO ZAHTEVNE NALOGE, SAJ
JE TREBA SPREJETI VELIKO ©TEVILO PODZAKONSKIH ENERGETSKIH AKTOV. PRI NJIHOVI PRIPRAVI NAJ BI DEJAVNO
SODELOVALI STROKOVNJAKI IZ VSEH ELEKTRODISTRIBUCIJSKIH PODJETIJ. NA TEM PODRO»JU BO GOSPODARSKO
INTERESNO ZDRUÆENJE DISTRIBUCIJE ELEKTRI»NE ENERGIJE PREVZELO AKTIVNO VLOGO PRI ZASTOPANJU
POGLAVITNIH INTERESOV IN KOORDINACIJI VSEH NALOG (FUNKCIJO KOORDINATORJA JE PRED KRATKIM PREVZEL
ALOJZ SAVIOZZI). SKUPNA DISTRIBUCIJSKA PRIZADEVANJA BO TREBA V PRVI FAZI ZASTAVITI ©E ZLASTI PRI
LO»EVANJU TRÆNEGA IN REGULIRANEGA DELA DEJAVNOSTI. PRI TEM NAJ BI DISTRIBUCIJSKO POSLOVANJE UREDILI
TAKO, DA BO TRANSPARENTNO (ZAGOTOVITI PREGLED SREDSTEV IN STRO©KOV). ZA URESNI»ITEV TE NALOGE BODO
DELOVNE SKUPINE ZA POSAMEZNA PODRO»JA V OKVIRU GOSPODARSKEGA INTRESNEGA ZDRUÆENJA DISTRIBUCIJE
ELEKTRI»NE ENERGIJE PRIPRAVILE PREDLOGE POSAMEZNIH PODZAKONSKIH AKTOV.   

ktobra so se na skupπËini GIZ distribucije
elektriËne energije dogovorili, da so prioritetne
naslednje naloge elektrodistribucijskih podjetij pri
uveljavljanju energetskega zakona: dogovor o
strateπkih ciljih javnih podjetij za distribucijo
elektriËne energije; zavzemanje za okrepljeno vlogo
GIZ distribucije elektriËne energije pri
uresniËevanju strateπkih ciljev; opredelitev
elektrodistribucijske energetske dejavnosti po
energetskem zakonu; uskladitev poslovanja tako, da
so træne in regulirane dejavnosti raËunovodsko
loËene; priprava strokovnih argumentov za
odloËitev vlade o tem, da so obstojeËa javna
podjetja za distribucijo elektriËne energije
upravljalci elektrodistribucijskih omreæij in
dobavitelji elektriËne energije za odjemalce, ki niso
upraviËeni odjemalci; priprava sistemskih
obratovalnih navodil; priprava podlag za
oblikovanje uredbe vlade o pogojih za licenco za
opravljanje energetskih dejavnosti; program
izobraæevanja in usposabljanja delavcev
distribucije elektriËne energije za poslovanje v
razmerah odprtega trga elektriËne energije.

o
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πe ne bodo v mnoæiËni funkcionalni
uporabi, z njimi pa se æe nakazujejo
smeri razvoja merilne tehnike v
naslednjem tisoËletju.

TEÆNJE PO DEREGULACIJI
TRGA SO NEIZPROSNE
O moænostih uvajanja sodobnih sis-
temov za upravljanje z elektriko smo
se pred kratkim pogovarjali tudi z
Andrejem Jesenkom, vodjem inæe-
niringa v kranjskem podjetju Iskra-
emeco, ki je proizvajalec sistema za
merjenje, registracijo ter daljinski
prenos in centralno obdelavo podat-
kov o pretokih energije. Kot je po-
vedal, na tem podroËju dobro sode-
lujejo z elektrodistribucijskimi pod-
jetji, saj obstaja pripravljenost za po-
stopno uvajanje sodobnih tehnoloπ-
kih sistemov; v nekaterih podjetjih
æe potekajo pilotski projekti.
Kot je znano, se na svetovnem trgu
elektriËne energije æe veË let pojavlja-
jo teænje po deregulaciji. Gre za za-
misel, po kateri lahko porabniki
kupijo elektriËno energijo pri cenov-
no najugodnejπem ponudniku. Ta
zamisel se je zaËela najprej uveljav-
ljati v Ameriki, zatem na ©vedskem,
v Veliki Britaniji, Avstraliji in dru-

god; na to pot pa sedaj stopa tudi
Slovenija, ki svojo zakonodajo in re-
gulativo prilagaja evropskim nor-
mam.
Podjetje Iskraemeco za potrebe pro-
stega trga izdeluje πtevce ter druge
naprave in programsko opremo
(AMR sistem). Osnova sodobnega
sistema upravljanja z elektriko je
vsekakor πtevec, ki zagotavlja prenos
podatkov z impulzi ali pa na digita-
len naËin. Poglavitne prednosti da-
ljinskega odËitavanja in krmiljenja
πtevcev so predvsem v laæjem in aæur-
nem odËitavanju πtevcev (brez stroπ-
kov terenskega pobiranja podatkov)
ter v dvosmerni komunikaciji, kar
pomeni ob nadgradnji sistema moæ-
nost daljinskega krmiljenja porab-
nikov, vkljuËno z moænostjo izklap-
ljanja neplaËnikov elektriËne energi-
je. Poleg tega ta sistem omogoËa dis-
tributerjem, da z meritvami laæje od-
krivajo toËke v elektro omreæjih, kjer
prihaja do prevelikih izgub oziroma
kraje energije. Na podlagi tega sis-
tema bi v prihodnje te pojave lahko
bistveno omejili.
Novi energetski zakon omogoËa
konËnemu porabniku (nad 41 kW

prikljuËne moËi) moænost proste
izbire dobavitelja. Imeti pa mora
seveda primerno opremljeno meril-
no mesto, kar z drugimi besedami
pomeni πtevec ali veË πtevcev z do-
datnimi napravami, predvsem tele-
komunikacijskimi. Tako opremljeno
merilno mesto omogoËa obema (do-
bavitelju in porabniku elektriËne
energije), da preko instrumenta
dinamiËnih tarif dosegata boljπe
ekonomske uËinke. 
V tem trenutku, ko energetski zakon
πe ni polno zaæivel, poudarja Andrej
Jesenko, je teæko predvideti razplet
dogodkov na dereguliranem trgu
energije v Sloveniji ter drugod po
svetu. Vsekakor pa so najveËji sve-
tovni proizvajalci merilne opreme in
sistemov, med katere sodi tudi
Iskraemeco, na te izzive dobro pri-
pravljeni.

MIRO JAKOMIN

Z

MED IZZIVI 
IN TVEGANJI 
V strokovnih krogih elektrodistribucije menijo, da pomeni
sprejem novega evropsko naravnanega zakona o energetiki pravo
malo revolucijo tudi za merilce elektriËne energije. V minulem
obdobju je bilo podroËje merilnih naprav preveË zapostavljeno,
sedaj pa se v zavesti ljudi, ki odloËajo o prednostnih nalogah
investiranja, vendarle porajajo pozitivni premiki. Kako so
distribucijska podjetja trenutno pripravljena na velike izzive in
tveganja? Kako na moænosti za uvajanje sodobnejπih oblik
upravljanja z elektriËno energijo gledajo v kranjskem podjetju
Iskraemeco?

a strokovno pojasnilo o prob-
lematiki merjenja elektriËne energije
v luËi novega energetskega zakona
smo zaprosili Matjaæa GlaviËa,
vodjo delovne skupine za meritve na
ravni GIZ distribucije elektriËne
energije. Kot je poudaril, je za
strokovnjake s tega podroËja zelo
pomembno, da temeljito razmislijo,
kakπne izzive in tveganja pred njih
postavlja deregulacija trga elektriËne
energije, kako naj si pridobijo πe
boljπe zaupanje pri porabnikih elek-
triËne energije, in s Ëim naj jih
prepriËajo, da so kakovosten poslov-
ni partner, ki jim lahko v danem
trenutku ponudi korektno informa-
cijo oziroma ustrezen servis. 
V Sluæbi za meritve elektriËne ener-
gije pri delniπki druæbi Elektro Lju-
bljana v novejπem Ëasu namenjajo
uvajanju novih tehnologij na podro-
Ëju merilnih sistemov πe posebno
pozornost. Ker ti zahtevajo dokaj za-
htevna specialistiËna znanja, so stro-
kovnjaki organizirani po posameznih
projektnih skupinah, v katerih sode-
lujejo poleg njihovih inæenirjev tudi
zunanji sodelavci, predvsem iz vrst
proizvajalcev merilne opreme. RdeËa
nit vseh projektov je poleg stalnega
spremljanja porabe elektriËne energi-

je oziroma komunikacijskega medija
tudi seznanjanje in ugotavljanje
zadovoljstva porabnikov elektriËne
energije z novostmi, ki jih omogoËa
πtevec z integrirano flinteligenco«. Ta
πtevec z moænostjo pregleda po-
datkov na strani porabnika elek-
triËne energije pa je le eden izmed
elementov sistema AMR (daljinsko
odËitavanje in krmiljenje πtevcev), ki
se testira na nekaj lokacijah. Drugi
pomembni elementi so prenosne
poti, naprave za zajemanje ter pro-
gramska oprema na strani dobavite-
lja elektriËne energije. Ta sistem je
vsekakor zanimiv za πirπi krog porab-
nikov na ravni gospodinjstev, saj
zajema zelo razvejane nekonven-
cionalne prenosne poti, ki temeljijo
na prenosu podatkov po obstojeËem
nizkonapetostnem elektriËnem o-
mreæju in na dvosmernem prenosu
podatkov po obstojeËem dvosmer-
nem televizijskem kabelskem omre-
æju (CaTv omreæje).
Prenos po obstojeËem omreæju PLC
(Power Line Carrier) je zaradi
dejstev, kot so lastniπtvo prenosnega
medija (kablov), cenovne dostopnos-
ti realizacije prenosov, prenosnega
medija v vsaki zgradbi, odloËilen pri
razmisleku o nadaljnjih gibanjih raz-

voja kot primarnega medija. Zaradi
relativno kratkih razdalj prenosa in
omejenosti na nizkonapetostno stran
transformatorja se πtevËni podatki
zbirajo v koncentratorju podatkov,
od tod pa se preko zmogljivejπih me-
dijev (telefon, GSM) prenesejo do
dobavitelja. Ta pilotski projekt se
trenutno uspeπno uresniËuje na
lokaciji Senoæeti pri Ljubljani. 
Naslednji projekt, pri katerem se
izvajalci ukvarjajo s prenosom po
CaTv omreæju (Æirovnica, zanj skr-
bijo gorenjski distributerji), je hi-
trejπi in zanesljivejπi in omogoËa
hranjenje tako imenovanega flload
profila« na merilnem mestu. Ima pa
naslednje pomanjkljivosti: do meril-
nega mesta je treba poloæiti koaksial-
ni kabel, cena najema prenosa ni
znana, vse zgradbe oziroma stano-
vanja nimajo CaTv prikljuËka. Gle-
de na to, da je vse veË uporabnikov
internetnih storitev, saj je ta prenos-
na pot dosegljiva preko streænika s
ustrezno programsko opremo, meni-
jo, da obstaja interes odjemalcev tudi
za spremljanje porabe elektriËne
energije (projekt Grosuplje). Sicer pa
vsi omenjeni projekti jutri verjetno

Priloænosti

skraemeco, d.d., je tretji najveËji
proizvajalec πtevcev elektriËne
energije v Evropi. Vse veË izdela
tudi naprav in sistemov za
merjenje in upravljanje energije v
industrijskih in elektroenergetskih
sistemih. Te naprave izpolnjujejo
najstroæje zahteve glede merilnih
lastnosti in kakovosti izdelave, ki
jo predpisujejo mednarodni
standardi, hkrati pa sledijo tudi
razvoju industrijskega
oblikovanja. Iskraemeco namenja
πe posebno pozornost razvoju in
proizvodnji okolju prijaznih
izdelkov.

MATJAÆ GLAVI», 
VODJA DELOVNE SKUPINE 
ZA MERITVE 
NA RAVNI 
GIZ DISTRIBUCIJE.

ANDREJ JESENKO, VODJA INÆENIRINGA 
V KRANJSKEM PODJETJU ISKRAEMECO. 
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dnevnih nalog in zagotavljanja do-
loËil tehniËnih predpisov povzroËajo
rastlinam in æivalskim prebivalcem
teh obmoËij. 
Zato je zelo pomembna racionalna
naravnanost pri krËenju gozdov, prav
tako pa tudi ustrezna koπnja grmovne
vegetacije. Na to okoljevarstveniki
venomer opozarjajo in pri tem pou-
darjajo, da so grmovni habitati eden
izmed zelo ogroæenih æivljenjskih
prostorov ptic v Sloveniji. Dejstvo je,
da so se ohranili veËinoma na ob-
moËjih, kjer zemljiπËa niso ekonom-
sko pogojena oziroma primerna za
kmetijstvo, med takπna pa v veliki me-
ri sodijo prav daljnovodne trase.
Tovrstna grmiπËa pod daljnovodi
pomenijo zelo pomemben æivljenjski
prostor predvsem vrstam ptic, ki so
eksistenËno odvisne od grmovja, saj
drugod ne morejo æiveti. Med temi
grmiËaricami so tudi vrste, ki so
ogroæene v evropskem prostoru in je
njihov obstoj za naπo dræavo πe toliko
pomembnejπi. Med takπne sodijo Pi-
sana penica, Rjavi srakoper in Pros-Kapljica jutranje rose neæno polzi

po rumenozelenih pernatih listiËih
πvigavske praproti, meglice se lenob-
no vlaËijo od orlovke mimo srπaja,
od podlesnice do glistovnice, gnez-
dovnice in peruπa, lesketajoËi utrinki
prvih prebujajoËih se æarkov obsijejo
srebrni pajËolan rokaviËastega pajka,
æe se sliπi Ëivkanje predramljajoËih
laËnih ptiËjih mladiËev, striæenje uπes
dolgouhcev, zehanje ponoËnjaπkih
lisic, πviganje veveric, ko nenadoma
vse obnemi, nastopi trenutek popol-
ne tiπine in negibnosti, kar prekine
moËno πkripajoËe pokanje, æviæganje
po zraku in ropotajoË padec na tla,
ko vzdræevalci daljnovodnih koridor-
jev podrejo drevo, ki je ogroæalo ob-
ratovanje daljnovoda. 
Uporabniki elektriËne energije pa se
prebudijo iz noËnega sna in priægejo
luËi, vklopijo brivnike in suπilnike,
pristavijo lonËek za kavo, se prebuja-
jo ob zvokih radijskih aparatov, ne
da bi se zavedali, da je ravno pred
nekaj trenutki podrto drevo prepre-
Ëilo, da zjutraj niso ostali brez nepo-
greπljive elektrike. 
Takπnih daljnovodnih tras, ki pote-
kajo po gozdnih povrπinah, ima sa-
mo Eles preko tisoË kilometrov, πe
nekajkrat veË pa distribucijska pod-
jetja. Zato je zelo pomembno, da
vzdræevalci teh tras upoπtevajo posle-
dice, ki jih pri izpolnjevanju vsako-

▼

PRIHODNOSTJE 
V SOÆITJU 
Vzdræevalci daljnovodnih tras sodijo med tiste, ki se pri svojem
delu pogosto sreËujejo z naravo in njenimi prebivalci. Med
najpogostejπa sreËanja zagotovo sodijo sreËanja s pticami, ki si
bliæino daljnovodov ali pa kar daljnovodne stebre rade jemljejo
za svoja domovanja.

z naravo



2928

cije, glavni proizvodni program pa
zajema spojni pribor, prenapetostno
in tokovno zaπËito, odvodnike pre-
napetosti, visokonapetostne varoval-
ke, opremo za samonosilni kabelski
snop in v zadnjem Ëasu tudi opremo
za polizolirne vodnike ter srednje-
napetostne cinkoksidne odvodnike
prenapetosti v silikonskem ohiπju.
Skratka, proizvodni spekter je zelo
πirok in obsega kar okrog 2.900 raz-
liËnih izdelkov, kar zahteva veliko
znanja in nenehno spremljanje
sodobnih tehnologij. Zato v podjetju
veliko vlagajo v izobraæevanje kadrov
in razvoj, kar pa posredno pomeni
tudi precej stroπkov, ki jih je teæko
pokriti na omejenem in ozko speci-
aliziranem domaËem trgu. Po bese-
dah Janeza Perdiha doma najbolj so-
delujejo z Elektro Ljubljano, Ëeprav
imajo dobre poslovne stike z vsemi
distribucijskimi podjetji, za katere
pogosto pripravljajo tudi predsta-
vitve in izobraæevanja, povezana z
uporabljanjem novih izdelkov. Zave-
damo se, poudarja Janez Perdih, da
lahko v hudem konkurenËnem boju
uspemo le z nenehnim spremljanjem
potreb kupcev in kakovostnimi te-
hniËno dovrπenimi izdelki, pri Ëemer
pa so problem majhne serije, ki teæ-
ko pokrivajo visoke razvojne stroπke.

Mehanika Trbovlje, d. d., je tako
praktiËno prisiljena prodajati na
druge trge, kjer nastopajo prek za-
stopnikov. Zaradi vse bolj zaostrene-
ga konkurenËnega boja pa namera-
vajo v prihodnje ustanavljati tudi
meπana podjetja, ki imajo veË moæ-
nosti za pridobitev poslov na do-
maËih razpisih. Tako naj bi ob pod-
pori makedonskega elektrogospodar-
stva æe s prvim januarjem 2000
zaËelo delovati meπano podjetje v
Skopju, ki naj bi skrbelo za trge na
obmoËju Makedonije, Kosova, Alba-
nije, Bolgarije, TurËije in GrËije.
Pogovore o podobnih podjetjih pa æe
imajo tudi s hrvaπkimi in bosanskimi
partnerji. Æe dobrih 40 let sodelujejo
tudi z nemπkim podjetjem Drie-
scher, s katerim imajo sklenjeno po-
godbo o komercialnem in tehniË-
nem sodelovanju. Ta obsega zasto-
panje Mehanikinih izdelkov na trgih
NemËije, Italije in »eπke ter prodajo
Driescherjevih na obmoËju dræav
nekdanje Jugoslavije in Madæarske.

STALNO SPREMLJANJE
KAKOVOSTI
Zelo moËna konkurenca in velika
ponudba sorodnih izdelkov od Me-
hanike Trbovlje, d. d., zahtevata ne

samo razvoj novih tehnologij, tem-
veË tudi zagotavljanje visoke kako-
vosti izdelkov. To nenehno preverja-
jo v mednarodnih in domaËih inπti-
tutih, kar drugaËe reËeno pomeni, da
so vsi njihovi izdelki testirani v skla-
du z veljavnimi evropskimi standardi
za to podroËje (IEC, DIN in podob-
nimi) ter tudi opremljeni z ustrezni-
mi certifikati, ki potrjujejo kakovost.
Del prizadevanj za stalen nadzor ka-
kovosti pomeni tudi letoπnja precej-
πnja posodobitev domaËega preizku-
πevaliπËa, v katerem lahko po novem
opravljajo tudi A-teste prenapetost-
nih odvodnikov po mednarodnih
standardih. Gre za pomembno pri-
dobitev, s katero v Mehaniki niso le
prihranili denarja, potrebnega za
preizkuπanje v zunanjih ustanovah,
temveË so si zagotovili tudi moænosti
za nenehno bedenje nad kakovostjo.
Sicer pa, kot je poudaril Janez
Perdih, v podjetju upajo, da so si s
takπno poslovno filozofijo postavili
solidne temelje za prihodnost, ki
drugaËe za domaËa proizvodna pod-
jetja, πe posebej na obmoËju Zasavja,
ni ravno roænata.

BRANE JANJI∆

na obisku pri poslovnih partnerjih

nik, ki so na seznamu evropskih ogro-
æenih ptic. V omenjenem grmiËevju
poleg stalnih æivalskih prebivalcev
gnezdi, se prehranjuje in ustavlja pri
selitvi tudi veË kot trideset vrst najra-
zliËnejπih vrst ptic, ki bogatijo naπo
deæelo. Pri tem naravovarstveniki
poudarjajo, da odstranjevanje grmov-
ne rasti pod daljnovodi ni naravo-
varstveno sporno, seveda Ëe ga oprav-
ljamo vsake tri do πtiri leta in zunaj
gnezditvenega obdobja, to je v jesen-
sko zimskem Ëasu. Z upoπtevanjem
teh dejstev je zagotovljeno ohranje-
vanje grmiπË in hkrati zagotovljena
tudi zahtevana obratovalna varnost
daljnovodov. Ne nazadnje varuje
tovrstne ptice tudi slovenski Zakon o
varstvu narave in πtevilne mednarodne
konvencije ter listine.
Vzdræevalci daljnovodov pa ne ravna-
jo obzirno le v neposrednih odnosih z
naravo, kot so denimo posamezni pri-
meri sreËanj s strupenimi kaËami,
zbeganimi jeleni, pa tudi z nepredvid-
ljivimi divjimi praπiËi, temveË skrbijo,
da Ëim manj πkode povzroËajo tudi z
objekti, ki jih je razvoj tehnike vsilil v
nekdanjo naravno idilo. Tako je vse
veË daljnovodnih stebrov antikoro-
zijsko zaπËitenih z okolju prijaznimi
zaπËitnimi sredstvi, v odtenkih RAL
6003, ki so usklajeni z naravnimi bar-
vami in so tudi nestrupena za æivali.
©e bolj izrazit primer medsebojne
soodvisnosti elektroenergetike in na-
rave pa bi lahko pomenila priprava
umetnih gnezdiπË, predvsem za πtor-
klje na obmoËjih, kjer so tovrstna
gnezdiπËa na dimnikih in lesenih dro-
govih æe stoletja krajevne znaËilnosti.
Iztrebki πtorkelj in sorodnih ptic so
namreË æe mnogokrat povzroËili iz-
pade daljnovodov. Primerno zavaro-
vanje lokacij nad izolatorskimi veriga-
mi in umetno prirejena gnezdiπËa na
tistih delih konstrukcij daljnovodov,
kjer bi bilo iztrebljanje nenevarno, bi
prav gotovo izloËilo neljube izpade,
pticam pa hkrati zagotovilo bivanje
na stebrih, ki jim v te namene zelo us-
trezajo. O tem predlogu simbioze
daljnovodov s krajevnimi zraËnimi
lepoticami bi bilo treba razmisliti.
Omenjeni naËini ËiπËenja daljnovod-
nih tras in upoπtevanje doloËil gozd-
nega reda ter skrb za prilagajanje
daljnovodnih stebrov in njihove oko-
lice naravnim æivljenjskim razmeram
so zagotovo pot, ki elektrogospo-
darstvu tudi v prihodnje zagotavlja
æivljenje v soæitju z naravo. 
SRE»KO LESJAK

ehanika Trbovlje, d.d., je po-
djetje z dolgoletno tradicijo, saj njeni
zaËetki segajo v davno leto 1952. Bo-
gate izkuπnje iz preteklosti so leta
1992 prenesli v delniπko druæbo, ki
danes zaposluje 200 delavcev in na
leto ustvari za deset milijonov mark
prometa. Pribliæno 35 odstotkov iz-
delkov podajo na domaËem trgu,
kjer so njihov glavni odjemalec dis-
tribucijska podjetja, 40 odstotkov
proizvodnje izvozijo na trge nekdan-
je Jugoslavije in vzhodoevropskih
dræav, preostanek pa prodajo na tr-
gih dræav Evropske unije, Azije in
Afrike. Kot nam je povedal direktor
druæbe Janez Perdih, je njihova
proizvodnja usmerjena v izdelavo
kompletnih naprav za krmiljenje in
varen ter zanesljiv prenos elektriËne
energije, pri Ëemer je seveda konËni
cilj zagotovitev socialne varnosti
zaposlenih in dolgoroËno optimizi-
ranje dobiËka, kar pa glede na træne
razmere v Sloveniji nikakor ni enos-
tavna naloga. Dejstvo je namreË, da
domaËi trg ni ravno velik, poleg tega
pa nanj moËno pritiskajo tudi velike
svetovne druæbe, kot sta denimo
ABB in Raychem, ki imata glede na
mnoæiËno proizvodnjo veliko niæje
proizvodne stroπke. V Mehaniki
Trbovlje, d.d., smo zato, pravi Janez

Perdih, πe toliko bolj ponosni, da
nam je uspelo zagotoviti evropsko
raven kakovosti in evropsko primer-
ljive rezultate, pri Ëemer je naπa æelja,
da bi postali eden glavnih proizvajal-
cev elektriËnih naprav za distribucijo
in v prihodnjih letih πe poveËali
deleæ tehnoloπko zahtevnih proizvo-
dov.

V OSPREDJU VLAGANJE 
V ZNANJE
Kot æe reËeno, je dejavnost Mehani-
ke Trbovlje, d.d., v prvi vrsti namen-
jena zadovoljevanju potreb distribu-

BREZ NENEHNEGA
RAZVOJA NI 

M

Ob vse hujπi tuji konkurenci so domaËa proizvodna podjetja æe
prava redkost. »e pa gre pri tem πe za podjetje, ki prihaja iz
Zasavja in pogumno sledi sodobnim tehnoloπkim spoznanjem, je
to πe toliko bolj vredno.

prihodnosti

Sodobno preizkuπevaliπËe je
razdeljeno na visoko in
nizkonapetostni del. V prvem
je na voljo napetostni udarni
generator z energijo 4,4 kJ pri
obliki vala 1,2/50 in amplitudi
do 500 kV, generator
izmeniËne napetosti do 220 kV
in tokovni generator z
amplitudo toka do 200 kA pri
standardnih oblikah vala.
Tokovni generator je
konfiguriran tako, da na njem
lahko generirajo tudi tokovne
impulze dolgega trajanja in ga
lahko uporabljajo tudi za
preizkuse prenapetostnih
odvodnikov. V
nizkonapetostnem delu
laboratorija, kjer lahko
generirajo enosmerne tokove do
1000 A in izmeniËne tokove do
3000 A pri napetostih do 80 V,
pa opravljajo preizkuse
spojnega materiala in talilnih
vloækov.
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namreË omogoËajo tudi veËje pasov-
ne πirine in s tem viπje podatkovne
hitrosti, teoretiËno vse do nekaj 10
Gbit/s znotraj ene celice.Vendar pa
so viπje radijske frekvence tudi bolj
obËutljive za morebitne ovire na poti
radijskega signala, kot so drevesa in
zgradbe, kakor tudi za vremenske
ovire, kot so na primer gosta megla,
gosto sneæenje ali gost deæ.
Princip delovanja πirokopasovnih
brezæiËnih dostopov je v tem, da se
postavijo ena ali veË baznih postaj z
baznimi antenami, na viπjih objektih
v gosto naseljenih urbanih naseljih
oziroma industrijskih obmoËjih,
tako da se sektorsko pokrijejo z ra-
dijskim signalom tista obmoËja, ki
so potencialno zanimiva za træenje
telekomunikacijskih storitev. Bazne
postaje se med sabo poveæejo preko
hrbteniËnega omreæja, tako da je
omogoËen hiter prenos podatkov
med posameznimi lokacijami.
Na strani uporabnika, ki je zaintere-
siran za prikljuËitev na operaterjevo
digitalno omreæje, se instalira manjπa
oddajno-sprejemna antena in NIU
vmesnik (Network Interface Unit),
ki omogoËa prikljuËitev na lokalno
omreæje uporabnika. Seveda je za ne-
moteno delovanje zveze pogoj optiË-
na vidljivost z baznimi antenami, za-
radi æe prej omenjenih obËutljivosti
radijskega signala visokih frekvenc.
V konkretnem Elesovem pilotskem
projektu gre za naprave Newbridge -
MainStreetXpress 36170, ki so in-
stalirane na baznih postajah in zdru-
æujejo v eni napravi dve funkciji, ki

sta zelo pomembni predvsem z vidi-
ka træenja telekomunikacijskih stori-
tev. Ena od funkcij je æe prej opisani
relativno enostavni brezæiËni dostop
do uporabnikov, kar je v veËini
primerov tudi cenovno ugodnejπe od
gradnje kabelskih privodov po urba-
nih naseljih, druga pomembna
funkcija naprav MainStreetXpress
36170 pa je ta, da so obenem tudi
ATM stikalniki. 
ATM (Asynchronous Transfer Mo-
de - asinhroni prenosni naËin) teh-
nologija se namreË v svetu telekomu-
nikacij vse bolj uveljavlja kot vodilna
veËstoritvena tehnologija, ki podpira
zlivanje sedanjih in prihodnjih
telekomunikacij v poslovnem svetu z
razliËno kakovostjo storitev. Tako je
omogoËen hkraten prenos zvoka,
podatkov in videa preko istega
omreæja. Prav zaradi svoje veËsto-
ritvenosti je ATM tehnologija zelo
primerna za integracijo LAN in
WAN omreæij, za katere je bilo do
sedaj znaËilno, da so bile v njih upo-
rabljene dokaj razliËne tehnologije.
Podobno se kaæe ATM tehnologija
tudi kot najprimernejπa tehnologija
za hrbteniËna omreæja, pri prenosu
IP (Internet Protocol) prometa, ki v
zadnjem Ëasu zelo naraπËa in se lahko
uporablja kot samostojna tehnologi-
ja hrbteniËnih omreæij ali pa v kom-
binaciji s SDH omreæjem, kar je tudi
najprimernejπe za Eles.
Princip ATM tehnologije je, kot æe
ime pove, v asinhronem naËinu pre-
nosa, kar pomeni, da je ves promet
razbit na manjπe pakete, imenovane

tudi flcelice«, ki jih ATM stikalnik
poπilja ali zadræuje v odvisnosti od
gostote mreænega prometa. Tako je
celoten telekomunikacijski sistem
maksimalno izkoriπËen, ne glede na
velikosti prenosa, obenem pa to
omogoËa operaterju dokaj enostavno
obraËunavanje prometa, ki temelji
na πtetju celic. Prav tako je zelo enos-
tavno tudi dodeljevanje razliËnih
podatkovnih hitrosti, saj ATM sti-
kalnik doloËenemu uporabniku
poπilja v promet le doloËeno πtevilo
celic, ki ustreza dogovorjeni pasovni
πirini oziroma podatkovni hitrosti.
Obe omenjeni lastnosti, tako obra-
Ëunavanje prometa, kakor tudi do-
deljevanje pasovne πirine, potekata
enostavno - programsko - v nadzor-
nem centru operaterja. 
Sodelavci sluæbe za naËrtovanje in
obratovanje telekomunikacijskega si-
stema ter sluæbe za vzdræevanje
telekomunikacijskega sistema smo si
s tem projektom pridobili pomemb-
ne izkuπnje in znanje pri tovrstnih
novih tehnologijah.

ROBERT LOGAR

ot je verjetno znano veËini bral-
cev, ki jih zanimajo telekomunikaci-
je, je Eles v zadnjih nekaj letih
zgradil visoko zmogljivo (hitrosti do
622 Mbit/s) in razpoloæljivo digital-
no omreæje, ki ga trenutno sestavlja
veË kot πtirideset vozliπË z napravami
SDH (Synchronous Digital Hierar-
chy - sinhrona digitalna hierarhija)
in so med seboj povezana preko svet-
lovodnih zank. Svetlovodno in SDH
omreæje se stalno dograjujeta, ravno
v tem Ëasu pa potekajo dejavnosti za
nadgraditev doloËenih SDH vozliπË
na podatkovno hitrost 2,4 Gbit/s, s
Ëimer se bodo odpravila nekatera oz-
ka grla v digitalnem omreæju. Po-
trebe po digitalnem prenosu podat-
kov namreË izredno hitro naraπËajo,
tako znotraj Elesa, kot tudi v sloven-
skem prostoru. Ker bo Eles kot do-
ber gospodar svoje rezerve v teleko-
munikacijskem sistemu ponudil tudi
na trgu telekomunikacijskih storitev,
se kaæe velika potreba po dostopu do
zunanjih uporabnikov, kot so po-
nudniki internet storitev, kabelski
operaterji, banke, trgovska podjetja,
druga veËja podjetja, in podobno.
Dostop do potencialnih zunanjih
uporabnikov je mogoËe izpeljati s
pomoËjo optiËnih ali elektriËnih ka-
belskih privodov oziroma s pomoËjo
radijskih mikrovalovnih zvez. V zad-
njem Ëasu pa se v svetu zelo uveljav-
ljajo tudi razliËni πirokopasovni brez-
æiËni dostopi (Broadband Wireless
Access), ki delujejo na razliËnih ra-
dijskih frekvencah, od nekaj GHz pa
vse do 60 GHz. Visoke frekvence

©IROKOPASOVNI BREZÆI»NI
ATM DOSTOP
V septembru smo v Elesu skupaj s strokovnjaki Smartcoma in kanadskega
proizvajalca Newbridge uspeπno izvedli pilotski projekt πirokopasovnega brezæiËnega
ATM dostopa. To je hkrati tudi prvi takπen projekt podjetja Newbridge v Evropi, ki
deluje na veËtoËkovni omreæni povezavi resniËnega uporabnika, to je velikega
trgovskega podjetja Emone obala Koper.

K

omenjenem pilotskem projektu sta bili postavljeni dve bazni postaji, in sicer
ena v Ljubljani in ena v Kopru, ter tri uporabniπke, od tega dve v Ljubljani
in ena v Kopru. Oba ATM stikalnika na baznih postajah sta preko
svetlovodov povezana na Elesovo SDH omreæje na 155 Mbit/s nivoju med
Ljubljano in Koprom. Podatkovna hitrost, z uporabo ene ARIC 
(ATM Radio Interface Card) kartice na bazni postaji, je lahko do 41 Mbit/s
(TDMA pri spektralni πirini 36 MHz), vendar je v tej hitrosti vsebovana tudi
interna komunikacija med napravami. Z dodajanjem ARIC kartic se
podatkovna hitrost ustrezno seπteva v odvisnosti od njihovega πtevila.
Podatkovna hitrost na uporabniπki strani je lahko na NIU enoto do 10
Mbit/s, vkljuËno z interno komunikacijo naprav.
Bazne antene sevajo v enem sektorju radialno 90° in na razdalji do 
5 kilometrov s centralno frekvenco 28 GHz, medtem ko so uporabniπke
antene zelo ozko usmerjene, pribliæno do 2° .  

v
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po eden iz ©K22-Nadzemni vodi
(avtorja dr. F. Jakl, A. Jakl), iz ©K34-
ZaπËita in avtomatika (avtorji mag.
M. Zavrπnik, dr. Denis –onlagiÊ,
dr. Dali –onlagiÊ), iz ©K35-Komu-
nikacije in daljinsko upravljanje (av-
torji mag. V. MoËnik, J. AmbroæiË,
J. Zavaπnik, M. Mohar, A. Vene) in
iz ©K39-Obratovanje in vodenje
elektroenergetskih sistemov (avtorja
dr. B. Tovornik, dr. Dali –onlagiÊ).
Vsi referati so bili ugodno sprejeti.
Na sploπno je bilo na konferenci
zanimanje za predstavljene referate
izredno veliko. V sekciji za nadzem-
ne vode je bil predstavljen referat, ki
obravnava problematiko termiËne
obremenljivosti vodnikov pri nad-
zemnih vodih. V zadnjem desetlet-
nem obdobju je v svetu pa tudi pri
nas vse bolj zaznana zamisel vpeljave
monitoringa termiËne obremen-
ljivosti vodnikov v elektroenerget-
skih prenosnih, pa tudi v distribuci-
jskih sistemih. Z ustreznim moni-
toringom se v realnem Ëasu doseæe
boljπi pregled nad stanjem elek-
triËnih obremenitev prenosnih vo-
dov na ravni celotnega elektroener-
getskega sistema, kar vodi k varnej-
πemu in zanesljivejπemu obratovanju
prenosnega sistema kot celote. Z
vpeljavo monitoringa je omogoËena
veËja in boljπa izkoriπËenost zlasti
obstojeËih vodov, ob dejstvu stalne-
ga naraπËanja porabe elektriËne ener-
gije, ki z druge strani zahteva v siste-
mu ustrezne ukrepe. Med te sodi
gradnja novih energetskih proizvod-
nih, prenosnih in distribucijskih
objektov ter njihove razliËne obnove
oziroma posodobitve. Seveda je tre-
ba vse te aktivnosti izpeljati pravo-
Ëasno, da se tako izognemo ne-
vπeËnostim, ki so v nasprotnem pri-
meru neogibne in se odraæajo v obli-
ki redukcij ali nekontroliranih iz-
padov elektriËne energije. Poviπanje
dopustne temperature vodnikov za-
radi joulske toplote poslediËno vpli-
va na poveËanje povesov in s tem na
zmanjπanje varnostnih viπin oziroma
razdalj. Na stopnjo obratovalne za-
nesljivosti daljnovoda vpliva tudi
neelastiËno raztezanje vodnikov. V
strokovnem svetu je to znano kot
teËenje vodnikov (tudi lezenje vod-
nikov ali flcreeping«efekt), ki se k
prejπnjemu efektu superponira in se
izraæa v obliki dodatnih poveËanih
povesov. Poviπane temperature po-
vzroËajo tudi pospeπeno staranje ma-
teriala in s tem vplivajo na skrajπanje

æivljenjske dobe vodnikov. Vse to je
treba upoπtevati za skladen razvoj in
optimalno obratovanje elektroener-
getskega sistema kot celote. 
V sekciji za koordinacijo izolacije v
elektroenergetskih sistemih je prof.
SadoviÊ prikazal uporabo prena-
petostnih odvodnikov, montiranih
neposredno na stebrih daljnovodov,
ki sluæijo kot vitalen element za
koordinacijo izolacije nadzemnega
voda in hkrati tudi za visokon-
apetostno opremo v stikaliπËih. Po-
sebno zanimivi so rezultati oprav-
ljenih analiz uporabe takπnih pre-
napetostnih odvodnikov na kom-
paktiranih izvedbah daljnovodov,
kakrπni se v svetu æe naËrtujejo in v
praksi tudi æe izvajajo. Gre za najso-
dobnejπe daljnovode, kjer z uporabo
linijskih prenapetostnih odvodnikov
dosegamo bistveno boljπe perfor-
manse preskoËnih karakteristik nad-
zemnih vodov v primerjavi z nad-
zemnimi vodi standardnih izvedb.

KONFERENCO SPREMLJALE
TUDI ZANIMIVE PREDSTAVITVE
Generalni sponzor letoπnje konference
BH Komiteja CIGRE v Neumu je bil
Energoinvest iz Sarajeva v sodelovanju
z drugimi sponzorji iz Bosne in
Hercegovine in tujine. Med temi so
JP Elektroprivreda BiH, JP PTT BiH,
mesto Sarajevo, Dalekovod iz Zagre-
ba, Siemens, ABB, Iskraemeco, Tec-
tra, VAE-Vest Agder Energiverk Nett

iz ©vedske in Schneider Electric iz
Francije. VeË podjetij je na posebnem
oddelku predstavilo svoje najnovejπe
izdelke. Tako je denimo Dalekovod iz
Zagreba predstavil svoj najnovejπi
proizvodni program in pripadajoËo
infrastrukturo s podroËja daljnovodne
tehnike, od daljnovodne opreme do
izvedbe gradbenih in montaænih del
na teh objektih. Prikazan je bil tudi
zanimiv najnovejπi katalog obesne,
spojne in druge opreme tega podjetja,
ki ga priporoËamo vsem, ki se s to
dejavnostjo neposredno ukvarjajo.
Siemensovi strokovnjaki z Dunaja in
Erlangena pa so z izredno dovrπeno
vizualizacijo pripravili predavanja na
temo deregulacijskih procesov na
podroËju trga elektriËne energije z
naslovom flDeregulation in the
Energy Market: Generation, Tran-
smission, Distribution, Trading«.
Maximilian Urban iz Siemens AG
Austria z Dunaja je v svojih dveh
prispevkih prikazal procese z odpi-
ranjem trga z elektriËno energijo na
svetovnem træiπËu, avtor dr. Albert
Moser iz Siemens AG Power System
Control Subdivision iz Nürnberga
pa primer iz ZDA in Evrope s
podroËja transporta elektriËne ener-
gije in pogodbenih odnosov posa-
meznih partnerjev znotraj teh pro-
cesov. Vsekakor zelo zanimiva in
nadvse aktualna tematika tudi za naπ
danaπnji energetski trenutek.

DR. FRANC JAKL

strokovna posvetovanja

onferenca je bila izredno dobro
pripravljena in vodena, pri Ëemer je
treba omeniti, da je za delo v pro-
gramskem in organizacijskem pogle-
du - poleg predsednika nacionalnega
komiteja in njegovih oæjih Ëlanov -
preteæno zasluæna generalna sekretar-
ka. Gospa Jasmina JakiÊ je general-
na sekretarka tega komiteja æe od
njegove ustanovitve in je hkrati tudi
sekretarka uredniπtva strokovnega
Ëasopisa BosanskohercegovaËka
elektrotehnika, ki izhaja enkrat na
leto. Glavni urednik je predsednik
njihovega nacionalnega komiteja
prof. dr. Rusmir MahmutÊehajiÊ.
»asopis so æe leta 1992 ustanovili
domaËi strokovnjaki, inæenirji in
drugi zanesenjaki strokovne pisane
besede v tedanji okupirani in od
vojnih strahot razdejani Bosni in
Hercegovini. Zaradi takπnih razmer
je Ëasopis zagledal luË sveta πele leta
1996, polna πtiri leta po formalni
ustanovitvi. Doslej so izπle æe tri
πtevilke (leta 1996, 1997 in 1998). V
prvih dveh πtevilkah je izπlo 25
strokovnih Ëlankov s podroËja teo-
retske elektrotehnike, naËrtovanja in
vodenja elektroenergetskih sistemov
ter uporabne elektrotehnike. V tretji
πtevilki pa πe 14 strokovnih
prispevkov, preteæno s podroËja
sodobnih kompozitnih izolatorjev in
njihove uporabe v elektrotehniki
nasploh, πe posebej pa na nadzemnih
prenosnih vodih in drugih energet-
skih postrojih in napravah. Sarajevo

TUDI LETOS PREDSTAVLJENIH
VRSTA REFERATOV
V uvodnem nagovoru je predsednik
bosansko-hercegovskega komiteja
CIGRE prof. dr. Rusmir Mahmut-
ÊhajiÊa orisal dosedanjo prehojeno
pot te strokovne organizacije in vsem
zaæelel prijetno bivanje in plodno
delo. V zimskem obdobju 1992 je
oæja skupina bosanskohercegovskih
inæenirjev kljub tedanjim teækim
razmeram v BiH sklenila ustanoviti
svoj lastni nacionalni komite CI-
GRE. Prva konferenca bosansko-
hercegovskega komiteja CIGRE je
bila pozimi 1993 v Sarajevu, druga
leta 1995 v Tuzli, tretja pa jeseni
1997 v Cazinu pri BihaËu. Besede
predsednika prof. MahmutÊhajiÊa so
dale jasno vizijsko pot inæenirske in-
teligence, ki se zaveda sedanjega tre-
nutka in strokovnih izzivov, ki jih πe
Ëakajo v prihodnosti. Znotraj bosan-
sko-hercegovskega komiteja CIGRE
deluje16 πtudijskih komitejev, ki so
organizacijsko sestavljeni podobno,
kot je naπ SLOKO CIGRE oziroma
pariπka CIGRE. Na letoπnji Ëetrti
konferenci bosansko-hercegovskega
komiteja CIGRE v Neumu je bilo
predstavljenih 105 strokovnih in
znanstvenih referatov 158 avtorjev
in koavtorjev, zbranih v skupnem
zborniku referatov. Tudi na tem
posvetovanju so bili iz Slovenije
predstavljeni πtirje referati, in sicer

»ETRTA KONFERENCA
BOSANSKO-HERCEGOVSKEGA
KOMITEJA CIGRE V NEUMU
V Neumu je od 12. do 16. septembra potekala IV. konferenca bosansko-
hercegovskega nacionalnega komiteja CIGRE. Tokratne konference se je udeleæilo
preko 300 predstavnikov πtevilnih elektrogospodarskih in drugih delovnih
organizacij iz BiH, sosednje Hrvaπke, Slovenije, Francije, NemËije in ©vedske. 

je bilo namreË 16. in 17. septembra
1998 gostitelj znanstvenega simpozi-
ja o kompozitnih izolacijskih materi-
alih pod skupnim naslovom
flInternational Colloquium on
Modern Insulator Technologies:
Composite Insulators-Why YES-
Why NOfl. V organizaciji bosan-
skohercegovskega Komiteja CIGRE,
Elektrotehniπke fakultete Univerze v
Sarajevu in Elektrogospodarstva
Bosne in Hercegovine je na tem
mednarodnem simpoziju veË kot 80
domaËih in tujih strokovnjakov
sodelovalo v strokovni razpravi o
uporabi in tehnoloπkih novostih
modernih kompozitnih materialov v
elektrotehniki, πe posebej pa v elek-
troenergetskih postrojih in
napravah. Sklepi s tega sarajevskega
kolokvija so oziroma πe bodo objav-
ljeni v Ëasopisu Electra pariπke
CIGRE in v ugledni mednarodni
reviji Insulator News & Market Re-
port, ki izhaja v Kanadi. Na tokratni
konferenci v Neumu in na nedavnih
Höflerjevih dnevih oktobra letos v
Portoroæu smo lahko z velikim zani-
manjem sledili razpravi in pred-
stavitvi podobnih referatov prof. dr.
Saliha SadoviÊa iz Sadovic Con-
sultant Co. iz Francije, na letoπnjem
zasedanju πtudijskega komiteja 22 za
nadzemne vode pariπke CIGRE
novembra v Sydneyju pa poroËanju
dr. Claudeja De Tourreila iz fran-
coskega Sedivera 

K
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zanimivosti

AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION
(http://www.awea.org/)

Kadar vas zanima energetika bolj vetrovne vrste, ni odveË, Ëe obiπËete
domaËo stran Ameriπkega zdruæenja za energijo vetra AWEA (American
Wind Energy Association), ki ima πtevilne Ëlane, od naËrtovalcev vetrnic
in proizvajalcev turbin do svetovalcev, raziskovalcev in finanËnikov.
Pridobivanje Ëiste energije iz obnovljivega vetra je eno od najhitreje
rastoËih energetskih trgov na svetu. Organizacija AWEA zbira sveæe
informacije o projektih po vsem svetu, novih tehnologijah in inæenirskih
doseækih, podjetjih za naËrtovanje in proizvodnjo ter novi zakonodaji,
predpisih in strategiji razvoja. Na spodnji polovici glavne strani so lepo
razvrπËene tematske povezave za vetrno energijo: seznam tiskanih izdaj,
novice, koledar dogodkov, politika in strategija, pogosto zastavljena
vpraπanja (FAQ), standardi in tehniËne informacije ter imenik Ëlanstva
AWEA.

V na. Pri tem lahko zloËinci razpeËujejo
e-pismo z ukradenim e-naslovom na
stotine ali tisoËe naslovov, kar se ime-
nuje mnoæiËno poπiljanje e-slame
(spamming). Zakoniti lastnik e-na-
slova lahko nato prejme na desetine
besnih odgovorov (flames) prejem-
nikov pisma, ki ga sam sploh ni poslal.

2. NAPAD
Pogosta tarËa napadov krekerjev so
spletni streæniki posameznih pod-
jetij, ustanov ali dobaviteljev dostopa
do interneta (ISPov). Med najbolj
odmevne napade na streænike sodijo
spremembe v podobi in vsebini
spletnih strani, saj so posledice napa-
da takoj vidne πirπi internetni javnos-
ti. V preteklem letu so krekerji v
ZDA uspeπno napadli veË dræavnih
spletiπË, med njimi tudi domaËo
stran FBI-ja in ameriπkega Kongresa.
Na spletnih straneh dræavnih usta-
nov, velikih druæb ali politiËnih
strank se lahko tako nenadoma po-
javijo nesramna ali æaljiva besedila
ter slike golih deklet. Iz najrazliË-
nejπih razlogov se lahko dobavitelj
interneta zameri krekerski skupini,
ki na njegove spletne in poπtne streæ-
nike nato izvede napad z odklanjan-
jem streæbe (denial of service attack).
Pri tem zasujejo streænike z velikim
πtevilom nesmiselnih zahtev po
streæbi, kar naroËnikom prepreËuje
uporabo storitev pri dobavitelju. Kot
maπËevalni ukrep so priljubljene tudi
e-bombe, s katerimi zaËnemo dobi-
vati v e-nabiralnik velikanske koliËi-
ne nesmiselnih e-sporoËil, zaradi ka-
terih sploh ne moremo veË brati
pomembnih e-pisem.

eËina knjig ali Ëlankov o interne-
tu se zaËne z opisom, ki gre pribliæno
takole: internet je mednarodno in
javno raËunalniπko medomreæje brez
enovitega gospodarja in osrednjega
upravnega srediπËa. Internet lahko -
vsaj v razvitem svetu - danes upo-
rabljajo za osebno in poslovno spo-
razumevanje vsi, ki imajo dostop do
osebnega raËunalnika in modema ali
sodobnega krajevnega omreæja v
sluæbi. Po drugi strani pa internet
prav zaradi teh flenakopravnih moæ-
nosti« zagotavlja precej manj zaseb-
nosti in varnosti podatkov kakor
nekatera dosti manjπa namenska in
zaprta raËunalniπka omreæja v voj-
skah, bankah, zavarovalnicah, nad-
nacionalnih druæbah ... Prav noben
raËunalnik, prikljuËen na internet, ni
popolnoma varen pred zlikovci, ka-
terih zloËini sodijo v πtiri sploπne
zvrsti: ponarejanje, napadanje, golju-
fija in vdiranje s krajo (ropanje).

1. PONAREJANJE
Ena od najpomembnejπih nalog za
vsakega zloËinca, ki se æeli uspeπno in
dolgo ukvarjati s svojo dejavnostjo, je,
da spretno skriva svojo istovetnost in
ohranja brezimnost. To velja tudi za
krekerje in sleparje v internetu, ki
poskuπajo za sabo zakrivati sledi tako,
da se predstavljajo s ponarejenimi e-
poπtnimi naslovi in uporabljajo inter-
netne pakete, ki vsebujejo laæne po-
datke o poπiljateljskem raËunalniku.
Sleparji lahko v imenu zakonitega last-
nika e-naslova poπiljajo drugim inter-
netnikom e-pisma z laænimi poslovni-
mi ponudbami, podatki in obvestili, s
Ëimer namenoma oπkodujejo lastnika,
saj gre za ponarejanje njegovega ime-

3. GOLJUFIJA
Internetni goljufi uporabljajo vrsto
zvijaË, s katerimi poskuπajo iz æepov
uporabnikov izvleËi denar. Mednje
sodijo, denimo, veriæna pisma, po
navodilih katerih naj bi prejeto e-
pismo morali πe sami razmnoæiti in
posredovati znancem, hkrati pa na
doloËen naslov poslati majhno vsoto
denarja. Piramidne potegavπËine pa
obsegajo æe veËje vsote denarja in
precej bolj natanËna navodila. Te
potegavπËine nam obiËajno obljubl-
jajo neslutene dobiËke, ki pa jih
lahko æanjemo samo, Ëe vkljuËimo v
piramido πe znance. Na sploπno
velja, da na veriæna pisma ne odgo-
varjamo in da sploh ne prebiramo
sporoËil, ki vsebujejo izraze flBE-
COME A MILLIONARE!«, fl$$$$«
in flMAKE MONEY FAST«. Naj-
bolj pomembno je, da nikoli ne
poπiljamo podatkov o svoji kreditni
kartici po e-poπti, temveË jih vpisuje-
mo samo v spletne obrazce varnih
streænikov, za katere smo se pre-
priËali, da so verodostojni. Sodobni
spletni brskalniki, kot sta Internet
Explorer in Netscape Communi-
cator, znajo na podlagi digitalnih
varnostnih potrdil (certifikatov) pre-
cej zanesljivo ugotavljati istovetnost
spletnega kraja.

4. VDIRANJE IN KRAJA (ROP)
Podjetje ali ustanova lahko pretrpi
ogromno moralno in gospodarsko
πkodo, Ëe krekerjem uspe predreti ali
obiti njen varnostni sistem za inter-
net. Zlikovci lahko nato prestrezajo
internetna sporoËila in datoteke ali
pa kradejo in uniËujejo podatke v
raËunalnikih podjetja. Skrbniki kra-
jevnih omreæij poskuπajo prepreËiti
vdore v svoje raËunalnike tako, da
nameπËajo vdorobrane oziroma var-
nostne streænike (firewalls), ki one-
mogoËajo nepooblaπËen dostop in
sproti pregledujejo prihajajoËe in
odhajajoËe internetne pakete. Ame-
riπki izvedenci za raËunalniπko var-
nost so ugotovili, da kar tri Ëetrtine
ustanov in podjetij, ki so jih flobsi-
kali« krekerji, javno ne prizna vloma,
saj bi bile ob dober glas. ©e bolj zan-
imivo pa je, da se menda Ëetrtina
napadenih podjetij sploh ne zaveda
vloma.

DAVID PAHOR

ELEKTRONSKA
ZASEBNOST
IN VARNOST (2)

SATELITSKI POSNETKI
(http://www.spaceimaging.com/)

Z izstrelitvijo satelita IKONOS je druæba Space Imaging iz Denverja
postala prvi komercialni ponudnik satelitskih slik Zemljinega povrπja z
razloËljivostjo enega metra. »e æelite naroËiti sliko svojega vikenda,
taπËine njive ali pa vrha Triglava iz vesolja, obiπËite spletno stran
denverske druæbe, kjer si boste lahko ogledali tudi kopico zanimivih
posnetkov v arhivu.

FRANCIJA
EDF ZARADI KONKURENCE
ZGUBLJA KUPCE

Francoska druæba EdF je zgubila prvega veËjega
odjemalca kot posledico odprtja evropskega trga z
elektriËno energijo. Za ugodnejπega ponudnika iz
NemËije se je namreË odloËila πvedska papirna
industrija Svenska Cellulosa, ki je doslej v
Franciji kupovala okrog 350 milijonov
kilovatnih ur elektriËne energije na leto. Nemπki
RWE naj bi cene spustil na petnajst centov za
kWh, kar je za Ëetrtino manj, kot so ©vedi
plaËevali Francozom doslej, in tudi manj, kot so
ti ponudili ob zadnjih pogajanjih. EdF je doslej
veljala kot zelo konkurenËna druæba, ki je
pripravljena cene v doloËenih primerih zniæati
na gole proizvodne stroπke (brez upoπtevane
amortizacije), vendar pa s poveËano konkurenco
podobne zvijaËe vse bolj uporabljajo tudi druga
evropska energetska podjetja.

HRVA©KA
TE PLOMIN 2 SINHRONIZIRANA
Z OMREÆJEM

Termoelektrrano Plomin 2, ki jo je HEP zgradil
skupaj z nemπkim partnerjem RWEE, so uspeπno
sinhronizirali z elektroenergetskim omreæjem in
bo po enomeseËnem poskusnem obratovanju πe
letos zaËela redno obratovati. Elektrarno bo
vodilo novo ustanovljeno meπano podjetje, v
katerem bo delo dobilo okrog 90 ljudi, sicer pa
gre za najveËjo tujo naloæbo v hrvaπko
gospodarstvo. Elektrarno so zgradili po
najsodobnejπih tehnoloπkih in ekoloπkih merilih,
pribliæno 60 odstotkov vgrajene opreme pa je
izdelek domaËe industrije. Kolikπna natanËno bo
cena iz tega novega termoobjekta, je seveda
poslovna skrivnost, v vodstvu HEP-a pa
zagotavljajo, da bo zagotovo niæja od cen
elektriËne energije, pridobljene v drugih hrvaπkih
termoelektrarnah na mazut.

FINSKA
PRENOSNO OMREÆJE PROTI
RUSIJI NA TRGU

Finsko prenosno podjetje Fingrid bo prenosne
zmogljivosti v viπini 600 MW proti Rusiji
ponudilo na trgu, in sicer naj bi bile te na voljo
takoj, ko bo potekla dosedanja najemniπka
pogodba, to je v zaËetku leta 2001. Fingrid bo
proste zmogljivosti prodajal v dveh paketih. V
prvem, ki bo na voljo πe letos, bo mogoËe zakupiti
najmanj 50 MW za dobo od enega do deset let, v
drugem, ki ga bodo zaËeli prodajati marca
prihodnje leto, pa bo najemniπka pogodba veljala
od enega do pet let. Potencialni najemniki
prenosnega omreæja bodo morali imeti za
najemniπko obdobje sklenjene tudi pogodbe z
ruskimi proizvajalci oziroma prodajalci
elektriËne energije, ki bodo seveda morali
upoπtevati tudi finske tehniËne standarde.
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izobraæevanje

gledne goste je uvodoma pozdra-
vil dr. Ivo BaniË, direktor podjetja
Elektro-Slovenija.V svojem nagovoru
je izpostavil pomen in vlogo izobraæe-
vanja pri tranziciji elektrogospodarstva
Slovenije v informacijsko-tehnoloπko
industrijo. Pri tem je omenil, da se z
razvojem novih in uËinkovitejπih izo-
braæevalnih pristopov elektrogospo-
darstvo uËinkovito prilagaja predvi-
denim razvojnim in organizacijskim
spremembam. Njegove misli je v na-
daljevanju s svojega zornega kota
povzel tudi dr. Zdenko Medveπ, dr-
æavni sekretar za visoko πolstvo. Med
svojim nagovorom o pomenu izobra-
æevanja na daljavo in samostojnega
uËenja za odrasle je tudi on spomnil
na povezavo elektrogospodarstva in
πolstva, kot primera uËinkovitega
oæivljanja izobraæevalne funkcije v
gospodarstvu. Pri tem je poudaril
naËelo permanentnosti v izobraæevan-
ju. Navedeno naËelo namreË pomeni
nenehno pojavljanje potrebe po novih
znanjih, hkrati pa tudi iskanje πe
uËinkovitejπih poti za njeno zadovolje-

vanje. Ena takπnih je gotovo izobraæe-
vanje na daljavo, v katerem samostoj-
no in zlasti organizirano samostojno
uËenje kot lastna aktivna uËna dejav-
nost pomeni enega kljuËnih elemen-
tov. Ob koncu je sodelavcem Izobra-
æevalnega centra, tako kot dr. BaniË
pred njim, tudi sam pri uvajanju izo-
braæevanja na daljavo in oblik organi-
ziranega samostojnega uËenja za od-
rasle zaæelel πe veliko podobnih
delovnih in izobraæevalnih uspehov.
Kot zadnji izmed slavnostnih govor-
nikov je spregovoril πe mag. Joæe Mi-
klavc, dræavni podsekretar za izobra-
æevanje odraslih in tudi predstavnik
resorja, pristojnega za razvoj sploπno
izobraæevalnih srediπË za organizirano
samostojno uËenje v dræavi. V svojem
nagovoru o pomenu tovrstnih srediπË
in njihovem nacionalnem razvoju je
predstavil razloge in se dotaknil tudi
uËinkov uvajanja tovrstnih sploπno
izobraæevalnih srediπË v slovenski
prostor. Pri tem je poudaril, da prav
srediπËa za organizirano samostojno
uËenje rahljajo klasiËno miselnost o
izobraæevanju. NaËelo permanentnos-
ti je mag. Miklavc dopolnil πe z na-
Ëelom vse æivljenjskosti. Vse æivljenje
se namreË uËimo ali izobraæujemo in
prav srediπËa za organizirano samo-
stojno uËenje naj bi s svojo dejavnost-
jo pomagala ljudem kot iskalcem
znanja, jim ponudila ali jim predlagala

moænosti za uËenje skladno njihovim
interesom. Da interes ljudi za tovrstno
pridobivanje znanja naraπËa, priËa tu-
di πtevilo srediπË za organizirano sa-
mostojno uËenje, ki se je doslej povz-
pelo na πtevilo 31, medtem ko do
konca leta na razliËnih koncih dræave
naËrtujejo πe ustanovitev treh srediπË.
Enega od njih tudi v sevniπki Lisci, ki
naj bi za Elesovim srediπËem postalo
drugo tovrstno srediπËe v okviru go-
spodarstva. Tudi zato je mag. Miklavc
ob koncu, kot prvemu tovrstnemu
sploπno izobraæevalnemu srediπËu v
gospodarstvu, ICES-u zaæelel veliko
uspehov pri njegovem nadaljnjem ra-
zvijanju.
RdeËo nit razmiπljanj vseh treh slav-
nostnih govornikov sta v nadaljevanju
povzela πe Matej Strahovnik, modera-
tor prireditve, ter Duπan Kozjek, naj-
pomembnejπi razvijalec programa
Znanko. Prvi je s predstavitvijo razlo-
gov in namembnosti uvajanja prvega
sploπno izobraæevalnega srediπËa za
organizirano samostojno uËenje v ok-
viru elektrogospodarstva in gospodar-
stva nasploh zaokroæil pomen tovrst-
nega slavnostnega dogodka. Duπan
Kozjek pa je predstavil sam program-
Ëek in pri tem razkril, zakaj je razvoj
tega programa vzbudil izjemno zani-
manje vseh drugih srediπË v dræavi. 

MOÆNOST DOSTOPA DO ZNANJA
VSE VE»JI
Slovesna otvoritev in predstavitev pro-
grama flZnanko« je vse navzoËe
sooËila z zanimivim izobraæevalnim
paradoksom, ki ga je vredno izpostavi-
ti πe enkrat. Kot je v strnitvi
razmiπljanja slavnostnih govornikov
povzel Matej Strahovnik, æivimo v
Ëasu prave eksplozije znanja in obdob-
ju elektronskih medijev, ki osvajajo
svet. Znanja je vse veË in dostop do
njega je vse laæji, kar pomeni, da je
znanja vse veË tudi na razpolago in da
je s tem obenem moænost njegove
uËinkovite uporabe poveËana. Nav-
kljub tem globalnim vplivom pa to
obenem ne pomeni, da je znanje
danes kaj bolj æivljenjsko, praktiËno
uporabljivo in izkustveno dosegljivo
kot doslej. Da sta izbira znanja in pot
do njega kaj laæji in preglednejπi. Da
so tudi ljudje kot iskalci znanja zaradi
tega kaj bolj motivirani in v svojih
odloËitvah pri tem samostojnejπi. Ter
ne nazadnje, da sta zato uËenje in izo-
braæevanje uËinkovitejπa in poslediËno
temu znanje tudi naËrtno bolj izko-

riπËeno. Navedeno stanje bi uËinkovi-
to lahko ponazorili z veliko trgovino,
v kateri se teæko znajdemo sami. »e
dobro ne vemo, kaj iπËemo, Ëe je tega,
kar iπËemo, preveË, in ne znamo
izbrati, ker ne moremo vsega preiz-
kusiti, in Ëe nimamo nikogar, ki bi
nam pri tem svetoval, potem bomo iz
te trgovine najverjetneje odπli laËni in
s slabim obËutkom navkljub vsemu
obilju ponudbe, ker se ne bomo znali
prav odloËiti. Zaradi tega paradoksa v
izobraæevanju je priπlo do intenzivne-
ga iskanja novih in uËinkovitejπih poti
v iskanju in pridobivanju znanja. Kot
je bilo povedano udeleæencem priredi-
tve, je bil s tem namenom v okviru
Izobraæevalnega centra elektrogospo-
darstva tudi razvit koncept uvajanja
izobraæevanja na daljavo, ki kot celota
zdruæuje najveË tovrstnih pristopov in
s prenosom aktivnosti z uËitelja na
uËenca izpostaviti odgovornost sled-
njega za svoje znanje ter ga v njegovih
prizadevanjih naËrtno podpreti pri
odloËitvah glede izbire in osvajanju
znanja.
Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da
v tem konceptu predstavlja temelj
prav srediπËe za organizirano samo-
stojno uËenje, kot tisto, ki z izpostav-
ljanjem potrebe po samostojnem
uËenju povzroËa premik v razumevan-
ju, vrednotenju in v odnosu sleherne-
ga Ëloveka do svojega znanja in svoje-
ga osebnega razvoja. Vsak zase se mo-
ramo odloËiti, kaj se bomo uËili, na
kakπen naËin, kdaj dnevno, tedensko
ali meseËno, katere vire ali medije bo-
mo za to uporabili, kaj æelimo znati in
predvsem, kaj æelimo z novim zna-
njem doseËi. SrediπËe za organizirano
samostojno uËenje nam pri tem lahko
sluæi predvsem kot posebej opremljen,
uporabnikom lahko dostopen in pri-
jazen prostor, v katerem se na organi-
ziran naËin izvaja dejavnost, katere
temeljni namen je ljudem omogoËiti
pridobivanje novih znanj in spretnosti
oziroma jih naËrtno spodbujati in
poteπiti njihovo vedoæeljnost. S tem
razlogom je bilo na koncu poudar-
jeno, da navedena dejstva sodelavce v
Izobraæevalnem centru elektrogospo-
darstva Slovenije opogumljajo k na-
daljnjemu razvoju srediπË v okviru
elektrogospodarstva, s Ëimer naj bi uË-
ne aktivnosti v skladu z interesi zapo-
slenih, njihovih svojcev in vseh drugih
uËenja æeljnih interesentov povezali
tudi z izobraæevalnimi dejavnostmi
programov elektroenergetike, ki jih
javno izvajamo in jih tako πtudentom

viπje in pozneje tudi srednje tehniπke
πole za elektroenergetiko ponudili kot
moænost dopolnitve ali obogatitve v
okviru πtudija pridobljenih znanj.

SREDI©»E VABI
»isto ob koncu so si udeleæenci pri-
reditve z zanimanjem tudi sami imeli
priloænost ogledati srediπËe za orga-
nizirano samostojno uËenje, preizkusi-
ti delovanje programa flZnanko« in se
prek njega seznaniti tudi z gradivi, ki
so za uËenje na voljo v srediπËu. Vsi po
vrsti so se strinjali, da je bilo opravljeno
s tem veliko pionirsko delo in nas,
sodelavce Izobraæevalnega centra elek-
trogospodarstva Slovenije, obenem
podprli v razmiπljanju, da nas veliko
dela v zvezi z motivacijo ljudi za tovrst-
no obliko uËenja pa vendarle πe Ëaka. 
Ker je v srediπËu za organizirano sa-
mostojno uËenje na voljo veliko zani-
mivih gradiv, zato seveda vabimo k
uËenju ali na predhoden ogled tudi
vse vas, drage bralke in bralce Naπega
stika, ki vas tovrsten naËin uËenja zan-
ima. V srediπËu vas priËakujemo vsak
delovni dan, od 14. do predvidoma
18. ure. Vendar vas prosimo, da svoj
obisk v srediπËe prej najavite. Na tele-
fon 061 174 29 69 ali 061 174 26 31
ali po elektronski poπti: ices.sre-
disce@eles.si. Zakaj ne bi bili med ti-
stimi, ki bodo v prihodnjih dneh
obiskali srediπËe, tudi vi?U

SREDI©»E ZA
ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO U»ENJE
TUDI URADNO ODPRTO 
V Ëetrtek, 18. novembra, smo sodelavci Izobraæevalnega centra
elektrogospodarstva πirπemu slovenskemu gospodarskemu in
πolskemu avditoriju na slavnostni otvoritvi predstavili srediπËe
za organizirano samostojno uËenje in hkrati premierno tudi
delovanje interaktivnega programa flZnanko«, ki olajπuje
delovanje in vodenje srediπËa. UËno srediπËe, prvo te vrste v
gospodarstvu in elektrogospodarstvu nasploh, je bilo skupaj s
programËkom flZnanko«, razvitim v Izobraæevalnem centru in
z lastnim znanjem, deleæno velike pozornosti navzoËih.

VSE VE» INÆENIRJEV
ELEKTROENERGETIKE
Letoπnje πolsko leto se je odloËilo za πtudij na
Viπji strokovni πoli za elektroenergetiko /VS©E/
v okviru Izobraæevalnega centra pri Elesu 80
novih πtudentov, delavcev elektrogospodarstva,
pa tudi izven njega, predvsem od tam, kjer
ima elektroenergetika pomemebno vlogo. Tako
Viπja strokovna πola za elektroenergetiko
nadaljuje s tradicijo povpreËno 80 vpisanih
πtudentov v letniku, kolikor jih tudi vsako leto
razpiπe za obe lokaciji v Ljubljani in v
Mariboru.
Medtem, ko se je nova osemdesetorica podala
na pot uËenosti, pa se je veËina πtudentov
druge generacije ukvarjala z diplomo. Oktobra
je diplomiralo 50 πtudentov, ki so se pridruæili
72 inæenirjem elektroenergetike iz lanskega
drugega letnika, kar pomeni, da je doslej na
tej πoli diplomiralo 122 πtudentov dveh
generacij. V zadnjem πtudijskem letu v tem
tisoËletju obiskuje VS©E v obeh letnikih in na
obeh lakacijah 167 πtudentov.

MINKA SKUBIC
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OB NEPRAVEM VREMENU 
NA PRAVEM MESTU
»lani odprave so se zaËeli naËrtno
pripravljati na odpravo minulo zi-
mo. V zimske plezalne ture so veË-
krat vkljuËili tudi bivakiranje v
snegu, tako da so se kar najbolje na-
vadili na razmere v Himalaji. Motiv
Ëlanov odprave pred odhodom v
Himalajo je bil zelo velik, saj so se
vsi, razen vodje odprave in zdravni-
ka, prviË podali na najviπje gorovje
na svetu. Zagotovo so bile dobre pri-
prave rezultat velike æelje vsakega
Ëlana odprave po ogledu himalaj-
skega pogorja z najviπje dosegljive
toËke.
flOdprave se odloËajo za vzpone na
himalajske vrhove v spomladanskem
ali jesenskem obdobju. Mi smo iz-
brali jesensko, ko je vreme sicer
hladnejπe, je pa stabilnejπe. Konec
avgusta smo odπli v Nepal in si tam
najprej vzeli deset dni Ëasa za aklima-
tizacijo Na obmoËju Mt. Everesta

smo se povzpeli do viπine 5.700 me-
trov. S trekinga smo se z letalom
vrnili v Katmandu, nadaljevali pot z
avtobusom do kitajsko-nepalske me-
je in se zatem z dæipi povzpeli po
tibetanski planoti do viπine 4.900
metrov, kjer je avtomobilska baza.
Nato smo vzeli pot pod noge in v
enem dnevu prehodili 30 kilometrov
do baznega tabora na viπini 5.650
metrov,« je o zaËetku vzpona na
Cho-Oyu povedal Gorazd Pozvek.
Pri vzpenjanju na goro so zatem po
dveh dneh postavili in opremili prvi
tabor na viπini 6.400 metrov in v
naslednjih dveh dneh tudi drugega,
na viπini 7.100 metrov. Pri tem jih je
vseskozi spremljalo nestabilno vre-
me, saj se je to jesen monsum po-
daljπal do zaËetka oktobra.
flMed vzponom francoske odprave iz
drugega tabora proti vrhu se je sredi
septembra sproæil plaz z viπine 7.600
metrov in za sabo potegnil odpravo z
Markom Batardom na Ëelu, ki ima
hitrostni rekord pri vzponu na Eve-

CHO-OYUosvojen
NA©A SOGOVORNIKA V PRIPRAVAH 

PRED ODHODOM V STENO. TEÆKO MESTO PROTI TABORU 2.

Letoπnjo jesen je v Himalajo odπla prva posavska
alpinistiËna oprava. Njen cilj je bil osvojiti 8.021
metrov visoki Cho-Oyu. Vrh sta 30. septembra
osvojila dva Ëlana odprave. Zaradi izredno
slabega vremena in velike nevarnosti plazov je
devetËlanska odprava prvotno zamisel, da bi na
vrh priπlo ËimveË Ëlanov, opustila, in se v celoti
zdrava in zadovoljna vrnila domov sredi oktobra. 
»lana odprave sta bila tudi Goraz Pozvek, vodja
sektorja sploπne administracije v TE Brestanica,
in Bojan KurinËiË, vodja sluæbe za nuklearno
gorivo v NE Krπko.

▼
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rest. SreËne okoliπËine so prepreËile
tragedijo in ostali so nepoπkodovani.
Naslednji dan po vrnitvi v bazni
tabor so opustili misel na vzpon na
Cho-Oyu in se vrnili domov. Pre-
sodili so namreË, da je vzpon prene-
varen. V tistem Ëasu je bilo v baznem
taboru veË kot deset odprav. Pred-
vsem so bile to komercialne odprave
s πerpami in opremljene s kisikom.
Japonska in Korejska odprava sta
zdruæili svoje πerpe in konec septem-
bra osvojili vrh,« je nadaljeval Go-
razd Pozvek. Osvojitev vrha omenje-
ne odprave je opogumila tudi dva
Ëlana Posavske alpinistiËne odrave,
ki sta bila v drugem taboru za vzpon
na vrh, vendar sta se zaradi slabega
poËutja kmalu obrnila. ©e isti dan je
odπla proti vrhu iz prvega tabora
naslednja trojka, v kateri je bil tudi
Gorazd Pozvek.
flZaradi teæav s prebavo sem na viπini
nekaj veË kot 6.700 metrov sestopil
in se vrnil v tabor 1. OdloËitev za
vrnitev je bila teæka, saj smo bili

resniËno dobra naveza, in kar slutil
sem, da je to prava priloænost za
osvojitev vrha. Toda hkrati pa sem
vedel, da do noËi ne bom priπel do
tabora 2. Moja soplezalca Franc
Oderlep in Primoæ ©tular pa sta
nadaljevala plezanje proti drugemu
taboru, tam dan poËivala in nasled-
njo noË krenila proti vrhu in ga po
13 oziroma 16 urah osvojila. Razme-
re za vzpon so bile slabe, gaziti je bilo
treba obilo napihnjenega snega, po-
leg tega pa je bilo v zgornjem delu
precejπnja nevarnost plazu. Do noËi
je obema uspelo sestopiti in se vrniti
v drugi tabor. To je bil edini vzpon
na vrh ta dan, pa tudi edini brez
uporabe kisika in pomoËi πerp to
jesen.«
Gorazd je pozneje poskuπal priti na
vrh πe z eno navezo, vendar ga je
drugiË odvrnilo od namere zelo slabo
vreme, saj je na gori gospodaril pravi
vihar. Bili so zadnji v taboru 2 in
preostalo jim je le πe to, da so po-
spravili opremo in se spustili v bazo.

Posavska alpinistiËna odprava je v
prvem tednu oktobra zadnja v tem
obdobju konËala delo na gori Cho-
Oyu. Glede na to, da je Gorazd Poz-
vek tudi predsednik kluba, ki je bil
organizator odprave, je bila odgo-
vornost za odpravo πe veËja. Veselja
nad osvojenim vrhom ne skriva, prav
tako ne nad tem, da so se vsi vrnili
zdravi domov in da so postali πe bolj-
πi prijatelji. Kot pravi, Ëloveka spoz-
naπ takrat, ko je najhuje, in v Hi-
malaji vsekakor ni bilo lahko. Tudi
takrat ne, ko ti je cilj vidno blizu, pa
zaradi objektivnih ali subjektivnih
okoliπËin ne moreπ nanj. flZagotovo
si v Himalaji æeliπ priti na izbrani
vrh. Malo pa je moænosti, da boπ ob
pravem trenutku na pravem mestu
in πe zdrav povrhu. Vsi ti elementi
morajo nastopiti hkrati. »e bi bilo v
Ëasu, ko smo bili v baznem taboru,
πe tri do πtiri dni lepega vremena, bi
vsaj πe trije Ëlani odprave priπli na
vrh,« je dejal TEB-ov Himalajec.
Misel na odpravo je πe zelo æiva in

Himalaja ni neponovljiva. Toliko
bolj danes, ko imajo tovrstne
odprave s seboj satelitske naprave za
povezavo  z domaËimi. Tudi odprava
na Cho-Oyu je imela s sabo sposo-
jeni satelitski telefon Iridium, katere-
ga sposojo sta jim omogoËili podjetji
Kobra iz ©entjerneja in Primo iz
Krπkega. Z njegovo pomoËjo so
dobivali vremensko napoved iz
Hidrometeroloπkega zavoda
Slovenije, imeli stik s Ëlani oprave na
gori in svojci v domovini, kar jim je
bilo v veliko pomoË. 

ÆELJA PO VRNITVI 
V HIMALAJO
Drugega Ëlana Bojana KurinËiËa je
misel na ponovni obisk Himalaje
prevzela æe po 14 dneh bivanja
doma. Pravi, da ko enkrat doæiviπ to
pogorje, se æeliπ vedno vraËati tja.
Bojan ni bil funkcionar odprave,
pravi, da je bil flËlovek iz ozadja«, da
pa so se ves Ëas sproti dogovarjali in
si delili delo. Za opravo se je odloËil
z namenom, da pobliæe spozna sa-
mega sebe v drugaËnih, teæjih raz-
merah. To je namreË Ëar alpinizma,
videti se na robu, videti se takega,
kakrπen v resnici si.
Na odpravi ga je najbolj presunilo,
ko je videl, v kakπni revπËini æivijo v
Nepalu. Vendar pa so ljudje zelo
poπteni in se dosledno dræijo vseh
dogovorov. Drugo njegovo spoznaje
z letoπnje odprave pa je bila hitrost
minevanja Ëasa. Ko si v mnoæici,
med ljudmi, je ta hitrost velika. Na
odpravi, od baznega tabora viπje, pa
se Ëas ustavi. Potem gre le πe za
preæivetje. flOhranjaπ vitalne funkci-
je in imaπ ogromno Ëasa za razmiπ-
ljanje o sebi, ciljih, æivljenju. Gre za
kalibracijo duπe in telesa,« razmiπlja
o svojem bivanju v Himalaji Bojan
KurinËiË. Pravi, da pri spoznavanju
sebe ni priπel dlje, kot je bil, je pa
bolj sproπËen, nekatere æivljenjske
vrednote so se mu bolj izkristali-
zirale, pomembnejπim je treba na-
meniti veËjo skrb, da ne ugasnejo v
pehanju za materialno blaginjo. Ta
obËutek je v njem πe posebno do-
zorel v Nepalu, kjer se je poËutil kot
tujec, obremenjen z vso navlako, ki
tam ne bi smela biti. Fotografiranje
domaËinov se mu je zdelo dokaj ne-
etiËno.
Verjetno je k njegovi veËji rahlo-
Ëutnosti do okolja poleg njegove
narave nekaj prispevalo tudi vzduπje

v ekipi, za kar sta pomembni njena
organiziranost in homogenost. V
posavski odpravi so to znali vzdræe-
vati na primerni ravni. Kakrπne koli
konflikte so znali sproti reπevati, zato
so bili dobra ekipa, kajti posameznik
je na gori praktiËno nemoËen. Tudi
njemu je bil cilj osvojiti vrh Cho-
Oyu. flTam je svet πe bolj na vrhu,
tam ni razoËaranj, so samo dejstva,
vsa razoËaranja pridejo doma. Na
tovrstni odpravi je vsaka odloËitev
premiπljena, malo stvari je prepuπËe-
nih nakljuËju, zato tudi razoËaranja
niso velika. To, kar si se odloËil, si
moral narediti. Doma pa ti zavest
poskuπa stvari transformirati, nega-
tivnih stvari ne vidiπ veË in misliπ, da
bi lahko preplezal veË. PrepriËan
sem, da bo tudi Tomaæu Humarju
Ëez Ëas æal, zakaj ni πel na vrh
Dhaulagirija. Takrat v steni pa se je
stoodstotno odloËil prav, in vedel je,
zakaj se je tako odloËil.fl
Bojan KurinËiË je πel na Cho-Oyu
trikrat. PrviË je bil cilj ekipe postaviti
tabor 2, drugiË je poskuπal z vzpo-
nom na vrh, ko je s kolegom skuπal
postaviti tabor 3. Trojica je razpadla
zaradi bolezni enega izmed Ëlanov,
sam pa je odnesel πotor do viπine
7.300 metrov in nato sestopil. Pri
drugem poskusu so jih v drugem
taboru ustavili moËno sneæenje vso
noË, veter in slaba vidljivost. Prepri-
Ëan je, da pri odloËitvi, ali greπ na-
prej ali ne, zavest nikoli ne odpove,
samo napaËna odloËitev te lahko
pripelje do katastrofe, ve pa tudi, da
je sposoben preplezati veË, kot je to-
krat.
Na vpraπanje, kako hitro lahko na
odpravi izklopiπ delovno okolje in
vsakdanje teæave, je Bojan odgovoril,
da popolnoma nikoli, le da na gori,
odrezan od sveta, nimaπ moænosti
komuniciranja, Ëim pa se vrneπ v
Katmandu, je na voljo internet in
lahko preveriπ poπto itd. V delovno
okolje pa se spet takoj stoodstotno
væiviπ. Preden odideπ, organiziraπ
delo, ob vrnitvi te Ëaka predaja. Kar
pa ni ovira, da ne pomisliπ na
Himalajo in na vrnitev tja, pa Ëetudi
le s prijatelji na treking. Na Cho-
Oyu pa ne veË. Za Bojana je tam
preveË logistike in premalo doæivetij.

MINKA SKUBIC 

AVSTRIJA
SKLENJEN PRVI VE»JI
SPORAZUM S TUJO DRUÆBO

Avstrijski Verbund je s pomoËjo meπane
avstrijsko italijanske druæbe Energia Spa, v
kateri ima 26-odstotni deleæ, dobil pomemben
izvozni posel. S cementarno v severni Italiji je
namreË sklenil dvoletno pogodbo o dobavi
elektriËne energije za potrebe proizvodnje,
energijo pa bo zaËel dobavljati marca
prihodnje leto. Pogodba naj bi bila za
Avstrijce ugodna, saj naj bi po besedah
predstavnikov Verbunda dosegli viπjo ceno kot
na domaËem trgu, sicer pa upajo, da se jim na
italijanskem energetskem trgu v kratkem obeta
πe ena podobna pogodba, tokrat s kemiËno
tovarno o dobavi 200 milijonov kilovatnih ur
elektriËne energije. 

FINSKA
PORABA ©E NAPREJ NARA©»A

»eprav so zadnje zime precej toplejπe od
prejπnjih, poraba elektriËne energije v
severnoevropskih dræavah πe naprej naraπËa.
Tako je poraba na Finskem do konca
letoπnjega avgusta dosegla æe 77,1 TWh, kar je
za 1,5 odstotka veË kot v istem primerjalnem
obdobju leto prej. VeËino potreb so Finci
zadostili s proizvodnjo v domaËih elektrarnah,
pri Ëemer so kogeneracijske prispevale 33
odstotkov potrebne elektriËne energije, deleæ
jedrskih elektrarn je znaπal 28 odstotkov,
hidroelektrarne pa so se z 19-odstotnim
deleæem uvrstile na tretje mesto. Iz klasiËnih
termoelektrarn so v osmih mesecih Finci dobili
le 6 odstotkov vse potrebne energije, deleæ
uvoza pa je bil podoben lanskemu in je dosegel
14 odstotkov.

ITALIJA
PRIHAJAJO TUJCI

©vicarska BKW Energie in nemπka
PreussenElektra sta v Milanu ustanovila
skupno meπano podjetje Electra Italia, ki naj
bi skrbelo za prodajo njunih preseækov
elektriËne energije na italijanskem trgu.
Omenjena nova druæba naj bi imela
sklenjenih æe za milijardo kilovatnih ur
pogodb, prve dobave italijanskim kupcem pa
naj bi se zaËele januarja prihodnje leto. Povod
za ustanovitev meπanega podjetja naj bi bilo
dejstvo, da sta omenjeni πvicarski in nemπki
druæbi doslej svoje preseæke elektriËne energije
poπiljali Enelu, ki je ta hip v fazi lastninske
preobrazbe, oziroma jih bili prisiljeni
prodajati po zelo nizkih cenah na dnevnem
energetskem trgu.     

ODPRAVA V BAZNEM TABORU, 
V OZADJU CHO-OYU.
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Ob koncu devetih æe tradicionalnih letnih πportnih
iger so v delniπki druæbi Elektro Ljubljana razglasili
Tonko Zadnikar in Boπtjana Uleta za najboljπo
πportnico in πportnika leta 1999. Pokale in druga
priznanja so v zaËetku novembra podelili na
druæabnem sreËanju v gostiπËu ©torovje v Radohovi
vasi in dogodek ob poskoËnih viæah veselo zalili z
ælahtno kapljico. V podjetju imajo vsekakor vrsto
dobrih rekreativcev in πportnikov, kar izvira predvsem
iz vzornega in naËrtnega delovanja ©portnega druπtva
Elektro Ljubljana.    

a prireditvi se je Joæe »uËnik,
predsednik ©portnega druπtva Elek-
tro Ljubljana, zahvalil vsem πport-
nikom, ki so letos nastopali na
raznih tekmovanjih. Pokale in druga
priznanja so dobili najuspeπnejπi
πportniki, ki so se odrezali v disci-
plinah, kot so duatlon, kros, kolesar-
jenje, tenis, πah, streljanje, namizni
tenis in kegljanje. Omenimo pa πe
kolesarski juriπ na VrπiË, tekaπko po-
hodni maraton na Malo planino,
smuËarski tek, kolesarski vzpon na
Krim, kolesarski vzpon na Geoss,
nogomet itd.
V skupni razvrstitvi za πportnico leta
1999 so se najbolj odrezale Tonka
Zadnikar, Nataπa Oblak, Tatjana
©krjanec, Mojca Lampe, Mojca
HoËevar, Teja Vesel, Vilma Marolt
itd. Med moπkimi pa so v skupni
razvrstitvi najboljπa mesta zasedli
Boπtjan Ule, Stane GaπperiË, Toni
Lekπe, Matej Wagner, Edi BarliË,
Ivan Oæbolt, Ludvig Sotoπek itd. 

Uspeπen konec
LETNIH
©PORTNIH IGER

Predsednik πportnega druπtva Joæe »uËnik je na druæabnem sreËanju 
v Radohovi vasi z veseljem Ëestital vsem πportnicam in πportnikom,

prisrËno pa se je rokoval tudi z drugouvrπËeno Nataπo Oblak.

Letoπnja πportnica leta Tonka Zadnikar se je doslej
udeleæila æe πtevilnih maratonov po vsem svetu (ZDA,
Portugalska, GrËija, NemËija, ©vedska, Egipt itd.). V
Elektro Ljubljani je zaposlena kot vodja kadrovske sluæbe,
konec tedna pa je v Ëasu sezone poleg druæinskih in drugih
obveznosti tudi prijazna oskrbnica v planinskem domu na
Kriπki gori.     

Naziv πportnika leta je letos dosegel Boπtjan Ule, nekdanji
dræavni reprezentant v biatlonu. Kot pravi, se je s πportom
zaËel ukvarjati æe takrat, ko je shodil in ga je oËe prviË
posadil na smuËi. Po poklicu je elektrikar-energetik in je
zaposlen v Elektro Ljubljani, PE Mesto.   

N
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»eprav si vsi od prvega do zadnjega
tekmovalca zasluæijo pohvalo za
sodelovanje na πportnih prireditvah,
vseh imen ne moremo omeniti. ©e
vedno dræi misel slovitega Pierra de
Coubertina, po kateri je pomembno
sodelovati, ne pa zmagati. Sicer pa so
vse razvrstitve po posameznih disci-
plinah toËno navedene v biltenu
©portnega druπtva Elektro Ljubljana.
Ob tej priloænosti smo za krajπi
pogovor zaprosili predsednika Joæe-
ta »uËnika. Kot je povedal, je
©portno druπtvo Elektro Ljubljana
prostovoljno zdruæenje redno zapo-
slenih delavcev v javnem podjetju
Elektro Ljubljana, ki je bilo usta-
novljeno leta 1991. Omenil je, da je
æe prej vrsto let aktivno deloval
Odbor za πport in rekreacijo pod
okriljem sindikata. Ta je precej
prispeval k razvoju rekreativne in
πportne dejavnosti v Elektro
Ljubljani, pa tudi πirπe v EES Slo-
venije (na slovenskih πportnih elek-
tro igrah so poleg distributerjev
sodelovali tudi udeleæenci iz drugih
delov energetskega sistema). Na tej
podlagi se je razvilo ©portno druπtvo
Elektro Ljubljana, ki je po prenehan-

oda zaËetek sreËanja med
Veterani AjdovπËine in moπtvom
Elesa, ki je v odliËni organizaciji
Gradbenega podjetja Marc iz
AjdovπËine potekalo v Vipavi, je
kazal na zanesljivo zmago
gostujoËe ekipe Elesa, ki je
sreËanje zaËela na vso moË in z
dopadljivimi protinapadi ter
natanËnimi meti z razdalje
povsem nadigrala domaËine. Po
zaËetnem vodstvu gostov v prvi
Ëetrtini (8:11) so z nekoliko
lagodnejπim igranjem v obrambi
in nepotrebnimi atraktivnimi
potezami dovolili domaËinom,
da so ob koncu polËasa visoko
vodstvo gostov zniæali na 21:26.
V tem delu tekme so se izkazali
predvsem NovakoviË s hitrimi
protinapadi, Repenπek s skoki, v
napadu in realizacji pod koπem,
v obrambi pa je gospodaril
robustni KarlovËec. 
Tako uspeπne igre pa moπtvu
Elesa ni uspelo ponoviti v
nadaljevanju sreËanja, pa tudi
domaËini so spoznali, da z gosti
ne bo πale in so zato na vse
naËine poizkuπali preobrniti

rezultat v svojo korist. Tako so s
pogostimi menjavami vseh 13
igralcev, ki so pred leti nastopali
v prvi slovenski ligi, dodobra
izËrpali in flpretepli«
nekompletno sedmerico Elesovih
igralcev, kar jim je omogoËil tudi
domaËi sodnik, ki je sicer
drugaËe tudi njihov trener. V
takπnih razmerah tudi tihi
protesti gostujoËega trenerja (saj
je tekma poteka v povsem novi
dvorani πkofijske gimnazije,
enem najlepπih tovrstnih
objektov v Sloveniji, v katerem
neprimerni glasni vzkliki, niso
dovoljeni) niso pomagali in ob
koncu tretje Ëetrtine je bilo le πe
34:35 za goste. Tudi podpora s
tribun ni prepreËila naleta
domaËinov, ki so si v zadnji
Ëetrtini tekme, ki je poteka po
pravilih NBA, priigrali odloËilno
prednost, tako da gostom tudi s
taktiËnimi osebnimi napakami
ni uspelo zmagati, in ob koncu
je bilo na semaforju 59:53 za
domaËe. V drugem delu sreËanja
se je le PoËkaj enakovredno kosal
z domaËini, povsem je zatajila
mirna desnica Hama, manjkale
pa so tudi toËke Semeta. Pri

domaËinih so se razigrali
©trancar, Brecelj in neustavljivi
Mihelj, ki je v finalu tekmovanja
v zadevanju trojk premagal
Lesjaka s 3:2. Sicer so za
zmagovalno moπtvo iz
AjdovπËine zadevali: Mihelj 14,
Brecelj 10, ©trancar in Slokar po
8, Dræek in Marc 6, Ævanut 5 in
BonËa 2. Za goste pa so se
trudili: Lesjak 17, PoËkaj 10,
NovakoviË 9, KarlovËec 8,
Repenπek 7, Ham 2 in Seme. 
Ob koncu prijetnega in enkratno
organiziranega sreËanja so gostje
πportno Ëestitali zmagovalcem,
trener Kenda pa je æe vrgel
rokavico domaËemu selektorju
Marcu za revanπ v prihodnjem
tisoËletju, ko moπtvo Elesa slavi
desetletnico obstoja in se bo na
ta zavidljivi jubilej temeljito
pripravilo in se pomerilo s
πtevilnimi domaËimi in tujimi
moπtvi.

SRE»KO LESJAK

ju πportnih iger na omenjeni ravni
(posledica reorganizacijskih spre-
memb) nadaljevalo z organizacijo
letnih in zimskih πportnih iger javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana.
Druπtvo ima πest podruænic na ob-
moËju obËin Ljubljana, KoËevje,
Trbovlje in Novo mesto. V okviru
posamezne podruænice delujejo Ëlani
v πportnih disciplinah, kot so smu-
Ëanje, kolesarstvo, duatlon, namizni
tenis, tenis, streljanje, kegljanje, bali-
nanje, igre z æogo, πah, lahka atletika,
planinarjenje, lokostrelstvo, mini
golf in πe bi lahko naπtevali. Druπtvo
so ustanovili z namenom, da bi med
zaposlenimi pospeπevalo rekreacijo
in πportna udejstvovanja, gojilo skrb
za zdrav naËin æivljenja ter hkrati
razvijalo obËutek za delo v skupnos-
ti, prijateljstvo, sodelovanje in druge
vrline. »lan druπtva lahko postane
vsak, ki je redno zaposlen v delniπki
druæbi Elektro Ljubljana. Kdor te
priloænosti doslej πe ni izkoristil, je
resniËno æe precej zamudil. Res pa je,
da za πport ni nikoli prepozno.

MIRO JAKOMIN

ot sporoËa Ludvig Sotoπek,
predsednik GIZ-a distribucije
elektriËne energije, bodo
tradicionalne zimske πportne
igre distributerjev potekale
predvidoma 5. ali 12.
februarja 2000 v Kranjski
Gori pod organizacijskim
okriljem JP Elektro Ljubljana,
d. d. O natanËnem datumu
bodo zaposleni javnih podjetij
distribucij elektriËne energije
pravoËasno obveπËeni.

Kot so povedali v ©portnem druπtvu
Elektro Ljubljana, direktor Ludvig
Sotoπek kaæe precej razumevanja za
razvoj vseh oblik πportne dejavnosti v
podjetju. Z izvrstnimi sposobnostmi
se tudi sam uvrπËa med najbolj
markantne πportne osebnosti v
Elektro Ljubljani. Doslej je pretekel
æe 15 pravih maratonov in kar
desetkrat zmagal. Da je v izredno
dobri kondiciji, dokazuje tudi
podatek, da je do leta 1998 v Elektro
Ljubljani kar petkrat zapored dosegel
naziv πportnika leta. Letos pa se
zaradi πtevilnih poslovnih in drugih
obveznosti ni mogel udeleæiti vseh
tekmovanj.   

k BURJA
PREKINILA SERIJO
ZMAG
KO©ARKARJEV
ELESA
V Ërnem tednu za slovenske
evroligaπe je podobna usoda doletela
tudi koπarkarje Elesa. VeË kot
polletni premor, premalo skupnih
treningov in slabπa telesna priprava
so bili po besedah trenerja Milana
Kende poglavitni vzroki za sicer
πele tretji poraz moπtva v domala
devetletni zgodovini.

T
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lovenska planinska pot (ali
skrajπano SPP) je prva in najpomem-
bnejπa vezna pot v Sloveniji. Pobudo
za pot je leta 1950 dal profesor Ivan
©umljak, starosta mariborskih plan-
incev in publicist (1899-1984).
Idejo je dobil nekega razglednega
dne na »rnem vrhu na Pohorju, ko
je opazoval dolgo verigo vrhov tja do
Grintovcev. Dobil je zamisel, da bi
vse te kraje povezal z eno samo
markirano potjo, ki bi potekala prek
vsega slovenskega ozemlja. Na Pla-
ninski zvezi Slovenije (PZS) so
pobudo sprejeli in leto 1953 πtejemo
za rojstno leto SPP. Po njenem zgle-
du so uredili veliko planinskih poti
tako pri nas kot po vsej Evropi. 
SPP so veËinoma speljali po obsto-
jeËih markiranih poteh, le ponekod
so jih povezali z novimi potmi. Poleg
KnafelËevih markacij (bel krog ob-
dan z rdeËim kolobarjem) so marka-
cisti dodali oznako 1, kar je zna-
Ëilnost za SPP. PZS je poskrbela za
enotne æige, izdala dnevnike poti in
prvi vodnik (1958, do leta 1998 je
izπlo æe osem popravljenih in dopol-
njenih izdaj). Na podlagi ugodnih
odmevov planincev je PZS leta 1966
uvedla πe Razπirjeno slovensko pla-
ninsko pot (izid vodnika leta 1993).
Osamosvojitev Slovenije in nekatere
pripombe obiskovalcev so bile glavni
razlog za spremembe poteka SPP leta
1991.
Kaj moramo vedeti za hojo po SPP?
To, da sledimo markacijam in πtevil-
ki 1, smo æe povedali. Vsak obisko-
valec mora imeti Dnevnik SPP, kjer
je prostor za kontrolne æige (kupimo
ga na PZS, planinskih druπtvih ali
knjigarnah). SPP lahko zaËnemo

kjerkoli na poti. Planinske postojan-
ke imajo posebne æige SPP (obiËajni
æig koËe ne velja). Æig odtisne v
Dnevnik oskrbnik (torej lahko dobi-
mo æig le, Ëe je postojanka odprta),
poleg vpiπe datum. Na vrhovih si go-
rnik sam odtisne obiËajni æig vrha
(Ëe ga ni, so dokazilo fotografije,
podpis vodnika vodenega izleta ali
priËe). S sabo je priporoËljivo vzeti
blazinico, saj jih veËinoma v gorah ni
ali pa so neuporabne. DokonËanje
SPP Ëasovno ni omejeno. Na SPP
bomo hodili (ponekod tudi plezali)
po vseh treh kategorijah zahtevnosti
poti: nezahtevnih, zahtevnih in zelo
zahtevnih (podrobne opise najdemo
v letoπnjem prispevku z naslovom

Planinska pota). Vsakemu, ki konËa
SPP, PZS podeli Ëastni znak, ki ga
planinska druπtva po navadi izroËijo
ob slovesnih priloænostih. 
Kako poteka SPP? ZaËnemo v Mari-
boru. Vzpnemo se do Mariborske
koËe na Pohorju. »ez razgibane pre-
dele Ëudovite pohorske pokrajine nas
SPP vodi mimo Ruπke koËe na
Arehu, koËe na Klopnem vrhu, koËe
na Pesku, Lovrenπkih jezer, Rogle,
Ribniπke koËe, »rnega vrha, Kope,
Kremæarjevega doma do Slovenj
Gradca. Preko vrhov Pleπivca, Urπlje
gore, Slemena nadaljujemo do gre-
bena Smrekovca. Mimo Komna
doseæemo Travnik in prvi dvatisoËak
Raduho. Sestopimo v dolino Sa-
vinje. Skozi Robanov kot se vzpne-
mo na greben Kamniπkih in Savinj-
skih Alp. PreËimo vrhove Ojstrice,
Planjave, Turske gore, Skute, Grin-
tovca in KoËne ter sestopimo na
Jezersko. Skozi dolino PodstoræiË se
vzpnemo na StoræiË in mimo Tolste-
ga vrha ter Kriπke gore sestopimo v
TræiË. Pred nami so Karavanke. Mi-
mo DobrËe se vzpnemo na Be-
gunjπËico. Sledi spust do Zelenice in
zanimiv vzpon na Stol. PreËimo
dolgi in razgledni greben Vajneæa,
Struπke, Golice in Dovπke Babe ter
sestopimo v Dovje. Zdaj so pred na-
mi Julijci. Skozi dolino Vrat se vzp-
nemo na Triglav. Sestopimo na dru-
go stran Ëez DoliË na preval Luknja. 
»ez Bovπki Gamsovec, Razor in
Prisank (oz. Prisojnik) doseæemo
VrπiË. Sledi vzpon na Jalovec in ses-
top globoko v Trento. Skozi dolino
Zadnjice se vzpnemo do Preho-
davcev, kjer vstopimo v idiliËno
Dolino Triglavskih jezer. Mimo
Komne in Krnskih jezer nadaljuje-
mo do vrha Krna. Tu zavijemo proti
vzhodu in preËimo dolgo verigo
Spodnjih Bohinjskih (bolje Tol-
minskih) gora z vrhovi MahavπËek,
Tolminski Kuk, Vogel, Rodica in 
»rna prst do Petrovega Brda. Na-
daljujemo Ëez Cerkljansko in Idrij-
sko hribovje (Porezen, bolnica Fra-
nja, Ermanovec, Bevkov vrh, Sivka,
Hleviπka planina), Trnovski gozd
(Golaki, »aven, Gora), Javornik in
Nanos. SPP se preko VremπËice,
Gabrπke gore, ©kocjanskih jam, Br-
kinov, MarkovπËine, Slavnika, So-
cerba, Ospa in Tinjana konËa v An-
karanu.

VLADIMIR HABJAN

S

SLOVENSKA
PLANINSKA POT

najprej je zdravje

e æelite redno telovaditi, ne da bi
zanemarili druge obveznosti, je telo-
vadba doma dobra reπitev, saj z
vadbo prihranimo precej Ëasa, ki bi
ga porabili na poti do telovadnice,
domaËe okolje pa nam zagotavlja
tudi ugodno poËutje. Doma je mo-
goËe opravljati veË vrst telovadbe, ki
ne zahteva posebne opreme. Pri
nekaterih vajah lahko za oporo upo-
rabite kos pohiπtva ali podboj vrat. Z
vrsto preprostih vaj, ki vkljuËujejo
razliËne miπice in sklepe, lahko
izboljπate svojo moË in proænost. Za
vsako vajo porabite 30 sekund, nato
se lotite naslednje. Vsako vajo iz pro-
grama naredite najmanj po trikrat.
Kondicija, s katero boste lahko vadili
veË kot 12 minut, ne da bi se med
posameznimi dejavnostmi ustavljali
dlje kot nekaj sekund, bo dokaz, da
ste æe izboljπali uËinkovitost srca in
pljuË. Pri vadbi doma je zlasti po-
membno, kako si zagotovimo ustrez-

no motivacijo, saj redna vadba do-
ma, vsaj, Ëe z nami ne vadijo tudi
drugi druæinski Ëlani, zahteva od nas
zelo moËno voljo. Pomagamo si lah-
ko tako, da vadbi namenimo isti
dnevni Ëas. Za poæivitev si lahko za-
vrtimo ustrezno glasbo, ki nam bo
dajala ritem in pomagala ohranjati
primeren tempo. V zadnjem Ëasu pa
so zelo popularne tudi telovadne vi-
deokasete, ki nam omogoËajo ne le
natanËen prikaz razliËnih vaj, temveË
zagotavljajo tudi dodatno motivacijo
s tem, da dajejo obËutek pripadnosti
telovadni skupini. Pri vadbi doma
moramo biti posebno pozorni tudi
na varnost, pri Ëemer je πe zlasti po-
membna primerna izbira prostora. V
njem naj ne bi bilo veËjih kosov
pohiπtva, ob katere bi se lahko udari-
li ali Ëez katere bi lahko padli in se
poπkodovali. »e nameravate v do-
maËi telovadni program vkljuËiti
aerobiko, ki obsega veliko poskako-

TELOVADBA DOMA
IN V TELOVADNICI
Telovadba doma je lahko zabavna in uËinkovita, Ëeprav
motivacijo za vaje laæje doseæemo v telovadnicah, kjer vadimo
skupaj z drugimi. Seveda pa imata tako prva kot druga svoje
prednosti in pomanjkljivosti.

vanja, si kupite mehko telovadno
blazino, da vam bo varovala stopala
in gleænje. Danes je na trgu tudi æe
veliko razliËnih pripomoËkov za do-
maËo vadbo, ki lahko v precejπnji
meri nadomestijo naprave v fitnes
centrih, vendar pa moramo pred nji-
hovim nakupom pritrdilno odgov-
oriti zlasti na dve vpraπanji. Si takπno
napravo res æelimo in ali jo bomo
dejansko uporabljali dvakrat do
trikrat na teden? V nasprotnem se
utegne zgoditi, da bo obleæala v
kakπnem kotu, mi pa si bomo lahko
na seznam dopisali πe eno zgreπeno
investicijo.
Kot æe reËeno, telovadba v skupini
zagotavlja potrebno motivacijo, z
nakupom meseËnih in letnih kart za
uporabo fitnes naprav ali za kakπno
drugo πportno dejavnost pa si zago-
tovimo tudi rednost vadbe, kar je
bistveni pogoj za izboljπanje naπe te-
lesne pripravljenosti. V sodobnih
telovadnih kabinetih in telovadnicah
se sreËujemo s πtevilnimi vadbenimi
napravami, ki so namenjene krepitvi
posameznih skupin miπic. Posebno
priljubljene so tudi veËnamenske
gimnastiËne naprave, ki z uteæmi
omogoËajo potiskanje in vleko raz-
liËnih bremen, tako da je z njo mo-
goËe okrepiti vse miπiËne skupine.
Ker lahko obremenitve prilagajamo
naπim sposobnostim in uporabnik
ne dræi samih uteæi, temveË z njimi
operira preko posebnega ogrodja in
sistema πkripcev, so tovrstne naprave
tudi veliko varnejπe od vadbe s
klasiËnimi uteæmi. Takπne naprave
tudi zmanjπujejo natezanje miπic in
omogoËajo poveËevanje miπiËne na-
petosti v fazi sproπËanja, s Ëimer se je
moËno zmanjπala pogostost miπiËnih
in tetivnih poπkodb, ki so bile vËasih
med dvigovalci uteæi zelo pogoste.
Zelo priljubljene so tudi razne
naprave za aerobne dejavnosti, od
sobnih koles, tekoËih stez in naprav
za veslanje. Vaje na teh napravah so
odliËne kot sestavni del ogrevanja,
preden se lotite vaj za krepitev miπic.
Æe nekajminutna vaja na eni od
takπnih naprav lahko bistveno iz-
boljπa kondicijo srca in pljuË. Seveda
pa obiski telovadnih kabinetov in
telovadnic zahtevajo, da za vadbo
ærtvujemo kar nekaj Ëasa in denarja,
kar je tudi njihova glavna pomanj-
kljivost v primerjavi z vadbo na
domu.
PRIREJENO PO VELIKEM DRUÆINSKEM
VODNIKU ZA ZDRAVO ÆIVLJENJE

»

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI OB VADBI NA NAPRAVAH
VeËje πtevilo ponovitev z manjπim bremenom je za krepitev
moËi veliko boljπa kot pretiravanje z veËdestkilogramskimi
uteæmi. Obremenitve stopnjujte postopoma, svoj napredek pa
si zapisujte. Ne pozabite, da si ob pretiravanju lahko kaj
hitro nategnete miπico ali tetivo. Med eno in drugo vadbo
naj mine vsaj en dan. Tako bodo imele miπice Ëas, da si
opomorejo. Pred zaËetkom telovadbe se ogrejte s sprostilnimi
in razgibalnimi vajami. »e æe uporabljate teæke uteæi, da bi
si poveËali miπice, teæo stopnjujte postopoma, saj se boste le
tako izognili poπkodbam. Idealno je, Ëe je med vadbo z vami
vaditelj, ki vas sproti opozarja na napake in vas lahko tudi
spodbuja.      

V Sloveniji smo prvi v Evropi uvedli edinstveno transverzalno
pot, ki poteka prek slovenskih gora z enega konca dræave do
drugega. Namen hoje po tej poti ni lov za æigi, paË pa
spoznavanje lepot naπih gora in domovine, sprostitev v naravi,
krepitev telesne sposobnosti in zdravja. 
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πalekriæanka

Skupina πtudentov se dogovori, da
priredijo zabavo in da nanjo vsakdo
prinese kaj s sabo. In tako je
Primorec pripeljal prπut in vino,
Dolenjec cviËek in klobase, ©tajerec
rizling in meso, Gorenjec pa brata.

flOprostite, sosed, ali vas kaj moti,
ker se moji otroci igrajo na vaπem
vrtu?«
flDajte, no dajte, vaπi otroci so tudi
moji otroci.«

flPosluπaj, Franci. Ti si bil mornar
in si preplul veliko sveta. Povej mi,
ali si videl tudi ekvator?«
flSeveda.«
flIn kakπen je?«
flAh, zid kot zid.«

Na proslavi ob visokem jubileju
elektrogospodarskega podjetja
slavnostni govornik nagovori goste:
flSpoπtovane gospe in gospodje, pred
slabim letom je bilo naπe podjetje
na robu gospodarskega prepada.
Odtlej smo naredili velik korak
naprej.«

Delajo anketo o poloæaju moπkega v
druæini.
flKako ocenjujete vaπ poloæaj
doma?« vpraπajo prvega anketiranca. 
flAh, doma sem pa jaz bog.«
flAha, torej bog in batina.«
flNe, samo bog. Batina je pa moja
æena.«

Zakaj policaj pleza po cerkvenem
zvoniku?
Zato, ker so mu naroËili, naj pride
Ëez eno uro.

Kakπna je razlika med fiËotom in
kondomom?
Nobena, oba ovirata promet.

Jure in Metka skupaj odhajata iz
sluæbe. Pa pravi Jure: 
flTi, Metka, a greva po bljiænici Ëez
gozd?«
flNe, Jure, danes pa nimam Ëasa.«


