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eto 1999 si bomo v
elektrogospodarstvu zagotovo najbolj
zapomnili po dejstvu, da je po veËletnih
pripravah in πtevilnih razliËicah
energetski zakon vendarle ugledal luË
sveta in hkrati napovedal πtevilne
spremembe, ki nas pravzaprav πele
Ëakajo v naslednjih letih. Æal ob
napovedih uvajanja trga z elektriËno
energijo ne moremo tudi zapisati, da so
bile za elektroenergetska podjetja
razmere gospodarjenja letos kaj boljπe oziroma takπne, da bi
jim olajπale pot na odprti evropski trg. Pogostokrat je bilo
namreË ravno nasprotno, saj smo bili med letom deleæni kar
nekaj ukrepov, ki so elektrogospodarstvu naËrtovani prihodek
namesto, da bi ga poveËali, πe zmanjπali. NiË kaj spodbudne
pa niso niti napovedi za prihodnje leto, saj nekateri
poznavalci sodijo, da se bodo razmere poslovanja v letu 2000
πe bolj zaostrile.
Kljub temu pa lahko s ponosom zapiπemo, da je slovenski
elektroenergetski sistem tudi letos v celoti izpolnil svoje
poslanstvo in vsem porabnikom zagotovil nemoteno in
kakovostno preskrbo z elektriËno energijo. IztekajoËe se leto
1999 smo v elektrogospodarstvu zaznamovali tudi s
πtevilnimi delovnimi uspehi, kot so uspeπno nadaljevanje
prenove verige dravskih elektrarn, spodbuden zaËetek prenove
soπkih elektrarn, izpeljava pripravljalnih del ter zahtevnih
prevozov uparjalnikov za krπko nuklearko in turbin za
brestaniπko plinsko elektrarno, obnovili pa smo tudi del
najbolj dotrajane opreme prenosnega in distribucijskega
omreæja. Poleg tega so nekatera naπa podjetja svoja
prizadevanja za urejeno poslovanje letos potrdila s
certifikatom kakovosti, kar nedvomno potrjuje, da je
elektrogospodarstvo sistem, ki se je pripravljen kosati tudi z
najzahtevnejπimi evropskimi merili. In ravno zaradi takπnih
uspehov lahko na leto 2000 gledamo ne samo kot na leto
prelomnih trenutkov, temveË tudi kot na leto πtevilnih
priloænosti. Naj se na pragu leta 2000 voπËilom in æeljam, ki
ste jih deleæni v teh prazniËnih dneh, pridruæimo πe v naπem
uredniπtvu. Podjetjem æelimo uspeπno izpeljavo poslovnih
naËrtov, vam, bralcem, pa predvsem osebne sreËe in zdravja.
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tema meseca

brez varovalke

PRIHAJA LETO

URESNI»EVANJA
ENERGETSKEGA

zakona

Elektrogospodarstvo v prihodnjih letih Ëakajo πtevilne
spremembe, v katere vstopamo bolj ali manj pripravljeni. Pri
tem pa ne bo πlo le za nove oblike poslovanja, spremeniti bomo
morali tudi naËin razmiπljanja.

L

eto, ki se izteka, bi lahko po
πtevilu prelomnih dogodkov za elektrogospodarstvo uvrstili med dinamiËnejπa, pri Ëemer ima πe zlasti
veliko zaslug odprtje evropskega trga
z elektriËno energijo. Kako gledajo
na poslovno leto 1999 in kakπne so
njihove napovedi za leto 2000, sta
bili osrednji vpraπanji, s katerima
smo se tokrat podali na pogovore z
direktorji elektroenergetskih podjetij.

USPE©NOST POTRJENA
S CERTIFIKATOM KAKOVOSTI

2

ZADOVOLJNI S PROIZVODNIMI,
MANJ PA S FINAN»NIMI
REZULTATI
Dravske elektrarne sodijo po proizvedenih koliËinah elektriËne energije
zagotovo med naπe pomembnejπe
objekte. Kako ocenjujejo letoπnje
poslovno leto in kaj jih Ëaka v letu
2000, sta bili osrednji vpraπanji, ki
smo jih zastavili tehniËnemu direktorju Zdravku MoËniku. Kot nam
je povedal, so z doseæenimi proizvodnimi rezultati lahko zelo zadovoljni, saj bo proizvodnja elektriËne
energije v Dravskih elektrarnah ob
koncu leta uresniËena 108-odstotno,
kar pomeni 200 milijonov kWh veË,
kot so sprva naËrtovali. Takπen ugoden konec poslovnega leta je sicer v
najveËji meri posledica ugodnih
hidroloπkih razmer, pa tudi visoke
stopnje razpoloæljivosti proizvodnih
agregatov, in to ne le prenovljenih,
ampak tudi tistih, ki obratujejo æe
veË kot πtirideset let. Pri tem je treba

poudariti, pravi Zdravko MoËnik, da
gre za takπne rezultate zasluga tudi
vsem naπim vzdræevalcem, ki so ne le
v delovnem Ëasu, ampak kadar koli
je treba, pripravljeni ukrepati, da bi
proizvodnja potekala nemoteno. Ob
oceni iztekajoËega se leta seveda tudi
ni mogoËe mimo programa prenove,
ki se je æe prevesil v zadnjo tretjino.
Tako so letos zaËeli obratovati drugi
prenovljeni agregati, marca na HE
Mariborski otok, aprila v HE Dravograd in junija v HE Vuzenica. Tako
prvi kot drugi obratujejo brez zastojev, kar dokazuje, da je bila kontrola
kakovosti pri izdelavi opreme in pri
nadzoru montaæe ustrezna. V teku je
tudi prenova zadnjih treh agregatov.
Takoj po novem letu se bo prviË
zavrtel agregat na HE Mariborski
otok, ki mu bosta po dveh mesecih
postopoma sledila πe agregata v HE
Dravogradu in HE Vuzenici. Sicer
pa je oktobra bil uspeπno izpeljan
tudi tehniËni pregled prenovljenega
centra vodenja, ki bo po konËani
prenovi prevzel poleg HE Formin in
HE Fala tudi vse tri prenovljene
elektrarne v daljinsko vodenje. Za
najpomembnejπi dogodek v drugi
polovici leta pa bi lahko oznaËili
odobritev nadaljevanja prenove na
hidroelektrarnah Vuhred in Oæbalt.
Vlada nam je naloæila pripraviti
dokumentacijo za nadaljevanje prenove in zagotovila za financiranje
lastna sredstva amortizacije. Izdelana
sta bila idejna projekta prenove za
obe elektrarni in vsa predpisana
investicijska dokumentacija, kot
podlaga za odloËanje nadzornemu
svetu, ki je investicijo potrdil.
Æal moramo ob teh spodbudnih
dogodkih tudi povedati, da finanËni
rezultati poslovanja v letu 1999 ne
bodo tako ugodni, kot so proizvodni. Uvedba davka na dodano vrednost ob zadræanju prodajnih cen
zmanjπuje finanËno realizacijo pri
prodaji elektriËne energije elektrogospodarstva, ki jo tudi rebalans gospodarskega naËrta ni mogel popraviti. PoveËani stroπki (predvsem zaradi
poveËanih nadomestil za uporabo
stavbnih zemljiπË) so mnogo viπji,
kot je poveËan prihodek po rebalansu. »eprav po gospodarskem naËrtu
predvidevamo zakljuËek poslovnega
leta z dobiËkom (zaradi zahteve
EBRD kot kreditodajalca), pa bo
naπe poslovanje dejansko konËano z
izgubo, ker bomo obraËunali le pribliæno 35 odstotkov amortizacije po

raËunovodskih standardih.
Glede poslovanja v letu 2000 pa je
treba reËi, da bo zagotovo potekalo v
znamenju odpiranja trga z elektriËno
energijo, ki bo v poslovanje elektrogospodarstva kot panoge, πe zlasti pa
v proizvodna podjetja zagotovo prinesel veliko sprememb. Za prehod iz
dirigirane proizvodnje in predpisane
cene oziroma prihodka imamo le
leto dni Ëasa. Dravske elektrarne
imajo zaradi precejπnje odpisanosti
osnovnih sredstev in ugodne proizvodne strukture relativno dober
izhodiπËni poloæaj tudi v razmerah
odprtega trga. DolgoroËno pa bo
treba tudi znotraj naπe druæbe poiskati πe vse preostale rezerve v stroπkih, da bomo lahko normalno poslovali. Pri tem nas v prihodnjem letu,
kot sem æe omenil, Ëaka tudi zaËetek
druge faze prenove, to je prenova
HE Vuhred in Oæbalt. »eprav bo
investicija trajala pet let, je to zelo
kratka doba, v kateri je treba pripraviti razpise za dobavo opreme,
izdelati projekte za izvedbo, izdelati
opremo ter jo po demontaæi posameznega agregata vgraditi in dati v
obratovanje. Dejavnosti, povezane s
tem, se zaËnejo æe takoj v zaËetku januarja, ko bo objavljen razpis za
oceno sposobnosti dobaviteljev turbin in generatorjev.
V skladu s programom bodo tekla
tudi dela pri konËanju prenove zadnjih treh agregatov in vse, kar je
treba za zakljuËek investicije prve faze prenove.
V pripravi pa je tudi izdelava predpisane investicijske dokumentacije za
prenovo elektrarne ZlatoliËje. Obseg
prenovitvenih del je omejen le na
prenovo naprav lastne porabe, turbinske regulacije, avtomatike in zaπËite, ki æe veË kot trideset let obratujejo in so potencialni vir izpadov
proizvodnih agregatov.
Skratka, v letu 2000 in tudi pozneje
nas Ëaka πe veliko zahtevnih nalog, ki
pa jih bomo zagotovo uspeπno izpeljali.

POLEG EKONOMI»NOSTI
TUDI VARNOST
IN SPREJEMLJIVOST
V NE Krπko so z letoπnjimi proizvodnimi, varnostnimi in razvojnimi
rezultati zadovoljni. Do konca leta
bodo proizvedli 4,5 TWh elektriËne
energije. Elektrarna je bila Ëez leto

▲

Elektro - Slovenija je lahko po
besedah dr. Iva BaniËa z letoπnjimi
poslovnimi rezultati zadovoljna, saj
bo Eles πe eno poslovno leto konËal
pozitivno, Ëeprav so bile gospodarske
okoliπËine bistveno slabπe kot prejπnja leta. Med letom je bilo namreË
izpeljanih veË sprememb parametrov
poslovanja, in sicer æal predvsem na
raËun elektrogospodarstva. Kljub temu pa je Eles izpolnil naËelna priËakovanja, zaËrtana z gospodarskim
planom za leto 1999, in tudi del prihodkovnih ciljev, vendar pa bo prihodek zaradi vladnih odloËitev nekoliko slabπi od predvidenega. Pri
tem gre posebej poudariti, da je
vlada preko tarifnega sistema v
zaËetku leta najprej zniæala cene elek-

triËne energije za 4,7 odstotka, potem se je julija zaradi uvedbe davka
na dodano vrednost ta raven zniæala
πe za 7,56 odstotka, prihodek elektrogospodarstva pa je bil nato πe dodatno okrnjen zaradi popusta æelezarnam v viπini 400 milijonov
tolarjev. Ne glede na takπne zaostrene razmere gospodarjenja bo Elesu
ob koncu leta vendarle uspelo poslovanje skleniti pozitivno, kar je nedvomno tudi rezultat racionalizacij in
zmanjπanja stroπkov poslovanja. Ne
gre pozabiti, pravi dr. Ivo BaniË, da
smo naπo uspeπnost konec tega leta
kronali tudi s certifikatom kakovosti
ISO 9001, kar je nedvomno velik
doseæek vseh zaposlenih v podjetju.
V zvezi z novostmi, ki jih prinaπa
energetski zakon, pa bi poudaril, da
bo Eles vse obveznosti, ki mu jih ta
nalaga, brez dvoma pravoËasno
izpolnil. ©e veË, lahko bi dejali, da
Eles æe dalj Ëasa dela v tako trdih
razmerah, da dejansko æe dela v okoliπËinah træne ekonomije, tako da nas
Ëaka le izoblikovanje veËje transparentnosti naπih posameznih dejavnostih, kot so trgovanje z energijo,
prenosna dejavnost in upravljanje
sistema. Eles se je na povezovanje z
Evropo tudi tehniËno dobro pripravil, saj bomo prihodnje leto zagnali
nov sistem vodenja, ki pomeni velik
kakovostni preskok pri upravljanju

slovenskega elektroenergetskega sistema in naπ center vodenja postavlja
ob bok najsodobnejπim tovrstnim
centrom v Evropi. Pri tem bomo za
opravljanje nekaterih novih funkcij,
ki jih prinaπa zakon, morali opraviti
πe doloËene programske dograditve,
predvsem za rezervacijo prenosnih
zmogljivosti in za obvladovaje tveganj. Oba programa imamo æe izbrana, izdelana pa sta tako, da ju bo
mogoËe brez teæav vkljuËiti v obstojeËi sistem. Poleg omenjenih naloæb,
povezanih z Elesovo dejavnostjo nacionalnega operaterja, je treba izpostaviti πe nekatere druge prednostne
investicije v letu 2000, med katerimi
so v ospredju zgraditev 400/110 kv
RTP Krπko, nadaljevanje obnove
RTP KleËe in dograditev ljubljanskega napajalnega obroËa oziroma postavitev daljnovoda Termoelektrarna toplarna Ljubljana - Polje - BeriËevo. Gre za finanËno zelo
zahtevne investicije, ki jih ima Eles
æe veË let v naËrtih, vendar pa jih
doslej πe ni mogel v celoti uresniËiti.
Vsekakor menim, da bo leto 2000 za
Eles vsaj tako æivahno, kot je bilo
letoπnje, pri Ëemer bodo pogoji
poslovanja πe bolj zaostreni, saj se bo
treba dobro pripraviti na poslovanje
v letu 2001, ko se bo tudi dokonËno
odprl domaË trg z elektriËno energijo.

VELIKE RIBE
POÆIRAJO MALE
p

red nastopom leta 2000 je v
ozraËju Ëutiti vse veËje priËakovanje in vznemirjenost. Pivci ga veselo
ﬂæingajo«, astrologi utrujeno meæikajo v
zvezde, raËunalniËarji se tresejo pred ﬂhroπËem
tisoËletja« ...
Trenutno je skorajda na sleherni seji sliπati
Ëarobne besede, kot so denimo privatizacija,
liberalizacija, odpiranje energetskega trga,
izobraæevanje kadrov, poslovni interesi,
poslovne koristi, poslovni dobiËki itd. Kot je
znano, novi energetski zakon odpira serijo
trænih pojmov in kategorij. Tako so se
elektrogospodarska podjetja Ëez noË znaπla pred
velikimi spremembami, izzivi in tveganji z
negotovim izidom.
VkljuËevanje v EU je seveda tudi na
energetskem podroËju nujen proces, saj bi v
nasprotnem primeru slovenska energetika
postala osamljen otoËek brez prihodnosti.
Pri tem pa zelo moti nenehno sklicevanje in
pretiravanje: V Evropi tako priËakujejo, v
Evropi tako priporoËajo, v Evropi tako
zahtevajo, v Evropi tako delajo itd. ©e veË:
V zraku je Ëutiti pravo evroevforijo, Ëeπ ko
bomo splezali na to goro, bomo dobili krila in
poleteli v neslutene viπine.
Gotovo bi se morali bolj zavedati, da Evropa πe
zdaleË ni deæela, kjer se cedita med in mleko,
saj ima sama s seboj hude teæave tako na
ekonomskem, socialnem kot kulturnoduhovnem podroËju (visoka stopnja
nezaposlenosti, naraπËanje kriminala,
propadanje druæinskih vrednot, uæivanje
mamil itd.) Da ne bo pomote: Evropi - da,
vendar ne v vsakem pogledu in za vsako ceno!
Kot je znano, se v mnogih evropskih dræavah
odvijajo brezobzirni procesi zdruæevanja
podjetij v velike ekonomske korporacije,
marsikdaj brez posluha za socialne stiske
zaposlenih. Skuπnjava po uresniËevanju trænih
ciljev brez upoπtevanja æivljenjskih potreb
zaposlenih je v tem trenutku izredno huda tudi
za slovenska elektrogospodarska podjetja. Kako
bodo prestala to preizkuπnjo?
V Ëasu brezduπnih ekonomskih izraËunov πe
toliko bolj odmevajo tehtne besede velikega
libanonskega misleca Kahlila Gibrana, ki je v
knjigi Prerok zapisal: ﬂIn vsak zagon je slep,
razen tam, kjer je znanje. In vsako znanje je
prazno, razen tam, kjer je delo. In vsako delo je
jalovo, razen tam, kjer je ljubezen« ...

MIRO JAKOMIN
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ropi je proizvodna cena iz napol
amortiziranih nukleark primerljiva s
ceno kWh pridobljene na plin ali
premog. Za NE Krπko pa ostaja posebnost, da po zaslugi vodenja elektroenergetske politike niso sanirana
zaËetna vlaganja v NEK oziroma
neodplaËani najeti krediti za gradnjo
elektrarne. »e elektrarna zaËne odplaËevati omenjene obveznosti, se
proizvodna cena podvoji.
ﬂV elektrarni smo v zadnjih osmih
letih poleg v projekt modernizacije
veliko vlagali v posodabljanje objekta. Po letu 2000, ko bo konËana modernizacija, bo NEK pripravljena za
vstop na evropski trg, kjer je za tovrstne objekte poleg ekonomiËnosti
treba zadostiti kriterijem varnosti in
sprejemljivosti v okolju. To pa ne
pomeni, da smo æe vse naredili za zniæanje stroπkov poslovanja. Pri tem pa
bodo morali sodelovati tudi tisti, ki
povzroËajo in predpisujejo naπe stroπke, od dekomisijskega sklada do
razliËnih upravnih organov,« je perspektivo NEK na odprtem trgu elektriËne energije pojasnil njen direktor.

VSE BOLJ©A KRVNA SLIKA
PODJETJA
Za Sama Pajerja, direktorja TE Trbovlje, je bilo iztekajoËe se leto
najteæje v njegovi dosedanji delovni
praksi. Bilo je dosti bolj naporno,
kot je priËakoval, Ëeprav ni imel
nerealnih priËakovanj. Rezultati dela
celotnega vodstva podjetja po enoletnem trudu æe kaæejo popravljeno
krvno sliko podjetja. Direktor s svojimi sodelavci uresniËuje program, ki
ga je napisal ob nastopu. »eprav
meni, da bi bilo mogoËe narediti πe
veË, je v okviru danih moænosti
zadovoljen z rezultati dela v termoelektrarni.
ﬂ Letos smo prviË predËasno izpeljali
remont v okviru predvidenih sredstev. Velik del naπe pozornosti je bilo
usmerjene v certificiranje po standardu ISO 9001 in v zaËetke pridobivanja ekoloπkega standarda ISO
14000. Predvidena proizvodnja termoelektrarne je bila z rebalansom
zniæana s 608 GWh na 586 GWh in
priËakujemo, da jo bomo do konca
leta uresniËili. »eprav nam je - zaradi strukture stroπkov - uvedba davka
na dodano vrednost πe poslabπala poslovni rezultat, nam je Ëez leto uspe-

lo zniæati zadolæenost TET, tako
nominalno kot realno. PriËakujemo,
da bomo poslovno leto konËali z
manjπo izgubo, kot je bila naËrtovana.«
Po neuspelem referedumu v zaËetku
leta so v nadaljevanju leta v Trbovljah sodelovali pri pripravi novega zakona, katerega prvo branje so
poslanci æe opravili. V termoelektrarni konËujejo predinvesticijsko
πtudijo o podaljπanju æivljenjske dobe elektrarne do leta 2015 in njeni
ekoloπki sanaciji. Kljub temu da
bodo dosegli priËakovane rezultate,
so morali narediti nekaj strukturalnih sprememb, z namenom, da bodo
pripravljeni na trg, ki z novim energetskim zakonom prihaja k nam.
ﬂTermoelektrarna Trbovlje ima po
konceptu zakona moænost nadaljnjega obratovanja v okviru klavzule, ki
govori o 15-odstotni zaπËiti domaËih
primarnih virov in na tej podlagi
sklenjeni dolgoroËni pogodbi o prodaji elektriËne energije. Seveda pa bo
ta proizvodnja teæja kot dosedanja.
Kljub vsemu imamo doloËene prednosti, ki jih ponuja lokacija TET in
jih bomo skuπali izrabljati tudi v prihodnje,« ocenjuje perspektivo TET
v luËi odprtega trga direktor Pajer.

Za naslednje leto predvidevajo, da
jim bo z elektroenergetsko bilanco
naËrtovana πe niæja proizvodnja kot
letos. Osnutki kaæejo, da sistem
raËuna, da bo TET proizvedla okrog
510 GWh. Termoelektrarna je sicer
v kondiciji, da bi lahko proizvedla
veË, kot je æelja lastnika. Po direktorjevih besedah v TET raËunajo, da bo
v zaËetku naslednjega leta sprejet
zakon, ki je v skupπËinski obravnavi.
Ker pa zakona πe ni, bodo v podjetju
πe naprej delali na dveh moænostih,
in sicer, da je ta sprejet in da ni. »e
bo zakon sprejet, bodo pripravili
daljπi remont, saj bo treba opraviti
veË del, povezanih z investicijo, ki jo
omenja zakon. Samo Pajer je izrazil
bojazen, da bodo v predvolilnem
Ëasu predstavniki posameznih strank
poskuπali predstaviti reπevanje TET
kot politiËni problem. Nad takimi
poskusi je ogorËen, saj TE Trbovlje
pomeni æivljenje in delovna mesta v
Zasavju.

TAKOJ©NE PRILAGODITVE
TRGU NA VSEH PODRO»JIH
Za leto 1999 so si v Termoelektrarni ©oπtanj zastavili visoke cilje
na vseh podroËjih dela. Tik pred kon-

cem leta z veseljem ugotavljajo, da
jim jih je v veliki meri uspelo uresniËiti, veËino v celoti, nekaterim pa
se bodo do konca leta, Ëe jih æe ne
bodo mogli uresniËiti, vsaj zelo pribliæali. Predvsem to velja za proizvodnjo elektriËne energije, kjer so v zaËetku decembra proizvedli æe veË kot
2700 GWh. Osnovni proizvodni naËrt TE©-a je bil 2.810 GWh in septembra z aneksom poveËan na 2.904
GWh. Z doseæeno obratovalno pripravljenostjo vseh petih blokov so
zadovoljni, njihova izkoriπËenost pa
ni tako visoka, kot bi lahko bila, kar
pa je specifiËnost slovenskega elektroenergetskega sistema in vloge
πoπtanjskih proizvodnih enot v njem.
ﬂV iztekajoËem se letu so opravili
obseæen in zahteven remont petega
bloka, ki je trajal od zaËetka poletja
do konca septembra. Dela so bila po
tehniËni strani zelo zahtevna. NiË
manj zahtevna pa niso bila po organizacijski strani, zaradi omejenega
prostora, kar je terjalo izredno veliko
zbranost vseh izvajalcev, ki so s
pravoËasnim zakljuËkom del potrdili
svojo visoko strokovno usposobljenost. Strokovnjaki TE©-a in CEE
pa so skupaj z izvajalci del πe enkrat
dokazali, da so kos tudi tako zahtevnim nalogam, kot sta nadzor in
koordinacija tako velikega πtevila
izvajalcev na zahtevnem in prostorsko omejenem gradbiπËu. V jeseni
smo zaËeli πe z dvo in polmeseËnim
remontom tretjega bloka. Tudi na
tem bloku bodo opravljena obseæna
dela, s katerimi bomo zagotovili varno in zanesljivo nadaljnje obratovanje ter podaljπanje dobe trajanja
naprav tega bloka, ki obratujejo æe
od leta 1960 in so dosegle æe veË kot
240.000 obratovalnih ur,« pojasnjuje vzdræevalna dela v naπi najveËji
elektrarni direktor Jaro VrtaËnik.
V TE ©oπtanj so zadovoljni tudi s
potekom ekoloπke sanacije. Gradnja
razæveplevalne naprave petega bloka
poteka po naËrtu, kar pomeni zaËetek poskusnega obratovanja v zaËetku novembra 2000. Nadaljujejo tudi
s projektom optimizacije razæveplevalne naprave na bloku 4, v sklopu
katerega poteka prikljuËitev blokov
1,2 in 3 na razæveplevalno napravo
bloka 4. Med remontom tretjega
bloka so opravili potrebne posege na
dimnem traktu kotlov, s katerimi bo
omogoËena nadaljnja postavitev kanalov dimnih plinov tudi med obratovanjem tega bloka.
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razpoloæljiva 85 odstotno in izkoriπËena 83 odstotno. Imeli so eno samodejno ustavitev reaktorja in eno
roËno zaustavitev. Remont je trajal
51 dni in je bil nekoliko daljπi zaradi
nenaËrtovanega pregleda Ërpalk.
Dobre rezultate so dosegli tudi pri
koliËini radioaktivnih odpadkov in
nizki izpostavljenosti virom sevanja.
Po besedah direktorja Staneta Roæmana se letoπnja ekonomska situacija v elektrarni ni bistveno spremenila
v primerjavi z letom prej. So pa nekoliko zmanjπali stroπke, tako da bodo poslovno leto sklenili bolj kot
lansko in priËakujejo okrog milijardo izgube. Elektrarna je vse leto v
celoti za vse proizvedene kWh poravnavala obveznosti do sklada za
razgradnjo. Pomemben deleæ stroπkov poslovanja, ki sestavlja kar 15
odstotkov vseh stroπkov, so obresti
za investicijske kredite. Vendar pa v
Krπkem letos niso zmanjπali kratkoroËnih zadolæitev. Kot glavni razlog
za velikost izgube je direktor
navedel, da vsi elementi poslovanja v
zaËetku leta niso bili znani, predvsem obresti za investicijske kredite,
teËajne razlike, zniæanje cene zaradi
DDV. Je pa Eles kot kupec vse
proizvedene elektriËne energije v
NEK po enaki ceni obveznosti redno
poravnaval. Do delne prekinitve je
priπlo sredi leta, ko ni bil potrjen
naËrt za drugo polovico leta.
ﬂZa tehnoloπko posodabljanje in
projekt modernizacije elektrarne je
bilo iztekajoËe se leto uspeπno. Med
remontom smo izvedli 25 bolj ali
manj zahtevnih modifikacij. Projekt
modernizacije se je prevesil v drugi
del. Ob koncu leta imamo v elektrarni skladiπËena uparjalnika, dobavljen
simulator, zgrajeno veËnamensko
zgradbo za skladiπËenje, kar pomeni,
da je narejenih 80 odstotkov pogodbenega obsega del. Projekt modernizacije bo konËan naslednje leto
s fiziËno zamenjavo uparjalnikov
med 60 dnevnim remontom, ki se
bo zaËel sredi aprila. Preostale mesece v letu raËunamo, da bomo obratovali s polno zmogljivostjo in da bo
vso proizvedeno elektriËno energijo
prevzel slovenski elektroenergetski
sistem,« je pojasnil naËrte jedrske
elektrarne za leto 2000 Stane Roæman.
O usodi NEK po realizaciji energetskega zakona oziroma odprtja trga
pa direktor Roæman meni, da je πe
kar nekaj neznank. V Zahodni Ev-
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»e se je direktor VrtaËnik pohvalno
izrazil o obratovanju, vzdræevanju in
dobrem izvajanju naloæb v iztekajoËem se letu v TE©-u, pa je bil manj
optimistiËen pri pojasnjevanju rezultatov letoπnjega poslovanja. Poslovno leto bo elektrarna sklenila z naËrtovano izgubo. Æe med letom, πe
posebej pa v drugi polovici leta, so se
sreËevali z likvidnostnimi teæavami.
Julijsko zniæanje pogodbenih cen zaradi uvedbe davka na dodano vrednost je zanje pomenilo poveËanje izgube in poveËano potrebo po likvidnih sredstvih. V termoelektrarni so
zelo veseli, da jim je letos uspelo
konËati projekt uvajanja standarda
ISO 9001. Po uspeπni zunanji predpresoji priËakujejo, da bodo uspeπni
tudi pri presoji sredi decembra in da
bodo tako projekt sklenili s pridobitvijo certifikata ISO 9001. V naslednjem letu priËakujejo, da bo njihov trud pri uvajnaju standardizacije
poplaËan s pridobitvijo ISO 14000.
Nadaljevati nameravajo projekt ekoloπke sanacije, ki se bo z dograditvijo
Ëistilne naprave petega bloka in prikljuËitvijo prvih treh blokov na Ëistilno napravo Ëetrtega bloka v dobrπni meri tudi sklenila. Ostal jim bo
πe projekt primarnih ukrepov za zniæanje duπikovih oksidov na petem
bloku. Med veËjimi remontnimi deli
kaæe za naslednje leto omeniti remonta prvih dveh najstarejπih blokov, kjer naËrtujejo podobna dela,
kot so jih opravili letos na tretjem
bloku.
ﬂ©e najmanj zanesljivo je v tem trenutku ocenjevati proizvodnjo elektriËne energije naπih petih enot za
leto 2000. Prav tako teæko ali pa πe
teæje je ocenjevati posledice, ki jih bo
za TE ©oπtanj prineslo izvajanje
novega energetskega zakona in s tem
odpiranje trga z elektriËno energijo.
V TE ©oπtanj se zavedamo, da bodo
spremembe, ki bodo potrebne v sektorju proizvodnje elektriËne energije,
velike, πe posebej, Ëe se bo odpiranje
trga ﬂzgodilo« prej kot prvega januarja 2003. Na nove razmere se moramo zaËeti takoj prilagajati, in to na
vseh podroËjih v podjetju, saj sta
konËani ekoloπka in tehnoloπka sanacija le nujen, ne pa πe zadosten pogoj za obstanek na trgu,« je povedal
Jaro VrtaËnik.
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IZKORISTIJO DANE
PRILOÆNOSTI

DOBRI PROIZVODNI, SLAB©I
POSLOVNI REZULTATI
Ljubljanska TE-TOL je v tehniËnem
in tehnoloπkem pogledu letos obratovala dobro, varno in zanesljivo.
Izpolnili so predvidene naËrte proizvodnje toplotne in elektriËne energije. ﬂMed letom smo imeli veËji remont na turboagregatu drugega bloka, zamenjali smo mu visokotlaËno
ohiπje zaradi ugotovljenih razpok na
njem. Poπkodbo obravnava zavarovalnica in raËunamo na povrnitev
πkode. Naπa trenutno najveËja investicija v podjetju je gradnja 110 kV
oklopljenega stikaliπËa. Dela na njem
potekajo po terminskem naËrtu.
KonËana so gradbena dela in izdelana primarna oprema. To pa pomeni,
da so dane moænosti za zaËetek montaæe opreme, ki jo prav zdaj uvaæamo. PriËakujemo, da bo investicija
pravoËasno dokonËana,« pojasnjuje
letoπnja veËja vzdræevalna in investicijska dela v TE-TOL njen direktor
Angelo BrπËiË.
»e so bili letoπnji proizvodni rezultati dobri, pa temu ne sledijo
finanËni kazalci. Ob koncu leta bodo
v TE-TOL poslovali slabπe kot lani.
Viπina izgube bo odvisna tudi od dogajanj v zadnjem mesecu. Lanski
izgubi /460 milijonov tolarjev/ bo
treba dodati vplive davka na dodano
vrednost, ki je zniæal ceno elektriËne
in toplotne energije, in pa odπkodnine delavcev za delno neizplaËane
plaËe iz minulih let. Predvidevajo, da
bo izguba πe enkrat veËja kot lani.
ﬂV naslednjem letu naËrtujemo πe
naprej obdræati zadovoljivo obratovalno pripravljenost vseh treh blokov
in s tem izpolnitev naËrtovane proizvodnje. PriËakujemo tudi nadalje-

vanje dialoga za nakup toplotne
energije, ki je bil doslej neuspeπen.
Ob polletju je sicer kazalo, da se
stanje izboljπuje, vendar je potem
optimizem kmalu splahnel. Tudi
neurejeni odnosi pri odkupu toplote
so eden od razlogov za tako visoko
izgubo. TE-TOL proizvaja po predvidenem naËrtu, vendar to ne pomaga, Ëe ni ustreznega prihodka od
prodane toplotne energije. Naslednje leto je za naπe podjetje zelo
pomembno nadaljevanje razvojnega
projekta, to je postavitev nove plinske enote. PriËakujemo vladno odloËitev o investiciji, potem pa bo naπa naloga poiskati strateπkega partnerja za financiranje in gradnjo
objekta ter opraviti vsa predhodna in
pripravljalna dela za izvedbo naloæbe,« je razgrnil novoletna priËakovanja direktor BrπËiË.
O energetskem zakonu pa meni, da
je v njegovi izvedbi πe veliko neznank. KonkurenËnost njihove proizvodnje na podlagi obstojeËe tehnologije in stroπkov goriva ter drugih
stroπkov, ki jih sedanja tehnologija
narekuje, je ogroæena. To je tudi
eden od osnovnih razlogov za postavitev nove plinske elektrarne in
zato je sprejem tega projekta toliko
bolj pomemben. Ne nazadnje pa je
odloËitev vezana tudi na tehnoloπko
zastarelost starejπih dveh blokov in
potek njune æivljenjske dobe.

DISTRIBUTERJI USPE©NI
PRI URESNI»EVANJU SVOJIH
CILJEV
Kot je povedal Ludvig Sotoπek, direktor delniπke druæbe Elektro Ljubljana, je za leto 1999 znaËilno, da so
æe v zaËetku leta delovali spremenljivi
parametri poslovanja. Gospodarski
naËrt so izdelali za prvo polovico leta,
med letom se je pojavil davek na
dodano vrednost, morali so poravnati
odπkodnine na podlagi izvensodne
poravnave zaposlenim delavcem v
viπini 230 milijonov tolarjev, redno
so poravnavali neporavnane obveznosti do Elesa iz minulih let in se ne
nazadnje sreËali z zamrznitvijo cene
elektriËne energije, kar je imelo v sistemu vpliv na zmanjπani prihodek od
prodane elektriËne energije v viπini
4,8 milijarde tolarjev. To so bile omejitve, v okviru katerih so poslovali
med letom. NajveËji problem je
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pomenila likvidnost.
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Letoπnje leto je bilo za TE Brestanico zelo dinamiËno. Dinamika se
je odvijala predvsem pri investicijah
v novi plinski turbini, obnovi obstojeËe opreme, izobraæevanju zaposlenih in uvajanju sistema kakovosti
ISO 9001.
ﬂPostavitev obeh plinskih agregatov
je tekla skladno s terminskim naËrtom in finanËnim predraËunom.
Gradbena dela so skoraj konËana.
Devetdeset odstotkov vse opreme je
æe na gradbiπËu, tako da izvajalci del
æe montirajo opremo v bodoËi
zgradbi. Hkrati z novo investicijo v
termoelektrarni obnavljajo obstojeËe
naprave, predvsem na tistih delih,
kjer se dopolnjuje nova in stara oprema, kot je to pri gorivovodih, v stikaliπËu, pomoænih napravah, kemiËni pripravi vode, informacijskem
sistemu in pretakaliπËu goriva,«
pojasnjuje letoπnja investicijska in
vzdræevalna dela v TEB njen direktor mag. Drago Fabijan.
©tevilo zaposlenih so v TEB kljub
novi investiciji ohranili za deset
odstotkov manjπe od dovoljene ravni
πtevila zaposlenih. Naredili pa so
velike strukturne spremembe pri izobrazbeni ravni zaposlenih. Z razliËnimi oblikami izobraæevanja so zviπali deleæ zaposlenih s πesto, sedmo
in osmo stopnjo s pet na 18 odstotkov. Poleg rednih oblik izobraæevanja organizirajo stalna interna izobraæevanja doma in v tujini. Kar
nekaj Ëasa jim je vzelo tudi izobraæevanje delavcev v sklopu uvajanja sistema kakovosti po standardu ISO
9001. Prav zdaj konËujejo omenjeno
standardizacijo, ki bo v marsiËem
spremenila njihov odnos do dela,
predvsem z vidika transparentnosti
in prevzemanja odgovornosti.
Drago Fabijan priËakuje, da bodo v
TEB poslovno leto konËali finanËno
uspeπno. Uspeπni bi naj bili tudi v
naslednjem letu, ko naËrtujejo
dokonËanje novih plinskih agregatov
in zaæivetje sistema kakovosti ISO
9001 v praksi. Hkrati pa bo leto po
Fabijanovi napovedi turbulentno
predvsem v poslovnem okolju, ki se
bo pripravljalo na delovanje energetskega trga in vseh posledic, ki jih
uvajanje trænega pristopa prinaπa.
Trg po vsej verjetnosti prinaπa novo
organiziranost posameznih podjetij
in pa tudi spremembo lastninske

strukture v prihodnjih letih.
ﬂLahko reËem, da so nam kratkoroËni cilji poznani in jih lahko z
veliko gotovostjo doseæemo. Glede
na to, da je naslednje leto volilno
leto in da nam direktorjem poteËejo
mandati, je predvsem od novega
vodstva odvisno, kakπne cilje bo zastavilo za prihodnje in kako bodo
znali izkoristiti dane priloænosti. Za
TEB pomeni letos sprejeti energetski
zakon predvsem træno priloænost, ki
jo bomo poskuπali izkoristiti na
najboljπi moæen naËin v dobro naπega lastnika in zaposlenih,« je optimistiËno sklenil prednovoletni pogovor mag. Drago Fabijan.
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predvideli reπitev tega problema kot
temeljni cilj. Tega tudi v relativnem
smislu nismo dosegli zaradi prenizkega obsega investicijskih sredstev. Leta 1996 smo namreË sprejeli
naËrt odpravljanja slabih napetostnih razmer, v katerem smo zapisali,
da bomo v petih letih omogoËili
vsem odjemalcem na naπem obmoËju normalne napetostne razmere.
Sicer pa smo pred kratkim prejeli
certifikat kakovosti ISO 9001.«
Na vpraπanje, kako gleda na prihodnji razvoj distribucijske dejavnosti v
luËi sprememb, ki jih prinaπa novi
energetski zakon, je direktor Sotoπek
odgovoril naslednje: ﬂZ uveljavitvijo
energetskega zakona, ki velja od 15.
oktobra 1999 naprej, se naπ poloæaj
trenutno bistveno ne spreminja. Kot
kaæe, bodo ekonomski odnosi v letu
2000 urejeni pribliæno tako kot v
minulem letu. Dejavnosti bodo potekale predvsem na prvi stopnji
sprostitve trga z elektriËno energijo.
Petnajstega aprila 2001 se bo odprl
notranji trg z elektriËno energijo.
Poleg tekoËega dela bodo vse naπe
dejavnosti usmerjene k usposabljanju kadrov in izdelavi podzakonskih
aktov za uresniËitev navedenega.
Sicer pa nameravamo sodelovati pri
pripravi vseh drugih podzakonskih
aktov energetskega zakona, ki bodo
omogoËali delovanje podjetja na
odprtem trgu z elektriËno energijo
doma in v tujini. ZaËenjamo aktivno
borbo za pridobitev Ëim veËjega
πtevila odjemalcev. PrepriËani smo,
da nam bo uspelo.«

V DISTRIBUCIJI
ZARADI DDV-JA NIÆJI
PRIHODKI
Po besedah ©tefana Lutarja, direktorja delniπke druæbe Elektro Maribor,
se poslovanje v letu 1999 bistveno ne
razlikuje od poslovanja v minulih
letih. »eprav obvladujejo stroπke poslovanja glede na planske usmeritve, je
kljub temu nastala izguba, ki pa je bila
vsaj med letom bistveno niæja od
ﬂplanirane«. Kakπno bo stanje ob
koncu leta, je odvisno od aneksa h
kupoprodajni pogodbi med Elesom in
Elektro Mariborom, kjer se jim
ﬂmaræa« v drugem polletju bistveno
zniæuje zaradi spremenjenih razmer
poslovanja sistema kot celote, kakor
tudi zaradi ekonomskih gibanj v
samem podjetju.

ﬂ»e podrobneje pogledamo na razmere poslovanja in na zakonske spremembe, ki so se dogajale med letom,
moramo najprej omeniti uveljavitev
zakona o davku na dodano vrednost
s 1. julijem 1999,« pojasnjuje ©tefan
Lutar. ﬂZmanjπanje prodajne cene
zaradi DDV-ja za 7,56 odstotka je
seveda imelo za posledico zmanjπanje
prihodka tako v elektrogospodarstvu
kot premogovniπtvu, prav tako pa
tudi v distribuciji. Z oceno porabe
elektriËne energije za gospodinjstva
do 30. junija 1999 se je v distribuciji
zelo poveËala prodaja, kar je seveda
samo obraËunsko, to pa je imelo za
posledico intervencije velikega πtevila odjemalcev. Ker s korekcijami
akontacij in s tem æe izdelanih obrokov za nazaj po novi zakonodaji ni
mogoËe popravljati (davËno obraËunsko obdobje je mesec), so nam ti
popravki povzroËali veliko preglavic.«
Ob tem je πe povedal, da jim je moËno sneæenje povzroËalo πkodo na distribucijskih napravah æe v minuli
sezoni (Ëeprav manj kot v drugih
predelih Slovenije) in sedaj ponovno
v novembru. Odpravljanje πkod na
elektroenergetskih napravah zmanjπuje moænost rednega opravljanja
drugih dejavnosti tako na podroËju
investicijskega vzdræevanja kot tudi
na podroËju investicij.
Nemajhne teæave so jim povzroËila
tudi naroËila po zakonu o javnih
naroËilih, pridobivanje raznih soglasij in uveljavljanje sluænostnih pravic
od lastnikov parcel. »eprav jih je to
zelo oviralo pri uresniËevanju zastavljenih nalog, bodo investicijski
plan do konca leta skoraj v celoti
realizirali.
Glede pogledov na novi energetski
zakon je direktor Lutar povedal, da s
sprejetjem novega energetskega zakona slovenska elektrodistibucija
stopa v deregulacijo oziroma v træni
sistem energetskega gospodarstva.
Zakon jasno doloËa naËela energetske politike, pravila delovanja trga
z energijo, naËela zanesljive oskrbe in
uËinkovite rabe energije ter pogoje
za delovanje elektroenergetskih naprav.
ﬂElektro Maribor sprejema nove izzive, ki nas Ëakajo v prihodnosti, s
precejπnjim optimizmom. Naπ cilj je
kakovosten poloæaj na trgu energije z
razvitim partnerskim odnosom in
seveda v okviru nove regulative. Zavedamo se, da bo potrebna reorgani-

zacija podjetja in seveda vzgojitev
menedæerskega kadra za pravilno
obnaπanje in nastopanje v trænih
razmerah. Pri tem æelimo vzpostaviti
poslovni odnos z odjemalci, tako s
πirokim odjemom kot z upraviËenimi odjemalci, ki bo podprt s kakovostnimi storitvami in z ustreznim
informacijskim sistemom. Ob celotnem oblikovanju trænega sistema
postavlja Elektro Maribor kakovostno in zanesljivo dobavo elektriËne
energije odjemalcem na prvo mesto.
Ker obstaja bojazen, da bi lahko z
deregulacijo upadla kakovost in
zanesljivost, æelimo dejavno sodelovati pri oblikovanju podzakonskih
aktov. V tem kontekstu pa æelim
omeniti πe nediskriminiran odnos do
vkljuËevanja distribuiranih virov v
elektriËno omreæje, ki pri proizvodnji izkoriπËajo alternativne in obnovljive vire. Vendar bo za vkljuËevanja le-teh treba doloËiti tehniËne
kriterije s staliπËa zanesljivosti obratovanja elektroenergetke mreæe ter
ekonomske kriterije vkljuËevanja,« je
poudaril ©tefan Lutar.

POSLOVNO LETO V OKVIRU
ZA»RTANEGA PLANA
Kot je povedal direktor Peter PetroviË, je delniπka druæba Elektro Celje
v elektrogospodarstvu Ëvrsto vpeta v
planske, pa tudi tehniËne in poslovne vezi, tako da se poslovanje odvija
in spremlja v luËi letnega plana. Kot
kaæe ocena, se poloæaj druæbe po
preteku letoπnjih desetih mesecev
giblje v okviru zaËrtanih elementov
in dinamike uresniËevanja plana.
Okvare in poπkodbe, ki so nastale februarja zaradi moËnega sneæenja, so
veËidel odpravljene (na tem podroËju so bila oziroma bodo πe potrebna
veËja finanËna sredstva). Po uvedbi
davka na dodano vrednost je nastopilo nekaj teæav tudi v likvidnosti,
kar je povezano tudi z ﬂzmedo« pri
odjemalcih in pri poveËanem usklajevanju podlag za plaËila. Rebalans
plana na podlagi korekcij je nadzorni
svet potrdil.
ﬂV podjetju smo v fazi intenzivnega
prouËevanja in priprave tistih podlag
za dokumente, ki naj jih na podlagi
energetskega zakona pripravijo druæbe same ali v sodelovanju z drugimi
v sistemu. Opaæamo veliko zanimanje za razprave o moænih novih oblikah in naËinih odnosov med distribucijo in odjemalci. Tudi novih

malih proizvajalcev naj bi bilo v
kratkem Ëasu veliko (predvsem gre
za kogeneracije), kjer pa si pogosto
razliËno razlagamo predpise in njihovo uveljavljenost. Skratka, v podjetju poslujemo kar najbolj racionalno v okviru danih moænosti in
napovedanih sprememb v bliænji prihodnosti,« je pojasnil Peter PetroviË.

CENA ELEKTRI»NE ENERGIJE ©E
VEDNO PRENIZKA
V delniπki druæbi Elektro Gorenjska ocenjujejo poslovanje v minulem letu kot ugodno tako po
finanËni kot po gospodarski plati.
Kot je pojasnil direktor druæbe mag.
Drago ©tefe, so bili pogoji poslovanja v letu 1999 opredeljeni s
planom poslovanja oziroma z osnovami za kupoprodajne odnose. V
skladu s koliËinsko elektroenergetsko
bilanco za leto 1999 in s planom
poslovanja elektroenergetskega sistema za leto 1999 je bil sprejet gospodarski naËrt druæbe za leto 1999. Æe
ob sprejemanju plana je bilo poudarjeno, da bo med letom treba prouËiti
vplive uveljavitve davka na dodano
vrednost s 1. julijem 1999. Med
letom so nastale tudi spremembe, ki
so pomembno vplivale na poslovanje

posameznih podjetij, kar je terjalo
spremembe plana poslovanja in s
tem korekcije kupoprodajnih odnosov v elektroenergetskem sistemu.
Vlada je z dnem uveljavitve novega
naËina obdavËitve s sprejetjem uredbe o doloËitvi najviπjih cen zamrznila bruto ceno elektriËne energije,
ki vkljuËuje davπËine, na raven pred
uvedbo davka na dodano vrednost.
Neto cena elektriËne energije (in s
tem prihodek elektrogospodarstva)
se je s 1. julijem 1999 tako zniæala za
7,56 odstotka. Prav tako se je s tem
tudi linearno zniæala stopnja pokrivanja stroπkov oziroma odhodkov
poslovanja v drugi polovici leta. Za
uskladitev medsebojnih kupoprodajnih odnosov in s tem za razporeditev
uËinka zniæane cene med vse sodelujoËe v procesu pridobivanja, prenosa
in distribucije elektriËne energije so
bili na podlagi dogovora med podjetji elektrogospodarstva in premogovniπtva sklenjeni aneksi h
kupoprodajnim pogodbam, vkljuËujoË linearno zniæanje cen. Da bi
imela elektrogospodarska podjetja
enak gospodarski poloæaj, kot pred
uvedbo davka na dodano vrednost,
bi se morala cena elektriËne energije
poveËati za 4,8 odstotka. V nasprotju s priËakovanji se je 11. oktobra

▲
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Temeljni cilji poslovanja podjetja, ki
so si jih zastavili z gospodarskim naËrtom, so bili naslednji: aktivno
sodelovanje pri opredelitvi objektivnega statusa distribucije na vseh
ravneh, intenzivnejπa zgraditev srednje in nizkonapetostnega omreæja v
pogledu doseganja stabilnejπih in
kakovostnejπih napetostnih razmer,
politika izvajanja dopolnilne dejavnosti v pomenu intenzivnejπega angaæiranja lastnih delovnih skupin,
pospeπeno naj bi se angaæirali pri pridobitvi standarda kakovosti ISO
9001.
Na podlagi temeljnih kazalcev direktor Sotoπek ugotavlja, da bo podjetje
konËalo poslovno leto z izgubo, ki
bo niæja od planirane za veË kot
Ëetrtino. Kategorije, kot so nakup
elektriËne energije, material in storitve, zavarovalne premije in drugi
stroπki, amortizacija, plaËe zaposlenih, dajatve na plaËe, nadomestila
za zemljiπËa in drugi odhodki, so se
gibale v okviru naËrtovanih. Investicije so realizirali 100-odstotno, s
tem da so najveË investirali v distribucijsko omreæje in distribucijske
naprave. Vse investicije so zgradili s
sredstvi sofinanciranja, amortizacije
in najetimi krediti. Ti so udeleæeni v
strukturi virov sredstev v viπini 17
odstotkov. Podjetje je zadolæeno za 6
milijard tolarjev kratkoroËnih in dolgoroËnih kreditov.
Poloæaj Elektro Ljubljane v okviru
distribucije se bistveno ni spremenil.
©e vedno prodajo 36 odstotkov elektriËne energije v Sloveniji. Pribliæno
30 odstotkov prihodkov ustvarijo z
dopolnilno dejavnostjo. Kot meni
direktor Sotoπek, se tej kategoriji namenja premalo pozornosti v okviru
sistema. V Elektro Ljubljani znaπa
deleæ planiranih naloæb na nabavno
vrednost osnovnih sredstev 1,8 odstotka, medtem ko povpreËna letna
amortizacijska stopnja znaπa 3,1
odstotka. To pomeni, da se zaradi
prenizkih vlaganj v osnovna sredstva
le-ta ne obnavljajo, ampak se njihova
zastarelost poveËuje.
Na podlagi omenjenih podatkov in
dejstev direktor Sotoπek ugotavlja
naslednje: ﬂPodjetje je zastavljene cilje v gospodarskem naËrtu zadovoljivo doseglo. Seveda s tem ni reËeno,
da smo z razmerami zadovoljni. ©e
vedno imamo na naπem obmoËju
veË kot πest odstotkov odjemalcev z
neustreznimi napetostnimi razmerami. V srednjeroËnih naËrtih smo
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Sloveniji smo novembra porabili 912,4 milijona
kilovatnih ur elektriËne energije, kar je za 27,7 milijona oziroma za
3 odstotke veË kot v istem Ëasu lani. Poraba se je precej zviπala πe
zlasti pri neposrednih porabnikih, ki so enajsti letoπnji mesec prevzeli
172 milijonov kilovatnih ur in tako lanske primerjalne rezultate
presegli kar za 13,6 odstotka. Pri tem so svoj odjem moËno poveËali
predvsem v ©torah (za skoraj 119 odstotkov), Ruπah (za 61
odstotkov) in na Jesenicah (za dobrih 26 odstotkov). Talum je porabo
elektriËne energije ohranil na pribliæno enaki ravni (0,9-odstotna
rast), medtem ko je bila poraba v æelezarni Ravne za tretjino niæja.
Nekaj veË elektrike kot novembra lani pa so porabili tudi
distribucijski odjemalci, saj je distribucija iz prenosnega omreæja
prevzela 740,4 milijona kilovatnih ur elektriËne energije, kar je za
0,8 odstotka veË kot v istem Ëasu lani.
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o napovedih naj bi zadnji letoπnji mesec v Sloveniji skupno
porabili 942 milijonov kilovatnih ur elektriËne energije, glede na to, da gre
za Ëas πtevilnih slovesnosti in praznovanj, pa bodo dejanski rezultati verjetno
πe nekoliko viπji. Po zagotovilih dispeËerjev s preskrbo v decembru ne bi
smelo biti teæav, saj so elektrarne dobro pripravljene na proizvodnjo
naËrtovanih koliËin elektrike. Sicer pa smo do konca novembra porabili æe
devet milijard 257 milijonov kilovatnih ur elektrike, kar je za 0,6 odstotka
veË kot v tem Ëasu lani. Hidroelektrarne so v enajstih mesecih prispevale tri
milijarde 192,3 milijona kilovatnih ur, iz jedrske elektrarne Krπko in
termoelektrarn na premog in plin pa smo dobili sedem milijard 493,8
milijona kilovatnih ur. Celotna proizvodnja je bila tako za 5 odstotkov
slabπa od lanske, vendar pa za skoraj 2 odstotka nad naËrtovano.
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ovembrska proizvodnja v naπih
hidroelektrarnah je bila v primerjavi z istim
mesecem lani kar za petino niæja, pa vendar πe za
dobra dva odstotka nad naËrtovanimi rezultati.
Tako smo iz objektov na Dravi, Savi in SoËi
novembra prejeli 259,6 milijona kilovatnih ur ali
skoraj tretjino potrebnih koliËin. Levji deleæ pri
pokrivanju potreb pa so tudi tokrat nosile jedrska
elektrarna Krπko in termoelektrarne, ki so skupaj v
omreæje prispevale 880,8 milijona kilovatnih ur
elektriËne energije ali za 3,2 odstotka veË kot lani.
In kakπni so bili skupni proizvodni rezultati? V
Sloveniji smo novembra iz lastnih virov zagotovili
milijardo 140,4 milijona kilovatnih ur elektriËne
energije oziroma za 3,4 odstotka manj kot lani. Za
zadostitev povpraπevanja pa smo morali 39,6
milijona kilovatnih ur tudi uvoziti.
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HIDROELEKTRARNE ZA PETINO MANJ

41,3

Po besedah direktorja Boruta
MiklavËiËa so Savske elektrarne
Ljubljana v letu 1999 poslovale v
skladu s smernicami, ki so bile postavljene s planom in rebalansom
plana poslovanja elektroenergetskega
sistema in v zvezi s tem sprejetimi
sklepi vlade Republike Slovenije,
konkretizirani v gospodarskem naËrtu SEL za leto 1999, ki ga je
potrdil nadzorni svet.
Na vpraπanje, kako na sploπno ocenjuje poslovanje SEL v iztekajoËem se
letu, je Borut MiklavËiË odgovoril:
ﬂPoslovno leto 1999 bi lahko v primerjavi z minulimi leti ocenili kot
uspeπno. Viπina sredstev, ki jih doloËa kupoprodajna pogodba z Elesom,
ne omogoËa ugodnejπih poslovnih
rezultatov. Cena za proizvedeno
elektriËno energijo, ki je niæja od
stroπkovne cene in ne upoπteva
amortizacije obraËunane po raËunovodskih standardih, je razlog, da
bodo SEL, tako kot veËina elektrogospodarskih podjetij, poslovno leto
1999 konËale z izgubo. Sicer pa nam
je æal, da kljub intenzivnim pogajanjem πe ni priπlo do podpisa koncesijske pogodbe za izkoriπËanje vodnega
energetskega potenciala spodnje Save. Pri tem moram omeniti, da je
koncesionar vloæil veliko truda, da bi
priπlo do podpisa koncesijske pogodbe.«
Poleg tega je πe pojasnil, da se v
Savskih elektrarnah Ljubljana zavedajo, da bo na poslovanje v letu
2000, pa tudi v naslednjih letih, zelo
moËno vplivalo uresniËevanje novega energetskega zakona. »e bodo
upoπtevana doloËila strategije oskrbe
Slovenije z elektriËno energijo, nacionalnega energetskega programa in
drugih dokumentov, ki dajejo prednost obnovljivim virom ne samo v
Sloveniji, ampak tudi v Evropi, lahko Savske elektrarne Ljubljana priËakujejo dinamiËnejπi razvoj na naπi
poti v Evropo.
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POGODBA NE OMOGO»A
UGODNEJ©IH REZULTATOV

NOVEMBRA KAR 3-ODSTOTNA RAST

25,5

Po podatkih uprave delniπke druæbe
Elektro Primorska je bilo poslovanje v letu 1999 podobno kot v minulih letih. Kot posebnost so omenili
sanacijo, ki so jo uresniËevali zaradi
hudih posledic potresa in odpravo
drugih okvar na elektroenergetskih
napravah. Ob tem so πe povedali, da
planirana izguba zahteva omejen
obseg investiranja in vzdræevanja.
Glede energetskega zakona na upravi
menijo, da postopno odpira trg z
elektriËno energijo za vse upraviËene
odjemalce. Distributerji se bodo
trudili obdræati upraviËene odjemalce in uporabili svoje prednosti. V
poslovanje bodo vnesli doloËene
bonitete in nove naËine dela z upoπtevanjem poslovnega tveganja. To
omogoËajo dolgoroËni cilji kakovosti
(zmanjπevanje stroπkov poslovanja,
zadovoljstvo zaposlenih, prijaznost
do odjemalcev), ki so zapisani v
poslovniku kakovosti Elektro Primorske v okviru pridobljenega certifikata kakovosti ISO 9001 v letu
1998.
Novi energetski zakon bo seveda
zaæivel s sprejetjem vseh podzakonskih aktov, pri Ëemer dejavno sodelujejo tudi strokovnjaki Elektro
Primorske. V zakonu je zelo pomemben Ëlen, ki govori o nacionalnem energetskem programu. To
pomeni potrebo po tehnoloπki
posodobitvi distribucijskega sistema,
ki bo postal primerljiv z evropskim.
Primerjava slovenskega omreæja z evropskim namreË kaæe, da so potrebna πe velika vlaganja. Poleg novih
objektov, ki izhajajo neposredno iz
razvoja - poveËanja porabe elektriËne
energije, je potrebna tehnoloπka posodobitev RTP-jev, RP-jev, zamenjava tehnologije v DCV s tako, ki
upoπteva odprtje trga z elektriËno
energijo, posodobitev srednjenapetostnega omreæja, daljinsko vodenje in avtomatizacija kot del sodobnega distribucijskega centra vodenja.
V nasprotnem primeru v Elektro
Primorski v prihodnje ne bodo mogli zagotoviti kakovostne dobave
elektriËne energije.
Pogoji pozitivnega, profitnega poslovanja bodo omogoËili vlaganja tudi
za razvojno naravnana vlaganja, v
donosne projekte kot na primer
prenos podatkov - informacij po
omreæju distribucije. Poleg tega so

na upravi Elektro Primorske πe poudarili, naj bo hitrost odpiranja trga
prilagojena izkuπnjam drugih dræav z
upoπtevanjem domaËih razmer.

245,9

NA POSLOVNEM PODRO»JU
BODO IZKORISTILI PREDNOSTI

205,5

1999 poveËala za 3,8 odstotka za
industrijski odjem in 4 odstotke za
gospodinjske uporabnike.
Kot je znano, so proizvodne in
distribucijske naprave Elektro Gorenjske v letu 1998 in 1999 moËno
prizadele tri naravne nesreËe.
Najnujnejπe poπkodbe so takoj sanirali z lastnimi sredstvi in s sredstvi iz
zavarovalnine, πele v drugi polovici
leta 1999 so bila za odpravo posledic
naravnih nesreË namenjena dodatna
sredstva v okviru investicijskega
vzdræevanja in investicij, tako da bo
sanacija izvedena v celoti skladno s
potrebami.
Z rebalansom gospodarskega naËrta
Elektro Gorenjske bo izguba niæja,
kot je bila naËrtovana. Na izkazani
rezultat poslovanja v letu 1999 pa bo
poleg opisanih okoliπËin, ki so botrovale rebalansu, vplivala πe izvedba
sklepa skupπËine Elektro Gorenjske,
da se med izredne prihodke vkljuËijo
tudi sredstva, pridobljena na podlagi
sofinanciranj, ki so bila izkazana
med rezervacijami in so se med prihodke vkljuËevala v odstotnih deleæih amortizacije objektov, za katera
so ta sredstva namenjena.
In kaj direktor Drago ©tefe meni o
prihodnjem razvoju distribucijske
dejavnosti v luËi sprememb nove
energetske zakonodaje? ﬂNovi energetski zakon je za vse sestavne dele
elektroenergetskega gospodarstva
prav gotovo velik izziv, o katerem
marsikdo πe nima jasne predstave.
DoloËila, ki govore o upraviËenih
odjemalcih, lahko povzroËe v distribuciji obilo teæav in zapletov pa tudi
dodatnih stroπkov, Ëe ne bodo s
podzakonskimi akti ustrezno obrazloæena in usmerjena. Prav tako zbujajo mnogo dvomov, napaËnih razlag
in bojazni poglavja o organiziranju
trga z elektriËno energijo. Tudi nove
oblike organiziranosti zahtevajo
temeljit premislek pred oblikovanjem ustreznih podzakonskih aktov in
uresniËitev zahtev in usmeritev, ki
jih daje zakon. Na koncu bi poudaril, da se je treba temeljito pripraviti
na nove zahteve in izzive, ki jih prinaπa novi energetski zakon. Pospremiti jih je treba z ustreznimi dodatnimi vlaganji, ki naj omogoËijo konkurenËnost tam, kjer se to zahteva.
Kljub teæavam smo optimisti in verjamemo, da daje novi zakon trdne
osnove za kakovostnejπe in odgovornejπe delo v energetskem gospodarstvu.«
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iz elektrogospodarskih podjetij
ELES
RTP KLE»E PRED
NAJZAHTEVNEJ©IMA
FAZAMA OBNOVE

bilo doslej porabljenih æe 650 milijonov, samo letos 340 milijonov tolarjev. Dobavitelja visokonapetostne
opreme sta Alstom iz ©vice in Groupe Schneider, gradbena dela opravlja
Gradis, elektromontaæna pa so bila
zaupana podjetju C & G s podizvajalcem Elektroservisi iz Ljubljane.

BRANE JANJI»

ZA PREDNOSTNI
INVESTICIJI POTREBNIH 5,3
MILIJARDE TOLARJEV
Prednostni investiciji, ki jih namerava Eles dokonËati v prihodnjih letih,
sta zagotovo zgraditev 400/110 kV
RTP Krπko s potrebnim razpletom
daljnovodov, ki bo zagotovila boljπo
oskrbo Dolenjske, Bele Krajine in
Posavja, in zgraditev manjkajoËega
dela 110 kV zanke okoli Ljubljane
na relaciji TE-TOL-Polje-RTP BeriËevo, ki bo dokonËno odpravila potencialno moænost elektriËnega mrka
v Ljubljani. Gre za naloæbi v nujne
prenosne objekte, ki jih Eles æe dolgo
Ëasa naËrtuje, vendar doslej zaradi
lastninsko pravnih zapletov, prostorske problematike in finanËne zahtev-

nosti πe niso bili uresniËeni, so pa
bistvenega pomena za odpravo nekaterih pomanjkljivosti slovenskega
elektroenergetskega sistema.
400/110 kV RTP Krπko z razpletom
daljnovodov je objekt, katerega zametki segajo æe v davno leto 1987,
ko je bilo pridobljeno lokacijsko dovoljenje. Zaradi πtevilnih konceptualnih, prostorskih in finanËnih
zapletov so bila nato delno æe opravljena pripravljalna dela ustavljena,
Ëeprav si je v naslednjih letih Eles
prizadeval zagotoviti pogoje za
nadaljevanje te investicije. Danes je
stanje takπno, da je s projektantom
podpisana pogodba za izdelavo
celotne projektne dokumentacije in
izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (pridobljena so
vsa potrebna dovoljenja za gradnjo,
vloga za gradbeno dovoljenje je bila
vloæena 29. novembra 1999). RTP
Krπko naj bi predvidoma zgradili do
leta 2002, vrednost celotnega projekta je ocenjena na 3 milijarde 683
milijonov tolarjev (investicijski program iz leta 1998), pri Ëemer je bilo
doslej za pripravljalna dela vloæenih
æe 244 milijonov tolarjev. Sicer pa
naj bi glavni deleæ sredstev potrebo-

▲

RTP KleËe, eden kljuËnih prenosnih
objektov za nemoteno napajanje
Ljubljane, vstopa prihodnje leto v 4.
fazo prenove, ki bo hkrati tudi najzahtevnejπa. Eles bo v njenem okviru
obnovil dve 110 kV daljnovodni
polji proti RTP ©iπka ter tudi polovico 220 kV stikaliπËa oziroma transformatorsko polje T211 in daljnovodno polje proti BeriËevu. Pri tem
bo v zahodnem delu Ljubljane precej
zmanjπana zanesljivost napajanja z
elektriËno energijo, saj sta obe
omenjeni distribucijski postaji napajani radialno. Ker okoli slovenske
prestolnice πe vedno nimamo sklenjenega elektroenergetskega obroËa,
praktiËno ni mogoËe zagotoviti rezervnega napajanja. Ali povedano
drugaËe, kljub Elesovim ukrepom za
zagotovitev vsaj minimalne zanesljivosti obratovanja, bo ta v letu
2000 in tudi v letu 2001, ko bo potekala πe zadnja faza prenove, bistveno zmanjπana. Da bi se Ëim bolj

izognil morebitnim izpadom, bo
Eles obnovo izvajal v dveh delih, in
sicer od 15. aprila do konca julija
najprej 220 kV del stikaliπËa in 110
kV del transformatorskih polj, preostalo pa avgusta in septembra. Pri
tem je treba poudariti, da bo po
konËani celotni prenovi RTP KleËe
zanesljivost te razdelilno transformatorske postaje bistveno veËja, zmanjπali pa se bodo tudi stroπki vzdræevanja. Seveda pa bo za popolno zanesljivost napajanja Ljubljane treba
posodobiti tudi druge objekte v sistemu in zgraditi πe manjkajoËi del
obroËa.
Kot je znano, se je Eles obnove RTP
KleËe lotil æe pred tremi leti, za postopno rekonstrukcijo pa se je odloËil zaradi pomembnosti objekta in
velikosti investicije. V letoπnji tretji
fazi, ki je trajala od 15. maja do
konca avgusta, so bila obnovljena
πtiri daljnovodna polja proti Gorenjski - Labore, Okroglo I. in II. ter
©kofja Loka, zamenjan je bil tudi
220 /110 kV transformator ter druga
visokonapetostna in komunikacijska
oprema. Vrednost celotne prenove
RTP KleËe je ocenjena na milijardo
340 milijonov tolarjev, pri Ëemer je

pod medijskim æarometom
LETO©NJE
PODRAÆITVE
PRESEGAJO
LANSKE

Cene æivljenjskih potrebπËin v Sloveniji so se novembra v primerjavi z oktobrom dvignile za 0,5 odstotka, kar pomeni, da so bile za 7,1 odstotka viπje kot
decembra lani in za 7,8 odstotka viπje od lanskih novembrskih. Stopnja
inflacije naj bi bila tako kljub zadnjim podraæitvam bencina, poπtnih storitev in
æelezniπkega prometa na domaËih progah niæja od napovedane, saj naj ne bi
znaπala 6,8 odstotka, ampak 6,5 odstotka, torej takπna, kot je bila lanska. Kljub
temu pa je zgovorno dejstvo, da so podraæitve æivljenjskih potrebπËin æe oktobra presegle lanske celoletne podraæitve. Samo od lanskega decembra do oktobra letos so namreË cene zrasle za 6,6 odstotka. Na to naj bi po besedah Egona
Æiæmonda, profesorja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, vplivala
predvsem uvedba davka na dodano vrednost.
VeËer, 2. decembra

DOSLEJ
OPRAVILI
TRETJINO
DEL

Novi hidroelektrarni Doblar II in Plave II, ki bosta nadomestili 60 let stara
objekta, naj bi zaËeli obratovati januarja 2002. Elektrarni so zaËeli graditi poleti
1998, veËina del pa bo πe naslednje πtiri mesece potekala pod zemljo. Celotna
naloæba je vredna veË kot 11 milijard tolarjev. Na gradbiπËu HE Doblar so
doslej zgradili 135 metrov pristopnega predora, ki ga bodo sprva uporabljali
kot pristop za montaæo turbine in drugih delov, potem pa za vzdræevanje objekta. Poleg tega so izkopali 65-metrski kabelski predor, konËujejo pa tudi izkope
za 165 metrov dolg odvodni predor, ki bo povezan s strojnico. Zgradili so tudi
æe ﬂkaverno« bodoËe strojnice. Vse po naËrtih gre tudi pri HE Plave II. Nova
doblarska elektrarna bo imela vgradno moË 40 megavatov, Plave pa polovico
manj. Trenutno imajo vse tri elektrarne na SoËi moË 80 megavatov.
Dnevnik, 6. december

MO©KI
©E VEDNO
ZASLUÆIJO VE»
KOT ÆENSKE

PovpreËna slovenska bruto plaËa zaposlenih po stopnjah strokovne
usposobljenosti je po podatkih StatistiËnega urada RS za lansko leto znaπala
164.828 tolarjev. PlaËe moπkih so bile na kar trinajstih podroËjih dejavnosti
viπje od plaË æensk, v dveh pa manjπe, in sicer v gradbeniπtvu in prometu ter
skladiπËenju in zvezah. Tudi po stopnji strokovne usposobljenosti zasluæijo
moπki veË kot æenske. Pri kvalificiranih zaposlenih so imele æenske za kar 23,4
odstotka niæje plaËe, pri visokokvalificiranih zaposlenih pa za 6,8 odstotka.
PovpreËna meseËna bruto plaËa v druæbah, podjetjih in organizacijah je avgusta
letos znaπala 172.910 tolarjev. Najviπjo so imeli v zraËnem prometu, in sicer
368.964 tolarjev, najniæjo pa v proizvodnji oblaËil - 104.671 tolarjev.
PovpreËna pokojnina je avgusta znaπala 76.598 bruto in 76.002 tolarjev neto.
Po izraËunih statistiËnega urada naj bi bilo avgusta registriranih 116.764 brezposelnih, kar je za 5,6 odstotka manj kot avgusta lani.
Delo, 7. december

V MARIBORU
MORDA
NOVA MINI
TERMOELEKTRARNA

V zaËetku decembra je na tehniπkih fakultetah v Mariboru potekal posvet z
delovnim naslovom Energetika. Namenjen je bil predstavitvi programa
aktivnosti v energetiki, ki ga izvaja laboratorij za energetiko mariborske
Fakultete za elektrotehniko, raËunalniπtvo in informatiko. Udeleæencem posveta so æeleli predstaviti moænosti, kako v Mariboru Ëimprej zmanjπati porabo
energije oziroma pridobiti Ëim veË obnovljivih energentov. Med slednjimi so
najbolj zanimive raziskave o sonËni energiji. »e bi s fotoelektriËnimi celicami
prekrili okrog 11.000 mariborskih streh, bi lahko iz sonËne energije dobili
dovolj energije za celoletno porabo v gospodinjstvih. Æupan Boris SoviË je na
posvetu povedal, da naj bi v kratkem zaËeli na obmoËju deponije komunalnih
odpadkov na Pobreæju graditi mini termoelektrarno, s Ëimer bi izkoristili energetski potencial deponije in hkrati oËistili okolje.
VeËer, 10. december

PRIREDILA
SIMONA BANDUR
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DEL OSNOVNE INFRASTRUKTURE V RTP KLE»E JE BIL ©E IZ LETA 1954, DEL JE NOSIL LETNICO 1960,
MANJ©I DEL PA JE IZ SEDEMDESETIH LET. (NA SLIKI STAR IN PRENOVLJEN DEL STIKALI©»A)
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iz elektrogospodarskih podjetij
vali ravno v letu 2000, ko je po terminskem planu predvidena poraba
milijardo 818 milijonov tolarjev, in
v letu 2001, ko naj bi za uresniËitev
potrebnih del porabili milijardo 405
milijonov tolarjev. Pri tem je treba
poudariti, da bi za zagotovitev
funkcionalne usposobljenosti RTP
Krπko oziroma sklenitev elektroenergetske zanke na tem obmoËju nujno
bilo treba zgraditi πe povezovalni
daljnovod BeriËevo-Krπko.
Dvosistemski 110 kV daljnovod
Toplarna-Polje-BeriËevo je druga
povezava TE-TOL v elektroenergetsko prenosno omreæje in omogoËa
dvostransko napajanje distribucijskih razdelilnih transformacijskih
postaj »rnuËe, Beæigrad, Center, Æale in s tem poveËuje zanesljivost
napajanja srediπËa mesta. Gre za pribliæno 8 kilometrov daljnovoda, ki
bo opremljen tudi z optiËnim kablom z vgrajenimi 36 vlakni, ocenjena
vrednost investicije je milijardo 600
milijonov tolarjev, po pridobitvi
vseh potrebnih dovoljenj in doloËitvi

trase pa bi ga bilo mogoËe zgraditi
do srede leta 2000.

BRANE JANJI∆

DISTRIBUCIJA
ZIMSKO NEURJE SPET
POVZRO»ILO ©KODO
MoËno sneæenje in marsikje tudi
moËan veter sta v Ëasu od 17. do 21.
novembra povzroËila πkodo na distribucijskih napravah Elektro Primorske (okrog 50 milijonov tolarjev), Elektro Celja (preko 21 milijonov tolarjev) in Elektro Maribora
(preko 20 milijonov tolarjev). Poudariti je treba, da gre pri teh zneskih
le za grobo oceno πkode na podlagi
prvih podatkov, konËni izraËuni pa
bodo gotovo viπji.
Na πirπem obmoËju Elektro Primorske je zaradi moËnega sneæenja in
vetra v omenjenem Ëasu priπlo do
veËjega πtevila okvar in poπkodb na
napravah srednje in nizke napetosti.
Delovne ekipe so jih kljub teæavnim

razmeram kmalu odpravile. Zaradi
mokrega snega, ki se je oprijemal
vodnikov in dreves, so imeli teæave
tudi na obmoËju Elektro Celja. Priπlo je do dotikov dreves z vodniki,
medsebojnih stikov vodnikov, pretrgov vodnikov, prebojev opreme na
srednji napetosti in zlomov manjπega
πtevila lesenih oporiπË nizkonapetostnih omreæij. Podobne teæave pa
so na nizkonapetostnih omreæjih
imeli tudi na obmoËju Elektro Maribora. Poπkodovani so bili predvsem
drogovi, konzole, opornice, izolatorji
in vodniki. Odprava okvar je kljub
izrednim razmeram potekala razmeroma hitro in uspeπno.
Ob novembrskem zimskem neurju v
Elektro Ljubljani in Elektro Gorenjski na sreËo niso utrpeli veËje
πkode na distribucijskih objektih in
napravah. Sneg je sicer na nekaterih
obmoËjih Elektro Ljubljane povzroËil manjπe πtevilo poπkodb na nizkonapetostnem omreæju, vendar pa so
jih delovne ekipe hitro odpravile.
Zaradi tega je ostalo brez elektriËne
energije le manjπe πtevilo odjemalcev. Manjπa πkoda je posledica ﬂsuhega« snega, predvsem pa dejstva, da
je Elektro Ljubljana na bolj ogroæenih obmoËjih preventivno izvedla
dodatne poseke oziroma druge preventivne ukrepe.

MIRO JAKOMIN

ELEKTRO GORENJSKA
LETOS VE» USPE©NO
URESNI»ENIH PROJEKTOV
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Na tehniËnem podroËju delniπke
druæbe Elektro Gorenjska je poleg
uspeπne sanacije in vzdræevanja naprav treba navesti πe uspeπno opravljene prehode z 10 kV na 20 kV nivo
tako, da je praktiËno le mesto Kranj
in del Medvod ostalo na 10 kV,
dokonËanje zahtevnega proizvodnega objekta HE Soteska, dokonËanje
daljinskega vodenja HE Savica, zakljuËek gradnje RTP Zlato polje
110/20 kV, dokonËanje skupnih vlaganj z Elesom v telekomunikacijsko
mreæo in nadaljevanje gradnje avtomatizacije 20 kV mreæe, ki s svojimi
30 avtomatiziranimi loËilnimi mesti
æe kaæe prve pozitivne uËinke v primeru okvar na distribucijskih napravah. Ob tem πe omenimo, da tudi
prizadevna in dolgotrajna gradnja
integriranega informacijskega sistema kaæe svoje prve sadove.

Proizvodne in distribucijske naprave
Elektro Gorenjske so v letu 1998 in
1999 moËno prizadele tri naravne
nesreËe. Spomladi leta 1998 je naprave in objekte na podroËju Bohinja prizadel potres (epicenter Lepena),
v jeseni 1998 vodna ujma, ki je ob
posameznih vodotokih, ki so narasli
Ëez vse meje, povzroËila podiranje
stebrov, zalitje naprav, silovitim vodam pa so sledili πe zemeljski plazovi. Februarja 1999 sta sneg in veter
zopet povzroËila ogromno πkodo na
distribucijskih objektih. Najnujnejπe
poπkodbe so se takoj sanirale z lastnimi sredstvi in sredstvi iz zavarovalnine, πele v drugi polovici leta 1999
so bila za odpravo posledic naravnih
nesreË namenjena dodatna sredstva v
okviru investicijskega vzdræevanja in
investicij, tako da bo sanacija izvedena v celoti skladno s potrebami.

TOMAÆ JAMNIK

SLOKO CIGRE
VSAKEMU INÆENIRJU
ELEKTROTEHNIπKI SLOVAR!
V Cankarjevem domu v Ljubljani so
se novembra zbrali nekateri ugledni
predstavniki Slovenskega komiteja
CIGRE, ElektrotehniËne zveze Slovenije in Urada za standardizacijo in
meroslovje RS ter veË gostov iz posameznih elektroenergetskih podjetij
in ustanov. NavzoË je bil tudi Jurij
©ubic, pravnuk znamenitega profesorja Ivana ©ubica, ki je za to priloænost pripotoval iz Beograda in med
slovenskimi elektroenergetiki doæivel
prisrËen sprejem.
Prof. dr. Maks Babuder iz Elektroinπtituta Milan Vidmar je na kratko
predstavil faksimile knjige ﬂElektrika, nje proizvajanje in uporaba«, ki
jo je leta 1897 napisal Ivan ©ubic. Ta
knjiga, ki je πe danes zanimiva s strokovnega in terminoloπkega vidika, je
v tistem Ëasu orala ledino, da smo
Slovenci zaËeli mnoæiËno uporabljati
elektriko v koristne namene.
Predsednik Slovenskega komiteja
CIGRE prof. dr. Ferdinand Gubina
je predstavil izdajo zadnjih treh
knjiæic Slovenskega elektrotehniπkega slovarja Mednarodne elektrotehniπke komisije (IEC) s podroËja
elektroenergetike. Pri izdaji celotnega slovarja (izπlo je 15 knjiæic) je
sodelovalo preko 60 strokovnjakov s
podroËja elektroenergetike in industrije za elektroenergetiko. Kot ured-

nik je bil zelo prizadeven prof. dr.
Anton Ogorelec. Projekt je potekal
pod geslom: Vsakemu inæenirju terminoloπki slovar s podroËja elektroenergetike!
Prof. dr. Gubina se je zahvalil vsem
sodelujoËim podjetjem iz elektrogospodarstva in industrije za elektroenergetiko, ki so po strokovni in finanËni plati podprla delo 15 strokovnih skupin. ©e posebej se je zahvalil Uradu za standardizacijo in
meroslovje RS. Kot je ob tem πe povedal, naËrtujejo pripravo celotnega
terminoloπkega elektrotehniπkega
slovarja na raËunalniπkem mediju (v
bistvu gre za poenotenje omenjenih
15 knjiæic).
Dræavni sekretar za energetiko dr.
Robert Golob je pojasnil nekatere
osnovne probleme in dileme, ki se
pojavljajo v izrazoslovju nove energetske zakonodaje. Povedal je, da so
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti za obravnavo te problematike oblikovali dobro interdisciplinarno skupino tehnikov, ekonomistov in pravnikov. Ob tem je izrazil upanje, da se bodo sËasoma
uveljavili novi slovenski izrazi in bo v
uporabi manj angleπkih izrazov in
kratic. Seveda pa bo tudi na tem
podroËju v prihodnje πe veliko dela.
Ob koncu sreËanja je dr. Ivan Skubic
iz Urada za standardizacijo in mero-

slovje RS predstavil osnovna vpraπanja slovenske standardizacijske terminologije. Posebej je poudaril potrebo po urejenem standardizacijskem izrazju, kar ima velik pomen za
pravilno medsebojno razumevanje
na podroËju stroke in znanosti.

MIRO JAKOMIN

ELEKTRO-SLOVENIJA
S CERTIFIKATOM KAKOVOSTI
Elektro -Slovenija med prvine svojega poslovanja æe dalj Ëasa uvrπËa tudi
sistem obvladovanja kakovosti. Eles
je svoja prizadevanja za poslovanje
po mednarodnih standardih zdaj
kronal tudi s pridobitvijo certifikata
ISO 9001, in sicer za podroËje
prenosa, nakupa in prodaje elektriËne energije, vodenje slovenskega
elektroenergetskega sistema, vzdræevanja in gradnje visokonapetostnega
omreæja ter razvoja slovenskega elektroenergetskega omreæja. Presojevalna hiπa je bila Bureau Veritas Quality International iz Londona, ki ima
svojo podruænico tudi v Ljubljani.

BRANE JANJI∆
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iz elektrogospodarskih podjetij
ELEKTRO PRIMORSKA
LETO DNI PO PREJEMU
CERTIFIKATA ISO 9001
Elektro Primorska, d.d., je 20. novembra lani prejela certifikat ISO
9001. Slovesna podelitev je bila 16.
decembra lani. V letu dni po prejemu certifikata smo v praksi preverjali
vsebino standarda skladno s postopki, opredeljenimi v poslovniku kakovosti in v dokumentih niæjega nivoja
(procesi, navodila in obrazci). Skladno s sistemskimi elementi poslovnika smo izvedli redno letno notranjo
presojo. Prav tako je 3. decembra
letos potekala prva redna zunanja
presoja kakovosti, ki so jo izvedli
zunanji presojevalci SiQ.
Ugotavljamo, da je sistem tudi v
praksi zaæivel, kar izhaja iz posodabljanja dokumentov sistema, izvajanja
postopkov, predlogov izboljπav in
uresniËevanja ciljev kakovosti. Med
zanimivejπimi je cilj kakovosti, ki govori o stroπkih kakovosti. Prvi podatki, ki so plod diplomske naloge, govorijo o 15,6 odstotka. Sodelavci
smo sistem sprejeli in ga uporabljamo pri vsakdanjem delu. Ugotavljamo, da so politika kakovosti in
dolgoroËni cilji, zapisani v poslovniku kakovosti, dobra podlaga za
poslovanje v novih razmerah, ki jih
prinaπa energetski zakon.
Elektro Primorska ob prelomu tisoËletja praznuje tudi petdesetletnico
obstoja in delovanja podjetja v razliËnih organizacijskih oblikah do
sedanje oblike delniπke druæbe z veËinskim lastniπtvom dræave.
Sposobnost zaposlenih, vzpostavljen
sistemski okvir za delo in æelja po
nenehnem izboljπevanju dela nas
navdajajo z optimizmom, da bo
Elektro Primorska, d.d., kot ena
izmed redkih druæb, ki pokrivajo
Primorsko v celoti, kos prihajajoËim
izzivom, ki izhajajo iz prostega trga z
elektriËno energijo.

ZVONKO TORO©

MARIBOR
BERGANTOVIH 95 LET
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V ponedeljek, 21. novembra, smo na
domu obiskali naπega upokojenca
Toma Berganta, ki je slavil svoj 95.
rojstni dan. Med prijetnim pogovorom v druæbi hËerke in vnukinje,
ki ga sicer redno obiskujeta, nam je
jubilant nanizal nekaj spominov iz

svojega pestrega æivljenja.
Rodil se je v Kamniku, svojo prvo
sluæbo nastopil v Rakovniku kot
oroænik ter sluæboval po raznih krajih Dolenjske in Notranjske. Leta
1930 je bil premeπËen v Maribor in
pet let sluæboval v Selnici ob Dravi.
Pozneje je moral v oroæniπko πolo.
Medtem si je ustvaril druæino, ki pa
je bila leta 1941 izseljena v Bosno, in
sicer v Bugojino ter pozneje v Mostar. Leta 1945 se je vrnil v Maribor
in se zaposlil pri takratnem podjetju
Elektro Maribor okolica, in sicer kot
inkasant. V zadnjem obdobju pa je
delal v konzumni sluæbi Elektro
Maribor, Obrat Maribor-okolica,
kjer se je leta 1965 tudi upokojil.
Kljub teækim delovnim razmeram se
rad spominja tudi lepih dni, ki jih je
preæivel v razliËnih æivljenjskih obdobjih. Posebej je poudaril iskrenost,
spoπtovanje in tovariπtvo, ki je vladalo med sodelavci.
Ob odhodu smo Tomu nazdravili z
æeljo in obljubo, da se sreËamo Ëez
pet let.

FRANJO LAVREN»I»

zanimivosti
HRVA©KA

GZS
PREDSTAVITEV DOLO»IL
O ODGOVORNOSTI V FIESI

KMALU GRADNJA NOVE
TERMOELEKTRARNE TOPLARNE

Na strokovnem posvetu, ki ga je
konec novembra v Fiesi pripravilo
Zdruæenje za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije, so predstavili veË zanimivih tem. SreËanja so
se udeleæili strokovni delavci iz energetskih podjetij in ustanov. Posvet so
sklicali z namenom, da bi se udeleæenci seznanili z zakonskimi doloËili o odgovornosti pri poslovanju
podjetij, s poglavitnimi znaËilnostmi
ekonometriËnega modela povpraπevanja po energetskih surovinah in
drugimi aktualnimi vpraπanji. Prof.
dr. ©ime Ivanjko z mariborske
pravne fakultete je pojasnil temeljna
doloËila o odgovornosti organov kapitalskih druæb za finanËno poslovanje po zakonu o gospodarskih
druæbah. V prvem delu je orisal
aktualna doloËila o odgovornosti organov delniπke druæbe za vodenje
poslov, poslovodje za vodenje poslov
d.o.o., uprave oziroma poslovodje za
zastopanje, nadzornega sveta in
organov v povezanih druæbah. V
drugem delu je dr. Ivanjko podal doloËila o odgovornosti Ëlanov uprave
in nadzornega sveta po zakonu o
finanËnem poslovanju podjetij. Dr.
France KriæaniË z ljubljanske pravne
fakultete pa je predstavil ekonometriËni model porabe energentov v
slovenskem gospodarstvu ob eksogenih cenah in bruto domaËem
proizvodu. Podal je osnovne znaËilnosti tega modela, makroekonomske
uËinke oblikovanja 90-dnevnih zalog
naftnih derivatov izhodiπËa vpliva
odpiranja trga z elektriËno energijo.

MIRO JAKOMIN

za tovrstne razstave z namenom, da
zaposlene seznanijo s tovrstno umetnostjo tudi v delovnem okolju. Poleg
tega je v Ëasu razstave, to je v decembru in prvi polovici januarja, v podjetju veliko zunanjih gostov, ki si
lahko ogledajo razstavo, dobijo vtis o
slikah, slikarju, spoznajo odnos TET
do umetnosti in ne nazadnje katero
izmed razstavljenih slik tudi kupijo.

MINKA SKUBIC

Hrvaπko elektrogospodarstvo (HEP) si je
zadalo zahtevno nalogo, ki jo bodo izpeljali s
pomoËjo ameriπkega podjetja Parsons Power
Group. Novembra 2000 naj bi namreË zaËeli
graditi novo termoelektrarno - toplarno
ﬂZagreb - vzhod«. Novi plinsko - parni objekt
z moËjo 200 megavatov naj bi hrvaπki
prestolnici zagotovil stabilno dolgoroËno
oskrbo z elektriËno energijo in kakovostno
ogrevanje.
Nov kogeneracijski objekt bo v skladu s
svetovnimi ekoloπkimi standardi proizvedel na
leto pribliæno 1,4 milijarde kilovatnih ur
elektriËne energije in pribliæno 320 milijonov
kilovatnih ur toplotne energije. PriËakovana
cena za energijo je 2,6 centa na kilovatno uro.
Projekt bo stal 230 milijonov nemπkih mark,
kar bo HEP v celoti pokril z lastnimi sredstvi.
Opremo bo vgradilo ameriπko podjetje Parsons
Power Group, sicer pa bodo veË kot πtirideset
odstotkov del opravili domaËi izvajalci. Sam
objekt bo stal 180 milijonov nemπkih mark,
del ostalega denarja pa bodo namenili
odstranjevanju starih blokov na mazut, ki so
zastareli in ekoloπko nesprejemljivi. Ta projekt
je eden izmed treh pomembnejπih hrvaπkoameriπkih projektov. V sodelovanju s podjetjem
Evron bodo zgradili πe TE Jertovec, s
podjetjem Bechtel pa avtocesto skozi Hrvaπko.
Po besedah hrvaπkega premiera Zlatka Mateπe
je HEPu poleg primarnih ciljev, ki zajemajo
obnovo v vojni poruπenih virov in kratkoroËno
stabilnost energetskega sistema, uspelo tudi na
srednji rok zagotoviti dovolj elektriËne energije
za potrebe Hrvaπke. Pred kratkim je namreË
zaËela obratovati TE Plomin II, deluje pa tudi
æe TE-TO ﬂZagreb -zahod«. Poleg tega so
nedavno odprli tudi 400-kilovatni daljnovod
proti Madæarski, ki omogoËa nakup elektriËne
energije na vzhodnih trgih.

NEM»IJA

TE TRBOVLJE
RAZSTAVA FRANCA SLANE
Podjetjem elektrogospodarstva, ki
redno ali obËasno organizirajo razstave, se je v zaËetku decembra pridruæila tudi Termoelektrarna Trbovlje. Æe na prvo razstavo so povabili uveljavljenega slovenskega
slikarja Franca Slano, ki v petem
nadstropju poslovne zgradbe, kjer
dela vodstvo podjetja, razstavlja vrsto
svojih del v razliËnih slikarskih tehnikah. Po besedah direktorja TET
Sama Pajerja se je podjetje odloËilo

PROIZVODNJA SON»NIH
CELIC ZA SVETOVNI TRG
Nemπko podjetje Shell AG je novembra v
Porurju odprlo novo tovarno za proizvodnjo
sonËnih celic, ki naj bi s popolnoma
avtomatizirano proizvodno linijo izdelala pet
milijonov multikristalnih celic. To pa ustreza
proizvodnji desetih megavatov elektriËne
energije. Ko bo gradnja konËana in bodo
delovali s polno moËjo, naj bi v treh izmenah
naredili celo 13 milijonov celic s skupno 25
megavati. Velik del proizvodnje je namenjen
svetovnemu trgu, kjer æelijo prevzeti vodilno
17
vlogo.

novi predlog Save, d.o.o.

SAVAπumi,

POGAJANJA

valovijo

V zaËetku decembra so predstavniki Save, d.o.o, v upravni
stavbi Savskih elektrarn Ljubljana sklicali novinarsko
konferenco in na njej predstavili novi predlog za sklenitev
koncesijske pogodbe za gradnjo verige elektrarn na spodnji
Savi. Kot se je ponovno pokazalo, se na pogajanjih staliπËa
najbolj iskrijo glede vpraπanja o oblikovanju ustrezne cene
elektriËne energije iz teh elektrarn. V trenutku naπega
pisanja (sredi decembra) ostaja to vpraπanje πe naprej
odprto, saj pogajanja za sklenitev koncesijske pogodbe med
vladno stranjo in Savo, d.o.o, πe naprej intenzivno potekajo
(rok se izteËe 23. decembra 1999).

D
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r. Othmar Kranz, predstavnik
avstrijskega partnerja Verbund Gesellschaft, je kot poglavitni razlog, da
so se povezali s SEL in ustanovili Savo, d.o.o., omenil razmiπljanje slovenske vlade, da bodo v prihodnje
elektrarne gradili na podlagi javnih
razpisov z iskanjem ustreznega podjetja - upravljalca na zasebnogospodarskih naËelih. V nadaljevanju je
pojasnil nekatera bolj ali manj znana
dejstva na tem podroËju in posebej
omenil dolgotrajna pogajanja med
Savo, d.o.o., in vladno pogajalsko
skupino. Vzrok za to je po njegovem
mnenju v tem, da se je cena elektriËne energije v Evropi v zadnjem
letu moËno zniæala. Cena elektriËne
energije, preraËunana na tej podlagi,
za pokritje celotnih stroπkov bi bila
namreË precej viπja od cene elektriËne energije na evropskem trgu.
To seveda pomeni, da bi morala biti
cena elektriËne energije iz savskih
HE precej viπja, da bi lahko pokrila

DR. OTHMAR KRANZ, PREDSTAVNIK AVSTRIJSKEGA PARTNERJA VERBUND GESELLSCHAFT
(POLEG PREVAJALKE) IN JURE BRGULJAN, DIREKTOR SAVE, D.O.O.
odlaπali s tem projektom. Drugi razlog pa je po mojem mnenju zgolj
slovenski. Iz organiziranosti avstrijskega elektrogospodarstva je namreË
razvidno, da je intenzivno kapitalsko
povezano, medtem ko je slovensko
elektrogospodarstvo intenzivno kapitalsko razdrobljeno.«
Poleg tega je Borut MiklavËiË pojasnil, da so Savske elektrarne Ljubljana
s finanËnega vidika sposobne zgraditi
vsake dve leti le eno MHE. Slovenski
elektro proizvajalci pa so v neki
zdruæeni organizaciji gotovo sposobni na vsake dve leti zgraditi eno
hidroelektrarno.
V nadaljevanju je Borut MiklavËiË
predstavil dopolnjeno ponudbo Save, d.o.o. Koncedentu so dali vsa
jamstva, da bi zgradili energetski del
objektov tako, kot je pojasnil dr.
Kranz. »e bi Sava, d.o.o., lahko
upravljala s temi objekti 30 let po
konËanju HE Mokrice kot zadnje
elektrarne v verigi, jamËijo ceno, ki
vkljuËuje plaËilo za koncesijo 8,1 tolarja za kilovatno uro. »e pa bi se
dræava odloËila, da bi lahko s to verigo upravljali 40 let po konËanju zadnje HE Mokrice, potem jamËijo
ceno elektriËne energije v viπini 7,7
tolarja za kilovatno uro. In tudi ta
cena vkljuËuje prispevek za koncesijo. To je po besedah MiklavËiËa skupen poizkus koncedenta in koncesionarja, da bi se pribliæali realni
ceni, ki je danes na slovenskem ali

stroπke tega projekta. Kljub temu je
gradnja teh HE pravilna pot, saj se
bodo dolgoroËno gledano proizvodni stroπki pribliæali niËli. Da bi
izboljπali razmerje med stroπki in
ceno, so vladi RS posredovali nov
predlog.
O tem je v imenu slovenskega druæabnika v Savi, d.o.o., v nadaljevanju
podrobneje spregovoril Borut MiklavËiË, direktor Savskih elektrarn
Ljubljana. V zaËetku svojega razmiπljanja je pojasnil: ﬂNajbræ se ponovno zastavlja vpraπanje, kje tiËi razlog,
da se ta projekt vleËe tako dolgo. V
prispodobi bi dejal, da je moja tajnica zadolæena, da skrbi za danes in
jutri, naπ inæenir za 2 meseca naprej,
direktor za 2 do 3 leta, tisti, ki naËrtujejo slovensko energetsko politiko,
pa za 10 do 15 let. Æal imam obËutek, da o tem mislijo samo do konca
mandata. In tu je eden od razlogov,
da smo preko tolikih dræavnih sekretarjev za energetiko tako dolgo

evropskem prostoru πe sprejemljiva.
Seveda pa to v bistvu pomeni, da en
del investicijskih stroπkov, ki se nanaπajo na varstvo pred poplavami,
infrastrukturo, cestno, æelezniπko in
telekomunikacijsko gospodarstvo,
prevzame koncedent.
V ponudbi, ki so jo s predstavniki
Verbund Gesellschafta temeljito preraËunali, so zajeli vse potrebne podatke. Verbund se je obvezal, da bo
vloæil svoj kapitalski deleæ v tistem
momentu, ko bo SEL vloæil v Savo,
d.o.o., deleæ HE Vrhovo. Ta je pri
tej ponudbi seveda zniæan, gre namreË samo za vrednost energetskega
dela v Vrhovem. To bi znaπalo 67
milijonov nemπkih mark (6,7 milijarde tolarjev), kar bi Savi, d.o.o,
omogoËalo zaËetek gradnje, zagotavljanje zadostne viπine lastnih sredstev, druga sredstva pa bi Sava, d.o.o,
iskala pri najugodnejπih ponudnikih
za kreditiranje tega projekta. Koncedentu so tudi povedali, s kakπnimi

BORUT MIKLAV»I», DIREKTOR SAVSKIH
ELEKTRARN LJUBLJANA.

kalkulacijami raËunajo pri obrestih
na lastni kapital in pri obrestih na
banËni kapital. Zato je po besedah
Boruta MiklavËiËa ta ponudba Ëista
in so vsaka natolcevanja, Ëeπ da bo
nekdo s tem projektom ogromno
zasluæil, na naËelni ravni nepotrebna.
V ponudbi so namreË pripravljeni
natanËni izraËuni za vsako leto posebej.
Ob tem je Borut MiklavËiË dejal, da
ima spodnjesavki projekt poleg energetskega tudi gospodarski vidik, ki je
izjemno pomemben za naπo dræavo.
Po njegovem mnenju je ugotovitev,
da smo Slovenci πe vedno sposobni
sami zgraditi hidro objekte, toËna.
ﬂHudo mi je, ko ugotavljam, da sta
πli v steËaj Hidromotaæa in Metalna
(samo v Vrhovem sta skupaj opravili
dela v vrednosti 40 milijonov nemπkih mark). Hudo mi je, da se je v
velikih teæavah znaπel Turboinπtitut,
da sta tik pred zlomom Inπtitut za
hidravliËne raziskave in Hidroin-

πtitut in da Litostroj brez domaËega
spodnjesavskega projekta nima perspektive. Ponovno moram poudariti,
da je gradbena operativa doslej v
Sloveniji zgradila vse energetske
objekte. Prav tako bi omenil tudi
razmeroma velik pomen lokalnega
posavskega gospodarstva.«
Sicer pa je Borut MiklavËiË ponovil,
kar je povedal æe na okrogli mizi v
Krπkem. Sava, d.o.o., je v ponudbah
koncedentu upoπtevala cene in ponudbe, ki so jih dobili od slovenskih
podjetij. Zato je menil, da bi morali
v Sloveniji hitro oblikovati strategijo
energetskih vlaganj. V tem okviru
naj bi za projekta, kot sta HE Moste
in gradnja HE na spodnji Savi,
poiskali prioriteto v skladu z evropsko energetsko politiko pri izkoriπËanju obnovljivih virov.

MIRO JAKOMIN
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REZULTATI ©TUDIJE

OSNOVA

zabilanco

Sredi decembra je imela ministrica za gospodarske dejavnosti
dr. Tea Petrin drugo tiskovno konferenco, odkar je sredi leta
prevzela vodenje Ministrstva za gospodarske dejavnosti (MGD).
Skupaj s svojimi sodelavci je prikazala rezultate prizadevanj
svojega πtaba po polletnem vodenju resorja. NajveËje pozornosti
je bila deleæna industrijska politika in usmerjenost k razvojnim
programom za pospeπevanje konkurenËnosti slovenskih podjetij.
Dotaknila pa se je tudi nekaterih odprtih energetskih vpraπanj.

R

azvojni program za pospeπevanje konkurenËnosti slovenske industrije je zastavljen za naslednja tri leta.
Cilji tega programa so izboljπanje
konkurenËnih in inovacijskih spo-
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sobnosti podjetij za uspeπno nastopanje na evropskih kot tudi drugih
trgih. V MGD se zavedajo, da je
moËan, konkurenËen in izvozno naravnan industrijski sektor kljuËnega

aktualni intervju: dr. Robert Golob
pomena za razvoj gospodarstva v celoti, za ohranjanje in rast zaposlenosti ter za zagotavljanje regionalnega
ravnovesja v gospodarskem razvoju
dræave. Nadalje bo program teæil k
spodbujanju novih, domaËih in tujih
investicij ter strateπkemu partnerstvu, kar prispeva k hitremu prenosu
znanj in novih tehnologij v slovensko industrijo, k uspeπnemu uveljavljanju na obstojeËih in odpiranju novih trgov ter je pomembno za ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje. Predstavljeni program zajema medsebojno povezane horizontalne ukrepe za spodbujanje strategij
za poveËanje produktivnosti, za poveËanje konkurenËne sposobnosti na
ravni podjetij, spodbujanje povezovanja podjetij in specializacij v proizvodnih verigah in za spodbujanje
novih investicij. Po besedah ministrice Lee Petrin mora postati pojem
odliËnosti filozofija podjetij, industrijska politika pa naj bi bila katalizator sprememb.
Da bi bilo MGD kar najbolj uËinkovito, so v zadnje pol leta pod vodstvom ministrice dodelali organizacijsko shemo ministrstva, tako da
so mu dodali resor za evropske zadeve in razvoj, za dræavno premoæenje
in pa sluæbo za nadzor porabe proraËunskega denarja. Poleg tega uvajajo v ministrstvu projektno vodenje

in delo na posameznih sektorjih.
Z energetskega sektorja je ministrica
omenila tista podroËja, kjer je bilo v
zadnjem Ëasu opravljenega najveË
dela. Za izvajanje energetskega zakona pripravljajo na MGD podzakonske akte za uvajanje liberalizacije
in deregulacije trga. V pripravi je tudi zakon za zapiranje Rudnikov rjavih premogov in posodobitev TET
ter program za revitalizacijo tega
obmoËja. Pri pripravi teh programov
sodelujejo tudi tuji strokovnjaki.
Glede pogajanj o NE Krπko s Hrvati
na ministrstvu priËakujejo nadaljevanje pogovorov potem, ko se bo
politiËna situacija v sosednji dræavi
stabilizirala. Ko bo usklajena cena,
bodo poslali ponudbo HEP-u za
ponoven odkup. PriËakujejo, da bo
to v dobrem mesecu. Æe nekaj Ëasa
aktualni projekt spodnje savske verige æivi predvsem od pogovorov s
koncesionarjem glede cene, ki naj bi
bila niæja od predlagane. Cilj MGD
v teh pogovorih je doseËi proizvodno
ceno, ki bo upraviËila ta projekt.
Dokler pogovori s koncesionarjem
ne bodo konËani za ministrstvo tudi
ni aktualen predlog zakona za poroπtvo dræave temu projektu, ki so ga
dali v skupπËinski postopek trije
poslanci.
Na naπa vpraπanja, kaj pomeni celotna proizvodnja NE Krπko za slovenski elektroenergetski sistem, ali bo to
pomenilo manjπo proizvodnjo drugih termoelektrarn in ali je bila narejena katera izmed πtudij, ki tak naËin
zapiranja bilance obravnava z narodnogospodarskega vidika, je odgovoril dræavni sekretar dr. Robert Golob. ﬂV okviru ministrstva smo se v
sodelovanju z EGS, r.i., lotili izdelave πtudije o narodnogospodarskih vidikih obratovanja omenjenih objektov. Skuπali smo tudi ugotoviti, kakπen vpliv ima to zniæevanje proizvodnje v termoelektrarnah oziroma izkop premoga pod obiËajnimi koliËinami. Za izdelavo bilance bomo
poËakali na dokonËne rezultate πtudije. Æe prvi rezultati pa niso najbolj
naklonjeni premogovni opciji. Dokler ne bo πtudija konËana, bosta v
izdelavi dve bilanci: ena s polno
vkljuËitvijo proizvodnje NEK in
druga s poloviËno proizvodnjo za
slovenski sistem. Od rezultatov bo
odvisna tudi ponudba hrvaπki strani
glede prevzema njihovega deleæa elektriËne energije iz NEK.«

MINKA SKUBIC

LAHKO

priËakujemo
NAVALTUJCEV?
Dr. Robert Golob si je v teh nekaj mesecih, odkar je prevzel
poloæaj dræavnega sekretarja za energetiko, v energetskih krogih
pridobil sloves odloËnega in trdega pogajalca, ki pa se
dogovorjenega tudi dosledno dræi. Zagotovo sodi tudi med
najbolj obremenjene ljudi v dræavni upravi, saj se ravno
energetika nahaja pred kljuËnimi spremembami, povezanimi z
vkljuËevanjem v evropske gospodarske tokove, poleg tega pa jo
pestijo tudi πtevilna πe nereπena vpraπanja iz preteklosti. Dr.
Roberta Goloba smo ujeli v enem redkih prostih trenutkov na
veËni poti med domaËo Novo Gorico, Ljubljano in Brusljem, in
mu zastavili nekaj najbolj aktualnih vpraπanj.
Najpomembnejπi
letoπnji dogodek v energetiki je zagotovo sprejem novega energetskega zakona, ki v ta sektor prinaπa korenite
spremembe. Glede na
to, da zakon postavlja
zahtevne roke, nas zanima, v kakπni fazi je
sprejemanje ustreznih
podzakonskih aktov?
ﬂPodzakonski akti so v tem trenutku
zagotovo ena prednostnih nalog
ministrstva, pri Ëemer gre za strokovno zelo zahtevne zadeve, in to ne toliko s pravnega vidika, temveË bolj z
vidika uresniËevanja energetske politike. Zaradi tega jih tudi ne æelimo
delati na pamet, ampak smo dali zunanjim izvajalcem delati kar lepo πte-

vilo πtudij na temo, kot so nasedle
investicije, obratovalna navodila in
podobno. ©ele ko bomo prejeli rezultate teh πtudij, se bomo lotili druge faze, priprave konkretnih podaktov. Na voljo imamo πe pribliæno πtiri mesece Ëasa in ne vidim razlogov,
da se zakonsko predvidenih rokov ne
bi mogli dræati. Ob tem smo elektroenergetskim podjetjem priporoËili, naj pripravijo takπne poslovne
naËrte, ki bodo æe prihodnje leto
upoπtevali dogajanja v letu 2001,
oziroma bodo æe upoπtevali posledice, ki jih s seboj prinaπa energetski
zakon in odpiranje trga z elektriËno
energijo. V pomoË smo organizirali
tudi izobraæevanje vodstvenih in
vodilnih kadrov in tudi z njegovo
pomoËjo se vedenje o liberalizaciji
πiri po elektroenergetskem sistemu.
Upam, da bodo tudi rezultati primerni tem prizadevanjem. Upoπtevanja naËel odpiranja in delovanja
trga se bomo skuπali dræati tudi pri
pripravi elektroenergetske bilance
oziroma vrednostnega plana za leto 21

▼

tiskovna konferenca MGD

aktualni intervju: dr. Robert Golob
2000, kar πe posebej velja za podroËje naËrtovanja in ocenjevanja primernosti predlaganih investicij.«

Nekateri energetski
zakon zelo hvalijo,
drugi spet niso ravno
najbolj zadovoljni s
predlaganimi reπitvami
in poudarjajo, da smo
prehitro πli v preveliko
odpiranje trga z elektriËno energijo. Kakπne
so tuje izkuπnje in ali
obstaja realna bojazen,
da nas bodo pokupile
velike energetske
druæbe?
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ﬂMoram poudariti, da smo pri pripravi energetskega zakona skuπali
karseda upoπtevati tuje izkuπnje, zlasti
tiste pozitivne. Pri tem bi izpostavil
primer naπe sosede Avstrije, ki se je
ravno na pritisk elektroenergetskih
podjetij odloËila za bolj postopno
odpiranje trga. Zdaj pa so velika podjetja, kot je denimo Verbund, ugotovila, da jim takπen naËin ne ustreza
in obstajajo moËni pritiski za spremembo energetskega zakona in pospeπitev odpiranja. Torej, Avstrijci so
priπli do spoznanj na lastnih napakah,
mi pa upam, da se bomo lahko uËili
na tujih. Ravno avstrijski primer kaæe,
da hitrejπe odpiranje trga, Ëeprav se
zdi bolj tvegano, hkrati zagotavlja bolj
enakopraven odnos za vse udeleæence
na trgu in je potemtakem tudi bolj
primerno. Glede vdora tujega kapitala
pa moram reËi, da nas bodo tujci
lahko pokupili πele tedaj, ko se bo
dræava odloËila, da proda svoje deleæe
v podjetjih. Osebno v tem, da proda
manjπi deleæ lastnine, ne vidim niË
slabega, ker bomo s tem, ko bomo
morali iskati primernega strateπkega
partnerja, lahko samo pridobili pri
prenosu tehnologije in znanja. Zopet
bom uporabil primer iz Avstrije, ko se
je avstrijsko deæelno podjetje STEWEAG povezalo s farncoskim EDFom in so ga sprva vsi obsojali kot neko
Ërno ovco, pa je nato Ëas pokazal, da je
bilo takπno povezovanje zelo pozitivno in so v STEWEAG-u s sodelovanjem zelo zadovoljni.«

Kako se bodo lahko
domaËa podjetja kosala
s tujo konkurenco, saj
vemo, da imamo v
Sloveniji precej neugodno in drago
proizvodno strukturo?
ﬂProizvodna struktura pri nas res ni
idealna, vendar pa ne smemo pozabiti, da je, Ëe odmislimo probleme
zaradi velikih enot, te ﬂdrage« proizvodnje le za 40 do 45 odstotkov
vse proizvodnje, pri Ëemer gre v prvi
vrsti za termoelektrarne na premog.
Drugi viri pa bi ob ustreznih ukrepih
vlade morali biti konkurenËni. Nikakrπnih razlogov ni, da ne bi bile na
odprtem trgu konkurenËne naπe hidroelektrarne, podobno pa velja tudi
za krπko nuklearko. Agresivnost konkurence je treba sicer upoπtevati,
vendar pa se moramo z njo tudi
spopasti in ob tem imeti tudi malo
optimizma.«

Ob veË priloænostih ste
podobno kot ministrica
Petrinova dejali, da
naloga ministrstva ni
reπevanje posameznih
primerov, ampak
doloËitev okvirjev, v
katerih naj bi podjetja
delovala. Kljub temu
pa se ni mogoËe izogniti
nekaterim aktualnim
problemom, saj je prihodnost marsikaterega
energetskega podjetja
odvisna od reπitve teæav
iz preteklosti. Lahko
opiπete trenutna dogajanja pri pridobivanju
koncesije za gradnjo
spodnjesavske verige
elektrarn, sanacije termoelektrarne Trbovlje,
druæbe Nafta Lendava,
lastniπtva NEK?

ﬂGlede pogajanj s koncesionarjem za
gradnjo elektrarn na Savi moram reËi,
da ta πe intenzivno potekajo, vendar
naj bi bila odloËitev znana do 23.
decembra. Pri tem gre poudariti, da
gre za investicijo vredno 80 milijard
tolarjev in da govorimo o prihodkih
240 milijard tolarjev, ki naj bi izhajali
iz tega naslova, torej o velikanskih
vsotah. Zato je nesmiselno, da si zaradi velikega pritiska ne bi vendarle
vzeli dovolj Ëasa za premislek. S koncesionarjem smo na zvezi skoraj vsak
dan, glavni problem pa je πe vedno
cena. V javnosti se je pojavila sicer
cena 8 tolarjev za kWh, vendar pa je
vpraπanje, kaj vse vsebuje. Tudi Ëe bi
se s takπno ceno strinjali, bi se morali
πe precej usklajevati, saj gre za precejπnje razlike glede pomembnih
vpraπanj. Mi denimo menimo, da
mora pogodba vsebovati tudi zamenjavo vse dotrajane opreme, koncesionar pa se zavzema, da bi jo menjaval zgolj po potrebi in podobno.
Tretjina zamenjane opreme v 25 letih
pa pomeni investicijo v vrednosti 300
milijonov mark, kar ni malo denarja.
Vse te stroπke zdaj prouËujemo,
prepriËan pa sem, da bomo do omenjenega datuma lahko sporoËili naπo
odloËitev. Za sanacijo TET se v
skladu s sklepi parlamenta pripravljajo trije programi - zapiranje rudnika,
ekoloπka sanacija elektrarne in revitalizacije regije. Ko bodo ti programi
pripravljeni, predvidoma v zaËetku
januarja 2000, bo ustrezno modificiran tudi zakon in za prvo obdobje do
leta 2005 bo tedaj znana tudi usoda
elektrarne in rudnika. Pri pripravi
zelo aktivno sodelujejo tudi tuji svetovalci, tako da bodo to mednarodno
potrjeni programi. Glede Nafte
Lendava pa moram reËi, da smo πe
najbliæje koncu, saj sta pogodbi o razpisu in kratkoroËnem poslovanju æe
pripravljeni, potrjeni in Ëakata le πe
na podpis na vladi. Æal govorimo spet
le o enoletnem obdobju, menim pa,
da so pogodbe tako pripravljene, da
bo na njihovi podlagi mogoËe odgovoriti tudi na vpraπanja o nadaljnji
usodi Nafte. Vsekakor nameravamo
ustrezen odgovor dobiti do prihodnjega poletja, ko bodo znani tudi rezultati razpisa za pridobitev strateπkega partnerja. Pogajanja o lastniπtvu in prevzemu elektriËne energije
iz NEK pa so ta hip zaradi politiËnih
razmer na Hrvaπkem zastala, pogajalske strani pa naj bi se znova dobile
po volitvah. Naπa stran pa pripravlja

deleæe v podjetjih. S tem denarjem
naj bi tudi servisirali te dolgove, tako
da proizvodna podjetja pri svojem
poslovanju in nastopu na trgu ne bi
bila veË obremenjena z dolgovi iz
preteklosti. Menim, da je to tudi
najprimernejπi naËin za reπitev tega
problema. Pri Elesu in distribucijskih podjetjih pa ta vpraπanja niso
tako pereËa in se bo dalo morebitno
potrebo finanËno sanacijo izpeljati
tudi na drug naËin.«

tudi novo ponudbo za prevzem elektriËne energije in jedrske elektrarne
Krπko, pri Ëemer naj bi ta vsebovala le
stroπke proizvodnje, ne pa tudi stroπkov za razgradnjo, kar je nekako tudi
v duhu dosedanjih pogajanj.«

Prestrukturiranje
slovenske elektroenergetike je povezano tudi
z racionalizacijo poslovanja, ki pa je spet
vezana na tehnoloπko
posodabljanje sistema
oziroma odvisna tudi
od novih zahtev. Je v
pripravi mogoËe kakπna
nova πtudija o πtevilu
zaposlenih in na kakπen naËin naj bi sploh
reπevali problem preseækov?
ﬂNa ministrstvu ne pripravljamo
nobene tovrstne πtudije, saj se mi zdi
takπen naËin doloËanja πtevila zaposlenih zastarel in v sedanjih razmerah
povsem neustrezen. Res pa je, da so
se podjetja doslej razvijala na podoben naËin, pri Ëemer pa bo med njimi zdaj nastopila konkurenca. Nekatera bodo πirila svoje dejavnosti,
druga krËila, vse bo odvisno od poslovnih strategij podjetij, S tega vidika naj bi tudi racionalizacijo, doloËanje πtevila zaposlenih in πirjenje
dejavnosti prevzele uprave podjetij.
Njihova bo tudi odgovornost, Ëe bo
priπlo do naglega zmanjπevanja πtevila zaposlenih in ministrstvo v klasiËnih trænih razmerah na tem podroËju ne namerava posredovati.«

Dræava naj bi prodala
deleæ svojega imetja v
energetiki. Je mogoËe
zagotoviti, da bo tako
dobljeni denar porabljen za sanacijo razmer v energetiki ali pa
bo πlo bolj za krpanje
proraËunske luknje?

Prihaja novo leto 2000.
Kateri dogodki v energetiki ga bodo po vaπi
oceni najbolj zaznamovali?

ﬂGlede proraËuna je v parlamentu in med ministrstvi vsako leto velika bitka. Mi smo v energetski
zakon zato jasno zapisali, da se del kupnine (10
odstotkov) od prodanega lastniπkega deleæa izkljuËno nameni za sanacijo nasedlih investicij. Te so
samo v energetiki, in to samo v proizvodnji. Ta
denar je namenski, njegova poraba pa zakonsko
predpisana. To nam je precej pomagalo æe pri
oblikovanju letoπnjega proraËunskega predloga, pri
Ëemer pa je naπe ministrstvo celo dobilo nekoliko
veË sredstev. Gre za pribliæno 5 milijard 400 milijonov tolarjev, od katerih bo πla polovica v energetiko, preostanek pa v razvojno-tehnoloπki sklad.
Seveda pa glede na razmere v gospodarstvu ne moremo priËakovati, da bi bila vsa sredstva, dobljena s
prodajo deleæev v energetiki, namenjena zgolj temu
sektorju.«

Elektrogospodarstvo je obremenjeno z nekaj milijardami dolgov, hkrati pa so sedanji prihodki prenizki, da bi zagotavljali
odplaËilno sposobnost podjetij.
Na kakπen naËin je mogoËe speljati finanËno sanacijo sektorja?
ﬂGlavni instrument za finanËno sanacijo energetike, zlasti proizvodnih podjetij, ki so tudi s tem
najbolj obremenjena, bo æe omenjeno reπevanje
nasedlih investicij in prevzem vseh obveznosti
proizvodnih podjetij iz tega naslova. Vse te dolgove naj bi prevzel EGS iz Maribora, ki bo
nekakπna banka za servisiranje teh dolgov in v
katero se bo stekal denar iz kupnin za prodane

ﬂOsrednji poudarek v naslednjem
letu bo namenjen ravno zaËetku privatizacije. V Sloveniji s tem nimamo
praktiËno nobenih izkuπenj in glede
na to, da je predvidena delna privatizacija vseh petih distribucijskih podjetij in vstop strateπkih partnerjev v
ta sektor, bo to za ministrstvo zagotovo velik zalogaj. Temu bo namreË
moral slediti tudi velik preobrat v
dosedanjem naËinu miπljenja, Ëeprav
smo glede tega na ministrstvu optimisti. Poleg tega pa je priËakovati tudi velik naval tujcev, ne toliko na nakup, kot na gradnjo energetskih
objektov. PrepriËan sem, da bomo πe
pred koncem drugega leta dobili kup
vlog za energetska dovoljenja za
gradnjo novih proizvodnih objektov,
in to je tudi element, ki ga doslej v
takπni obliki πe nismo sreËevali. Zanimanje je namreË æe zdaj zelo veliko. Pri tem se Slovenija pojavlja tudi kot odskoËna deska za nekatere
sosednje dræave. Vsekakor sta po
mojem mnenju v letu, ki prihaja, to
tista kljuËna trenutka.«

Za konec πe eno prijetnejπe vpraπanje. Pred
nami je najdaljπa noË.
Kje jo boste preæiveli?
ﬂV nasprotju z nekatermi prejπnjmi
leti, letos nimam nobenih posebnih
naËrtov. Silvestroval bom kar v domaËem kraju, Novi Gorici, v druæinskem krogu, in moram reËi, da mi
bo malo miru prav godilo.«

BRANE JANJI∆
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letoπnje in prihodnje dejavnosti SDE

V SINDIKATU

PRIPRAVLJENI

na vse izzive

Kako v vodstvu Sindikata delavcev dejavnosti energetike
Slovenije ocenjujejo prehojeno leto 1999? Kot je povedal
predsednik SDE Franc Dolar, je bilo to leto eno izmed najbolj
pestrih in dejavnih obdobij v zgodovini tega sindikata. V tem
obdobju je SDE uspeπno uresniËil velik del zaËrtanih nalog tako
na domaËem kot mednarodnem podroËju in se pri tem πe bolj
uveljavil v javnosti. SDE trenutno sodi med najbolj Ëvrsto
organizirane in uËinkovite sindikate v okviru Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije.

M
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ed letoπnje najpomembnejπe
dogodke na sindikalnem podroËju
vsekakor sodi 2. kongres SDE v zaËetku februarja v Izlakah. Na tem
sreËanju so zaËrtali jasne programske
usmeritve in cilje do leta 2002 na
podroËjih zagotavljanja in izvajanja
sistema kolektivnih pogodb, zagotavljanja socialne varnosti in zaposlitvene perspektive v energetiki zaposlenih delavcev, razvoja sindikalne
organizacije in njene veËje uËinkovitosti ter sodelovanja z mednarodnimi energetskimi sindikati.
Po sindikalnem kongresu so v naslednjih mesecih potekale æivahne
dejavnosti in intenzivna pogajanja z
vladnim partnerjem. Precej Ëasa in
energije so sindikalisti namenili πe
zlasti reπevanju problematike premalo izplaËanih plaË v minulem obdobju (1991/92) in se z delodajalcem
naposled vendarle dogovorili za povrnitev dolga v obrokih z upoπtevanjem faktorja 2,5.
Med pomembne sindikalne dejavnosti gotovo sodi intenzivno reπevanje pereËe problematike Rudnika
Trbovlje-Hrastnik in Termoelektrarne Trbovlje. Kot je znano, je Sindi-

se je udeleæil protestov, ki jih je organizirala ZSSS. V tem okviru je SDE
sodeloval tudi pri pripravi zakona o
delovnih razmerjih (trenutno je pred
drugim branjem) in zakona o zapiranju RTH.
Sindikalisti so letos veËkrat obravnavali problematiko zaostajanja plaË
v energetskem sistemu in vladnega
partnerja pozvali na potrebno uskladitev v primerjavi s povpreËjem plaË
v gospodarstvu. Na koncu so se dogovorili za 2,9-odstotni dvig plaË v
elektrogospodarstvu in premogovniπtvu. Uspeh nedvomno pomeni
tudi sklenjeni dogovor o izplaËilu tako imenovane boæiËnice v viπini
20.000 tolarjev za vsakega delavca.
Med pomembnimi sindikalnimi dejavnostmi omenimo intenzivno spremljanje dogajanja na podroËju vkljuËevanja Slovenije v Evropsko unijo.
Franc Dolar kot predstavnik SDE-a
sodeluje v 14. pogajalski skupini za
energetiko, ki jo vodi dr. Robert Golob.
Precejπen del svojih dejavnosti je
SDE zastavil na podroËju povezovanja z mednarodnimi energetskimi
sindikati in si z njimi izmenjal koristne izkuπnje na podroËjih, kjer se
postopoma uveljavljajo naËela træne-

kat delavcev dejavnosti energetike
Slovenije v skladu s svojo vlogo in
funkcijo zahteval pripravo strokovnih argumentov za gradnjo TET 3
in nenehno opozarjal na socialne razseænosti te problematike. Kljub zelo
neugodnim razmeram (referendum
o gradnji TET 3, nenaklonjena staliπËa med delom poslancev itd.) je
SDE s svojo dejavnostjo bistveno
prispeval, da so v razpravah poleg
ekonomske problematike zaËeli razmiπljati tudi o pereËih socialnih
vpraπanjih delavcev.
Kot nevarno æariπËe zaostrovanj posebej omenimo zapleteni poloæaj
druæbe Nafta Lendava. Ko je letos
spomladi resno pretila nevarnost, da
se bo obratovanje lendavske rafinerije klavrno konËalo, so sindikalisti takoj sproæili intenzivne priprave na
protestni shod v Lendavi. Pri reπevanju te problematike se je naposled angaæiral sam predsednik vlade
RS Janez Drnovπek in s pozitivno
odloËitvijo omogoËil nadaljnje delovanje druæbe Nafta Lendava.
Poleg tega je bil Sindikat dejavnosti
energetike letos zelo dejaven tudi pri
pripravi pokojninske zakonodaje, in

k

ot meni predsednik Sindikata dejavnosti
energetike Franc Dolar, bo leto 2000 πe teæje in
bo treba na podroËjih kolektivnih pogodb,
socialne varnosti delavcev, sindikalne
organiziranosti in mednarodnega sodelovanja
vloæiti πe veËje napore. V predsedstvu SDE-ja si
æelijo, da bi dobro sodelovanje med vodstvom in
Ëlani sindikata ne samo ohranili, temveË ga v
prihodnjem letu πe poglobili. Doslej so s
skupnimi moËmi æe veliko storili na podroËju
socialne varnosti in se za zdaj niti en delavec iz
energetike ni znaπel na Zavodu za zaposlovanje.
Kot æe reËeno, pa bodo v prihodnjem letu
potrebna πe veËja prizadevanja vodstva SDE in
vseh Ëlanov sindikata.

ga gospodarjenja. Letos je SDE πe
poglobil stike z uglednimi mednarodnimi sindikalnimi centralami, kot
so ICEM (mednarodna zveza sindikatov delavcev kemije, energetike,
rudarstva in industrije), EMCEF
(evropska federacija delavcev rudarstva, kemije in energetike) ter PSI
(mednarodne javne sluæbe).
Vendar na tem podroËju ne gre samo za izmenjavo stikov, znanja in
izkuπenj, temveË tudi za dejavno vlogo v skupnih sindikalnih akcijah na
mednarodni ravni. Tako so se predstavniki SDE-ja maja v Bruslju udeleæili protestnega shoda v podporo
ohranjanja delovnih mest v javnem
sektorju v dræavah Evropske unije, in
sicer pod okriljem mednarodnih
sindikalnih central PSI in EMCEF.
Sicer pa je SDE letos uspeπno vodil
tako imenovano viπegrajsko peterko
in konec septembra v Mariboru
organiziral mednarodno konferenco,
na kateri so sodelovali predstavniki
energetskih sindikatov iz »eπke, Slovaπke, Madæarske, Poljske, Avstrije
in Slovenije. Na sreËanju so sprejeli
posebni deklaraciji glede liberalizacije energetskega trga v EU in glede

FRANC DOLAR, PREDSEDNIK SINDIKATA
DELAVCEV DEJAVNOSTI ENERGETIKE SLOVENIJE.

sprejetja Evropske direktive o svobodnem trgu z elektriËno energijo. V
bistvu so izrazili potrebo po izboljπanju odnosov v okviru socialnega partnerstva in potrebo po sklenitvi tripartitnih dogovorov med vlado,
predstavniki druæb in sindikati, s katerimi naj bi doloËili minimalne
standarde industrijskih razmerij.
Zadnji mesec leta 1999 je potekal v
znamenju velikih prizadevanj, da bi
SDE z vlado RS oblikoval ustrezne
partnerske odnose, ki jih narekujejo
procesi, povezani z uresniËevanjem
zakona o energetiki in zagotavljanjem socialne varnosti delavcev v
energetiki. V sindikalnem vodstvu
menijo, da razviti industrijski odnosi
temeljijo predvsem na zaupanju med
socialnimi partnerji, prostovoljnih
pogajanjih, enakopravnem dialogu
in na dejanskem uresniËevanju sprejetih dogovorov (o tem najbolj zgovorno priËajo ciprske izkuπnje).
Kot je posebej poudaril predsednik
Franc Dolar, æelijo v Sindikatu
dejavnosti energetike v prihodnjem
letu dejavno sodelovati v vseh fazah
priprave podzakonskih aktov. Po besedah predsednika Franca Dolarja se

bojijo, da utegnejo nove naËrtovane
reπitve krepko vplivati na socialno
varnost delavcev in delovna mesta v
elektrogospodarstvu in premogovniπtvu. V kratkem se bo zaËel sproπËati trg elektriËne energije, hkrati pa
se odpira proces privatizacije. Pri
tem bodo v SDE-ju v skladu s statutom in programskimi dokumenti izvajali vse potrebne dejavnosti za
zaπËito temeljnih interesov in pravic
zaposlenih. Kot kaæejo izkuπnje po
svetu, so delavci vedno ﬂpotegnili ta
kratko« takrat, ko v teh procesih ni
sodeloval sindikat.
In katere so ostale najpomembnejπe
sindikalne naloge v prihodnjem letu?
Poleg reπevanja problematike v Lendavi in Zasavju omenimo πe naËrtovane dejavnosti na mednarodnem
podroËju, reπevanje problematike
plaË, dodeljevanje solidarnostnih pomoËi, urejanje problematike varstva
pri delu itd. Med pomembne naloge
v naslednjem letu ne nazadnje sodi
tudi sprejem sprememb statuta SDE
na konferenci.

MIRO JAKOMIN
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naπ gost Lojze Saviozzi

DESET ©EFOV

v 18 letih

Zadnji letoπnji meseci so pomenili za Lojzeta Saviozzija
konec vsakodnevnega opravljanja delovnih obveznosti na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. V ta dræavni upravni
organ je priπel pred osemnajstimi leti in v teh letih postal
njegova siva eminenca. Med sluæbovanjem na GregorËiËevi,
Hajdrihovi in na Kotnikovi, kjer vse je to ministrstvo
domovalo oziroma na slednji ulici πe domuje, je delal z
desetimi ministri in sekretarji na razliËnih podroËjih dela.
Izπel je iz distribucije in distribucija mu je bila
najpomembnejπa preokupacija vse do upokojitve, ostala pa
mu bo πe nekaj let po njej.

Poznani ste po tem, da
so vaπi odgovori kratki
in jedrnati. Vaπ sogovornik mora dobro
obvladati temo pogovora, v nasprotnem
primeru mu tudi vaπi
odgovori in informacije
ne bodo koristili. Æelite
s tovrstno komunikacijo sobesednikom dati
vedeti, naj se pripravijo na pogovore z vami?
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ﬂRes je, tej ugotovitvi lahko pritrdim. Navado imam, da ko me sogovornik nekaj vpraπa, pa nisem prepriËan, da razumem vpraπanje, predlagam, naj nadaljuje πe en stavek.
Tak naËin komuniciranja koristi
obema. Nikoli nisem menil, da je
klepet monolog nekoga, ampak po-

govor o neËem. Morata pa o temi, o
kateri se pogovarjata, oba nekaj
vedeti, kar pa zahteva pripravo na
pogovor.«

V skoraj dveh
desetletjih dela v ministrstvu oziroma drugih
organizacijskih oblikah
istega organa ste sodelovali z vrsto ministrov
in sekretarjev. Kateri je
na vas naredil poseben
vtis?
ﬂZa delo v republiπki energetski upravi
me je zainteresiral Marko VraniËar, ki
je bil v zaËetku leta 1982, ko sem prihajal na GregorËiËevo iz Elektro
Ljubljane, predsednik Republiπkega
komiteja za energetiko, industrijo in
gradbeniπtvo. Ta komite se je v letih
nato preoblikoval v Republiπki komite
za energetiko, Republiπki sekretariat

za energetiko, Ministrstvo za energetiko in danes deluje v okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
VraniËarja je nasledil Janez Strniπa, za
njim je priπel Jakob Piskernik, pa
Pavle Kunc in Gvido Kacel. Prvi minister je bil dr. Miha TomπiË, zatem
Franc Avberπek in v okviru MGD dr.
Maks Tajnikar in Metod Dragonja ter
v zadnjem letu dr.Tea Petrin. V tem
zadnjem obdobju, ko je bila energetika vkljuËena v Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, sem v veËji meri
sodeloval s sekretarji za energetiko, in
sicer z Borisom SoviËem, Alojzom
Kovπetom in na koncu z dr. Robertom Golobom. Deset πefov je pomenilo, kot bi menjal deset sluæb. Na
vsakega se je bilo treba navaditi, prilagajanje pa je bilo bolj ali manj teæko.
Najteæje se mi je bilo navaditi na dr.
Miho TomπiËa. Poseben naËin dela pa
je v ministrstvo prinesel Jakob Piskernik, ki je bil naπ πef skoraj ves πtiriletni mandat. Ker je prihajal iz trgovskega podjetja Merkur, ni videl
stvari samo energetsko, ampak tudi
poslovno in træno. Poleg delovnih
navad je prinesel na ministrstvo druæabnost in kolegilanost, ki sta nam bili
spodbuda, da je bilo v teækih razmerah
delo laæje in smo se po opravljenih
obveznostih razhajali kot prijatelji. O
peËatu, ki ga je posameznik dal energetski politiki, bi teæko govoril. O tem
govori dejstvo, da sem v osemnajstih
letih zamenjal deset πefov, kar pomeni, da nihËe izmed njih ni mogel pustiti posebno vidne sledi v panogi. V
Ëasu, ki ga je imel posameznik na voljo, je lahko samo opravljal naloge, ki
so bile pred njim, ni pa bilo Ëasa za
izdelovanje in uresniËevanje strategij
energetske politike.«

Katera vse so bila
podroËja, ki ste jih
pokrivali, oziroma
ste na njih najveË
delali?
ﬂNa komite sem priπel za pomoËnika
predsednika komiteja, bil njegov
namestnik in nazadnje svetovalec
vlade. NajveË sem delal na podroËju
elektrogospodarstva in delno tudi na
podroËju premogovniπtva. Preteæno
sem se sreËeval s problemi finanËne
in ekonomske narave, kamor je sodilo tudi reπevanje problematike osebnih dohodkov in sodelovanje s sindikati energetike.«

Kot Ëlovek, ki izhaja
iz distribucije, ste za
eno ali pet distribucijskih podjetij?
Ali je pri tem pomembnejπe staliπËe
vlade ali stroke?

Kljub vaπemu dolgoletnemu staæu na ministrstvu in poznejπi
zaposlitvi kar nekaj
mladih moËi sodite med
najboljπe plesalce na
MGD. Na kakπen
naËin vzdræujete
kondicijo?

ﬂOrganiziranost distribucije je πla v
zadnjih dveh desetletjih skozi razliËne
oblike organiziranosti in s tem veËje
ali manjπe centralizacije oziroma decentralizacije. Sedanji obseg podjetij
je zelo primerna oblika za opravljanje
funkcij, ki jih narekuje vzdræevanje
distribucijskih naprav in oskrba porabnikov z elektriËno energijo. Ne bi
pa bilo mogoËe to trditi na primer za
upravljanje distribucijskih naprav, kot
to opredeljuje novo sprejeti energetski
zakon. Zato bo treba pred kakrπnokoli novo opredelitvijo stvari strokovno prouËiti.«

Bili ste in ste πe
predsednik vrste nadzornih svetov elektrogospodarskih podjetij.
Kako lahko kot predstavnik veËinskega lastnika v upravnem
organu vplivate na delo
podjetja?
ﬂPredsedoval sem nadzornim svetom
oziroma upravnim organom pri
Elektro Ljubljani, Elektro Celju,
Elektro Primorski, Elektro Gorenjski, TE Trbovlje in bil Ëlan EGS,
r.i. Vpliv lastnika, to je vlade, se je
kazal na razliËne naËine. Vlada je s
sprejeto elektroenergetsko bilanco
opredelila obseg dela posameznega
podjetja. Ker je tudi cenovna politika v rokah vlade, je ta sprejela tudi
vrednostni plan podjetij elektrogospodarstva in premogovniπtva, kar
pomeni, da smo dobili na nadzorne
svete oziroma upravne odbore okvir
gospodarskega naËrta s skoraj natanËno opredeljenimi posameznimi
elementi in da je uprava lahko le v
manjπem delu vplivala na poslovanje
podjetja. Investicije, osebni dohodki,
stroπki goriva, amortizacija, kar je
preko triËetrtine vseh stroπkov, je

ﬂDelo v ministrstvu je bilo po navadi
daljπe od normalnega delovnega Ëasa
vsaj za dve uri. Kljub temu sem nato
skuπal najti tudi Ëas zase in sem se
za ohranjanje potrebne kondicije
ukvarjal s kegljanjem, namiznim tenisom, kolesarjenjem in delno smuËanjem. Menim, da sta mi ob tem
tudi konstitucija in zdravje omogoËila, da sem vzdræal vse te napore
in da mi je ostalo πe kaj energije za
druge namene.«

bilo vnaprej opredeljenih. Nadzorni
sveti so opravljali kontrolno vlogo
glede izvajanja sklepov vlade, tako
pri koliËinski kot vrednostni bilanci,
premalo pa so lahko oblikovali lastno strategijo podjetja in premalo so
lahko vplivali nanjo. Kot primer bi
navedel potrebne naloæbe pri Elektro
Ljubljani za boljπo oskrbo odjemalcev. Na podlagi inπtitutskih raziskav
bi moralo to podjetje vlagati vsako
leto po πest milijard tolarjev, da bi
sledilo cilju oziroma zahtevam odjemalcev. Prej omenjeni pogoji poslovanja pa so tako naloæbeno politiko
onemogoËili in se izvaja dosti
poËasneje, kaæe pa æe prve uËinke pri
vse bolj kakovostni oskrbi potroπnikov z elektriËno energijo. Kaæe pa
omeniti, da smo predstavniki lastnika v nadzornih svetih elektroenergetskih podjetij vedno uspeli izoblikovati skupno staliπËe in potem s predstavniki podjetij vodili ustrezno politiko. Vse to ne bi bilo mogoËe, Ëe pri
tem ne bi bolj ali manj sodelovale
uprave podjetij.«

Vaπe delovne obveznosti na MGD se z
letoπnjim letom
zakljuËujejo, kar pa ne
velja, da boste popolnoma izpregli delo. Nam
lahko razkrijete vaπe
delovne naËrte za prva
leta tretjega æivljenjskega obdobja?
ﬂKo sem se ob vseh dosedanjih obremenitvah pripravljal na to novo æivljenjsko obdobje, sem si æelel, da bi
za obdobje treh do πtirih let skuπal
razbremeniti sebe tako, da bi dosedanje obremenitve prepolovil. Ponudila se mi je priloænost, da to uresniËim v okviru Gospodarskega interesnega zdruæenja za distribucijo
elektriËne energije. Pri tem zdruæenju bom pogodbeno opravljal funkcijo poslovodje.«

MINKA SKUBIC
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male vodne elektrarne

V CENI TOKA IZ MHE

TUDI

naloæbeni
vloæek

Nevladna okoljska organizacija Zavoda za ekologijo Narava
2001 je v Ljubljani pripravila posvet, na katerem so govorili o
malih hidroelektrarnah. Sprejeli so veË sklepov, med katerimi so
vladi priporoËili, naj podroËje malih hidroelektrarn ter
proizvodnje in odkupa elektriËne energije Ëim bolj prilagodi
trgu ter nacionalnim interesom, πe posebej v luËi sonaravnega
gospodarjenja in varstva ter ohranitve narave. UËinkovit
nadzor pa ni pomemben zgolj med samo gradnjo teh elektrarn,
temveË πe posebej po njej, saj je nujno treba spoπtovati predpisani
bioloπki pretok.

V
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lada in pristojna ministrstva bi
morala πe bolj kot doslej upoπtevati zakonska doloËila, da se pred vsakim
posegom v vodotok pri postavitvi malih vodnih elektrarn pripravi ustrezna
πtudija presoje vliva na okolje, vzpostavi pa tudi dosleden in uËinkovit
nadzor pri gradnji malih hidroelektrarn. Med udeleæenci posveta so bili
predstavniki pristojnih ministrstev,
nevladnih organizacij, pa tudi lastniki
malih elektrarn. Skoraj vsi so se strinjali, da so postopki, kar zadeva gradnjo elektrarne, dokaj nazorno zapisani
v zakonodaji, vendar da se vedno ne
upoπtevajo dosledno.
Kot je pokazalo omenjeno posvetovanje o gradnji malih vodnih elektrarn
zanjo ni veË tako velikega zanimanja,
kot je bilo pred leti, ko je bila zlasti
odmevna akcija - 100 malih vodnih
elektrarn za potrebe civilne zaπËite.
Zasebni lastniki malih vodnih elek-

trarn se pritoæujejo, da so razmere za
postavitev MHE dokaj teæavne, in da
tudi ni pravih ugodnosti za posojila,
kar bi se moralo spremeniti. Slovenija
mora namreË v skladu s pravili Evropske unije v celoti podpirati vse obnovljive vire energije. V naπi dræavi je
njihova zdajπnja izraba nekaj veË kot
13 odstotkov.
Zagretost za male vodne elektrarne je
v razpravi skuπal postaviti na stvarna
tla Anton Koselj iz Elektro- Slovenije,
ki je menil, da energija iz domaËih
MHE elektroenergetskemu sistemu
bolj πkoduje kot koristi. Lastniki malih vodnih elektrarn elektriËno energijo ﬂpotiskajo« v sistem ob nalivih oziroma v Ëasu veËjih padavin, torej tedaj, ko je elektrike dovolj tudi v veËjih
hidroelektrarnah. V suπnih obdobjih,
ko elektro energetski sistem energijo
potrebuje, pa je tudi same MHE nimajo. Po besedah Antona Koselja

Evropska unija sicer moËno podpira
gradnjo MHE, vendar s pogojem, da
se v njih oblikuje cena kilovatne ure
podobno kot v vseh drugih elektrarnah v elektroenergetskem sistemu.
Primerjalni podatki kaæejo, da so se
nabavne cene elektriËne energije iz
elektrarn na Dravi, Savi in SoËi vrtele
okrog 4,46 tolarja za kilovatno uro,
povpreËna cena neodvisnih proizvajalcev iz MHE pa je bila 11,16 tolarja za
kilovatno uro.
Eden izmed lastnikov malih elektrarn
je na posvetu na to trditev dogovoril,
da je cena iz MHE res viπja kot iz
velikih elektrarn, vendar predvsem
zato, ker morajo zasebni investitorji
malih elektrarn v ceni pokriti tudi
stroπke za njihovo postavitev, sicer bi
poslovali s Ëisto izgubo.
V Zvezi druπtev lastnikov in graditeljev malih hidroelektrarn so prepriËani,
da so male vodne elektrarne elektroenergetski objekt, ki se v naπi dræavi
financirajo izkljuËno iz zasebnega kapitala. Da pa se naloæba v takπen objekt poplaËa, je po njihovem mnenju
potrebna primerna cena elektriËne
energije. Distributerji, ki odkupujejo
elektriko iz zasebnih MHE, po mnenju zveze druπtev z njimi nimajo izgube. Sicer pa je, kot je dejal predsednik druπtva Marko GospodinjaËki,
dræavni zbor letos sprejel energetski
zakon, ki nedvoumno doloËa mesto
obnovljivim virom energije, s tem pa
tudi vlogi malih vodnih elektrarn. V
omenjeni zvezi menijo, da se lahko
MHE kot obnovljivi vir energije
umestijo v lokalno politiko. Gradnja
teh elektrarn lahko omogoËa zaposlitev tudi na obmoËjih, ki so prikrajπana glede industrijskega razvoja kot
tudi virov energije, potrebnih za
razvoj.
Po podatkih omenjene Zveze druπtev
je v Sloveniji 381 MHE, mednje πtejejo industrijske in zasebne male elektrarne. Te proizvedejo na leto 330
milijonov kilovatnih ur elektriËne
energije, kar znaπa 2,7 odstotka celotne proizvodnje elektriËne energije iz
naπih hidroelektrarn, to je dobro
desetino proizvodnje. Vse vodne elektrarne prispevajo nekaj manj kot 30
odstotkov elektriËne energije v slovenski elektroenergetski sistem.
Na Upravi RS za varstvo narave, ki
deluje v okviru ministrstva za okolje
in prostor, menijo, da naËrtovanje,
dovoljevanje postavitev, gradnja in
obratovanj malih vodnih elektrarn
terjajo visoko okoljsko zavest in stro-

kovno raven vseh udeleæencev v teh
dejavnostih.
Franc Zupan iz uprave meni, da je
treba s pomoËjo ustreznega informiranja, vzgoje in izobraæevanja strokovnost vseh udeleæenih dvigniti na
raven, ki bo omogoËala in spodbujala
celostno obravnavanje neposrednega
in πirπega okolja ob vseh Ëlovekovih
posegih, torej tudi pri graditvi malih
vodnih elektrarn. V upravi za varstvo
narave namreË ugotavljajo, da so v
πtevilnih MHE razmere skrb zbujajoËe. Veliko dela Ëaka inπpekcijske
sluæbe, ki bodo morale v posameznih
primerih zahtevati sanacijske ukrepe,
da bodo odpravljene posledice nestrokovnosti in samovolje med gradnjo in
pri obratovanju MHE.
Magister Danijel Rojπek iz Zavoda
za varstvo naravne in kulturne
dediπËine iz Nove Gorice pa je dejal,
da vodne elektrarne, pa naj bodo
majhne ali velike, marsikje uniËijo
dotoËni reæim in æivljenjske razmere v
vodah in ob njih, oziroma bistveno
spremenijo naravne razmere v strugah
rek in potokov. Torej v luËi varstva
narave in naravne dediπËine o malih
vodnih elektrarnah ne moremo vedno
govoriti izrecno kot o dobrem, trajnem, obnovljivem ter okolju najbolj
sprejemljivem viru elektriËne energije.
Posvetovanje Zavoda za ekologijo
Narava 2001 je pokazalo, da je v
Sloveniji πe vrsta odprtih vpraπanj, kar
zadeva gradnjo malih vodnih elektrarn. Naposled so se mnenja sodelujoËih na moË kresala o tem, kakπne
sklepe naj posredujejo vladi. Tudi razprave odbora za ohranitev doline
Zgornje Kolpe in razprava dr. Boæidarja VoljËa - kako ohraniti Mirtoviπki
potok v dolini Zgornje Kolpe - priËajo, da je v javnosti potrebnih veË
posvetovanj o gradnji malih hidroelektrarn. Te pomenijo le delËek proizvodnje elektriËne energije pri nas, so
pa lahko velikega simboliËnega pomena pri izrabi alternativnih virov
energije. ÆgoËe pa je tudi vpraπanje,
kako cenovne postavke elektriËne
energije, pridobljene iz omenjenih
elektrarn, pribliæati cenam v elektroenergetskem sistemu.

JOÆE SKOK
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poslovno sreËanje v Elektro Ljubljani

KAKOVOSTI
ISO

9001

Delniπka druæba Elektro Ljubljana je 15. decembra letos
na slovesni podelitvi v stari ljubljanski mestni elektrarni
prejela certifikat kakovosti ISO 9001, ki ga je direktorju
Ludvigu Sotoπku izroËil Igor Likar, direktor slovenskega
inπtituta za kakovost in meroslovje. Elektro Ljubljana je
prejelo to priznanje med prvimi podjetji v
elektrogospodarskem sistemu. Trenutno so vsa
prizadevanja podjetja usmerjena v iskanje optimalnih
reπitev pri zahtevnem prehodu v sodobnejπe oblike
poslovanja.

LUDVIG SOTO©EK JE TONETU ©KARJI PODELIL
POSEBNO PRIZNANJE ZA SISTEMATI»NO
USPOSABLJANJE ALPINISTOV.
Na sreËanju so se poleg dr. Iva BaniËa,
direktorja Elektro Slovenije, zbrali tudi
predstavniki velikih odjemalcev elektriËne energije in elektrodistribucijskih
podjetij. Ludvig Sotoπek je navzoËe
seznanil s pripravami distributerjev na
odpiranje trga elektriËne energije (o
tem smo podrobneje poroËali v novembrski πtevilki Naπega stika). Dr.
Ivo BaniË pa je orisal predvideno
vlogo in razmerja med udeleæenci v
prihodnjih trænih razmerah (dobavitelji, prenosno podjetje, distribucijska podjetja, odjemalci).
V drugem delu je nastopil slovesni trenutek podelitve certifikata kakovosti
ISO 9001. Elektro Ljubljana ga je
prejelo za podroËje distribucije elektriËne energije, razvoja, obratovanja,
vzdræevanja in gradnje elektroenergetskega omreæja in postrojev ter za nakup in prodajo elektriËne energije. Podjetje se je odloËilo za uskladitev poslovanja z zahtevami omenjenega
standarda zato, da bi izboljπalo kakovost svojih storitev oziroma dobavo
kakovostne elektriËne energije veË kot
286.000 odjemalcem. S tem je Elektro Ljubljana naredilo pomemben ko-

AGREGATA 4

v HE Moste

Konec novembra so v hidroelektrarni Moste, ki obratuje
v okviru Savskih elektrarn Ljubljana, uspeπno izvedli prvo
vrtenje agregata 4. Stabilizirali so temperature in nastavili
oba hitrostnika. Zatem so v naslednjih dneh naredili πe druge
preizkuse delovanja in 15. decembra ob navzoËnosti
podpredsednika vlade Marjana Podobnika uspeπno
sinhronizirali agregat z omreæjem.

rak tudi v pripravah na uËinkovito izvajanje energetskega zakona.
Ludvig Sotoπek je poudaril, da je optimist, saj so se distributerji pripravljeni spopasti s konkurenco na trgu. V
razmerah odprtega trga elektriËne
energije si bodo vsekakor morali pridobiti nova specifiËna znanja. Bistveno je, da bodo v Elektro Ljubljani z
vsemi razpoloæljivimi kadri in sredstvi
poiskali optimalne reπitve tako za dobavitelje kot odjemalce elektriËne
energije. Ob tej priloænosti je Ludvig
Sotoπek podelil dve alpinistiËni priznanji: Tonetu ©karji za sistematiËno
usposabljanje alpinistov, Tomaæu
Hu marju pa za enkraten vrhunski
doseæek na podroËju alpinizma.
Na sreËanje je pozneje prispel tudi
dræavni sekretar za energetiko dr. Robert Golob (zaradi obveznosti v prvem
delu sreËanja ni mogel sodelovati).
Vodstvu Elektro Ljubljane je iskreno
Ëestital za pridobljeni certifikat in
podjetju zaæelel uspeπno pot v pripravah na odpiranje trga elektriËne energije. Sicer pa so si udeleæenci izmenjali
mnenja in poglede na prihodnje sodelovanje tudi v neformalnem pogovoru na prijetnem druæabnem sreËanju.
Drug drugemu so zaæeleli sreËno v
letu 2000!
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VIOLETA IRGL, MIRO JAKOMIN
LUDVIG SOTO©EK, DIREKTOR ELEKTRO LJUBLJANE IN
DR. IVO BANI», DIREKTOR ELEKTRO- SLOVENIJE.

USPE©NA OBNOVA

A

gregat 4 HE Moste je v celoti
usposobljen za varno in zanesljivo
obratovanje ter za daljinski nadzor in
upravljanje iz centra vodenja Savskih
elektrarn Ljubljana. V kratkem bodo
opravili πe tehniËni pregled, nato pa
bo po predpisanem postopku sledilo
poskusno obratovanje. Glede na vsa
æe opravljena prenovitvena dela in
potrebe po drugih dodatnih delih
ocenjujejo, da bo celotna obnova agregata 4 stala 285 milijonov tolarjev.
Po besedah Draga Polaka, direktorja tehniËnega sektorja SEL, agregat
4 HE Moste obratuje od leta 1978
naprej kot prototip Ërpalnega agregata z moænostjo obratovanja kot
turbina, Ërpalka in kompenzator
jalove energije. Projekt je bil æe od
zaËetka predviden kot pilotni in je
sluæil kot poligon za pridobivanje
izkuπenj projektantov in dobaviteljev
opreme (izvedli so πtevilne preizkuse
z najrazliËnejπo opremo).
Od leta 1982 agregat obratuje samo
v reæimu turbina - generator, in to
zaradi naslednjih vzrokov: ekoloπki
problem zaradi slabπanja kakovosti
vode v akumulaciji Zavrπnica, kot
posledica Ërpanja vode iz akumulacije Moste v Ërpalnem reæimu; pojav
mnogih napak in zastojev na opremi
agregata v Ërpalnem in kompenza-

torskem reæimu zaradi nedodelanosti
oziroma nezakljuËenih del na elektrostrojni, primarni in sekundarni
opremi; nerentabilno obratovanje v
Ërpalnem in kompenzatorskem reæimu zaradi neustrezno vrednotene
energije v teh reæimih; modifikacija
predvodilnika turbine, s tem da je
bila hidravliËna oblika zaradi vibracij
prilagojena turbinskemu reæimu obratovanja.
Na agregatu pa je ostalo πe veliko nepotrebne in nefunkcionalne opreme
iz Ëasov opravljanja prototipnih eksperimentov in opuπËenih reæimov
obratovanja. Ob nepopolni tehniËni
dokumentaciji, tehnoloπko zastareli
in nezanesljivi opremi ter pereËi problematiki zagotavljanja rezervnih
delov so se teæave pri zagotavljanju
obratovalne pripravljenosti agregata
vedno bolj stopnjevale. V zadnjem
obdobju je zaradi omenjenih razlogov postalo vpraπljivo zanesljivo in
varno obratovanje agregata.
Navedene pomanjkljivosti je ugotovil tudi Republiπki energetski inπpektorat, ki je letos izdal ureditveno
odloËbo ter sklep o podaljπanju ureditvene odloËbe. Iz odloËbe je razviden obseg potrebnih rekonstrukcijskih del na strojni in elektro opremi
agregata ter sanacijskih del na sami 31
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PREJELI CERTIFIKAT

savske elektrarne Ljubljana

©VICA

ODPIRANJE TRGA
ELEKTRI»NE ENERGIJE
©vicarska vlada je v zaËetku
junija izdala predlog, po katerem
naj bi v naslednjih πestih letih
postopoma odprli nacionalni trg
elektriËne energije tudi za tuje
ponudnike. Poznavalci
predvidevajo, da se bo njihov trg
zaËel odpirati leta 2001.
Za izpeljavo prikljuËitve k
omreæju morajo v roku treh let
oblikovati nacionalno prenosno
druæbo. »eprav ©vica ni Ëlanica
EU, se v tem primeru prostovoljno
ravna po bruseljskih smernicah,
da bi si zagotovila dostop na
evropski trg. Podobno kot
smernice Evropske unije tudi
πvicarski predlog zakona o
elektriËnem trgu predvideva mejne
vrednosti za vstop na trg.
Neomejeno si lahko izbirajo
ponudnike energije le veliki
porabniki z letnim odjemom veË
kot 20 gigavatnih ur in
distribucijska podjetja z okrog 10
odstotki prodaje stalnim
strankam. Tako bodo trg sprva
odprli le 21-odstotno, po treh letih
pa naj bi se liberaliziral na deset
gigavatnih ur letnega odjema in
dvajset odstotkov stalne prodaje,
kar ustreza 34-odstotnemu
odprtju trga.

m
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ed osnovnimi tehniËnimi
podatki agregata 4 HE Moste
omenimo naslednje: nominalni
neto padec: 157,65 metra;
maksimalni pretok: 6 kubiËnih
metrov na sekundo; vrtljaji:
750 na minuto; nazivna moË
generatorja: 11 MVA; nazivna
napetost: 6,3 kilovolta; sesalni
premer gonilnika: 850
milimetrov; izkoristek v
nominalni toËki: 92,15
odstotka; moË turbine:
8.540 kilovatov.

SVET
strojnici in pripadajoËih objektih
agregata 4. Za predvidena rekonstrukcijska dela na agregatu 4 je bila
izdana odloËba o priglasitvi del.
Na podlagi izdanih dokumentov,
ugotovljenega stanja agregata, rezultatov meritev in sprejetih odloËitev o
obratovanju agregata 4 do izteka njegove æivljenjske dobe (ob izvedbi
projekta obnove in doinstalacije HE
Moste) sta bila izdelana idejna projekta sanacije, rekonstrukcije in avtomatizacije strojne opreme ter idejni projekt rekonstrukcije elektro
opreme.
Na agregatu 4 so opravili vrsto zahtevnih del, kot so demontaæa generatorja, turbine in pripadajoËe sekundarne opreme; generalni remont
generatorja z izvedbo potrebnih obnov in zamenjave sekundarne opreme; obnova posameznih delov turbine; vgradnja novih vodilnih lopat,

novega gonilnika in drugih naprav;
vgradnja drugih sodobnih sistemov
za obratovanje agregata in daljinsko
vodenje.
S to rekonstrukcijo so v Savskih
elektrarnah Ljubljana usposobili
agregat 4 za varno in zanesljivo delovanje v turbinskem reæimu obratovanja, ga lokalno avtomatizirali ter
ga usposobili za daljinski nadzor in
upravljanje iz nadrejenega centra
vodenja SEL. Z izvedbo omenjenih
obnovitvenih del so hkrati opravili
tudi ekoloπko sanacijo agregata.
Vgradili so samomazalne materiale, s
tem odpravili mazanje posameznih
sklopov opreme z mastjo in tako prepreËili spiranje masti v spodnjo vodo
HE.

MIRO JAKOMIN

KAKO DRAGA
JE ELEKTRI»NA
ENERGIJA?
Po raziskavah v deæelah Evropske
unije so ugotovili, da imajo
najcenejπo energijo na Finskem,
kjer plaËajo na mesec 51 nemπkih
mark (pri povpreËni letni porabi
3.500 kilovatov). Po istih merilih
plaËajo za elektriko najveË
Italijani, in sicer 152 nemπkih
mark na mesec. Italiji sledijo
Portugalska s 129 markami, Irska
s 109 markami, Belgija s 106,
Danska s 95, NemËija s 94,
Avstrija z 89, Francija z 86,
Nizozemska z 83, Luksemburg z
82, Velika Britanija s 75, GrËija
z 68, ©panija z 62 in ©vedska z
54 nemπkimi markami na mesec.

na obisku pri poslovnih partnerjih

DESETLETJE

rasti
in razvoja
Konec letoπnjega leta praznuje prvo desetletje obstoja
podjetje C&G, poslovni partner vrste podjetij
elektrogospodarstva. Od 2.047,9 milijona tolarjev lanskega
skupnega prihodka ga je veË kot 80 odstotkov ustvarilo pri
poslovanju z elektrogospodarstvom. Poslovna dejavnost
podjetja je z izvoza opreme s PCB in preventivnega
vzdræevanja z leti prerasla tudi v veletrgovino in
inæeniring. Danes to delo opravlja 15 zaposlenih, ki jim
naËeluje direktor Marko Gabrovπek.

P

redmet poslovanja podjetja C&G
ni bil izbran nakljuËno. V podjetju
ste se zbrali strokovnjaki, ki obvladate elektroenergetske naprave in
probleme v tej panogi. Tako tudi
izvoz PCB (Poly Chlor Biphenyl,
zelo nevarna umetna organska kemijska spojina, ki hudo obremenjuje
Ëlovekovo okolje in ogroæa njegovo
zdravje, uporabljala se je kot impregnacijska snov za polnjenje transformatorjev in kondenzatorjev), s Ëimer
se je zaËela rast podjetja, ni bil sluËaj.
ﬂÆe, ko smo se s kolegi zbirali v novonastajajoËem podjetju, smo se zavedali problematike PCB, ne nazadnje sva dva delala v Ërnuπki tovarni
transformatorjev, kjer je bil problem
PCB πe posebej obËuten. Tako nam
je bil projekt poznan, nismo pa
vedeli, da bo trajalo toliko Ëasa, da
bo priπlo do prvega izvoza. Zaradi

neurejene zakonodaje so se pojavile
teæave po treh letih dela na izvozu, in
sicer zaradi nepodpisane baselske
konvencije. Hkrati smo v zaËetku
delovanja podjetja zaËeli projekt
vzdræevanja v elektroenergetiki, saj
smo ugotovili, da ta dejavnost ni dovolj pokrita. V tem Ëasu pa smo te
projekte, kljub zaËetni finanËni πibkosti, lahko uspeπno uresniËevali.«

Kmalu zatem
sledi razvoj podjetja
v smeri inæeniringa in
veletrgovine.
Kje ste na teh
podroËjih po desetletju
dela in pri katerih
delih z vsemi vaπimi
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zanimivosti

na obisku pri poslovnih partnerjih
ki v razvoju podjetja,
katerega skupni prihodek je v zadnjih
πestih letih narasel s
538 na 2.048 milijonov
tolarjev?
ﬂPodjetje sva ustanovila s kolegom
Cirmanom leta 1989. Njegova rast
se je zaËela leto pozneje z izvozom
opreme s PCB v Francijo in s projektom preventivnega vzdræevanja. Nadaljnjo πiritev v smeri inæeniringa in
veletrgovine so omogoËili predvsem
kvalitetni kadri in kupci, ki so mlademu podjetju zaupali vedno veËje
projekte in reπevanje vse teæjih problemov. Uspeπnost na domaËem trgu je narekovala πiritev poslovanja na
tuje trge, predvsem na Hrvaπko in v
BiH. Podjetje je doseglo popolno
mednarodno uveljavitev sredi devetdesetih let, s pridobitvijo dveh pogodb pri revitalizaciji hidroelektrarn
na Dravi. Naπ nadaljnji razvoj pa
vidimo v smeri novih programov
inæeniringa in veletrgovine ter uveljavljanja na novih trgih Srednje Evrope. Pri tem nam bo v pomoË sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga je
lansko pomlad pregledala in potrdila
institucija SIQ. Z vzpostavitvijo tega
sistema smo opredelili tudi vse poslovne procese v podjetju.«

dejavnostmi ste navzoËi
v elektrogospodarstvu ? S kakπnim namenom
ﬂDanes sta veletrgovina in inæeniring ste ustanovili hËerinski
precej enakopravno zastopana v dejavnosti podjetja. Naπ cilj pa je, da bi podjetji v Zagrebu in
veletrgovina pomenila podjetju Sarajevu in kako
doloËeno stabilnost, medtem ko naj
bi bil inæeniring usmerjen v rast pod- uspeπni sta ?
jetja. Trgovska dejavnost podjetja je
usmerjena predvsem na zastopanje
in distribucijo posameznih tujih
dobaviteljev ter prodajo proizvodov
vodilnih domaËih dobaviteljev. Inæeniring pa je vezan na vodenje projektov in koordinacijo z elektro delom
elektroenergetskih projektov in pa
daljnovodov. V elektrogospodarstvu
smo sicer navzoËi predvsem pri gradnji daljnovodov, stikaliπË, sistemih
vodenja in zaπËite, generatorjih in
sistemih brezprekinitvenega napajanja.«
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Kateri so bili
najpomembnejπi mejni-

ﬂV Zagrebu smo ustanovili podjetje
z namenom, da bi zaËeli z izvozom
PCB s hrvaπkega trga, pozneje smo
prenesli na Hrvaπko nekatere tehnologije in proizvode iz Slovenije.
Sodelovanje pri obnovi elektroenergetskih objektov v BiH pa je bil glavni razlog ustanovitve podjetja v Sarajevu. Danes je podjetje na Hrvaπkem
vodilno pri izvozu PCB, poleg tega
je navzoËe tudi pri vzdræevanju, prodaji in inæeniringu dela elektroenergetske opreme. Med uspehi sarajevskega podjetja kaæe omeniti izvajalski inæeniring za HE Una in prodajo razliËne opreme, pridobljene na
razpisih mednarodnih finanËnih institucij.«

S kakπnimi cilji stopate
v leto 2000? Kje
menite, da bi lahko bili
v bliænji prihodnosti πe
uspeπnejπi?
ﬂV C&G naËrtujemo strategijo podjetja vsaj za tri leta naprej. V naslednjem triletnem obdobju priËakujemo bistvene spremembe v elektrogospodarstvu, ki jih bosta prinesli
privatizacija in deregulacija, kar bo
bistveno vplivalo na vlogo trgovskih
in inæenirskih podjetij. Po letu 2000
priËakujemo zmanjπanje investiranja
v distribucijskih podjetjih in veË
investicijskih vlaganj v smeri obvladovanja deregulacije in zagotavljanja
kakovosti elektriËne energije. Predvidevamo, da bo Eles izpolnil svoje
velike investicijske naËrte, da bodo
termoelektrarne vlagale predvsem v
ekoloπke projekte ter da bodo hidroelektrarne konËale vse predvidene
projekte revitalizacij. Pri vseh teh
naloæbah nameravamo sodelovati. S
privatizacijo in deregulacijo bo tudi
vloga trgovskih in inæeniring podjetij
nekoliko drugaËna. Za naπe podjetje
vidimo moænosti vkljuËevanja v projekte deregulacije pri svetovanju in
morebiti tudi kot posredniki pri trgovanju z elektriËno energijo. Druga
smer naπega razvoja bo πla v prid zagotavljanja kakovosti elektriËne
energije.«

S proslavljanjem
drugega tisoËletja vaπe
podjetje proslavlja prvo
desetletje uspeπnega
dela. Kakπen naËin
proslavljanja jubileja si
boste izbrali?
ﬂNaπo desetletnico bomo proslavili
skromno. VeËjo prepoznavnost podjetja æelimo doseËi z organizacijo
razliËnih strokovnih posvetovanj in
sreËanj.«

MINKA SKUBIC

soproizvodnja

NALOÆBA

Z vami smo
bili `e v~eraj, z
vami smo danes in z vami
bomo tudi jutri

sodobna
tehnologija
za vsa
tisoËletja

Mi z elektriko naredimo veË.
Podruænica v Sloveniji

V OKOLJU
PRIJAZNO
PROIZVODNJO
ENERGIJE
V
podjetju Energetika Ravne, druæbi v okviru Slovenskih æelezarn, so se
æe pred Ëasom odloËili, da bodo sledili ciljem izboljπevanja energetske
uËinkovitosti in uvajanju novih tehnologij. Tako so med prvimi v Sloveniji zgradili kogeneracijski objekt
za soËasno proizvodnjo toplotne in
elektriËne energije. Hkrati z otvoritvijo te nove naprave pa so prejeli tudi certifikat ISO 14001, s Ëimer bodo zagotovili okolju prijazno proizvodnjo.
Energetika Ravne je podjetje, ki skrbi za proizvodnjo in distribucijo
energetskih medijev, poleg tega pa je
v okviru Slovenskih æelezarn pristojno za enotno vodenje in upravljanje
energetskih oskrbovalnih sistemov
na lokaciji æelezarne Ravne. O uvajanju soproizvodnje toplotne in elektriËne energije so zaËeli razmiπljati leta 1996, ko je bila sprejeta Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Tovrstna proizvodnja energije naj bi pomenila najbolj
uËinkovit naËin izrabljanja fosilnih
goriv oziroma v tem primeru zemeljskega plina, poleg tega pa naj bi tudi
manj obremenjevala okolje s toplogrednimi plini. Naj povemo, da se
pri prizvodnji ene kilovatne ure elektriËne energije v klasiËni termoelektrarni sprosti pribliæno kilogram

ogljikovega dioksida, v omenjenem
kogeneracijskem objektu pa le Ëetrt
kilograma.
Pri naËrtovanju tega projekta so sodelovali z Inπtitutom Joæef ©tefan in
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. Sprva so prouËevali postavitev
objekta s plinsko turbino in utilizatorjem, vendar se je pozneje pokazalo, da bo kogeneracija s plinskimi
motorji boljπa, saj bolj ustreza razmeram v Energetiki in je zaradi niæjih stroπkov bolj rentabilna. Plinski
motorji v kotlovnici zagotavljajo
namreË uËinkovito pretvorbo zemeljskega plina v elektriËno in toplotno energijo, s tem pa dajejo tudi
prednosti, kot so visok izkoristek
goriva, prilagodljivost spremenljivim
energijskim potrebam porabnikov in
pozitiven vpliv na okolje. Plinski
moduli so vkljuËeni v kotlarniπki sistem proizvodnje vroËe vode obstojeËega daljinskega ogrevanja mesta in
æelezarne, toplotne moËi pa so odvisne od zunanjih temperaturnih
razmer.
Izmed devetih tujih in domaËih

ponudnikov so za gradnjo celotnega
kogeneracijskega objekta, ki je stal
osem milijonov mark, izbrali avstrijsko podjetje Jenbacher Energie Systeme AG, projektno financiranje
druæbe ETA Energie Service pa je
omogoËilo, da so dela konËali v zastavljenih rokih. Oktobra letos so tako po uspeπnem tehniËnem pregledu
in pridobljeni odloËbi za poskusno
obratovanje objekt zagnali ter hkrati
izvedli preizkuse delovanja in meritve vplivov na okolje. Prve meritve
ne kaæejo odstopanj od veljavnih
predpisov.
Pred kratkim sta kogeneracijsko napravo tudi uradno odprla Matic
TasiË, predsednik Slovenskih Æelezarn, in Mojca Kert Kos, direktorica
Energetike Ravne. Kogeneracijski
objekt bo s toplotno energijo oskrboval mesto Ravne in æelezarno
Ravne, proizvedena elektriËna energija pa bo namenjena lastni porabi
Energetike. Na leto naj bi tako
proizvedli 34 gigavatnih ur elektriËne energije in 33 gigavatnih ur toplotne energije za lastne potrebe in
potrebe trga. Preseæke bodo oddajali
v javno omreæje. DolgoroËni odjem
toplotne energije imajo zagotovljen
pri Javnem komunalnem podjetju
Log na Ravnah, elektriËne energije
pa pri javnem distribucijskem podjetju Elektro Celje.
Sicer pa je Energetika Ravne pred
kratkim prejela tudi certifikat ISO
14001 za sistem vodenja podjetja z
vidika varovanja okolja. Po besedah
Mojce Kert Kos postaja enakopravno upoπtevanje okoljskih vidikov pri sprejemanju poslovnih odloËitev nujno za zagotovitev dolgoroËnega in uspeπnega poslovanja.
Zato so se tudi v Ravnah odloËili za
vzpostavitev okoljskega standarda
ISO 14001, ki doloËa in dokumentira vse postopke, procese, sredstva in
odgovornosti vseh zaposlenih za
zagotavljanje varnega in okolju prijaznega delovanja podjetja. ﬂV Energetiki smo prepriËani, da bo naloæba
v okolju varno proizvodnjo dolgoroËno zagotavljala tudi pozitivne ekonomske uËinke,« meni Mojca Kert
Kos.

RADOVAN TAVZES, DRÆAVNI SEKRETAR
MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR,
JE PREDAL DIREKTORICI ENERGETIKE RAVNE
MOJCI KERT KOS CERTIFIKAT ISO 14001,
KI ZAGOTAVLJA OKOLJU PRIJAZNO
PROIZVODNJO.

SIMONA BANDUR
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ETOSTNA ZA©»ITA NA TV ODDAJNIKU KUM

odroËje Kuma je znano po zelo pogostih in moËnih atmosferskih
praznitvah. Zato prihaja do teæav s
prenapetostno zaπËito. V Mehaniki
Trbovlje æe veË let izdelujejo prenapetostne odvodnike, ki imajo nelinearne upore izdelane iz cinkovega
oksida. Sprva so bili nelinearni upori
zaprti v porcelanastih ohiπjih, letos
pa so porcelan v celoti zamenjali s
silikonsko gumo.
Ko so v daljnem letu 1972 zaËeli proizvajati silicijkarbidne srednjenapetostne prenapetostne odvodnike, so
prvo garnituro prenapetostnih odvodnikov montirali prav na Kumu.
Tedaj so teæave s prenapetostno zaπËito na tem obmoËju za veË let
izginile.
S strokovnjaki sluæbe obratovanja JP
Elektro Ljubljana, PE Elektro Trbovlje, je bilo dogovorjeno, da se za

zaπËito elektriËnih naprav na obmoËju Kuma uporabijo prenapetostni
odvodniki Mehanike Trbovlje d.d., ki
so iz cinkovega oksida in so zaprti v
silikonskih ohiπjih. Glede na to, da je
bila æelja poveËati termiËno zmogljivost prenapetostnih odvodnikov, je
bilo dogovorjeno, da se na zadnjem A
drogu pred prehodom zraËnega voda
v kabel in v razdelilni postaji v oddajniπki zgradbi vgradijo prenapetostni
odvodniki v parih, na predzadnjem
drogu daljnovoda pa po en prenapetostni odvodnik v vsaki fazi. Vgradili so prenapetostne odvodnike tipa
2SS15N, napetosti Uc=12 kV. Komplete odvodnikov so vgradili maja
letos.
Prav tako so se dogovorili, da bodo
v oddajniπki stavbi prenapetostne
odvodnike vgradili v posebno zaprto

razdelilno omaro. In sicer zato, ker
so poπkodbe na prenapetostnih odvodnikih, ki so se uporabljali do tedaj, vedno povzroËale tudi hude poπkodbe opreme, ki je bila vgrajena
poleg njih.
Prenapetostni odvodniki, ki so se
nahajali na prostem, so bili nameπËeni na izoliranih konzolah tipa
KIS. Na vsakem odvodniku je bila
nameπËena tudi mreæna odklopna
naprava tipa OLN2.
Ker je bilo dogovorjeno, da bodo
prenapetostne odvodnike na kritiËnih mestih namestili vzporedno, so
jih izbrali tako, da so imeli tisti, ki
so bili predvideni za vzporedno prikljuËitev identiËne karakteristike
oziroma so bili nameπËeni po parih.
Prevladuje namreË zmotno mnenje,
da se lahko prenapetostni odvodniki
brez teæav namestijo zaporedno. Da

to ni res, kaæe diagram na sliki 1.
Diagram ustreza dejanskemu stanju. »e se preostala napetost na odvodnikih, ki so prikljuËeni vzporedno, razlikuje samo za 5 odstotkov, se
vidi, da bo na .primer skozi prenapetostni odvodnik tekel nazivni
odvodni udarni tok, tok skozi prenapetostni odvodnik z viπjo preostalo napetostjo pa bo odvajal precej
manjπi odvodni tok. To pomeni, da
je treba zelo paziti na pravilne
karakteristike prenapetostnih odvodnikov, saj bosta enako obremenjena le v primeru identiËnih karakteristik.
Na koncu je treba poudariti, da od
montaæe do zdaj ni bilo nobenih teæav s prenapetostno zaπËito, prav
tako pa ni bilo nobenih izpadov prenapetostnih odvodnikov.

Time zone:
ECT
Site name:
Kum
Longitude:
15.076899528503418
Latitude:
45.967498779296875
Radius:
2.0 km
Start time:
00:00:00 01.05.1999
End time:
23:59:59 25.11.1999

Na sliki
so vidna
letoπnja
atmosferka
praznenja
na Kumu
in v njegovi
okolici.

2000

P

Poslovnim partnerjem æelimo πe naprej uspeπno sodelovanje v letu

PRENA

Number Time date

longitude

latitude

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

45,9815
45,9681
45,9537
45,9642
45,9799
45,9795
45,9841
45,9708
45,9780
45,9567
45,9534
45,9823
45,9712
45,9572
45,9834
45,9582
45,9639
45,9650
45,9691
45,9691
45,9585
45,9658
45,9749
45,9804
45,9679
45,9589
45,9723
45,9650
45,9650
45,9668
45,9787
45,9772
45,9737
45,9642
45,9695
45,9722
45,9722
45,9636
45,9587

15,0815
15,0866
15,0846
15,0732
15,0938
15,0850
15,0833
15,0946
15,0574
15,0737
15,0926
15,0714
15,0553
15,0829
15,0802
15,0889
15,0617
15,0866
15,0584
15,0991
15,0683
15,0585
15,0966
15,0829
15,0835
15,0846
15,0972
15,0995
15,0907
15,0835
15,0774
15,0748
15,0878
15,0813
15,0922
15,0966
15,0881
15,1003
15, 0844

19:13:26 02.05.1999
19:25:36 02.05.1999
15:21:47 04.06.1999
05:57:53 08.06.1999
21:06:11 08.06.1999
17:47:06 17.06.1999
17:47:55 17.06.1999
17:50:39 17.06.1999
06:08:59 07.07.1999
06:12:17 07.07.1999
06:14:04 07.07.1999
07:01:59 07.07.1999
08:00:55 07.07.1999
08:17:50 07.07.1999
16:33:58 09.07.1999
15:28:00 14.07.1999
15:31:52 14.07.1999
15:32:41 14.07.1999
03:01:09 11.08.1999
00:54:43 21.08.1999
17:29:33 01.09.1999
17:31:01 01.09.1999
18:02:25 01.09.1999
18:04:37 01.09.1999
18:07:36 01.09.1999
17:52:54 07.09.1999
17:53:13 07.09.1999
17:57:39 07.09.1999
17:59:22 07.09.1999
18:01:51 07.09.1999
18:02:32 07.09.1999
18:03:09 07.09.1999
18:03:43 07.09.1999
18:04:45 07.09.1999
18:05:14 07.09.1999
18:05:41 07.09.1999
18:06:19 07.09.1999
18:08:17 07.09.1999
18:10:33 07.09.1999

amp strokes distance

-9,8
-24,7
-15,0
-8,9
-9,5
-11,8
-21,0
-17,8
-7,6
-8,7
-10,4
36,9
18,9
-7,4
-29,7
-8,6
-11,0
-19,5
23,3
12,4
-14,9
-7,8
-14,4
-17,7
-8,0
-10,3
-13,3
-12,4
-18,8
-19,0
-9,3
-14,8
-18,5
-8,0
-11,0
-15,8
-11,2
-8,0
-12,7

1
4
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
2

1,5946
0,7516
1,6434
0,4644
1,8965
1,4719
1,9083
1,4143
1,9036
1,2242
1,9797
1,6973
1,7168
1,2337
1,7838
1,3870
1,2392
0,7984
1,4387
1,7225
1,1995
1,4325
1,7282
1,5054
0,5113
1,1246
1,6548
1,7662
1,1006
0,5153
1,2443
1,0893
1,0871
0,4995
1,2015
1,6074
1,0097
1,8572
1,1356

v

sodobnim tehnologijam naproti

ABB

NavzoËnost multinacionalnega koncerna ABB
(ASEA Brown Boveri) v slovenskem prostoru je
treba obravnavati tako z zgodovinskega vidika kot
z vidika slovenskih teæenj po integraciji v evropsko
skupnost.

Tega se zavedajo tako vodstva kot
strokovnjaki v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Zavedajo pa se
tudi svoje velike odgovornosti do
slovenske druæbe in so prav zato izjemno zahtevni do svojih dobaviteljev, in to ne glede na to, od kod prihajajo in kako veliki so.
ABB je bil takoj po osamosvojitvi
Slovenije pomemben partner slovenskim strokovnjakom pri njihovih
razmiπljanjih o obnovi in izboljπanju
celotnega elektroenergetskega sistema. Pomembno pri tem je bilo, da
sta obe strani skupaj iskali najboljπe,
tehniËno in ekonomsko najustreznejπe reπitve. Skupno delo je obrodilo bogate sadove. Naj jih naπtejemo
le nekaj:

•
•
•
•
•
•

Dograditev in delna obnova sistema vodenja in zaπËite v RTP
400/110 kV Maribor.
Sistemi vodenja in zaπËite generatorjev in stikaliπË v obnovljenih
elektrarnah na Dravi.
Dograditev in obnova sistema
vodenja in zaπËite v RTP
400/220/110 kV DivaËa.
Uvajanje vzdolæne diferenËne
zaπËite za zaπËito najpomembnejπih slovenskih daljnovodov
400 kV.
Obnova sistema zaπËit generatorjev in stikaliπË v SENG.
Obnova sistemov vzbujanja v
TE© in TE-TOL.

Pri tem je treba πe posebej poudariti,
da v veËini teh primerov se zdaleË ne
gre za klasiËen odnos kupec - dobavitelj. Prav nasprotno. Prvi tehniËni
pogovori o obnovi in dograditvi sekundarnega sistema v RTP 400/110
kV Maribor so bili æe pomladi 1992.
Strokovnjaki z obeh strani so skupaj
analizirali prednosti in slabosti
raËunalniπkega sistema in za njim
stojeËe filozofije, ki jo je predstavljal
ABB. Elesovi strokovnjaki so dokaj
hitro sprejeli ABB-jevo filozofijo
demokratiËno porazdeljenih raËunalniπkih sistemov, v katerih so vsi raËunalniki v sistemu enako pomembni in, kar je najbolj pomebno, okvara
enega raËunalnika ne pomeni nobene nevarnosti za delovanje celotnega
sistema. Pri tem so izrazili nekaj pomislekov. ABB jih je popolnoma upoπteval, saj so se pokazali kot upraviËeni, poleg tega pa je spoznanja
Elesovih strokovnjakov upoπteval
tudi pri drugih projektih. Pri izvedbi
projekta so ves Ëas tesno sodelovali
strokovnjaki z obeh strani. Elesovi
strokovnjaki so aktivno sodelovali
pri definiranju funkcionalnih zahtev,
ki so najpomembnejπi sestavni del
(Ëeprav zaËetni in samo na papirju)
projekta. Kakovost tega dela bistveno vpliva na poznejπi uspeh celotnega projekta. Aktivno izobraæevanje
slovenskih strokovnjakov je potekalo
na ©vedskem, med samim proizvodnim procesom. StikalniËarji v Mari- 41
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K

oncern ABB je nastal leta 1988
z zdruæitvijo dveh velikanov s podroËja elektroenergetike: πvedskega
podjetja ASEA in πvicarskega koncerna Brown-Boveri. V slovenskem
elektroenergetskem prostoru sta bili
obe podjetji moËno zastopani, πe posebej z zgraditvijo omreæja 400 kV v
sedemdesetih letih. Prispevali sta za
tedanje razmere najmodernejπe tehnoloπke reπitve in tako vplivali na
izredno visoko kakovost slovenskega
visokonapetostnega sistema. Slovenski elektroenergetiki so osvojili potrebna znanja in vse do danes skrbeli,
da je oprema delovala kakovostno in
na najviπji moæni ravni zahtevane
razpoloæljivosti. To se konec koncev
kaæe tudi v trenutno izredno visoki
razpoloæljivosti celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema.
Izredno dinamiËni razvoj modernih
(digitalnih - optiËnih) telekomunikacij in mikroprocesorske tehnologije precej vpliva tudi na razvoj,
gradnjo in obratovanje velikih elektroenergetskih sistemov. Brez moderne tehnologije bi bilo nemogoËe
razmiπljati o deregulaciji v svetovni
elektroenergetiki. MikroraËunalniπko zasnovana tehnologija, ki sloni na
izmenjavi velikih koliËin informacij
preko digitalnih komunikacijskih
poti, omogoËa boljπe izkoriπËanje in
veËjo zanesljivost obratovanja obstojeËih elektrarn, daljnovodov, transformatorjev in podobnih naprav.

SLOVENIJI

sodobnim tehnologijam naproti

boru so sodelovali pri preskuπanju
sistema od samega zaËetka, in tako
osvojili ne samo potrebna znanja,
ampak so se o njem nauËili precej
veË, kot je to znaËilno za podobne
kadre pri najveËjih svetovnih elektroenergetskih podjetjih.
Partnerstvo med kupcem in prodajalcem pri izvedbi projekta ni bilo
samo pogoj za njegovo uspeπno izvedbo, ampak se odraæa tudi v
naslednjih pomembnih dejstvih:

•

•

•
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Slovenski strokovnjaki uspeπno
obvladujejo najmodernejπo tujo
tehnologijo in ostajajo pri njeni
uporabi popolnoma neodvisni od
dobavitelja.
Vse naslednje podobne projekte
lahko izvedejo sami, le ob najmanjπi obËasni pomoËi ABB-jevih strokovnjakov. Uspeπna dosedanja obnova sekundarnega sistema v RTP DivaËa to dejstvo
samo potrjuje.
Pravilno odloËitev o izbiri ustreznega sistema in pristopa potrjujejo tudi mnenja mnogih delegacij iz drugih dræav, ki si skoraj
podajajo kljuko vrat v RTP Ma-

ribor. Tu so bili strokovnjaki iz
Italije, Juæne Koreje, Poljske,
Avstrije, NemËije, Belgije.

•

NatanËnejπe in poenostavljeno
merjenje v transformatorskih postajah zniæuje stroπke instalacij in
omogoËa boljπe izkoriπËanje razpoloæljivih informacij.
Hitrejπi prenos informacij v centre vodenja omogoËa optimalnejπo izrabo vseh elektroenergetskih instalacij in na ta naËin
zmanjπuje potrebo po gradnji
novih (daljnovodov, transformatorskih postaj, itd.).
Manjπa nevarnost iztekanja nevarnih transformatorskih olj.

Sodelovanje pa se ne ustavi le pri
nekaterih projektih. Slovenski strokovnjaki so predlagali in pomagali
pri izvedbi preskusov najmodernejπe
ABB-jeve tehnologije optiËnih napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev. Rezultati preskusov so
bili predstavljeni in izjemno dobro
sprejeti na zasedanju CIGRE (mednarodna konference za velike elektriËne mreæe visokih napetosti) v
Parizu leta 1998 in prvi korak k
preskusni instalaciji teh transformatorjev v spojno polje stikaliπËa
400 kV v Mariboru septembra letos.
Kaj lahko oba partnerja priËakujeta
od takπnega sodelovanja? Odgovor je
preprost: mnogo. ©e veËjo korist pa
ima in bo imela celotna slovenska
druæba. Naj naπtejemo le nekaj najpomembnejπih dejstev:

Na koncu ne smemo pozabiti na ceno, ki jo je treba plaËati za novo
instalacijo. To pa æe posega v sploπne
znaËilnosti modernih digitalnih sistemov za zaπËito, vodenje in nadzor
elektroenergetskih sistemov, ki ob
bistveno poveËani funkcionalnosti
drastiËno zniæujejo ceno posamezne
funkcije in, navsezadnje, ceno kilovatne ure elektriËne energije.

•

JANEZ ZAKONJ©EK

Manjπe dimenzije visokonapetostnih stikaliπË in njihova izvedba pomenijo med drugim tudi
manj boleË poseg v prostor.

•

•

zgodovina prenosne dejavnosti

VZDRÆEVALNIH
IZKU©ENJ

V Ëasu, ko je tehniπka kultura zasvojena z raËunalniπkim
razvojem, ko slavimo 35-letnico ustanovitve regionalne
skupine za koordinacijo proizvodnje in transporta elektriËne
energije med Italijo, Avstrijo in nekdanjo Jugoslavijo imenovano zanka SUDEL , 115-letnico zaËetka elektrifikacije
v Sloveniji, tudi delavci Elesa - Elektroprenosa Podlog s
ponosom gledamo na prehojeno razvojno elektroprenosno pot
ter pomembne prelomnice.

N

aπe delo je bila gradnja omreæja
in elektrifikacija na obmoËju od
Sotle, Krπkega, Rake, Trbovelj,
Kozjaka, Graπke gore, Slovenskih
Konjic do Rogaπke Slatine in
hrvaπke meje. Tako RTP 110/35 kV
Laπko obratuje æe 75 let, RTP
110/35/10 kV Selce je bila zgrajena
pred 45 leti, RTP 400/220/110 kV
Podlog pa pred 30 leti.

PO POTEH ZGODOVINE
Mesto Laπko je æe od leta 1572
znano po Zavodu za medicinsko
rehabilitacijo, od leta 1825 po zaËetku varjenja svetovno znanega
piva, v zadnjem letu tudi po koπarkarskem evroligaπu, toda le malokdo ve, da je bila prva naprava za
proizvodnjo elektrike na vodni pogon na obmoËju Slovenije zgrajena
æe leta 1885 v ZdraviliπËu Laπko.
Tako je prva æarnica v Laπkem oziroma na Spodnjem ©tajerskem zasvetila æe πesto leto, potem ko je Edison
odkril æarnico in se je zaËelo obdobje
neslutenega napredka za Ëloveπtvo.
Vendar pa je imel ta ﬂproizvodni«
objekt zelo omejeno moænost upora-

be. »eprav so bile v naslednjih desetletjih zgrajene posamezne manjπe
proizvodne enote, je bila elektrifikacija (po takratni definiciji: ﬂElektrifikacija je preskrba vsakega inte
resenta s trajno, kar najcenejπo
energijo, v zadostni mnoæini z najmanjπimi sredstvi in tehniËno najpopolnejπe«) moæna πele z zgraditvijo
veËjih proizvodnih objektov in
prenosom elektriËne energije na
veËje razdalje. To se je zgodilo leta
1924, ko je podjetje Fala, d.d., zgradilo 77 kilometrov dolg daljnovod
80 kV od HE Fala do RTP 80/35
kV Laπko in naprej 35 kV daljnovod
od RTP Laπko do TE Trbovlje. V
Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil
to prvi prenosni daljnovod, uveljavilo se je tudi prvo paralelno obratovanje v veËjem obsegu in ustanovljen
je bil prvi vzdræevalni obrat v RTP
Laπko, tako da je to pomenilo zaËetek razvoja elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji.

75 LET RTP 110/35 kV LA©KO
Podjetje Fala, d.d., je leta 1924 zgradilo RTP 80/35 kV Laπko (Debro),

45 LET RTP 110/35/10 kV
SELCE
NaraπËajoËa poraba v celjskem bazenu v 50-tih letih, nezanesljivo napajanje oæjega obmoËja Celja po 35 kV
daljnovodu iz Laπkega oziroma po
20 kV daljnovodu iz Podloga ter
zgraditev elektroplavæa v Æelezarni
©tore so bili glavni argumenti za odloËitev o gradnji RTP Selce. Leta
1987 je bilo rekonstruirano celotno
110 kV prostozraËno stikaliπËe in
skoraj vsa primarna in sekundarna 43
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75 LET

ki jo je napajal 80 kV daljnovod
Fala-Laπko. Daljnovod je bil prikljuËen na zbiralke zunanjega stikaliπËa
preko treh enofaznih oljnih stikal avtomatov.
V prostozraËnem 80 kV stikaliπËu so
bili takrat montirani trije transformatorji BBC 80/35 kV, 3 x 3000
kVA. Hiter razvoj po vojni je narekoval gradnjo transformatorske
postaje 110/35 kV. Tako je bila do
leta 1948 dokonËana gradnja novih
110 kV in 35 kV stikaliπË. Skupaj s
stikaliπËi je bila zgrajena tudi nova
komandna stavba za vso merilno in
komandno opremo ter napravami
lastne rabe, prav tako pa tudi poslovni prostori za vodstvo obrata ter
prostori za vzdræevalne skupine za
DV in RTP z delavnicami. Sedeæ
vzdræevalnih skupin za daljnovod in
RTP oziroma obrata, ki je bil ustanovljen æe leta 1924, je bil 15. aprila
1972 prestavljen iz RTP Laπko v
RTP Podlog, ko je bil obrat preimenovan v obrat prenosa Podlog. RTP
Laπko je od leta 1983 nezasedena in
je bila, kot prva 110 kV postaja na
©tajerskem, vkljuËena v sistem daljinskega vodenja, najprej iz RTP
Podlog, leta 1987 pa tudi iz OCV
DEM. 35 kV del pa je daljinsko
voden iz DCV Elektro Celje. »eprav
je bilo v zgodovini Laπko mnogokrat
poplavljeno, pa je hudourniπka reka
Savinja prizadejala najhujπe uniËenje
v RTP Laπko leta 1990, ko je bila
gladina vode na vhodu v RTP 71
centimetrov, πe hujπe pa je bilo leta
1998, saj je πe za 20 centimetrov
viπja Savinja povzroËila pravo opustoπenje v RTP. Slednjo sta letos
Elesova sektorja za investicije in za
vzdræevanje obnovila, pri Ëemer so
zamenjali vse betonske odvodne portale z jeklenimi, gradbeno pa uredili
tudi novo daljnovodno polje 110 kV
Trbovlje.

zgodovina prenosne dejavnosti

odmevi

NOVI

DALJNOVOD
PRESKO»IL SLOVENSKA
IZSILJEVANJA

Ob odprtju nove 400 kV povezave
med Hrvaπko in Madæarsko je
hrvaπki Vjesnik objavil prispevek,
v katerem je bilo zapisanih kar
nekaj neresnic, katerih skupni
imenovalec je bil, da je Slovenija
Hrvaπki doslej velikokrat
neupraviËeno omejevala tranzit.
Ker gre za dejstva, ki jih v javnosti
pogostokrat izkrivljajo, objavljamo
odgovor direktorja Elektro Slovenije dr. Iva BaniËa.

oprema RTP. Tako je 110 kV stikaliπËe izvedeno z enosistemskimi,
vzdolæno loËljivimi zbiralkami, s petimi daljnovodi in po dvema transformatorskima ter merilnima poljema. StikalπËi 35 kV in 10 kV sta
izvedeni z dvojnim sistemom zbiralk
in nameπËeni v dveh etaæah zgradbe
RTP. StikaliπËi 35 kV in 10 kV sta
last Elektro Celja, ki ju tudi vzdræuje, 110 kV stikaliπËe pa je Elesovo.
Od leta 1989 je RTP daljinsko vodena iz CV DEM - 110 kV del oziroma iz DCV Elektro Celja - 35 kV in
10 kV del RTP.

30 LET RTP 400 / 220 / 110 kV
RTP PODLOG
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Razdelilni del postaje 220 kV in 110
kV je bil v prvi fazi zgrajen leta
1970. Gradnja 220 kV RP je bila
potrebna predvsem zaradi vkljuËitve
agregata 275 MW iz TE ©oπtanj v
220 kV omreæje ter povezave 220 kV
sistema Slovenije in takratne Jugoslavije s sosednjo Avstrijo (RTP

Obersielach). Gradnja se je leta 1977
nadaljevala in v II. fazi je bil leta
1978 vgrajen transformator 220/110
kV, 150 MVA Rade KonËar. V III.
fazi gradnje je bilo v Podlogu zgrajeno 400 kV stikaliπËe z daljnovodnimi polji 400 kV BeriËevo, ©oπtanj in
Maribor, ki so bili vkljuËeni pod napetost leta 1980, Ëeprav so bili daljnovodi zgrajeni æe leta 1978 ob zgraditvi I. faze 400 kV omreæja. Gradnjo RP 400 kV Podlog so zaËeli leta
1978 in konËali leta 1980. Leta
1986 je bil nato vgrajen πe transformator T 421 400/220 kV, 400
MVA, Rade KonËar. Leta 1987 pa je
bil vgrajen πe drug transformator
T 212, 220/110 kV, 150 MVA, tako
da je trenutna instalirana moË v RTP
Podlog 700 MVA. Od leta 1989 je
postaja tudi daljinsko vodena iz CV
DEM. V smislu sukcesivne obnove
220 kV stikaliπËa je sektor za vzdræevanje zamenjal visokonapetostno
opremo, in zgradil odklopnike proizvajalca ABB in loËilnike proizvajalca
ALSTOM - CEME, in sicer, leta

1996 v daljnovodnih poljih 220 kV
Cirkovce in Obersielach ter v
zveznem polju, leta 1998 v daljnovodnem polju 220 kV BeriËevo in
transformatorskem polju 220 kV,
leta 1999 v daljnovodnem polju 220
kV ©oπtanj in merilnih poljih 220
kV ter TR polju 220 kV. V zadnjih
letih so bili zelo aktivni tudi delavci
Sektorja za investicije, ki so
dokonËno rekonstruirali betonski
del 110 kV daljnovoda LaπkoPodlog, najstarejπi slovenski prenosni daljnovod 2 x 110 kV Maribor(Pekre)-Selce in 2 x 110 kV SelceLaπko ter letos zgradili novi 110 kV
daljnovod Podlog-Mozirje.
V obdobju od leta 1924 do leta
1944 je bilo v takratnem obratu
zaposlenih deset delavcev. V povojnem obdobju do danes pa je bilo v
obratu Laπko in pozneje Podlog
oziroma Elektroprenosu Podlog v
vseh teh letih zaposlenih πe natanko
361 delavcev. ZnaËilnost vseh rodov
omenjenih vzdræevalcev je pripadnost stroki in podjetju in nesebiËni

prenos znanja iz roda v rod, ki je πe
posebej znaËilen za elektroprenosno
dejavnost, katere se ni moË nauËiti v
πolah, bodisi da gre za delo dispeËerske sluæbe, obratovalne in vzdræevalne posege v primeru okvar ali pa
za redne vzdræevalne posege v razdelilnih transformatorskih postajah
in na daljnovodih. Ob tem je najpomembnejπe, da je bila v celotni,
75-letni zgodovini, zagotovljena zelo
visoka stopnja obratovalne pripravljenosti prenosnih naprav, in to brez
hujπih delovnih nesreË, kar je prav
gotovo zagotovilo za uspeπno nadaljevanje vzdræevalne tradicije tudi v
prihodnje.

SRE»KO LESJAK

P

rviË, slovensko elektrogospodarstvo je preko Elesa vËlanjeno v evropsko organizacijo UCTE in za potrebe te organizacije vodi obratovalni
blok Slovenija/Hrvaπka/BiH. Obratovalna pravila UCTE so zelo natanËna in njihova uresniËitev je v realnem Ëasu nadzorovana iz centra v
Laufenburgu (©vica). Zaradi tega
tudi ni mogoËe poljubno ovirati
uvoza/izvoza ali tranzita elektriËne
energije med Ëlanicami UCTE ali
med Ëlanicami in neËlani organizacije, saj so pogoji omejevanja ali prekinitev prenosa natanËno definirani in
soËasno kontrolirani v Laufenburgu.
Eles kot upravljavec visokonapetostnega prenosnega omreæja ni nikoli
neupraviËeno oviral tranzita v smeri
ali iz smeri Hrvaπke. »e je priπlo do
omejitev prenosa energije, je bila to
vedno posledica nezmoænosti uresniËitve prenosa energije na naπem ali
tujem omreæju. To se dostikrat dogaja tudi med slovenskim, italijanskim in avstrijskim prenosnim
omreæjem v primerih teæav posami-

Ënega omreæja, saj prenosne zmogljivosti niso neomejene in okvare redno spremljajo obratovanje prenosnega omreæja.
DrugiË, topografije prenosnih omreæij ni lahko spreminjati in je paË takπna, kot je bila zgrajena v 40 ali 50
letih po letu 1945. Gradnja 2x400
kV daljnovodne povezave TumbriHeviz je velika pridobitev za madæarski, hrvaπki in slovenski elektroenergetski sistem. S tem daljnovodom je
zmanjπan problem povezave madæarskega in evropskega prenosnega omreæja, saj nova povezava omogoËa
dodaten prenos energije iz ukrajinsko/beloruskega energetskega bazena
v Evropo. Ker sta slovenski in hrvaπki elektroenergetski prenosni sistem
povezana z osmimi daljnovodi (s tremi 400 kV, dvema 220 kV in tremi
110 kV povezavami), je na ta naËin
hrvaπki sistem (in sedaj tudi madæarski) dobro povezan Ëez slovenskega z evropskim energetskim sistemom UCTE. Vsem dobrim povezavam navkljub, pa se prenosne zmogljivosti slovenskega prenosnega
omreæja niso poveËale in so enake,
kot so bile do zdaj. Nov evropski
energetski trg postavlja pred slovenski sistem nove zahteve, saj je treba
zagotoviti, poleg lastnih potreb, prenos energije na smeri Avstrija/Italija,
Avstrija/Hrvaπka in Italija/Hrvaπka.
Hrvaπka æe nekaj Ëasa uvaæa Ëez
slovensko omreæje med 400 in 500
MW na dan, kar je pribliæna zmogljivost skoraj celotne Nuklearne elektrarne Krπko. Ves ta tranzit teËe brez
najmanjπih ovir in ni bil nikoli neupraviËeno prekinjen. »e bo Hrvaπko
elektrogospodarstvo sklenilo pogodbo s kakπnim drugim elektrogospodarstvom za prenos elektriËne energije Ëez slovenski elektroenergetski
sistem, si bo moralo prej pridobiti
tudi soglasje Elesa za takπno transakcijo. Po pravilih Evropske unije prenos energije Ëez tuj energetski sistem
brez takπnega predhodnega sporazuma ni moæen, saj je treba uskladiti
vse trenutno prenaπane koliËine
energije Ëez sistem.
KonËno, po mojem vedenju, nihËe
na slovenski strani ni nikoli pogojeval tranzita hrvaπke elektriËne energije z reπevanjem vpraπanja jedrske
elektrarne Krπko.

DR. IVO BANI»
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Strokovnjak
s srcem
πportnika

Ladislava TomπiËa lahko πtejemo
med tiste ljudi, ki so bistveno
prispevali k uspeπni prenovi
Dravskih elektrarn, saj bi jo
dejansko brez njega in njegovih
sodelavcev sploh ne mogli izpeljati.
Bogate izkuπnje, ki so si jih pri tem
nabrali, bodo s pridom uporabili
tudi v nadaljevanju prenovitvenega
projekta dravske verige, pri obnovi
hidrolektran Vuhred in Oæbalt.
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odoben Ëlovek mora pri
svojem delu uporabljati razliËna
znanja. S temi se lahko sicer
seznanja na razliËnih seminarjih,
vendar pa je tista prava osnova
zbiranje izkuπenj skozi vse æivljenje,
branje strokovne literature,
izmenjava mnenj med generacijami
in odpiranje strokovnih razprav.
Prenova treh dravskih elektrarn, ki
se bo konËala prihodnje leto, je tako
bila idealna priloænost za strokovno
izpopolnjevanje, in menim, da smo
z njo veliko pridobili vsi. S temi
besedami je najin pogovor zaËel
vodja tehniËnega sektorja pri
Dravskih elektrarnah Ladislav
TomπiË, ki je oceno o letu, ki se
izteka, veËinoma namenil uresniËitvi
projekta I. faze prenove. Kot nam je
povedal, so letos opravili kar tri
tehniËne preglede novozgrajenih
strojev, z nezmanjπanim tempom pa
bodo delo nadaljevali tudi po
novem letu. Tako naj bi æe 7.
januarja na Mariborskem otoku

portret leta: Mateja Notar
zavrteli πe zadnjo prenovljeno
turbino, kar bo verjetno tudi prvi
takπen dogodek na svetu v letu
2000. Do konca junija prihodnje
leto pa naj bi uspeπno konËali tudi
vsa dela v okviru prve faze prenove.
S tem seveda delo πe zdaleË ne bo
konËano, saj jih Ëaka izpeljava æe
odobrenega projekta nadaljnje
prenove hidroelektrarn Vuhred in
Oæbalt, hkrati pa bodo potekla tudi
posodobitvena dela na najmlajπih
dravskih objektih, HE Formin in
ZlatoliËje. Ne gre pozabiti, pravi
Ladislav TomπiË, da smo morali
letos kot sluæba precej truda in
sredstev vloæiti tudi v odpravljanje
raËunalniπkih teæav z letom 2000,
pri Ëemer smo opravili æe vsa
potrebna testiranja, nekaj takπnih na
podroËju komunikacijskih povezav
pa nas pred koncem leta πe Ëaka.
Vsekakor pa lahko zatrdim, da z
obratovanjem dravskih elektrarn
zaradi problemov leta 2000 ne bo
nobenih teæav.
Ob tem bi rad tudi opozoril, da je
dinamika dela v podjetju vse hujπa
in velikokrat morajo mnogi med
nami kar pozabiti na delovni Ëas,
kar pa ni vedno povezano tudi s
primernim nagrajevanjem. Sploh se
mi zdi, da ljudi, ki vlagajo del sebe
in svojega znanja v podjetje, pri nas
πe ne znamo ustrezno ceniti. »e
bomo hoteli biti uspeπni na
odprtem energetskem trgu,
poudarja Ladislav TomπiË, bomo
morali krepko spremeniti naπa
pojmovanja tudi na tem podroËju.
Zagotovo pa bomo morali v
kratkem v Dravskih elektrarnah z
novimi kadri okrepiti tudi podroËja,
ki jih doslej nismo toliko
potrebovali, kot so prodaja, træenje
in strategija razvoja. Kot æe reËeno,
se bomo morali pri tem tudi tehniki
dodatno poglobiti v doloËena
ekonomska znanja, jezikovno
izobraæevanje in obvladovanje novih
tehnologij, Ëeprav sem moral, kot
vodja tehniËnega sektorja, veËino
teh znanj dobro poznati æe doslej.
Sodoben poslovni Ëlovek mora po
mojem znati dobro posluπati ideje,
jih prevzemati in tudi prek stroπkov
ocenjevati moænosti njihove
uresniËitve. Zato se mi πe toliko bolj
zdijo koristne izmenjave s kolegi
doma in v tujini in menim, da bi
morali v strokovnih druπtvih veËkrat
organizirati tudi oglede konkretnih
objektov. Moram reËi, da so dravske

elektrarne v zadnjem Ëasu zelo
zanimive tudi za tuje strokovnjake,
ki so æe velikokrat naπemu delu in
znanju izrekli iskrena priznanja.
Sploh je moj moto, da je sodobna
spoznanja treba skuπati Ëim prej
prenesti v prakso, zato sem tudi zelo
strog izpraπevalec pripravnikov.
Tako mora vsak pripravnik pri nas
opraviti tudi poseben izpit, del
projektne naloge, s katerim nakaæe
reπitev nekega konkretnega
problema, s katerim se je sreËal med
preizkusnim delom. Svoje znanje in
spoznanja pa skuπam prenaπati na
mlajπe rodove tudi kot mentor v
okviru ICES-a.
Za konec naj povemo, da Ladislav
TomπiË ni le velik strokovnjak na
svojem podroËju, temveË tudi vnet
πportnik. VËasih se je v svojem
prostem Ëasu precej ukvarjal z
odbojko in bil igralec razliËnih
klubov Turbine, Stavbarja in
Granita, v katerem je vlogo igralca
nato zamenjal za trenersko, danes pa
je Ëlan predsedstva tega kluba. Ker
mu obilo delovnih in druæinskih
obveznosti odmerja vse manj
prostega Ëasa, se danes bolj ukvarja s
tenisom in smuËanjem, je pa tudi
predsednik πportnega druπtva DEM,
ki je zagotovo eno najaktivnejπih v
elektrogospodarstvu. Vanj so
vËlanjeni skoraj vsi zaposleni, saj
ima kar 321 Ëlanov. Dravske
elektrarne na πportnem podroËju
sodelujejo v πtevilnih disciplinah, in
to ne samo na vsakoletnih letnih in
zimskih igrah hidroproizvodnje,
temveË tudi pri merjenju πportnih
moËi z Elektro Mariborom,
sosednjimi avstrijskimi dravskimi
elektrarnami in zadnja leta tudi s
kolegi s Hrvaπke. Njihov cilj pa je,
da bi v πportna druæenja Ëim bolj
vkljuËili tudi druæinske Ëlane, saj
jemljejo rekreacijo in sploπno
zadovoljstvo zaposlenih kot
pomembno prvino za doseganje
poslovnih uspehov.

BRANE JANJI∆

»akajoË
akreditacijo

Za Matejo Notar pomeni letoπnje
leto do sedaj eno najuspeπnejπih v
njeni karieri. ©e ne 29-letni
diplomirani inæenirki kemije, ki
dela v Termoelektrarni - toplarni
Ljubljana kot tehniËni vodja
laboratorija, je uspelo prvi pri nas
izpeljati akreditacijo laboratorija
premoga in pepela. To pomeni, da
bodo imeli rezultati njihovih
analiz zdaj veËjo teæo, saj bodo
imeli dokazilo, da sledijo
standardu kakovosti SIST EN
45001.

v

laboratoriju TE-TOL-a
analizirajo premog in pepel æe od
vsega zaËetka delovanja toplarne,
zadnji dve leti pa si prizadevajo, da
bi njihovi rezultati dobili veËjo
veljavo, kar bi pridobili z
akreditacijo laboratorija. Kaj
pravzaprav pomeni akreditacija
laboratorija? ﬂAkreditacija je
najviπja stopnja zaupanja v
rezultat,« pojasnjuje Mateja
Notar. S tem bodo pridobili
dokument, ki dokazuje, da je
njihov rezultat merodajen. Sama
pridobitev akreditacije pa πe ni
dovolj. Zelo pomembno je tudi
vzdræevanje akreditacije, se pravi
postopno izboljπevanje
zagotavljanja kakovosti. »e hoËejo
biti najboljπi, ni dovolj, da si le
zastavijo sistem kakovosti, ampak
morajo tudi skrbeti, da sistem
deluje. Zato je po njenem mnenju
zelo pomembno natanËno
upravljanje laboratorija, poleg tega
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portret leta: Ladislav TomπiË

portret leta: Albin KorπiË
laboratoriju vkljuËen v pripravo in
je tudi odgovoren za rezultat.
Samemu timskemu delu v
laboratoriju namenjajo posebno
pozornost. Tovrstno delo je
namreË specifiËno, vsak zaposlen
mora biti πolan za to delo in vsak
ga mora popolnoma obvladati.
ﬂSeznanjeni morajo biti tako s
sistemom kakovosti, kot tudi s
postopki dela. Pred akreditacijo
smo nabavili nekaj novih
inπtrumentov, kar pomeni, da so
morali zaposleni na πolanje, da so
se usposobili za delo z njimi.«
Uspeh dela je tako odvisen od vseh
in zato je treba po besedah
Notarjeve v laboratoriju ustvariti
tako vzduπje, ki bo spodbujalo
nenehne izboljπave in inovativnost.
Pobudo za akreditacijo laboratorija
je dala Meta Vedenik Novak,
direktorica Tehnoloπko ekoloπkega
podroËja v TE-TOL-u. Delo pa je,
kot æe reËeno, izpeljala Mateja
Notar s pomoËjo vseh zaposlenih,
ker je uvajanje in vzdræevanje
sistema kakovosti timsko delo in je
plod dolgoletnega dela na tem
podroËju. Poudarja, da ji vse
skupaj ne bi uspelo, Ëe ji pri tem
ne bi stalo ob strani vodstvo
toplarne, ki je finanËno podprlo
postopek. Za akreditacijo je bilo
treba namreË v podjetju izpeljati
reorganizacijo, saj standard
zahteva, da je laboratorij neodvisen
in neposredno podrejen vodstvu.
Samega postopka so se lotili
sistematiËno. ﬂNajprej moraπ
vedeti, kakπne bodo tvoje
prednosti na trgu,« poudarja. Za
tem je potreben ﬂda« s strani
vodstva, da se lahko lotiπ pisanja
poslovnika, s Ëimer vzpostaviπ
sistem kakovosti, ki mu bo
laboratorij sledil. Poleti so zahtevo
po akreditaciji na Urad za
standardizacijo in meroslovje æe
oddali, vendar pa se je postopek
podaljπal zaradi reorganizacije v
tem uradu. ﬂPo zastavljenem
sistemu kakovosti æe delujemo,
vendar pa πe Ëakamo na to uradno
potrditev,« pravi Notarjeva. Na
uradu so æal lahko le obljubili, da
bodo poslovnik pregledali do
novega leta, kar pomeni, da bodo
imeli predocenjevalni obisk
predvidoma do poletja 2000,
ocenjevalnega pa najveË pol leta
pozneje. ﬂTa akreditacija je zame
48 in za celoten laboratorij ter

podjetje veliko priznanje, zelo sem
zadovoljna, ker nam je to uspelo
speljati, vendar se za zdaj πe ne
moremo veseliti.«
Za zaËetek bodo akreditirani za
preizkuπanje premoga in pepela
premoga, v prihodnosti pa
nameravajo obseg akreditacije
razπiriti πe na preizkuπanje
tehnoloπkih vod. Parameteri, ki jih
preverjajo v premogu, so kurilnost,
elementna sestava (C,H,N,O,S),
vsebnost pepela in vlage. Posebno
pomembna je vsebnost ævepla, saj
emisije æveplovega dioksida v zrak
ne smejo presegati 2000
miligramov na kubiËni meter. Po
besedah Notarjeve je indonezijski
premog daleË pod to mejo, saj so
emisije le od 200 do 400 mg/m3.
Trboveljski premog iz novega kopa
je zdaj na mejni emisijski
vrednosti, prej pa je krepko
presegal mejo dovoljenih emisij.
ﬂS hidrometeoroloπkim zavodom
smo dogovorjeni, da nam dajejo
vremensko napoved. »e so
predvidene kakπne neugodne
spremembe vremena, potem
trboveljski premog zamenjamo z
indonezijskim in s tem reguliramo
emisije,« razloæi Mateja Notar.
Sicer pa v laboratoriju poleg
premoga za toplarno analizirajo
premog tudi za druge naroËnike.
ﬂLetos smo se vkljuËili v
mednarodne primerjalne sheme.
Sodelovanje v primerjalnih
testiranjih je eden od najboljπih
naËinov zunanje kontrole
kakovosti.« Sodelujejo v
primerjalni shemi CANSPECS iz
Kanade, COALSPEC iz Juæne
Afrike ter NATA iz Avstralije. Iz
rezultatov medlaboratorijskih
primerjav je razvidno, da je
preskuπanje v njihovem
laboratoriju kakovostno in da so
sposobni slediti meritvam na
mednarodni ravni.

SIMONA BANDUR

Vodja
uspeπno
uresniËenih
projektov

Albin KorπiË je bil februarja letos v
Savskih elektrarnah Ljubljana
imenovan za vodjo projektne enote
HE Moste, kjer naj bi operativno
vodil samo gradnjo hidroelektrarne.
Glede na dogajanje med
nasprotniki in zagovorniki celovite
sanacije in doinπtalacije HE Moste
ga v tem primeru gotovo ne Ëaka
prijetna naloga. Vendar je njegova
bistvena prednost v velikem znanju
in izkuπenosti, saj je doslej uspeπno
vodil æe πtevilne projekte, ki so SEL
dvignile na visoko raven sodobnega
obratovanja ob upoπtevanju
ekoloπkih zahtev.

a

lbin KorπiË je
konËal ljubljansko fakulteto za
elektrotehniko in se leta 1981
zaposlil v SEL. Tu je kot inæenir
za elektronaprave opravljal
meritve na vseh generatorjih in
transformatorjih, ki so bili v tistih
Ëasih last SEL. Kot inæenir v
oddelku za eksploatacijo je
pripravljal obratovalna navodila za
naprave in objekte ter vodil
rekonstrukcijo devetih stikalnih
polj 110 kV v HE Moste, gradnjo
110 kV daljnovodnega polja
Brestanica v RTP Brπljin in
vgradnjo preËne loËilke 110 kV,
zamenjavo dveh transformatorskih
stikal 110 kV v RTP Brπljin,
gradnjo dveh 110 kV
daljnovodnih polj v RTP »rnuËe,
zamenjavo dveh transformatorskih
stikal 110 kV v RTP »rnuËe ter
vgradnjo vzdolæne loËilke 220 kV
v RTP KleËe.
Za te projekte je izdelal
investicijske programe, pridobil

sredstva iz takratne banke EGS
(komisija za 15-odstotno
amortizacijo), vodil in nadziral
izvedbo, izpeljal tehniËne preglede
in pridobil uporabna dovoljenja.
V tistem Ëasu je pripravil tudi
obratovalna navodila med SEL,
TOL in Elektro Ljubljano ter
sporazum o obratovanju
visokonapetostnega omreæja na
obmoËju Gorenjske. Sodeloval je
pri zamenjavi vodnikov na 110
kV daljnovodu KleËe-»rnuËe in
pri pripravi avtomatizacije HE
Medvode in HE Moste.
Od maja 1985 je opravljal dela
pri elektro nadzoru pri gradnji
HE MavËiËe, ki je bila po
ﬂzamrznitvi« gradbiπËa takrat v
fazi zaËetka montaæe prve opreme.
Na objektu je ostal do izvedbe
tehniËnega pregleda in zaËetka
poizkusnega obratovanja. V tem
Ëasu je moral πe vedno opravljati
vsa merjenja na vseh
transformatorjih in generatorjih
SEL.
Februarja 1987 se je po uspeπnem
zagonu HE MavËiËe vrnil v
Ljubljano na prejπnje delovno
mesto. V tem Ëasu je sodeloval pri
avtomatizaciji HE Moste in
pripravil dokumentacijo objektov
RTP »rnuËe in RTP Brπljin za
predajo Elektro Ljubljani, ker
objekti niso veË imeli znaËaja
prenosnih objektov. Sodeloval je
pri sanaciji havariranega agregata
2 v HE MavËiËe. Takrat so priËeli
tudi uvajati prve raËunalnike.
Od januarja 1989 do oktobra
1992 je Albin KorπiË delal kot
vodja obratovanja HE Medvode
in HE MavËiËe. V tistem obdobju
je zaËel zamenjavo 6 kV
malooljnih stikal z vakuumskimi,
tehniËno zaπËito objektov,
predelavo lastne rabe baterij in
usmernikov v HE MavËiËe,
pripravo za zamenjavo
generatorjev v HE Medvode.
Vodil je obnovo obeh 12,5 MVA
transformatorjev z demontaæo
regulirnih stikal. Na vseh
remontih in revizijah agregatov je
vodil skupino za generatorje in
vodil preizkuse in spuπËanje v
pogon. Uvedel je nov sistem
izmenske sluæbe, ki se uporablja πe
danes. Vodil je tudi pripravo in
priklop daljnovodov v HE
Vrhovo na omreæje.
Od januarja 1992 je kot glavni

inæenir skrbel za kompletno
obnovo 6 kV stikaliπËa v HE
Medvode. Obnovili so vse 110 kV
merilne transformatorje na vseh
objektih. Zamenjana sta bila oba
statorja in obnovljena oba rotorja
generatorjev v HE Medvode in
zamenjan obstojeËi vzbujalni
sistem z novim statiËnim
vzbujanjem (pri izdelavi enega
statorja so uporabili rezervno
navitje in tako zniæali ceno
investicije za pribliæno 300.000
nemπkih mark). Zamenjani so bili
vsi generatorski leæaji ter
obnovljeni zavorni cilindri in
predelan zavorni sistem. ZaËeli so
graditi center vodenja v HE
Medvode, dokonËujejo pa tudi
sistem daljinskega vodenja HE
MavËiËe. V HE Moste so zaËeli
gradnjo nadzornega sistema in
doinstalacijo HE Moste.
Spomladi leta 1997 je Albin
KorπiË vodil rekonstrukcijo dveh
110 kV transformatorskih polj v
HE MavËiËe. Poleg tega je skrbel
za upravne postopke in elektro
nadzor pri gradnji nove poslovne
stavbe s centrom vodenja v HE
Moste. Ob tem se je ukvarjal tudi
z gradnjo poslovnega in
informacijskega sistema, tako da
so danes vse poslovne enote
povezane v raËunalniπko omreæje
SEL. Sicer pa bo v prihodnjem
letu deloval tudi kot koordinator
dejavnosti za pridobitev certifikata
ISO 9001.
Ker smo se na æeljo naπega
sogovornika pogovarjali predvsem
o projektih, smo napisali bolj
ﬂtehniËni« kot osebnostni portret.
Res pa je tudi, da o osebnosti
slehernega Ëloveka najlepπe
govorijo njegova dela. In prav ta
od vrstice do vrstice v dobrem
pomenu besede najlepπe priËajo o
Albinu KorπiËu.

MIRO JAKOMIN
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©tiri
desetletja
teæavnih in
veselih
trenutkov

ﬂPri delu na terenu mi je nekdo od
vaπËanov podaril pollitersko
steklenico æganja,« je povedal
nekdanji vodja obratovanja Evgen
Breæan iz Elektro Primorske, PE
Tolmin. ﬂShranil sem jo v omaro,
Ëeπ da jo bom imel v sluæbi
pripravljeno, Ëe me bo obiskal kak
kolega. Vendar so fantje na skrivaj
to æganje popili in v steklenico
nalili vodo. Ko je potem nekoË
priπel k meni najboljπi kolega, sem
mu natoËil πilce tega æganja in ga
spodbudil: Poskusi, to je prava
kaËja slina, ena a! Srknil je in v
naslednjem trenutku kot iz topa
izstrelil: ﬂRes je ena a, ta prava
50 tolminska voda!«

e

vgen Breæan se je rodil
leta 1938 v Podmelcu v Baπki
grapi. Na Ilovici (blizu Podmelca)
je obiskoval osnovno πolo, niæjo
gimnazijo pa v Kobaridu. Leta
1957 je konËal
elektrogospodarsko πolo v
Cerknem in nato pribliæno eno
leto delal na takratnem rajonu
Grahovo ob BaËi. Potem je odπel
v Ljubljano, kjer je delal pri
podjetju Elektrosignal, v
popoldanskem Ëasu pa je
obiskoval elektrotehniπko πolo in
jo leta 1962 tudi konËal. Po
odsluæenem vojaπkem roku se je
leta 1964 zaposlil na upravi
tedanjega tozda Elektro Tolmin,
kot referent za dokumentacijo.
Zatem je bil v posameznih
obdobjih tehnik projektant,
referent za norme, referent za
meritve, zaπËito in avtomatizacijo
ter referent za obratovanje.
Leta 1970 je konËal viπjo πolo za
organizacijo dela v Kranju. V

portret leta: Silvester JerπiË
naslednjih letih se je πe dodatno
izobraæeval in usposabljal na
raznih teËajih in seminarjih, na
primer o elektroenergetskih
materialih, o ustvarjalnem
vodenju itd. Ves Ëas se je
seznanjal tudi s tehniËnimi
predpisi in na vsakih pet let
opravljal obvezni izpit za vodjo
elektroenergetskih objektov.
V obdobju svojega sluæbovanja je
deloval tudi v mnogih komisijah
in organih tako v podjetju kot na
krajevni in obËinski ravni. Leta
1975 je postal vodja obratovanja
delovne enote v Elektro Tolminu
in to delo opravljal do septembra
1999, ko se je upokojil (ima
polnih 40 let delovne dobe, s tem
da si je dokupil 16 mesecev
vojaπkega roka).
Kot vodja obratovanja se je v
razmerah velikega pomanjkanja
denarja ukvarjal s problematiko
investicijskega vzdræevanja
elektroenergetskih naprav (poseki,
zamenjave drogov, vodnikov itd.).
V minulih letih je dejavno
sodeloval pri prehodih iz 10 kV
na 20 kV napetost na obmoËjih
Tolmina, Idrije in Spodnje Idrije,
letos pa na obmoËjih Kobarida in
Bovca. Precej se je angaæiral pri
zagotavljanju ustreznejπih
napetostnih razmer in sodeloval
pri uresniËevanju vseh
pomembnejπih projektov, kot so
RTP Idrija in drugi.
- Do katerih spoznanj ste se
dokopali v Ëasu vaπega delovanja v
PE Tolmin? ﬂNajprej bi omenil,
da je za poklic obratovalca in
vzdræevalca potrebna izredna
vestnost in natanËnost, saj lahko
æe ena napaka pomeni smrt. Pri
tem je zelo pomembna varnost pri
delu. Na to je treba πe posebej
paziti, ko se v posameznih
primerih odpravljajo okvare in
poπkodbe na elektroenergetskih
napravah. Ker se obiËajno zelo
mudi, so vzdræevalci pod velikim
psihiËnim pritiskom, in ravno
takrat so najveËje moænosti, da
lahko pride do usodnih napak pri
delu.«
- Ste morda doæiveli kak tragiËen
dogodek? ﬂNajbolj æalosten
trenutek je bil takrat, ko mi je
pred leti, tega je æe dolgo,
elektriËni tok ubil delavca v
Zakraju na ©entviπki planoti. Pa
tudi osebno sem se nekajkrat

znaπel na robu smrtne nevarnosti.
Na primer v elektrogospodarski
πoli v Cerknem, kjer smo v
mladostni brezskrbnosti veËkrat
na svojo roko eksperimentirali z
elektriko. Pa tudi pozneje, ko sem
bil æe v sluæbi, bi v dveh primerih
pri delu z elektro napravami
skoraj izgubil æivljenje.«
Na sreËo so v æivljenju tudi
komiËni dogodki. Evgen Breæan
se na primer spominja kolega, ki
je redno srkal ﬂognjeno vodo«,
stekleniËko pa skrbno skrival za
termoakulacijsko peË. Fantje so
veËkrat premiπljevali, kako bi ga
od tega zla odvadili. Domislili so
se in mu v stekleniËko vsak dan
spustili eno odvajalno tabletko in
odmerek sËasoma πe stopnjevali.
Delavec je veË dni zapored hitel
na straniπËe. Nekega dne pa se mu
je posvetilo, v Ëem je stvar, in je
nahrulil Breæana (ta pri akciji
fantov ni bil udeleæen): ﬂDobro
vem. Ti si to storil. Prijavil te
bom na sodiπËu.«
In kako Evgen Breæan sedaj
preæivlja dneve? Kot pravi, mu ni
nikdar dolgËas, saj je pri hiπi in na
vrtu vedno dovolj dela. Poleg tega
poleti veliko kolesari, pozimi hodi
na sprehode v okolici, z veseljem
poje v pevskem zboru ©imen
Golja na Kneæi (prvi tenor) in πe
bi lahko naπtevali.
ﬂIskreno se zahvaljujem vsem
sodelavcem Elektro Primorske in
πe posebej Radku Carliju,
direktorju PE Tolmin, za vse lepe
trenutke, ki smo jih skupaj
preæiveli tako v sluæbi kot na
poslovilnem sreËanju na Dobravi
ob mojem odhodu v pokoj,« je πe
povedal Evgen Breæan. ﬂTega
sreËanja sem bil zelo vesel, priπel
pa je trenutek, ko mi je enostavno
zmanjkalo besed in me je kar
stisnilo v grlu. Teh trenutkov v
æivljenju ne bom nikoli pozabil!«

MIRO JAKOMIN

Kakovostno
delo in
æivljenje

Silvester JerπiË se je zaposlil v TE
Brestanica pred enajstimi leti kot
pripravnik. Vseskozi je njegovo
delo povezano z vzdræevanjem
elektrarne. Zadnja leta vodi
sluæbo vzdræevanja in kot
predstavnik vodstva podjetja
pokriva podroËje sistema
kakovosti po zahtevah standardov
ISO 9000. ©irina njegovega
delovnega podroËja zahteva
vsakodnevno sreËevanje s
strokovnimi in organizacijskimi
vpraπanji. Teh bo v naslednjem
letu πe veË tudi zaradi bliæajoËega
zaËetka obratovanja novih
plinskih enot.

Kateri so dogodki, ki so zaznamovali letoπnje leto tako v
TEB, kot v vaπem æivljenju?

ﬂZame osebno je bil najpomembnejπi
dogodek v iztekajoËem se letu v TEB
zaËetek del na postavitvi dveh novih
plinskih agregatov. S tem je
zagotovljena prihodnost za elektrarno
in s tem nadaljevanje æe veË kot 50letne tradicije proizvodnje elektriËne
energije, za nas zaposlene pa
strokovno izpopolnjevanje oziroma
nadgradnja obstojeËega znanja s
spoznavanjem najnovejπe ﬂplinske
tehnologije« pri proizvodnji
elektriËne energije. Pomemben peËat
v letoπnjem letu nosi tudi zaËetek
gradnje sistema kakovosti po
zahtevah standardov ISO 9000.
Sodim, da bomo s pridobitvijo ISO
9000 v podjetju na vseh podroËjih
dela dosegli viπjo kakovostno raven.
V zasebnem æivljenju bi omenil
uspeπen zakljuËek visokoπolskega
πtudija na Fakulteti za elektro51
tehniko v Mariboru.«

▼

portret leta: Evgen Breæan

zanimivosti
Kako je πtudirati ob delu in
usklajevati zahtevno delo?

ﬂNi lahko. »e æeliπ v sluæbi v Ëasu
πtudija πe naprej dræati tempo in
kakovost dela, hkrati pa vlagati πe
ogromno energije v izpolnjevanje
πtudijskih obveznosti, vsekakor ni
enostavno. Oboje je mogoËe
uresniËiti le ob velikem razumevanju
v prvi vrsti druæine in seveda tudi
sodelavcev. Moram reËi, da si je treba
æivljenje organizirati zelo natanËno,
da lahko uskladiπ in izpolniπ vse
obveznosti. So bili pa tudi dnevi, ko
nisem vedel, kje se me dræi glava.«

Ali je lahko πtudij potem, ko ste
æe nekaj Ëasa delali in spoznavali objekt in problematiko,
bolj uËinkovit?

ﬂTeæko bi ocenil, ali je uËinkoviteje
πtudirati v enem ali v dveh delih.
Vsekakor pa je bil πtudij drugaËen æe
zaradi tega, ker si starejπi in ga zato
drugaËe doæivljaπ. Seveda pa imaπ za
sabo tudi æe nekaj izkuπenj in
spoznanj iz prakse, tako da je uËinek
πtudija vsekakor veËji. DokonËana
stopnja πolanja oziroma πtudija ter s
tem pridobljeno znanje pomeni
podlago za strokovno delo. Menim
pa, da je treba znanje nenehno
obnavljati in dopolnjevati z
razliËnimi oblikami izobraæevanja,
kar ti omogoËa, da med delovno
dobo ne nazadujeπ in ohranjaπ
solidno raven znanja.«

prediktivnega vzdræevanja veËidel
izvedli po zakljuËku investicije,
predvidoma v drugi polovici leta.«

GR»IJA

NOVI SOLARNI
ELEKTRARNI

Kako se v TEB pripravljate na
Podjetje Solar Millenium AG bo na
poznejπe obratovanje novih dveh grπkem otoku Kreta postavilo solarnoblokov?
termiËno elektrarno, ki naj bi
ﬂZa uspeπno obratovanje in
vzdræevanje novih blokov se
pripravljamo na veË naËinov. Najprej
je bila pristojnim in odgovornim
sluæbam dostavljena ustrezna
tehniËna dokumentacija. Nadalje je
predvideno, da se vzdræevalno osebje
skupaj s tehnologi kolikor bo mogoËe
vkljuËi v opravljanje montaænih del,
preizkuπanj ter stavljanj v
obratovanje. Dobavitelj opreme ABB
ima pripravljene programe
izobraæevanja. Na ta naËin se bomo
kar najbolje seznanili z novima
agregatoma, pripadajoËimi sistemi in
komponentami.«

Katerim dejavnosti ali teæavam
bo treba naslednje leto namenjati v elektrarni veË pozornosti?

ﬂPrva polovica prihodnjega leta bo
predvsem v znamenju investicije,
nekaj prvih mesecev pa tudi v
znamenju sistema kakovosti, ko je
naËrtovano certificiranje sistema. V
drugi polovici leta bomo opravljali
vzdræevalna dela skladno s programi
korektivnega, preventivnega ter
prediktivnega vzdræevanja, z velikim
poudarkom na oceni stanja
komponent obstojeËih treh plinskih
blokov. S tem bomo doloËili
Kako poteka usklajevanje med
tekoËim obratovanjem in vzdræe- preostalo in æeleno æivljenjsko dobo
teh komponent ter pripravili
vanjem in novo investicijo v
programe vzdræevanja za dosego
TEB?
ﬂDo sedaj posebnih teæav ni bilo, ker æelene æivljenjske dobe. Veliko
pozornosti bo treba nameniti tudi
smo tako letoπnji letni naËrt kot
meseËne naËrte vzdræevanja kolikor je pripravam na prihajajoËe træne
bilo mogoËe prilagajali in usklajevali s razmere na podroËju
elektroenergetike, predvsem kar
terminskim planom investicije.
zadeva obvladovanja stroπkov.«
Izdelane so organizacijske sheme in
opredeljene pristojnosti in
Katere so vaπe æelje za naslednje
odgovornosti, tako da so natanËno
leto?
znane relacije. Seveda pa samo
organizacijski prijemi niso dovolj, Ëe ﬂNaj zveni πe tako vsakdanje, bi na
prvo mesto postavil zdravje. Slednje
tudi vsi zaposleni ne bi bili
pripravljeni izpolnjevati novih nalog je namreË glavni pogoj za druge
æivljenjsko pomembne reËi, kot so
in razreπevati problemov. Do
ljubezen, razumevanje, pozitivna
zakljuËka investicije naËrtujemo πe
miselnost in vse drugo, kar Ëloveka
veËje vkljuËevanje vzdræevalnega
osebja v investicijska dela, zato je tudi osreËuje in mu daje obËutek, da æivi
kakovostno, in to kljub Ëedalje
osnutek naËrta vzdræevanja za
veËjim pritiskom in zahtevam.«
naslednje leto temu primerno
prilagojen, kar pomeni, da bomo
52 programe preventivnega in
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proizvajala 55 megavatnih ur elektriËne
energije. Predvidevajo, da bodo stroπki
proizvodnje energije stali pribliæno
dvanajst tolarjev na kilovatno uro, k
Ëemur bo 40 odstotkov prispevala
Evropska unija, ostanek pa bodo dobili
iz lastnega kapitala in od financerjev iz
tujine. Glede na to, da je GrËija
namenila pribliæno 14 tolarjev na
kilovatno uro za pridobivanje energije iz
alternativnih virov, bi lahko naËrtovana
elektrarna delala rentabilno. Stroπki
pridobivanja energije znaπajo na otoku
namreË trenutno pribliæno 18 tolarjev
na kilovatno uro. Podoben projekt
poteka tudi v ©paniji, le da stane tam
proizvodnja elektrike iz solarne energije
pribliæno 43 tolarjev na kilovatno uro.
S podjetjem Solar Millenium AG
sodelujejo tudi nemπki in izraelski
strokovnjaki za solarno energijo.
Izraelsko podjetje Solel oziroma Luz,
ki sodeluje v prej omenjenem podjetju,
je zgradilo v 80. letih na severozahodu
ZDA æe veË solarno-termiËnih elektrarn
s skupno zmogljivostjo 350 megavatov.

NEM»IJA

MEMORANDUM PROTI
OPUSTITVI JEDRSKE
ENERGIJE
©eststo profesorjev iz petdesetih nemπkih
visokih πol je pozvalo nemπko vlado, naj
ponovno oceni vrednost jedrske energije.
Memorandum, ki so ga skupaj s ponudbo
za pogovor konec septembra æe predali
vladi, vsebuje deset toËk proti opustitvi
pridobivanja jedrske energije. Prva toËka
opisuje napredek varnostnih tehnik,
vplive na okolje, ki so pri tovrstni
energiji niæji kot pri drugih naËinih
pridobivanja elektriËne energije, in
spodbujanje tehnoloπke moËi NemËije ter
moænosti za izvoz. Po njihovem mnenju
bi opustitev torej prej πkodila, kot
koristila. Pri tem pa so naleteli na hude
kritike predstavnikov Greenpeaca, ki so
kot argument proti jedrskim elektrarnam
navedli jedrsko nesreËo, ki se je poleti
zgodila na Japonskem.

strokovna posvetovanja

PRAVIL

DELOVANJA PROSTEGA
TRGA SE BOMO
MORALI

πeuËiti

Energetski zakon prinaπa v dosedanje poslovanje precejπnje
spremembe, pri Ëemer gre tudi za πiritev dejavnosti podjetij na
povsem nova podroËja. In ravno zato, ker gre za πtevilne
novosti, so tuje izkuπnje πe toliko bolj dobrodoπle.

V

zaËetku decembra je v Ljubljani
potekalo zanimivo posvetovanje na
temo oblikovanja prostega trga elektriËne energije v dræavah Evropske
unije, ki so ga skupaj pripravili Institut Joæef Stefan - center za energetsko uËinkovitost, E.V.A., Energie
Verwertungsagentur iz Dunaja, Interesno zdruæenje industrijskih porabnikov energije pri GZS in Fakulteta
za elektrotehniko, raËunalniπtvo in
informatiko-laboratorij za energetiko. Podobno predavanje v nekoliko
skromnejπem obsegu je bilo dan
pred tem tudi v Mariboru, za oba pa
je bilo izredno zanimanje, kar potrjuje, da je v zvezi s tem v domaËih
strokovnih krogih πe vedno veliko
odprtih vpraπanj. Na nekatera izmed
njih je v uvodni predstavitvi o
oblikovanju prostega trga elektriËne

energije v dræavah Evropske unije
skuπal odgovoriti mag. Herbert
Lechner iz avstrijske agencije E. V.
A., ki sodi v evropskih krogih med
ene uglednejπih strokovnjakov na
tem podroËju. Kot je poudaril, je zametke zamisli o vzpostavitvi energetskega trga mogoËe iskati æe sredi
osemdesetih let, ki so svojo operacionalizacijo nato doæiveli sredi devetdesetih let v Beli knjigi. Poglavitni
cilji Bele knjige so bili poveËanje zanesljivosti oskrbe z energijo in vzpostavitev transevropskega omreæja,
doloËitev pravil delovanja na energetskem trgu in krepitev konkurence
ter vzpostavitev soæitja z okoljem v
pogledu zmanjπanja onesnaæenja s
toplogrednimi plini. Od prvotne zamisli odpiranja trga z elektriËno energijo in plinom do konkretne ure-

sniËitve je nato minilo πe nekaj let, ki
so jih zaznamovala πtevilna usklajevanja med dræavami. KonËni rezultat
je bil pozneje sprejem evropske
direktive in poslediËno tudi dejansko
odprtje evropskega trga februarja
letos. Mag. Herbert Lechner je pri
tem navedel πe nekaj osnovnih znaËilnosti, ki jih prinaπa evropska direktiva, pri Ëemer je podrobneje
predstavil tudi njihovo uveljavljanje
v Avstriji. Tako smo lahko sliπali, da
se veËja avstrijska energetska podjetja
za prepreËitev prevzema s strani tujih
druæb æe zdruæujejo. S prvim januarjem 2000 naj bi se tako povezali trije
najveËji, in sicer Verbund, Energie
AG in STEWEAG v skupno podjetje Energie Austria, njim pa naj bi
postopno nato sledili πe drugi. Povedano je tudi bilo, da je Avstrija za zaπËito svojega trga sprejela tudi vrsto
mehanizmov, med katerimi so denimo natanËna pravila nakupa elektriËne energije iz tujine (pri nakupu
iz dræav zunaj Evropske unije je treba nakup napovedati ministru za gospodarstvo, ki lahko prepove uvoz,
Ëe gre za odkup iz tehniËno neustreznih objektov, Ëe v ceno niso vπteti vsi
stroπki, Ëe gre za krπitev pravil delovanja trga in Ëe ni ustreznih dokazil
o ravnanju z odpadki od proizvodnje
elektriËne energije, pri nakupu iz
evropskih dræav pa je denimo obvezna napoved pri koliËinah nad 1,2
TWh na leto), vrstni red postopkov
pri nezadostnih zmogljivostih in
odklonitev dostopa do omreæja. Avstrijski zakon pri doloËanju upraviËenih odjemalcev sledi naËelu postopnosti odpiranja trga, pri Ëemer je
bila z 19. februarjem letos doloËena
meja za porabnike nad 40 GWh na
leto, z 19. februarjem 2000 se bo trg
odprl za porabnike nad 20 GWh na
leto in z 19. februarjem 2003 za porabnike nad 9 GWh na leto. Avstrijci so postopnost vpeljali tudi pri
moænostih niæanja cen, pri Ëemer
sklenjene pogodbe o dobavi elektriËne energije ostajajo veljavne do konca leta 2003, pri dobavi za distribucijska podjetja, ki so upraviËeni odjemalci, pa je mogoËe pogodbene cene
niæati za 20 odstotkov na leto. Mag.
Herbert Lechner je v nadaljevanju
tudi omenil, da so prve avstrijske izkuπnje z odprtjem trga pozitivne, saj
je æe priπlo do zniæanja cen za upraviËene odjemalce, priËakujejo pa se
πe dodatni popusti v naslednji fazi
liberalizacije. Za tarifne odjemalce 53

strokovna posvetovanja

BRANE JANJI∆

54

MEDNARODNO

SRE»ANJE
STROKOVNJAKOV
ZA DALJNOVODNO
TEHNIKO V SYDNEYU
V AVSTRALIJI
V avstralskem Sydneyu je bilo od 28. oktobra do 5. novembra
zasedanje mednarodnega πtudijskega komiteja CIGRE za
nadzemne vode, ki ga je v organizacijskem in strokovnem
pogledu brezhibno izvedel avstralski nacionalni komite za
nadzemne vode (Australian Panel 22 Overhead Lines). Takπno
sreËanje sodi v okvir rednih sreËanj strokovnjakov s podroËja
daljnovodne tehnike mednarodne CIGRE Paris, ki ga vsakokrat
enkrat na leto priredi eden od nacionalnih komitejev.

T

okrat je to priloænost izrabila Avstralija, in to iz veË razlogov. Avstralija oziroma Sydney bo prihodnje
leto prizoriπËe letnih olimpijskh iger,
kjer se poleg obseænih organizacijskih dejavnosti tudi veliko investira.
Med ta dela sodi poleg zgraditve πtevilnih olimpijskih objektov in pripadajoËe infrastrukture s podroËja
transporta, turizma in drugih dejavnosti πe gradnja πtevilnih energetskih
proizvodnih in prenosnih objektov z
namenom absolutno varne in zanesljive izpeljave pomembne πportne
prireditve. Energetskemu sektorju so
organizatorji olimpijskih iger name-

nili prav posebno pozornost. ©e vedno moËno odmeva energetski mrk
med prejπnjimi olimpijskimi igrami
leta 1996 v Atlanti, ko je v najbolj
kritiËnem trenutku priπlo zaradi domnevne preobremenjenosti posameznih energetskih naprav do izpada elektriËne energije in do zaËasne
prekinitve olimpijskih prireditev.
Dodatno je πe moËno navzoËa tudi
energetska katastrofa lanskega januarja in februarja, ko je priπlo do
kaskadnega izpada kar πtirih glavnih
110 kV kabelskih napajalnih vodov
v samem centralnem in poslovnem
predelu Aucklanda na Novi Zelan-

diji, o Ëemer smo marca podrobneje
poroËali tudi v Naπem Stiku. Takπni
nakljuËni dogodki so dali avstralskim kolegom s podroËja proizvodnje elektriËne energije in daljnovodne in kabelske tehnike dovolj razlogov, da so pravoËasno zaËeli gradnjo
in posodobitev πtevilnih energetskih
proizvodnih, prenosnih in distribucijskih objektov, kar je bila tudi ena
od vodilnih tem posebnega seminarja v okviru tokratnega sreËanja v
Sydneyu.

AVSTRALSKO
OMREÆJE ©E PRECEJ
RAZBITO
Avstralski Panel 22 za nadzemne
vode v sestavi mednarodne pariπke
CIGRE je 1. novembra 1999 izpeljal
odmevni seminar v sodelovanju z nekaterimi pomembnimi avstralskimi
in novozelandskimi podjetji s podroËja proizvodnje, prenosa in distribucije elektriËne energije na temo
ﬂOverhead Lines Down Under«. Kot
sponzorji je pri tem sreËanju sodelovalo πest podjetij iz Avstralije in
Nove Zelandije: Transfield NSW
Sydney; Powerlink, Virginia Queensland; TransGrid/Network NSW
Sydney; Integral Energy, Blacktown
NSW Sydney; Transpower Ltd.
Wellington New Zealand in Kilpatrick Green, Silverwater NSW Australia. Seminar je vodil predsednik
avstralskega Nacionalnega komiteja
CIGRE za nadzemne vode Chris
Fitzgerald s TransGrid/Network iz
Sydneya. V svoji uvodni predstavitvi
je prikazal razvojno pot in obseg avstralskega prenosnega sistema, ta se
razprostira po vseh sedmih zveznih
dræavah Avstralije, ki pa zaradi ogromnih geografskih razseænosti za
zdaj πe ni medsebojno energetsko
povezano. Najobseænejπe je prenosno omreæje napetosti 132 kV
(22.984 km), sledi 275, 220 in 330
kV (7.587, 6.908 in 6.367 km) ter
110 in 500 kV (3.801 in 2.573 km).
Energetsko omreæje Tasmanije obratuje trenutno πe vedno otoËno na napetostnem nivoju 110 in 220 kV,
kjer je zaradi izjemno ugodnih vremenskih razmer dominantna hidro
proizvodnja (preko 98 odstotkov). V
naËrtu je podmorska kabelska povezava s sosednjim Melbournom na
Avstralskem kontinentu, ki naj bi
bila uresniËena v naslednjem petlet-

nem obdobju. OtoËno obratuje tudi
elektroenergetski sistem na zahodnem delu Avstralije (Perth) in severno obmoËje Avstralije (Darwin).
Medsebojno so energetsko povezane
le avstralske zvezne dræave Queensland (severnovzhodni del Avstralije), New South Wales (Sydney),
Victoria (Melbourne) in South Australia (Adelande). V novejπem obdobju je v intenzivnem teku obseæni
program gradnje novih in obnova
πtevilnih starih prenosnih objektov
tudi po zaslugi prihodnjih olimpijskih iger, ki bodo od 15. septembra
do 1. oktobra leta 2000 v Sydneyu, v
nadaljevanju pa πe Paralympic igre.
Posebno pozornost je Chris Fitzgerald namenil tudi najnovejπim razvojnim teænjam privatizacijskega
procesa v Avstraliji in svetu nasploh,
problemu globalizacije in odpiranju
trga z elektriËno energijo ter aktualnim vpraπanjem na celotnem energetskem podroËju tega dela sveta.
Lahko samo ugotavimo, da so pri
reπevanju teh vpraπanj priπli æe zelo
daleË.

PRODOR KOMPOZITNIH
IZOLATORJEV
VeË strokovnjakov iz omenjenih avstralskih podjetij je na seminarju
predstavilo vrsto zanimivih prispevkov s podroËja njihovega raziskovalnega dela in uporabe novih tehnologij ter pripadajoËe opreme pri gradnji in vzdræevanju elektroenergetskega prenosnega sistema (investicijska dela, rekonstrukcije, delo pod
napetostjo in podobno). Steve Hodgkinson iz TransGrid/Networka, ki
je tudi Ëlan mednarodnega πtudijskega komiteja CIGRE za nadzemne
vode in Ëlan πtudijske delovne
skupine za izolatorje, je v svojem
prispevku ﬂComposite Insulator
Experience in Australia« podal
tridesetletne izkuπnje uporabe kompozitnih izolatorjev v prenosnem sistemu Avstralije. V zaËetnem, 20-letnem obdobju (1970-1990), so kompozitne izolatorje preteæno vgrajevali
na 80, 132 in 330 kV daljnovodih, v
zadnjem obdobju pa tudi æe na
najviπjem 500 kV prenosnem sistemu. Analize obratovalnih izkuπenj z
vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi takπnih izolatorjev kaæejo, da so
te izkuπnje na sploπno zelo dobre,
zato se njihova uporaba na sploπno v
svetu pa tudi v Avstraliji poveËuje na

vseh napetostnih nivojih. Analize
avstralskega Panela 22 za nadzemne
vode za obdobje 1997-1998 kaæejo
izrazito prednost, predvsem zaradi
dobrih lastnosti pri poveËanih onesnaæenjih iz okolja, kot so izdatnejπi
nanosi morske soli in praπnih delcev.
Tem vplivom je zelo izpostavljeno
predvsem prenosno omreæje na priobalnem vzhodnem in juænem delu
Avstralije in celotne Nove Zelandije.
V prid kompozitnih izolatorjev govori tudi velika odpornost do zunanjih mehanskih poπkodb ter sorazmerno majhna teæa v primerjavi s
klasiËnimi izolatorji iz porcelana ali
stekla. To je pomembno zaradi zniæanja stroπkov pri gradnji prenosnih
objektov. Tudi privlaËne cene, moænost zmanjπanja gabarita takπnega
daljnovoda (kompaktiranje) in lepπi
videz takπnih izolatorjev v okolju so
pomembni razlogi za njihovo vse
πirπo uporabo v sodobni prenosni
tehniki. Seveda se pri πirπi uporabi
takπnih izolatorjev (v obdobju 19981999 je bilo na osmih novozgrajenih
daljnovodih napetostnega nivoja od
110 do 500 kV v Avstraliji vgrajenih
preko 36.000 kompozitnih izolatorjev) med obratovanjem pojavijo tudi doloËene pomanjkljivosti. Po besedah avtorja je v treh primerih
priπlo do zloma jedra izolatorja kot
posledice tovarniπke napake v materialu, v enem primeru je pri ËiπËenju
z vodo pod visokim pritiskom med
rednim obratovanjem daljnovoda v
jedro izolatorja vdrla vlaga, v πtirih
primerih pa je do okvare priπlo zaradi umazane atmosfere, zlasti v klimatsko zelo zahtevnih tropskih
razmerah obratovanja. Vsi ti primeri
so praktiËno zanemarljivi v primerjavi z zgoraj navedenimi prednostmi.
Dosledno izvajajo ustrezni monitoring izolacijskega stanja takπnih izolatorjev z namenom sprotnega neposrednega nadzora nad stanjem izolatorjev in njihove izolacijske sposobnosti, erozijskih uËinkov, mehanskih, kemijskih in drugih fizikalnih
lastnosti uporabljenega polimernega
materiala skozi daljπe obdobje z
oceno priËakovane obratovalne æivljenjske dobe. Med posebnostmi so
bile tukaj prikazane tudi prve
izkuπnje obstojnosti kompozitnih
izolatorjev v tropskih predelih Avstralije. Med temi je zanimiv pojav
poπkodb kompozitnih izolatorjev,
kar je delo posebne vrste papig, ki
nagrizejo izolacijski kroænik in s tem

▼

pa je avstrijski parlament æe poleti
1998 sprejel zamrznitev cen do 1.
januarja 2001 oziroma do 1. januarja
2003 (spremembe bi bile moæne le
ob velikih podraæitvah primarne
energije), Ëeprav se v praksi dogaja,
da politiki z razliËnimi ukrepi dodatno zniæujejo tarife za 5 do 10 odstotkov. Zanimivo je tudi, da odprtje
trga kljub velikim pritiskom iz tujine
avstrijskim elektropodjetjem πe ni
povzroËilo velike izgube kupcev, saj
je doslej na avstrijski trg vstopilo le
eno tuje podjetje za oskrbo z energijo. Se pa posledice odprtja trga kaæejo v pritiskih za nadaljnjo racionalizacijo elektroenergtskega sektorja,
pri Ëemer naj bi skupno od leta 1993
do 2002 πtevilo zaposlenih v tem
sektorju prepolovili, in tudi v æe
omenjenem zdruæevanju posameznih podjetij. V nadaljevanju posvetovanja je bilo zanimivo πe predavanje predstavnika ministrstva za gospodarske dejavnosti mag. Djordjeta
Æebeljana, ki je med drugim poudaril, da novi slovenski energetski
zakon doloËa povsem nove pogoje
delovanja energetskega sektorja in
omogoËa vzpostavitev partnerskih
odnosov med proizvodnjo in porabo
v skladu s pravili, ki veljajo v dræavah
Evropske unije. Tako naj bi se æe
sredi leta 2001 domaËi trg z energijo
odprl za 70 odstotkov porabnikov,
kar pomeni, da lahko govorimo tudi
o πtevilnih novih poslovnih
priloænostih, ki pa glede na to, da gre
za uveljavljanje trga, s seboj zagotovo
prinaπajo tudi doloËena tveganja. Na
slednja je svojo predstavitev navezal
tudi predstavnik Elektra Ljubljane in
GIZ-a distribucije Peter Kozina, ki
je poudaril, da zakon zagotovo prinaπa πtevilne spremembe v dosedanjem poslovanju, pri Ëemer bodo
morala podjetja poglobiti dosedanja
in osvojiti tudi nova znanja. Distribucijska podjetja zato v naslednjih
mesecih Ëaka πe precej dela, pri
Ëemer pa se po besedah Petra Kozine
ni bati, da ne bi bila πe naprej
poslovno uspeπna. Zagotovilo nadaljnje uspeπnosti pa naj bi bile predvsem bogate izkuπnje ali kot je
duhovito pripomnil, Boljπi je vrag,
ki ga poznaπ, od neznanega angela.
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zmanjπajo izolacijsko sposobnost izolatorja oziroma celotne naprave.
»eprav ta pojav ni mnoæiËen, je zanimiv ter viden predvsem v tropskih
predelih severovzhodne Avstralije. O
tem pojavu bodo poleg drugih
posebnosti poroËali tudi na prihodnji konferenci mednarodne CIGRE
avgusta 2000 v Parizu.

ZANIMIVE TUJE IZKU©NJE
Trevor Jacobs iz TransPowera iz
Wellingtona, Nova Zelandija, je v
svojem prispevku ﬂNew Zealand
Transmission Line Experience« prikazal trenutno stanje elektroenergetskega sistema Nove Zelandije in
rezultate obseænih analiz, predvsem z
56 vidika okoljevarstvene problematike,

vpliva zelo onesnaæenega zraka z
morsko soljo na vgrajeno opremo,
vodnike, izolacijo in na jeklene
daljnovodne stebre. Na podlagi
rezultatov πtevilnih raziskav so v
novejπem obdobju uvedli poleg
vroËega pocinkanja jeklenih konstrukcij πe dodatno protikorozijsko
zaπËito z raznimi povrπinskimi premazi. Barvanje se v 98 odstotkih
izvaja neposredno v ﬂæivo«. Zanimivi
so tudi podatki o dolgoroËnem
planiranju tovrstnih stroπkov, ki
segajo celo do leta 2070. V povpreËju nameravajo v ta namen vloæiti
okrog 15 milijonov novozelandskih
dolarjev na leto.
Gerry Smith iz TransGrid/Network
je v svojem prispevku ﬂLive Line
Working in Australia« podal veË na-

Ëinov dela pod napetostjo na daljnovodih napetosti 66 do 500 kV, ki so
jih razvili v okviru njihovega podjetja. Prikazan je bil primer zamenjave
poπkodovanih vodnikov na radialnem 132 kV daljnovodu iz leta 1967
Whyalla-Port Lincoln v zvezni dræavi South Australia. Dela so bila
izvedena na 82 stojnih mestih, kjer
so vsakokrat pod napetostjo zamenjali po dvajset metrov poπkodovanih
vodnikov. Poπkodbe vodnikov so nastale zaradi korozije in utrujenosti
materiala, pribliæno tri metre od
sponk na mestu vgradnje antivibratorjev. Uporabljena je bila metoda
dela pod napetostjo ﬂgolih rok« z
uporabo posebnih izolirnih dviænih
rok na avtoæerjavih. Na dan so
zamenjali tri do πtiri sekcije vod-

nikov, odvisno od vremenskih in
terenskih razmer. To je bilo prvo
tovrstno uspeπno opravljeno delo
pod napetostjo v Avstraliji, pri Ëemer
potroπniki na koncu napajalnega
radialnega voda niso bili niti sekunde brez elektriËnega napajanja.
Gery Brennan iz Integral Energyja
je v prispevku ﬂNetwork Contingency Planning for the Olympic
Games« opisal dela, ki so jih v podjetju æe naredili v zvezi z zanesljivim
napajanjem elektriËne energije med
olimpijskimi in paralimpijskimi igrami prihodnje leto v Sydneyu. KljuËni moto podjetja je med olimpijskimi igrami in po njih doseËi absolutno zanesljivost pri oskrbi z elektriËno
energijo. Henry Hawes iz Powerlink
Queenslanda je v prispevku ﬂTrans-

mission Lines in Environmentally
Sensitive Areas of Queensland« podal najnovejπe tehniËne reπitve pri
gradnji novih nadzemnih vodov na
zelo obËutljivih obmoËjih. Sem sodijo moËno urbanizirana in tropska
obmoËja, kjer je zaradi njihovih posebnosti treba uporabiti Ëimbolj
uËinkovite tehniËne reπitve glede minimiziranja vplivov na okolje. Treba
je najti Ëim bolj ustrezno podobo
posameznih delov oziroma celotne
naprave in paziti na ohranjanje naravnega okolja.
Don Paton iz TransGrida, Sydney,
in John Giles iz Kilpatrick Greena,
NSW, sta v svojih prispevkih
ﬂQueensland and NSW Interconnection Project (QNI)« oziroma
ﬂThe Port Augusta to Olympic Dam
275 kV Transmission Line Project«
prikazala najnovejπe in zelo obseæne
investicijske projekte. V prvem primeru gre za projekt, ki je trenutno πe
v fazi uresniËevanja. Gre za gradnjo
novega 330 kV dvosistemskega daljnovoda dolæine 431 kilometrov z
dvema razdelilnima postajama 330
kV ter za novi dvosistemski daljnovod 275 kV dolæine 128 kilometrov in pripadajoËo transformatorsko postajo 330/275 kV v skupni
vrednosti 384 milijonov avstralskih
dolarjev. Oba objekta bosta povezovala
elektroenergetski
sistem
Queenslanda in NSW-New South
Wales. Graditi so zaËeli avgusta
letos, pogodbeni rok pa se izteËe
oktobra 2001. Z uporabo najsodobnejπih tehniËnih sredstev za gradnjo
tovrstnih objektov predvidevajo celo
skrajπanje roka gradnje za deset
mesecev (december 2000). Predvideno je tudi moderno dizajniranje
daljnovodov in stikaliπËnih naprav v
kompaktirani izvedbi, izbrani so
kompozitni izolatorji, vgrajeni bodo
homogeni vodniki iz aluminijske zlitine tipa ﬂshadowline«, jeklene konstrukcije pa bodo zaπËitene z vroËim
pocinkanjem in dodatnim zaπËitnim
premazom ustreznega barvnega odtenka.
V drugem primeru gre za gradnjo
260 kilometrov dolgega 275 kV daljnovoda, ki so ga zgradili v dvanajstih
mesecih (1997). Tudi tukaj je bila
uporabljena najsodobnejπa oprema
in montaæna tehnika, in sicer s pomoËjo helikopterjev in druge strojne
opreme.
Da gre za renomirana podjetja, ki so
sposobna uresniËiti zelo obseæna dela

v zelo kratkih rokih, nam pokaæe
podatek podjetja TransGrid, NSW,
iz Sydneya o projektu ﬂNoth South
500 kV Transmission Project ﬂ za
Vietnam. Gre za postavitev 1.487
kilometrov dolgega 500 kV daljnovoda s petimi transformatorskimi
postajami. Daljnovod bo povezoval
severni del z juænim delom Vietnama. Investicijska vrednost celotnega
projekta znaπa 600 milijonov ameriπkih dolarjev, rok zgraditve pa je 26
mesecev! Postavljenih bo skupno
3.438 strebrov, opremljen bo s snopom πtirih vodnikov tipa ACSR prereza 300 mm2 na fazo in z dvema
strelovodnima vrvema, od katerih bo
ena v izvedbi OPGW. TransGrid je
prevzel celotni inæeniring, vkljuËno z
ustreznim πolanjem osebja, pri Ëemer
bo med gradnjo zaposlil do 15.000
lokalnih delavcev. Vsekakor gre za
projekt, vreden vsega spoπtovanja,
tako po obsegu del kot po pogodbenih rokih.
Vidno mesto z odmevno predstavitvijo svojega dolgoletnega raziskovalnega dela v avstralskem raziskovalnem inπtitutu CSIRO, Lindfield
NSW, Sydney, je na tem seminarju
imel tudi priznani strokovnjak s
podroËja daljnovodnih vodnikov
svetovnega slovesa dr. Vincent T.
Morgan. Je avtor πtevilnih razvojnoraziskovalnih πtudij, strokovnih referatov, objavljenih v IEEE, IEE in
drugih strokovnih revijah z ugledno
SCI znanstveno indeksacijo. V svojem prispevku ﬂCOOLTEMPA
Probability Based Unified Model for
Calculation of Overhead-Line Thermal, Electrical and Mechanical Properties« je prikazal najnovejπe izsledke za ugotavljanje termiËnih,
elektriËnih in mehanskih lastnosti
vodnikov na podlagi sodobnih probabilistiËnih metod. VeË o tem in o
delu πtudijskega komiteja za nadzemne vode ter πtudijske delovne
skupine za vodnike pa v posebnem
prispevku prihodnjiË.

DR. FRANC JAKL
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visoko odlikovanje prof. dr. Antonu Ogorelcu

IZJEMEN

prispevek k
razvoju
ELEKTROENERGETIKE
Pred kratkim je v slovenskih elektrotehniπkih krogih, pa tudi v
πirπi javnosti, odmevala razveseljiva novica, da je predsednik
Republike Slovenije Milan KuËan med vrsto zasluænih
organizacij in posameznikov s Ëastnim znakom svobode
Republike Slovenije odlikoval zasluænega prof. dr. Antona
Ogorelca. Visoko dræavno odlikovanje je znani profesor
(emeritus) prejel za zasluge pri razvoju in uresniËevanju
programa avtomatizacije v Iskri in πirπem slovenskem prostoru.
S svojim æivljenjskim delom se je zapisal v knjigo bleπËeËih imen
slovenske elektroenergetike. Kljub upokojitvi je prof. dr. Anton
Ogorelec πe danes izredno dejaven v okviru Slovenskega
komiteja SLOKO CIGRE.

ﬂT
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o je hkrati tudi priznanje
vsem strokovnjakom in raziskovalcem, ki so aktivno sodelovali v tovarni elektriËnih aparatov TELA,
pozneje v Iskri in seveda tudi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani,« meni prof. dr. Anton Ogorelec. ﬂKot vodja raziskovalnih skupin
sem sodeloval tudi z velikim πtevilom strokovnjakov z drugih fakultet in ustanov, kot so mariborska
elektrotehniπka fakulteta, Inπtitut
Joæefa ©tefana, Inπtitut za elektroniko in vakumsko tehniko itd. Skupaj
smo pripravili πtevilne raziskave s
podroËja avtomatizacije, ki so bile

aplicirane v praksi. Naj na primer
omenim avtomatizacijo dravske verige, turbinski regulator in druge
projekte, ki so bili praktiËno usmerjeni v realizacijo. Prva stopnja pred
razvojem je bila raziskava, ki je bila
financirana iz sklada Borisa KidriËa.«
Kot so pojasnili na podelitveni slovesnosti, so predlog za podelitev
odlikovanja prof. dr. Antonu Ogorelcu podali Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije in Iskra d.d., podprli
pa Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za πolstvo in πport
ter komisija predsednika republike

za odlikovanja. Prof. dr. Anton Ogorelec je svoje strokovno in raziskovalno delo namenil podroËju zaπËite in
vodenja elektroenergetskih sistemov.
S projektom avtomatizacije hidroelektrarn in koordinacije njihovega
obratovanja in z drugimi projekti je
omogoËil bistveno izboljπanje kakovosti dobavljene energije porabnikom. Ob intenzivnem delu na fakulteti je ustanovil in urejal revijo
Avtomatika.
Prof. dr. Anton Ogorelec je dvajset
let v okviru Elektrotehniπke zveze
vodil mednarodno posvetovanje o
zaπËiti, vodenju in avtomatizaciji
elektroenergetskih sistemov. Bil je
pobudnik za industrijsko in razvojno
sodelovanje Iskre z evropsko industrijo. Æe trideset let je predsednik
sklada Vratislava BedjaniËa; v zadnjem Ëasu je vodil aktivnosti pri postavitvi njegovega spomenika pred
Elektrotehniπko fakulteto v Ljubljani
(proslava ob odkritju spomenika je
bila 15. decembra). Bil je tudi predsednik Druπtva univerzitetnih profesorjev, kjer je sedaj Ëastni predsednik. V predsedstvu SLOKO CIGRE
sodeluje æe od ustanovitve naprej.
Ob tem omenimo, da je bil prof. dr.
Anton Ogorelec v novejπem Ëasu
uspeπen tudi kot urednik pri izdaji
Slovenskega elektrotehniπkega slovarja Mednarodne elektrotehniπke
komisije IEC s podroËja elektroenergetike. Na podlagi vzornega sodelovanja med Ëlani SLOKO CIGRE,
strokovnih skupin, elektrogospodarskih podjetij in ustanov, industrijskih podjetij za elektroenergetiko ter
Urada za standardizacijo in meroslovje so pred kratkim izdali πe zadnje tri knjiæice omenjenega slovarja
(skupno 15 snopiËev).
Sicer pa glede razgibane æivljenjske
poti prof. dr. Antona Ogorelca omenimo πe nekaj podatkov. Leta 1950
se je kot diplomirani elektrotehniπki
inæenir najprej zaposlil v tovarni
elektriËnih aparatov TELA. V naslednjih obdobjih je aktivno sodeloval na podroËjih zaπËite in avtomatizacije v elektroenergetskem sistemu,
izdelave merilnih in pomoænih relejev, avtomatizacije v æelezniπkem in
cestnem prometu, avtomatizacije
obdelovalnih strojev ter zasnove
protipoæarnih in drugih naprav. Leta
1959 je ob praktiËnem delu v operativi doktoriral in v zaËetku πestdesetih let postal direktor enega od
razvojnih sektorjev v Iskrinem zavo-

SLOVESNI TRENUTEK, KO JE
PREDSEDNIK DRÆAVE MILAN KU»AN
IZRO»IL PROF. DR. ANTONU
OGORELCU VISOKO DRÆAVNO
ODLIKOVANJE.

ZASLUÆNI PROF. DR. ANTON OGORELEC
UÆIVA MED ELEKTROENERGETIKI VELIKO
SPOP©TOVANJE IN UGLED.

du za avtomatizacijo.
V Ëasu oblikovanja prvih komercialnih jeder in povezovanja z nekaterimi tujimi podjetji ga je preveliko
administriranje oddaljevalo od stroke. Zato je leta 1970 zapustil razvojno podroËje v Iskri in dal prednost
pedagoπkemu in znanstvenemu raziskovalnemu delu na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani. Na tej
ustanovi je v naslednjih letih predaval veË predmetov s podroËja zaπËite in avtomatizacije v elektroenergetskem sistemu in napisal vrsto
strokovnih knjig. Predaval je tudi na
tretji stopnji v Ljubljani, Mariboru

in Sarajevu, ter kot mentor oblikoval
vrsto magistrantov in doktorantov.
Kot Ëlan mednarodnega πtudijskega
komiteja CIGRE (za zaπËito) in Ëlan
tehniπkega odbora IEC (za zaπËitne
releje) je sam in sodelavci objavil vrsto strokovnih in znanstvenih Ëlankov in s prispevki sodeloval na πtevilnih mednarodnih konferencah. Ves
Ëas svojega delovanja skrbi tudi za
uvajanje ustreznega izrazoslovja v
elektrotehniπki stroki.

MIRO JAKOMIN
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SVETOVALNO

INÆENIRSTVO KOT
VISOKO CENJENO
ZNANJE
Zdruæenje inæenirsko svetovalnih podjetij Slovenije (ZISPS) je
novembra v poslovni stavbi GZS v Ljubljani pripravilo
mednarodni seminar, na katerem so predstavili aktualno
problematiko standardnih pogodb FIDIC, ki jih v svetu zelo
uporabljajo. Strokovno delovanje svetovalnih inæenirjev postaja
πe posebej aktualno v Ëasu, ko potekajo intenzivna prizadevanja
za vkljuËitev Slovenije v Evropsko unijo in notranji trg EU.

U
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deleæence sreËanja iz πtevilnih
podjetij in ustanov je pozdravil mag.
Vekoslav Koroπec, predsednik ZISPS in v uvodnem delu predstavil
oba tuja predavatelja. Dr. Marshal
Gysi je izvrπni direktor FIDIC-a, s
sedeæem v Lausanni v ©vici, in je na
tem mestu æe 12 let. Z njim vodstvo
ZISPS-a uspeπno sodeluje æe od leta
1993, ko je to zdruæenje postalo polnopravni Ëlan FIDIC-a. Peter L.
Booen pa je konzultant pri podjetju
GIBB iz Velike Britanije in koordinator dejavnosti za pripravo novih
standardnih pogodb FIDIC. Sicer pa
je GIBB eno najveËjih multidisciplinarnih inæenirsko svetovalnih podjetij v svetu s preko 1.500 zaposlenimi
strokovnjaki in referencami po vsem
svetu.
Na seminarju, na katerem so sodelovali domaËi in tuji strokovnjaki, so
predstavili delovanje Zdruæenja inæenirsko svetovalnih podjetij Slovenije (mag. Vekoslav Koroπec), projekt prevajanja standardnih doloËil
pogodb FIDIC (Franc Æle), vlogo
svetovalnega inæeniringa FIDIC-a na

DR. MARSHAL GYSI, IZVR©NI DIREKTOR
FIDICA.

izobraæevanje
mednarodni ravni (dr. Marshal Gysi) in nova standardna doloËila tovrstnih pogodb (Peter L. Booen).
Zatem je v popoldanskem delu sledila uËna delavnica.
Po besedah mag. Vekoslava Koroπca
smo se s pogodbami FIDIC-a pri nas
prviË sreËali v zaËetku osemdesetih
let, ko smo zaËeli izvaæati opremo,
gradbena dela in storitve v deæele
tretjega sveta. Sredi osemdesetih let
je prof. dr. Vukmir iz Zagreba prevedel del standardnih pogodb FIDIC in jih zaËel uvajati v prakso. Po
letu 1992, ko smo zaËeli obnovo HE
na Dravi (prvi projekt v samostojni
Sloveniji, ki ga je financirala EBRD)
in uresniËevati cestni in æelezniπki
program, so se naπi strokovnjaki ponovno sreËali s standardnimi pogodbami FIDIC-a.
Priprava razpisov, vrednotenje ponudb in priprava pogodb so del dejavnosti svetovalnih inæenirjev. Kljub
pomembnemu in odgovornemu delu na podroËjih energetike, industrije, infrastrukture in varstva okolja se
velikokrat v javnosti zastavlja vpraπanje, kdo so svetovalni inæenirji in
kaj sploh delajo?
Svetovalno inæenirstvo so strokovne
inæenirske storitve na podroËju
investicij in gradenj, in to od idejne
zasnove do stavljanja v pogon. To so
kreativna strokovna znanja, visoko
cenjena na trgu in podlaga za razvoj
πtevilnih gospodarskih dejavnosti.
Najbolj razvite dræave so æe v zaËetku
tega stoletja izdelale postopke za optimalno izvajanje investicij, posebej
javnih naroËil, ki temeljijo na naËelu, da morajo vsako fazo investicije
izvajati najbolj sposobni strokovnjaki. Zato investitor angaæira izkuπena
inæenirska podjetja, ki so specializirana za projektiranje in tehniËno svetovanje. Svetovalni inæenir posreduje
investitorju najsodobnejπe tehniËne
reπitve in mu jamËi, da bo zgrajeni
objekt deloval zanesljivo in ekonomsko.
Hiter razvoj tehnike, razliËni naËini
financiranja in modeli gradnje so
vplivali na preobrazbo te dejavnosti
iz predvsem projektiranja na poslovno svetovanje, tehniËno svetovanje
in vodenje oziroma sodelovanje pri
gradnji. V svetu se zato æe uporablja
izraz inæenirsko svetovalna industrija.
Inæenirsko svetovalna podjetja so
danes v zasebni lasti, vËlanjena so v
nacionalna zdruæenja in preko njih

VkljuËevanje Slovenije v Evropsko
skupnost in notranji trg EU
postavlja tudi svetovalnim
inæenirjem doloËene zahteve glede
organiziranosti in strokovnega dela.
S tem ciljem so svetovalni inæenirji
leta 1993 ustanovili Zdruæenje
inæenirsko svetovalnih podjetij
Slovenije in sprejeli statut in
kodeks etike v skladu s kriteriji
FIDIC-a. V istem letu je ZISPS,
angleπko NACES, postal
polnopravni Ëlan FIDIC-a in zaËel
dejavno sodelovati z drugimi
zdruæenji v tujini. FIDIC je
mednarodno zdruæenje
konzultantov in deluje æe od leta
1913. Danes je vanj vkljuËenih 65
dræav sveta. Smernice in
priporoËila, ki jih izdaja FIDIC, so
podlaga πtevilnih mednarodnih
razpisov in pogodb in njihovo
uporabo zahtevajo tudi
mednarodne finanËne inπtitucije
(WB, EBRD). Zdruæenje ima
postavljene cilje, ki temeljijo na
motiviranju Ëlanov in spodbujanju
razvoja sodobnih tehnik
strokovnega dela, mednarodnem
sodelovanju in pridobivanju
izkuπenj, sodelovanju pri pripravi
nove slovenske zakonodaje s tega
podroËja in zaπËiti interesov Ëlanov
zdruæenja, ki delujejo v skladu s
poslanstvom in cilji zdruæenja.

delujejo v mednarodnih zdruæenjih
FIDIC-a (ustanovljen leta 1913) in
EFCA (ustanovljen leta 1992). Svetovalni inæenirji imajo svoj kodeks,
ki opredeljuje njihov profesionalni
status in kodeks etike.
Kaj delajo svetovalni inæenirji in kako se vkljuËujejo v investicije? Kot
pojasnjuje mag. Vekoslav Koroπec,
investicijski proces v grobem delimo
v dve fazi: na investicijsko fazo projekta in na izvedbeno fazo projekta.
V investicijski fazi svetovalni inæenirji nastopajo na strani investitorja in
zanj izdelajo analize in træne raziskave, idejne reπitve in investicijski
program. Svetovalni inæenirji svetujejo naroËniku pri izbiri modela
izgradnje. Pri investicijah, ki jih sofinancirajo mednarodne finanËne
institucije, se izdelajo πe πtudije
izvedljivosti po mednarodnih smernicah. V tem primeru te πtudije pregledajo tudi tuji svetovalni inæenirji,
ki jih predlagajo mednarodne finanËne institucije.

MIRO JAKOMIN

NAJSODOBNEJ©A

U»ILNICA
NAMENJENA
TERMOENERGETIKI

Fakulteta za strojniπtvo je v zaËetku decembra odprla eno
najsodobnejπih pedagoπkih uËilnic pri nas, kjer bodo πtudentje
lahko opravljali razne meritve in poskuse s podroËja
termoenergetike. S tem se je fakulteta, ki je prva pri nas s
tovrstno opremo, povzpela med najbolj sodobne evropske
fakultete, saj ima le polovica evropskih tehniπkih fakultet tako
opremljeno uËilnico. Ker je bila oprema velik finanËni zalogaj,
so stroπke v viπini 220 tisoË nemπkih mark pokrili koncern ABB,
slovenske termoelektrarne in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo.

S

ponzorski prispevki kaæejo, da
se v podjetjih vedno bolj zavedajo
pomembne vloge πolstva in izobraæevanja za lastno dejavnost. Z naloæbami v πolstvo zagotovijo namreË sodobno in strokovno popolno izobraæevanje kadrov, iz katerih Ërpajo
strokovnjake. Andrej BoæiË, generalni direktor ABB Slovenija, je na
otvoritvi uËilnice πe posebej poudaril, da je intelektualni kapital najveËji
kreator podjetja, zato nameni njihov
koncern kar nekaj sredstev za izobraæevanje. ABB, ki je prispeval levji
deleæ k opremi uËilnice (130 tisoË
mark), sodeluje s slovenskim elektrogospodarstvom in skrbi, da je najsodobnejπa svetovna tehnologija navzoËa tudi pri nas. Velik del sredstev
za novo uËilnico so prispevale tudi
slovenske termoelektrarne, okrog sedemdeset tisoË mark. ﬂUËilnica bi
bila opremljena precej bolj skromno,
Ëe ne bi bilo finanËnega prispevka
prav vseh slovenskih termoelektrarn.
Laboratorij za termoenergetiko, kamor sodi ta uËilnica, namreË stalno
opravlja zelo kompleksne meritve za 61
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izobraæevanje
te elektrarne in iz tega vira se namensko odvaja tudi del za pedagoπke namene,« je na otvoritvi povedal
pobudnik projekta Matija Tuma,
predstojnik Katedre za energetsko
strojniπtvo. Termoelektrarne so fakulteti podarile napravo za analiziranje premoga, tako da se lahko πtudentje odslej tudi na fakulteti nauËijo meritev, ki jih opravljajo laboratoriji toplarn. Drago Fabijan, direktor TE Brestanica, je ob tej priloænosti povedal, da je to velik napredek na podroËju tehniËnega in tehnoloπkega znanja, tako z vidika izboljπevanja opreme za proizvodnjo
elektriËne energije, kot z vidika kakovostnejπe izobrazbe in prenosa tega znanja v operativo. NajveË zaposlenih v termoelektrarnah prihaja
namreË s strojnih ali elektro fakultet.
S pomoËjo novih naprav bodo lahko
πtudenti, kot je povedal Matija Tuma, poslej sami opravljali razliËne
meritve, kot so izkoristek in moË
Peltonove, Francisove in Kaplanove
turbine, dviæno viπino in pretok turbinske in batne Ërpalke, obnaπanje
Ërpalk pri zaporedni ali vzporedni
povezavi in prenos toplote za karakteristiËne industrijske prenosnike toplote. Na nekateri modelih pa lahko
predvidijo tudi nekatere tehnoloπke
procese, na primer kurilnost premogov, prikaz in analizo razmer v lebdeËi plasti in πe mnoge druge.
Poleg laboratorija so posodobili tudi
manjπo raËunalniπko uËilnico, kamor
so poleg osebnih raËunalnikov namestili πe dve raËunalniπki postaji, ki
sta opremljeni z najnovejπo inaËico
programa Task-flow. RaËunalniπka
oprema je namenjena tako πtudentom dodiplomskega πtudija, kot tudi
magistrantom in doktorantom.
Rektor ljubljanske univerze Joæe
Mencinger se je tudi v imenu univerze zahvalil sponzorjem in profesorjem, ki so pripomogli k tej veliki pridobitvi in s tem tudi na svoj naËin
zaznamovali 80-letnico ljubljanske
univerze. Æe od ustanovitve univerze
so tehniπke fakultete vseskozi njen
sestavni del. Zadovoljstvo ob pridobitvi novih prostorov je izrazil tudi
dekan fakultete Franc Kosel ter se
zahvalil Matiji Tumi za trud, ki ga je
vloæil v uresniËitev projekta.

SIMONA BANDUR
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BERLINSKA

KONFERENCA
O IZOBRAÆEVANJU
NA DALJAVO

Konec novembra se je v Berlinu pod pokroviteljstvom Evropske unije
iztekla On-Line EDUCA '99, konferenca o izobraæevanju na daljavo in
trendih v njem. Tega, na stari celini æe petiË zapored najveËjega sreËanja
proizvajalcev izobraæevalne opreme, razvijalcev multimedijskih gradiv in
izobraæevalcev se je letos udeleæilo prek tisoË udeleæencev iz veË kot 49
dræav.

M

ed udeleæenci iz prav vseh kontinentov sveta so seveda prevladovali
tisti iz povrπinsko najveËjih dræav, v
katerih se izobraæevanje na daljavo zaradi potrebe po premagovanju geografskih razdalj tudi najhitreje razvija.
NajveË udeleæencev je bilo iz Zdruæenih dræav Amerike ter domaËinov,
Nemcev. Ob njih Britancev, med
udeleæenci pa so bili moËno zastopani
tudi predstavniki iz dræav, kot so
Kanada, Argentina, Kitajska, Avstralija, Nova Zelandija, Japonska, Ukrajina in celo Gana. Pisano druπËino
udeleæencev so dopolnjevali tudi navzoËi iz domala vseh evropskih dræav,
predvsem iz Ëlanic Evropske unije.
Slovenijo smo na tej odmevni prireditvi zastopali tudi trije Slovenci: dr.
Matjaæ Debevc iz Univerze v Mariboru ter Robi Okorn in Matej Strahovnik iz Izobraæevalnega centra elektrogospodarstva Slovenije.

IZOBRAÆEVANJE
V SLUÆBI KAPITALA
PrizoriπËe te najveËje evropske konference je bil berlinski Hotel Intercontinental z osmimi dvoranami, v katerih so hkrati potekala predavanja in
predstavitve po vnaprej doloËenih vsebinskih sklopih, ter seveda ogromen
razstaviπËni prostor za razstavljavce

strojne in programske opreme s podroËja telekomunikacij, izobraæevanja
in dela na daljavo. RdeËa nit tematskih sklopov, obravnavanih na konferenci, so bili ob predstavljenih informativno-tehnoloπkih zlasti didaktiËno-psiholoπki vidiki uporabe tehnologije in njenega prihodnjega razvoja. Æe nekaj Ëasa je namreË jasno, da
hitremu informacijskemu in telekomunikacijskemu razvoju v svetu ne
sledi ustrezno hkrati metodoloπko
tudi razvoj didaktiËno-psiholoπkih
pristopov, kar utegne zavreti nadaljnji
intenziven razvoj in popularizacijo
navedenih tehnoloπkih pridobitev.
Povsod navzoËa logika kapitala, ki se
vse bolj usmerja tudi v izobraæevanje,
zato vse bolj narekuje in podpira prav
tovrstna didaktiËno-psiholoπka prizadevanja, s katerimi bi si velike tehnoloπke korporacije v konËni fazi izboljπale oziroma zagotovile træiπËa in tudi
pospeπile uporabo svojih izdelkov na
velikem in vse bolj donosnem izobraæevalnem podroËju. V tem smislu
namreË prav upoπtevani didaktiËnopsiholoπki vidiki uporabe nekega
informacijsko-telekomunikacijskega
izdelka prinaπajo danes obenem primerjalno prednost pred drugimi, ki
svojo pozornost πe vedno namenjajo
izkljuËno tehnoloπkim reπitvam pri izdelavi in prodaji. Ali z drugimi bese-

NA SLIKI Z LEVE PROTI DESNI: MATEJ STRAHOVNIK, JUSRI DE VRIES,
SOPREDSEDUJO»I KONFERENCE, IN ROBI OKORN.
dami: ni veË dovolj samo proizvajati
in prodajati nek tehnoloπko dognan
izdelek, ampak je treba dejanske in
tudi potencialne uporabnike obenem
usposobiti za delo z njim, kar dolgoroËno zagotavlja tudi ugodne prodajne rezultate.

»LOVEK BO VEDNO NAD
TEHNOLOGIJO
V kontekstu poudarjanja pomena
didaktiËno-psiholoπkih vidikov je bilo
seveda nadvse zanimivo tudi veËkrat
in na razliËne naËine izpostavljeno
spoznanje o pomenu Ëloveπkega
dejavnika nad tehnoloπkim. Zaradi
naglega razvoja tehnologije se je
namreË dolgo Ëasa izkrivljeno ustvarjal
vtis o vsemogoËnosti tehnologije, ki
bo sËasoma nadomestila ljudi. UËitelje
pri uËenju oziroma izobraæevanju, zaposlene na njihovih delovnih mestih.
Namesto tega se danes tehnologija,
navkljub svojim nesporno πtevilnim
prednostim, postopoma uveljavlja
predvsem kot Ëlovekov uËni oziroma
delovni pripomoËek, kar tudi je in
ostaja. Prav navedeno in veËkrat poudarjeno spoznanje, ki bo seveda
aktualno in pomembno vplivalo tudi
na samo oblikovanje prihodnjih svetovnih informacijskih in telekomunikacijskih trendov, pa v obdobju
omreænih povezav sproæa tudi drugo,
na konferenci nikakor ne prezrto in
celo nasprotno vse bolj razπirjeno spoznanje o poslediËni globalni omejenosti dometa samih informacijskih
avtocest zaradi preprostega in preveËkrat spregledanega dejstva, da omreæja
in povezave v njem tkejo ljudje in ne
tehnologija. Tako se konËno izpostavlja æe veËkrat poudarjeno, da medosebne, pristne in popolne Ëloveπke
komunikacije ne bo nikdar moË ustrezno tehnoloπko nadomestiti, jo pa
tehnologija lahko v marsiËem olajπa in
pribliæa njenim uporabnikom v pomenu premagovanja razdalj. Uspeh
nadaljnjega razvoja vsakrπnih aktivnosti na daljavo v vseh primerih, torej
tudi v tistem, ki zadeva izobraæevanje
v okviru elektrogospodarstva, je potemtakem predvsem odvisen od tega,
koliko in kako zadovoljivo bomo obvladali tehnologijo in jo pribliæali
uporabnikom ter jo na izobraæevalnem podroËju znali uporabiti v skladu
s sposobnostmi in potrebami slehernega uËeËega posameznika. To je obenem tudi najpomembnejπe sporoËilo
konference, ki mora najti svoje mesto

tudi v strategijah izobraæevanja, ki ga
naËrtujemo v elektrogospodarstvu.
VeË kot dvesto hkratnih predavanj,
predstavitev in demonstracij v Ëasu
konference je seveda onemogoËalo, da
bi si skupaj s sodelavcem ogledala prav
vse. Znaπla sva se tako, da sva si za
ogled izbrala predvsem tista podroËja,
na katerih sama strokovno delujeva, in
nato primerjala spoznanja med seboj,
pa tudi z drugimi udeleæenci konference. To ni bilo teæko, saj je bilo med
njimi kar nekaj starih znancev in partnerjev iz πtevilnih skupnih mednarodnih projektov, kot npr. Angleæinja Alison Hudson in njen someπËan Quentin Whitlock, KanadËan
Jusri van de Vries, pa Belgijec Mathy
Vanbuel, obenem pa sva navezala
stike s πtevilnimi drugimi udeleæenci
in tudi z razstavljavci strojne in programske opreme, torej z vsemi, ki se
ubadajo s podobnimi razvojnimi
problemi, razvijajo vsak svoje izobraæevalne pristope in izraæajo æeljo po
skupnem preverjanju in izmenjavi
izkuπenj. V pravem pravcatem jezikovnem Babilonu Hotela Interkontinental se je namreË naπel Ëas tudi za
neformalne stike in sreËanja, pri
Ëemer je bilo zlasti æivahno prav v
veËernih urah, ko so se konferenËna
vrata za tisti dan zaprla. Na ta naËin so
se v Ëasu odvijanja konference formal-

no in tudi neformalno oblikovale πtevilne razvojne perspektive, ki jih je
spodbudila navedena prireditev. Prav
vsa sreËanja pa so obenem pripomogla
tudi k pridobitvi izkuπenj, do katerih
so se dokopali najrazvitejπi, in hkrati
opozorila na pasti, ki se jim sami pri
svojem vsakdanjem delu razvojno lahko izognemo. Æe zgolj iz teh razlogov
se je bilo letoπnje On-line Educe vredno udeleæiti. Hkrati pa kaæe poudariti,
da se glede na predstavljeno in videno
na tokratni konferenci ob vsem
spoπtovanju do prispevkov drugih
nimamo Ëesa sramovati, ko se primerjamo z njimi. Tudi najrazvitejπi se
namreË podobno kakor mi sami ukvarjajo s problemi umestitve tehnologije v izobraæevalni proces, oblikovanjem uËinkovitejπih izobraæevalnih
in nasploh uËnih pristopov, modularnim strukturiranjem uËnih predmetnikov in temu primerno izdelanimi
πtudijskimi gradivi za izobraæevanje na
daljavo. Zavoljo teh razlogov bi veljalo
na prihodnji konferenci On-line
Educa 2000 predstaviti tudi kaj svojega, saj znanje imamo, to zmoremo in
ne nazadnje imamo brez laæne skromnosti tudi sami kaj pokazati drugim.

MATEJ STRAHOVNIK
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danaπnjem dodobra omreæenem
svetu je za varnost, zasebnost in
skrivnost svojih raËunalniπkih podatkov odgovoren tudi uporabnik sam.
Omenil sem æe, da omreæni skrbniki
poskuπajo prepreËevati vdore v raËunalnike svojih varovancev tako, da
nameπËajo varnostne streænike (firewalls) oziroma vdorobrane. Ti temeljijo na namenski strojni ali programski opremi, ki ﬂpreseja« prihajajoËe internetne pakete in s tem
prepuπËa samo doloËen del vhodnega podatkovnega toka v krajevno
omreæje podjetja. Poleg tega skrbniki
upravljajo naπa uporabniπka imena
in gesla, s katerimi imamo dostop do
sluæbenega interneta, ter skrbijo za
delujoË e-poπtni sistem in uËinkovit
dostop do svetovnega spleta. Po
drugi strani pa ima tudi vesten skrbnik dela Ëez glavo in ne more biti
pozoren na vse dogajanje v krajevnem omreæju, zlasti pa ne na dogajanje v naπem raËunalniku. Tega najlaæe spremljamo sami, zato ni odveË,
Ëe si ogledamo temeljna pravila za
samozaπËito.
1) »e uporabljamo za dostop do
interneta poleg sluæbenega omreæja
tudi modemske povezave Ëez komercialnega dobavitelja interneta, preverimo, ali dobavitelj vzdræuje dobre
vdorobrane in se hitro odziva na pritoæbe o nepooblaπËeni uporabi naπega e-poπtnega nabiralnika in o prejemanju nenavadnih e-pisem.
2) Uporabljajmo taka uporabniπka
gesla za e-poπto in za modemsko prikljuËitev, ki jih drugi dejansko teæko
uganejo. Seveda bomo morebitnim
vdiralcem πe najbolj pomagali, Ëe bomo listiËe s svojimi imeni in gesli
puπËali na mizi oziroma jih lepili na
rob naπega monitorja. »e raËunal-

niπki sistem dopuπËa, mora biti geslo
sestavljeno iz najmanj desetih znakov, med katerimi so tako Ërke kot
tudi πtevilke. Jasno je, da so gesla
tem varnejπa, Ëim bolj nakljuËna zaporedja znakov vsebujejo. Res pa je,
da si taka gesla tudi teæje zapomnimo.
3) ObËasno zamenjajmo uporabniπko geslo, Ëeprav je sredi delovnega
vrveæa to teæko. Z uporabo nakljuËnih znakov v geslih se kolikor toliko
obvarujemo pred priloænostnimi
krajami, kar pa nas ne varuje pred
naËrtnimi in mnoæiËnimi krajami
gesel v podjetju ali pri dobavitelju
interneta, ki jih naËrtujejo poklicni
krekerji.
4) V domaËi in sluæbeni raËunalnik
si namestimo osebni vdorobran oziroma program za prepreËevanje vdorov Ëez internet. Nekateri od nas
imamo dostop do sluæbenega krajevnega omreæja tudi od doma, kar pomeni, da je vstopna toËka do podatkov podjetja lahko tudi domaËi
raËunalnik. ©tevilni lastniki omreæenih PCjev se ne zavedajo, da imajo
lahko drugi uporabniki interneta v
doloËenih okoliπËinah dostop do njihovega raËunalnika, saj je internet
dvosmerna podatkovna povezava.
»e se omejimo na samostojne raËunalnike zunaj vdorobrana podjetja,
so najbolj ogroæeni raËunalniki s stalno internetno povezavo po kabelskem modemu ali pa prilagojevalniku DSL, ki imajo statiËni naslov
IP. Malo manj so v nevarnosti uporabniki klicnih modemskih povezav
Ëez telefonsko omreæje, ker se jim
naslov IP spreminja, kljub temu pa
so tudi oni tarËe krekerjev.
Dobri osebni vdorobrani, kot sta
BlackICE Defender (http://www.

zanimivosti
networkice.com/) in ConSeal Private Desktop (http://www.signal9.
com/), varujejo tehniËno nepodkovanega uporabnika pred najbolj pogostimi vdori krekerjev in zaπËito samodejno prilagajajo stopnji nevarnosti iz interneta. Vdorobran bi
tako moral prepreËevati skrivno nameπËanje ﬂtrojanskih konjev« v naπ
raËunalnik, s katerimi lahko zlikovec
celo z druge celine bere, spreminja
ali briπe naπe datoteke in spreminja
nastavitve operacijskega sistema. V
osebno oroæarno sodijo seveda tudi
dobri programi za odkrivanje in odpravljanje virusov, zlasti taki, ki
viruse odkrivajo æe med prenosom iz
interneta k nam - v datotekah, priloæenih e-pismom (attachments).
Med najbolj znane programe sodijo,
denimo, VirusScan in WebScanX
druæbe Network Associates, Symantecov program Norton AntiVirus,
cepilnik F-Secure Anti-Virus izdelovalca Data Fellows, izdelek AntiVirus podjetja Dr Solomon's in
Sophosov razkuæilnik SWEEP.
5) »e uporabljamo obËasni dostop
do interneta prek modema, vsake
toliko Ëasa preglejmo Ëas in trajanje
vseh naπih povezav, Ëe nam to dobavitelj omogoËa. Tako bomo najhitreje ugotovili, ali nam je kdo ukradel dostopovno geslo in deska na
naπe stroπke.
6) Kadar poπiljamo pomembne podatke, kot je πtevilka naπe kreditne
kartice, ali pa govorimo o koËljivih
osebnih ali poslovnih zadevah, obvezno uporabljajmo tajnopisne postopke za πifriranje vsebine spletnih
strani in e-pisem. S temi postopki
lahko e-sporoËila tudi digitalno podpisujemo, s Ëimer prepreËujemo zlorabo naπe istovetnosti. Tudi za epoπto imamo na voljo πtevilne tajnopisne izdelke za πiroki trg, med
katere sodi priljubljeni izdelek PGP
(Pretty Good Privacy - http://
www.pgpi.org/). Izjemno pomembno je, da svojega uporabniπkega imena in gesla nikoli ne povemo po telefonu ali poπljemo po e-poπti, niti takrat ne, ko bi zanj domnevno prosil
naπ dobavitelj interneta. Naπega
gesla naj namreË ne bi smel poznati
niti dobavitelj; ta naj bi imel moænost geslo izbrisati, ne pa tudi prebrati.

DAVID PAHOR
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HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
(http://www.hep.hr/)
Spoznali smo æe πtevilne energetske kraje iz vsega sveta, zato se spodobi,
da se ozremo tudi malce bliæe, po naπih sosedih. Hrvatska
Elektroprivreda (HEP) je druæba, ki se ukvarja s πtevilnimi dejavnostmi
na podroËju elektriËne energije, kar se lepo vidi v glavnih povezavah na
vrhu strani: Organizacija, Proizvodnja, Prenos, Distribucija, Finance,
Razvoj, Ekologija in Novice. Druæba HEP se æe na glavni strani
pohvali, da je prvo hrvaπko podjetje, ki je dobilo mednarodno oceno o
investicijsko-kreditni sposobnosti, kar naj bi ji omogoËalo dostop do
svetovnega trga kapitala. Za slovenskega energetika je vsekakor
zanimiva tudi HEPova stran o jedrski elektrarni Krπko
(http://www.hep.hr/cro/htmls/proizv/pro_ne.html), medtem ko na
straneh z novicami najdemo tudi bliænjico do elektronske izdaje glasila
ﬂVjesnik HEP-a«. Ta vsebuje uvodnik, intervjuje, novice in πtevilne
Ëlanke, med katerimi najdemo tudi prispevek o novi hrvaπko-madæarski
energetski povezavi.

KORKANKAMUNOVE MUMIJE
(http://members.aol.com/mumifyddog)
Ko sem pred kratkim pripravljal Ëlanek o starem Egiptu, sem odkril
Ëudovito spletiπËe o mumijah, ki je likovno lepo opremljeno in je s
poljudnim besedilom namenjeno tudi otrokom. V spletiπËu nam prijazni
vodnik Korkankamun razlaga, zakaj in kako so EgipËani izdelovali
mumije, kakπne so bile maske in sarkofagi, ki so sodili k obvezni opremi
mumije, in kako je potekal pogrebni sprevod. »e ste kdaj razmiπljali, da
bi svojega prijaznega πefa ovekoveËili z mumificiranjem, je obisk tega
kraja vsekakor prvi korak na poti do πefove veËnosti.

Velika Britanija in Norveπka se
dogovarjata o πeststo kilometrov dolgi
podvodni elektriËni povezavi z
zmogljivostjo 800 megavatov, ki naj bi
zagotavljala izmenjavo elektriËne energije
med dræavama. Britansko podjetje
National Grid, monopolni uporabnik
britanskega elektriËnega omreæja, se je æe
dogovorilo z norveπko druæbo Statnett in
proizvajalcem energije Norsk Hydro za
temeljite raziskave, ki naj bi pomagale
uresniËiti ta projekt. Skandinavske dræave
izmenjajo z NemËijo trenutno veË kot 600
megavatov elektriËne energije po kablu.
Baltiπki kabel iz ©vedske je zaËel delovati
leta 1994, iz Danske pa leta 1996.
Norveπka naËrtuje poleg kabla do Velike
Britanije πe zgraditev daljnovodnih kablov
do NemËije in Nizozemske.

NEM»IJA

VEDNO BLIÆE REFORMI
DAVKA NA OKOLJE
Nemπka vlada je pred kratkim sprejela
drugo stopnjo ekoloπkega davka, ki
predvideva postopno zviπevanje davËnih
stopenj na mineralna olja in elektriËno
energijo do leta 2003. Del zbranih sredstev
bodo namenili pospeπevanju pridobivanja
energije iz obnovljivih virov. Zakon bodo
poskuπali izpeljati v πtirih korakih.
Elektrarne na zemeljski plin bodo na
pobudo zelenih v naslednjih desetih letih
oprostili davka na mineralna olja, pod
pogojem, da delujejo najmanj s 57-odstotno
zmogljivostjo, Ëeprav trenutno nobena
izmed njih ne dosega veË kot 57,5-odstotne
zmogljivosti. Kogeneracijski objekti, ki
proizvedejo v enem letu iz primarne
energije najmanj 70 odstotkov toplotne in
elektriËne energije, pa bodo oproπËeni tega
davka æe v prvi stopnji reforme. Takπni
reπitvi so zagovorniki toplotne energije
nasprotovali, zato so sklenili kompromis:
davka bodo oproπËene le tiste plinske
elektrarne, ki bodo zaËele obratovati med
letoma 2000 in 2003. Oba naËina
pridobivanja energije imata svoje prednosti
in slabosti. Kogeneracijski objekti po eni
strani manj onesnaæujejo okolje z
ogljikovim dioksidom, poleg tega pa imajo
tudi viπjo stopnjo storilnosti kot
termoelektrarne.
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Raziskovalec
poti,
kjer ni poti

Vladimir Habjan, programer
na Elesu, je ljubitelj gora æe od
malih nog. OËe, ki je bil vodnik
po poteh slovenskih gora, ga je
kot otroka veËkrat vzel s seboj v
hribe in ga tako navduπil, da so
mu gore πe danes na prvem
mestu.
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o dolgoletno
raziskovanje gora je privedlo do
tega, da je letos izdal svojo prvo
knjigo z naslovom Manj znane
poti slovenskih gora. Aprila so v
prednaroËilu takoj prodali prvih
petsto knjig, poleti je bil vodnik
na drugem mestu med najbolj
prodajanimi knjigami v knjigarni
Konzorcij in na sedmem mestu po
prodaji v celotni Sloveniji. Ker je
bila redna naklada obËutno
prenizka, bodo vodnik kmalu
ponatisnili.
O sebi pravi, da je deloholik, saj si
vedno najde kakπno zaposlitev
oziroma nove izzive. NajveË Ëasa
posveti gorniπtvu. Zadnjih deset
let je aktiven v planinski
organizaciji, kjer je opravil je veË
teËajev, med njimi teËaj za
gorskega straæarja, dve planinski
πoli, teËaj za planinskega vodnika,
alpinistiËno πolo, pridruæil pa se je
tudi Gorski reπevalni sluæbi in
tabornikom. Svoje znanje o

portret leta: Tonka Zadnikar
slovenskih gorah in gorniπtvu je
pred nekaj leti zaËel prenaπati πe
na druge ljubitelje gora. Kot
inπtruktor na mnogih teËajih uËi
osnov, ki so potrebne za dobrega
gornika. ﬂSpoznal sem, da ljudje
pravzaprav zelo malo vedo o
gorniπtvu, zato posveËam veliko
pozornosti vzgojni dejavnosti in v
tem okviru organiziram tudi
lastne teËaje o plezanju,
varovanju, opremi, ki je potrebna
zato, in ne nazadnje o obnaπanju
v gorah,« pravi. Njegove teËajnike
boste torej videli s Ëelado na glavi
in z opremo za plezanje, saj meni,
da je ustrezna oprema
najpomembnejπi dejavnik pri
varnosti v gorah. ﬂPo navadi se
primerno obleËejo, ko pa je treba
uporabiti nekatere tehnike, pa so
mrzli,« med smehom opisuje
neizkuπene gornike. Po njegovi
zaslugi je postal vodniπki odsek
Planinskega Druπtva Ljubljana
Matica med najbolj dejavnimi v
Planinski zvezi Slovenije. Æe πest
let je naËelnik tega odseka in
okrog sebe je ustvaril dobro ekipo,
ki bo nadaljevala njegovo delo.
Pravi namreË, da bo nekatere
dejavnosti zaËel poËasi opuπËati in
se bolj posvetil pisanju knjig.
Knjiga Manj znane poti
slovenskih gora je plod izkuπenj,
ki jih je Vladimir Habjan
pridobival dolga leta. ﬂVedno sem
rad hodil v hribe in odkrival nove
zvrsti gorniπtva. Najprej sem se
odpravil v gore le poleti in po
markiranih poteh, potem pa mi to
ni bilo veË dovolj, zato sem zaËel
iskati razna brezpotja. V gore sem
se odpravil tudi pozimi, zaËel sem
turno smuËati in plezati po
zaledenelih slapovih,« opisuje
Vladimir. K temu pa dodaja, da
mora Ëlovek poznati svoje
zmoænosti in postopoma razvijati
zahtevnejπe aktivnost. Sam je to
upoπteval in bil zaradi tega
malokrat v nevarnosti, Ëeprav se je
velikokrat podal na zahtevne in
nevarne poti. ﬂEnkrat sva se s
prijateljem odpravila na pot, o
kateri sva imela pomanjkljive
podatke. Znaπla sva se na
poboËju, od koder nisva mogla ne
naprej ne nazaj, temnilo se je æe,
midva pa sva bila æe brez vode.
Situacija sicer ni bila brezizhodna,
morala bi paË nekje bivakirati, Ëe
bi se hotela vrniti po isti poti, in

malo bi naju zeblo. No, potem
sva le naπla izhod - priπla sva na
rob stene in se po vrvi spustila do
osamljenega macesna in potem
naprej do vznoæja stene ter se
vrnila v temi,« opisuje.
Vendarle pa so gore za neizkuπene
ljudi polne pasti in nevarnosti,
zato v knjigi na veË mestih
opozarja na teæave, na katere
lahko gorniki naletijo na poti
oziroma brezpotju. V svojem
dolgoletnem gorniπtvu je namreË
spoznal, da manjka na podroËju
brezpotij vodnik, ki bi ljubiteljem
natanËno in preprosto pokazal
poti, ki jih πe ne poznajo. Na
zaloæbi Sidarta, kjer izdajajo razne
vodnike, so bil sprva skeptiËni
glede njegovega predloga o
brezpotjih, vendar pa je odziv
pokazal drugaËe. ﬂLjudje mi
piπejo, poπiljajo sporoËila po
elektronski poπti in hvalijo
vodnik, ker je tako napisan, da
najdejo cilj brez veËjih teæav.«
NajveË teæav je imel pri izbiranju
ciljev, ki jih je ogromno, zato se je
omejil na cilje, ki πe niso bilo
objavljeni, Ëe pa æe, pa jih pelje do
njih po drugi poti, poleg tega pa
je upoπteval tudi teritorialno
razporeditev. Po teæavnosti je
poskuπal najti za vsakogar nekaj,
Ëeprav so to zahtevnejπe ture, πe
posebno tiste, ki sodijo k sklopu
alpinistiËnih tur.
Uspeh vodnika je velika potrditev,
zato ima v naËrtu πe dve knjigi.
Najprej je to zbornik planinskih
spisov Henrika Tume, iz katerih
je Ërpal informacije æe za ta
vodnik. ﬂKer knjiga verjetno ne
bo tako træno uspeπna, je zaloæba
Tuma poslala na ministrstvo za
kulturo proπnjo za subvencijo, ki
so ji ugodili.« Sedaj sodeluje s
SAZU-jem in z drugimi
poznavalci del Tume in dela
selekcijo. S Sidarto pa se ponovno
dogovarja za nov vodnik, ki ﬂne
bo nadaljevanje prejπnjega«, je
skrivnosten. Poleg vsega najde Ëas
πe za fotografijo - njegove
upodobitve narave ste lahko
veËkrat videli na naslovnici
Naπega stika - veliko piπe za razne
revije in Ëasopise in πe vedno
raziskuje ter iπËe nova brezpotja.

SIMONA BANDUR

Maratonka
in Ëlanica
kluba
trmastih

ﬂDelo in telesna aktivnost sta
tesno povezana. »e je Ëlovek v
dobri fiziËni kondiciji, laæje dela
in s tem tudi laæje prebrodi
psihiËne napore in strese.« Tako
meni Tonka Zadnikar, vodja
kadrovske sluæbe v Elektro
Ljubljana in letoπnja dobitnica
naziva ©portnica leta 1999 v
Elektro Ljubljana.

n

jej πport ne
pomaga le prebroditi
vsakodnevnih napetosti, ampak jo
je popeljal v najveËja svetovna
mesta, kjer se je udeleæila
maratonov. Ko je pretekla prvi
kilometer, je bila zelo vesela, sedaj
pa je 42 kilometrov in 195
metrov æe pravilo v njenem
æivljenju. In kako je zaËela? Pri dr.
Ruglju - pa ne kot pacientka!
Ko je konËala Visoko πolo za
socialno delo, je spoznala, da
nima dovolj znanja za delo z
ljudmi, πe posebej s tistimi, ki so
na nek naËin marginalizirani.
Tako je kot terapevtka zaËela
sodelovati v skupini pri dr.
Ruglju, ki je znan po zdravljenju
alkoholikov. ﬂRugelj je zahteval,
da terapevti sodelujemo pri vseh
aktivnosti zdravljenja, saj smo jim
bili tako za zgled. Hodili smo na
izlete, v hribe, pisali obnove knjig
in veliko tekli. Rugelj je namreË
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menil, da je tek sredstvo, da se
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portret leta: Vladimir Habjan

portret leta: Edvard Berginc
poglobiπ sam vase. Pri teku si sam
s sabo in imaπ Ëas za razmislek,«
razlaga Tonka Zadnikar. Tek in
sam naËin æivljenja s πportom ji je
postal vπeË, zato je tako
nadaljevala tudi po tem, ko je po
dveh letih dela zapustila Rugljevo
skupino.
Zdaj dela æe 21 let pri Elektro
Ljubljana in πe vedno zelo rada
teËe. ﬂKo zaËutiπ, da ti tek ni veË
napor, da ne Ëutiπ veË boleËin,
πele takrat zaËneπ res uæivati v
njem. Vidiπ stvari okrog sebe in to
mi je najbolj vπeË.« Med tekom pa
ne opazuje le narave in pokrajine
pri nas, ampak je doæivela tudi
utrip najlepπih mest po svetu.
Vsako leto se udeleæi katerega
izmed svetovnih maratonov, tako
da je pretekla æe Atene, New
York, Berlin, Egipt, Lizbono,
Dunaj in πe mnoga druga mesta.
Ni ji pomemben rezultat, ampak
ji veË pomeni doæivetje tega
spektakla. Maratonov se namreË
udeleæi veË deset tisoË ljudi, kljub
mnoæici tekaËev in πe veËjemu
πtevilu gledalcev pa je po besedah
Tonke vse zelo dobro
organizirano. VeËer pred tekom
imajo ﬂpaπta party«, v Ëasu
maratona potekajo razni sejmi s
πportno opremo, ob poti, kjer
teËejo, pa igrajo razliËni orkestri,
ki spodbujajo tekaËe. ﬂTo je neko
posebno vzduπje, vso mesto æivi v
duhu teka,« navduπeno
pripoveduje. Poleg tega pa zelo
uæiva v samem ogledovanju mesta,
ki ga sicer verjetno ne bi doæivela
na tak naËin.
TeËi 42 kilometrov je vse prej kot
malenkost. ﬂZelo pomembna je
sploπna fiziËna aktivnost, ki jo je
treba vzdræevati vso leto, bolj
intenzivno pa treniram tri mesece
pred maratonom, ko teËem
pribliæno petkrat na teden po
petnajst do dvajset kilometrov.«
Trenutno ima mesec dni premora,
potem pa se spet namerava po
malem zaËeti pripravljati na nove
podvige. Pri treningu tudi pazi na
prehrano. Izogiba se maπËobam in
uæiva bolj hrano, ki vsebuje veliko
hidratov, æeleza ter spije veliko
tekoËine. Kaj pa krize med
tekom? Tonka pravi, da teËe
poËasi, saj nima tekmovalnega
duha, zato pri teku ne Ëuti
boleËin (razen kakπnega æulja), je
68 pa najhuje med 30 in 35

kilometri, ko vsak tekaË doæivlja
nek prehod. ﬂZdi se ti, da teËeπ z
istim tempom, vendar si bistveno
poËasnejπi, to pa zato, ker si
porabil glikogen iz miπic in zaËne
telo Ërpati energijo iz maπËobe.«
Kljub vsemu pa pripravljenost πe
ni dovolj, tek moraπ vzeti kot del
æivljenja.
Njeno uspeπnost lahko pripiπemo
tudi temu, da je Ëlanica Kluba
trmastih. To ni πala, tak klub res
obstaja. Sedeæ imajo na Visokem
in skupaj organizirajo razne teke.
Deset ﬂtrmastih«, med njimi tudi
Tonka, se je udeleæilo
tisoËkilometrskega teka po mejah
Belgije. Vsak je moral preteËi
pribliæno sto kilometrov, pri
Ëemer so se seveda izmenjavali.
Take izzive ima Tonka zelo rada
in letos jo je eden pripeljal celo na
Himalajo, na viπino 5.554
metrov, kjer je znana razgledna
toËka Kala Patar. ﬂSpoznala sem
Ëisto drugaËen naËin æivljenja,
drugo kulturo, skratka, svojstven
svet.«
Zelo rada dela z ljudmi in njen
moto je, da je treba v vsakem
Ëloveku najti nekaj pozitivnega.
To je eden izmed naËinov dela
socialnih delavcev, ki ji zelo
pomaga tudi na delovnem mestu,
kjer je vedno v stiku z ljudmi.
Moto uresniËuje tudi kot zimska
oskrbnica planinskega doma na
Kriπki gori, kjer zadnji dve leti
skrbi za kar najboljπe poËutje
obiskovalcev. ﬂKoËa smo ljudje.
Gostom æelim ponuditi Ëim veË,
poskrbeti za njihovo dobro
poËutje, pri Ëemer je najbolj
pomembna prijazna beseda,«
pravi. Najprej je delala kot
oskrbnica v Mihovem domu,
pozneje pa πe na Golici. Njene
koËe so bile znane po dobri
postreæbi - zelo rada namreË tudi
kuha - in prijaznosti. Tako je za
delo na Golici veË let zapovrstjo
prejela naziv najprijetnejπega
planinskega domovanja.
Ob vsem tem se zdi doseæek
πportnice leta, ki ga je dosegla æe
tretjiË, πe najmanjπi doseæek, je pa
kljub temu pomemben, Ëeprav
sama skromno pravi, da tega ne bi
rada obeπala na velik zvon.

SIMONA BANDUR

Vsaka
kapljica
morja
skriva
skrivnost
oceana

V Elektro Primorski so na dopis,
da bi nam posredovali vsaj eno
ime, ki med njihovimi delavci
izstopa iz ﬂsivega povpreËja«,
predlagali, da bi se pogovorili z
Edvardom Bergincem iz Nove
Gorice. To smo tudi storili in se
prepriËali, da moæ res krepko
presega omenjeni kriterij, saj se
ukvarja s skrivnostnimi pojavi
onkraj obiËajnega razmiπljanja,
razumevanja in Ëutenja.

k

er nismo poklicani,
da bi o tem razsojali po strokovni
plati, oceno prepuπËamo
raziskovalcem tovrstnih podroËij in
kritiËnemu duhu bralcev. Res pa
je, da smo se v pogovoru z
Edvardom dokopali do nekaterih
koristnih spoznanj. Priznamo, da
nam je bilo tesno pri srcu, ko smo
se konec novembra v poznem
popoldnevu vzpenjali po visokem
stopniπËu v zadnje nadstropje
enega od sivih ﬂruskih blokov« v
neposredni bliæini novogoriπkega
hotela Park. Po krajπem
obotavljanju smo pozvonili in pred
nami se je pojavil nasmejan obraz
v osebi Edvarda Berginca.
Prijazno nas je sprejel in nas
pospremil skozi lepo opremljeno
stanovanje v delovni kabinet s
kopico skrivnostnih predmetov in
simbolov. Ti so pod vplivom
Ëarobnih zvokov vzhodnjaπke
glasbe in kadila za odpravo
nezaæelenih vplivov πe bolj zbujali

naπo radovednost.
Sedli smo se za mizo in beseda je
dala besedo. Edvard je v pogovoru
hitro sprostil naπo napetost in nam
skuπal vsaj nekoliko pribliæati
obzorje skrivnostnega duhovnega
sveta. Kmalu smo se poËutili tako
lepo, da nam je postalo æal, ker
smo imeli za pogovor na voljo le
eno uro. Na zastavljeno vpraπanje
je Edvard pojasnil, da je konËal
poklicno elektro πolo in je po
poklicu kvalificirani
elektroinπtalater. Zaposlen je
delniπki druæbi Elektro Primorska,
PE Gorica, in sicer kot vodja
skupine za prikljuËke v delovni
enoti prodaja.
Veliko bolj nas je zanimalo, s Ëim
se Edvard ukvarja na podroËju
duhovnega sveta. Povedal je, da si
je z intenzivnim izobraæevanjem in
usposabljanjem pridobil diplomo
reiki mojstra. S posebno
psihoterapevtsko metodo pri
ljudeh v stiski dosega pozitivne
uËinke, uËi pa jih tudi, kako naj si
sami pomagajo v raznih telesnih in
duπevnih tegobah. Poleg tega
obvlada πe veË drugih naËinov
pomoËi, kot so na primer
radiestezijsko odkrivanje πkodljivih
sevanj v prostoru, zdravljenje z
bioenergijo itd. Na tem podroËju
je usposobljena tudi njegova æena
Miranda, ki si je prav tako
pridobila diplomo reiki mojstra in
izvaja predvsem masaæo obraza. »e
imajo ljudje zakonske in druæinske
teæave, na njihovo æeljo pri terapiji
sodelujeta v dvoje.
- Kako deluje metoda reiki?
Edvard trdi, da je reiki univerzalna
æivljenjska energija, ki v naπi
notranjosti ustvarja harmonijo
med duhom in telesom. ﬂDa ga v
popolnosti razumemo, ga je treba
æiveti v vsakem trenutku. Ko se
mu prepustimo, nam pomaga
razkriti vse vzroke, ki nas ovirajo v
naπem æivljenju in smo jim sami
dovolili, da so priπli v naπo zavest
in podzavest preko napaËne vzgoje,
vpliva okolja in drugih dejavnikov.
Reiki vodi h globoki sprostitvi,
sproπËa in odstranjuje energetske
blokade, dovaja vitalno energijo v
telo, odvaja strupe iz telesa in
dviguje vibracijo telesa.«
- Kako se odraæajo moteËi vplivi?
ﬂOmenil bi predvsem naπe misli,
Ëustva in lastnosti, kot so na
primer jeza, sovraπtvo, zamere,

agresija, alergija, strahovi, dvomi,
æalost, nemir in podobno. VeËina
ljudi se v tem obdobju ﬂbojuje« s
samim seboj, nekateri so celo
ﬂizgubljeni«, nimajo cilja,
razoËarani so nad æivljenjem, ne
vidijo smisla, zakaj in za koga bi πe
æiveli.«
- V kakπni obliki se pojavljajo
posledice πkodljivih sevanj v
stanovanju? ﬂTo se kaæe predvsem
pri glavobolih, prebavnih motnjah,
napetostih, zbujanju okoli druge,
tretje ali Ëetrte ure ponoËi itd. »e
se kdo ne æeli posvetovati z
radiestezistom, bioenergetikom ali
reiki mojstrom, naj vsaj opazuje,
kako se v sobi obnaπajo njihovi
hiπni ljubljenci, na primer maËek
ali pes. Tudi na ta naËin lahko
odkrivamo dobra in slaba mesta v
prostoru. Predvsem pa je
pomembno, da se ljudje nauËimo
prisluhniti svoji notranjosti.«
- In kakπna je reπitev za omenjene
teæave? ﬂLjudje v telesni in duπevni
stiski iπËejo pomoË in razumevanje
za teæave pri soËloveku. Pri tem je
moæno v zaupnem pogovoru z
obojestranskim sodelovanjem
odkriti moteËe vzroke, napaËne
vzorce obnaπanja in probleme
uËinkovito reπiti z metodo reiki.
Pri tem delu pogostokrat
uporabljam naslednjo misel: NihËe
se v tem svetu ne more svobodno
razvijati in doseËi polnost æivljenja,
ne da bi Ëutil, da ga razume vsaj
en Ëlovek. Kdor naj bi jasno
spoznal samega sebe, se mora
odpreti nekomu, ki ga svobodno
izbere in mu tudi zaupa.«
Ob koncu pogovora je Edvard
vsem bralcem Naπega stika zaæelel
v letu 2000 miru, zdravja, ljubezni
in izpolnitve æelja. Ko smo se
vraËali domov, nas je spremljala
misel, da je najlepπe darilo, ki ga
more Ëlovek prejeti - odkrit in
zaupen pogovor s prijateljem. Prav
tako je v nas odmevala tudi misel,
ki jo je Edvard posebej poudaril,
da bi se ljudje morali nauËiti
prisluhniti svoji notranjosti.

MIRO JAKOMIN
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najprej je zdravje

rekreacija

PREHRANJEVANJE

IN TELOVADBA

Telovadba od nas terja doloËen fiziËen napor, med katerim
izgorevajo kalorije. Zato je od primerne hrane in pijaËe v veliki
meri tudi odvisno, kako uspeπno boste premagovali velike telesne
napore.

»

e v naslednjih urah naËrtujete naporno telovadbo, so najprimernejπa
vrsta hrane ogljikovi hidrati. Hitro
se prebavijo in absorbirajo ter zagotavljajo neposredno in lahko uporabno zalogo energije. Med telesno
dejavnostjo se prebava upoËasni. Kri
se iz æelodca in Ërevesja preusmeri v
miπice. »e bo od zadnjega obroka
minila manj kot ura, se lahko med
telovadbo zaradi hrane, ki je πe v
æelodcu, pojavi slabost. »e ste laËni
ali Ëe niste jedli æe veË kot pet ur, se
izogibajte naporni telesni dejavnosti,
ker vas lahko doletijo boleËine zaradi
lakote. Najprimernejπi Ëas za obrok
je pribliæno tri ure pred telovadbo.

POPIJTE DOVOLJ IN
ZAGOTOVITE URAVNOTEÆENO
PREHRANO
Pred telesnimi dejavnostmi morate
dovolj popiti, da boste nadomestili z

POMEN
OGLJIKOVIH
HIDRATOV
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znojem izgubljeno vodo. »e ste aktivni dalj kot 45 minut naenkrat,
boste mogoËe potrebovali pijaËo πe
vmes, zlasti v vroËem vremenu, ko se
bolj potite. Da se boste izognili dehidraciji, popijte pol ure do eno uro
pred zaËetkom vadbe kozarec ali dva
vode. Tako si boste zagotovili dovolj
tekoËine. »e imate po 30 do 45
minutah odmor, izrabite priloænost
in popijte πe nekaj vode. »e pa sodelujete pri πportu, kjer je potrebna
nenehna aktivnost, daljπa od ene ure
- na primer na dolgem teniπkem tekmovanju ali πportnih igrah - pijte
manjπe koliËine vode v rednih razmikih. ObËutek æeje ni zanesljiv kazalec tega, koliko tekoËine ste izgubili. Zato se navadite na redno pitje
med vsako dolgotrajnejπo telesno dejavnostjo, tudi Ëe niste æejni. Sicer pa
takoj, ko vadbo konËate, popijte πe
malo, zlasti Ëe ste se moËno znojili.
Kot æe reËeno, je najboljπa pijaËa voda, Ëeprav imamo danes na trgu tudi

veliko tako imenovanih πportnih pijaË. Za omenjene napitke ni nobenih
trdnih dokazov, da ti pripravki pozitivno vplivajo na telesno sposobnost,
Ëeprav lahko nekatere pijaËe s sladkorjem πportnikom zagotovijo primerno raven glukoze pri vzdræljivostnih dejavnostih, ki trajajo dve
uri ali veË. Za vsakdanje telesne dejavnosti pa niso potrebne. Prav tako
je bolje, da se izogibamo pijaË, ki
vsebujejo kofein (Ëaj, kava in kole),
diuretiËno snov, ki pospeπuje nastajanje seËa in lahko povzroËa dehidracijo.
Bolj kot ste aktivni, veË kalorij bi
morali zauæiti. Uravnoteæena prehrana bo zadovoljila vse telesne potrebe
po vitaminih, rudninah in drugih
hranilih. Marsikdo zmotno misli, da
je treba ob rednem πportnem ali telovadnem udejstvovanju za zadovoljitev poveËanih energijskih potreb
jemati prehranske dodatke. Vendar
dodatki ne pospeπujejo okrevanja po
poπkodbah in obiËajno ne vplivajo
na sploπno kondicijo. Sol v tabletah
je potrebna le redko, tudi pri ljudeh,
ki so intenzivno telesno aktivni dolgo Ëasa, ter v zelo vroËem in vlaænem
okolju. »eprav z znojenjem izgubljamo tudi sol, lahko telo izgubo soli
odtehta s tem, da jo manj izloËi v
seËu. »e dodatki soli niso res potrebni, je bolje, da tablet soli ne uæivate,
saj lahko povzroËijo krËe. Skratka,
zlato pravilo prehranjevanja pred in
po vadbi je precej podobno pravilu
zdrave prehrane, pri Ëemer veljajo
vsa naËela uravnoteæenosti in zmernosti.

POVZETO PO VELIKEM DRUÆINSKEM VODNIKU
ZA ZDRAVO ÆIVLJENJE

Glikogen (vrsta πkroba) je shranjen v miπicah.
Med telesno dejavnostjo se spreminja v
glukozo in tako zagotavlja energijo. Mnogi
poklicni πportniki poveËujejo svoje glikogenske
in s tem energijske zaloge s kopiËenjem
ogljikovih hidratov. Najprej zaloge glikogena
izpraznijo z intenzivnim treningom, nato pa
tri dni pred tekmovanjem uæivajo veliko
ogljikovih hidratov, ki so bogati s πkrobom.
Med hrano z veliko ogljikovih hidratov sodijo
predvsem krompir, testenine, stroËnice in æita.

GORNI©TVO
NA PRAGU
NOVEGA
TISO»LETJA

V

dobrih dvesto letih se je gorniπtvo
iz posamiËnega obiska pastirja, lovca,
iskalca rude, zemljemerca in zeliπËarja
razvilo v svetovni pojav. Mnogim danes pomeni obisk gora telesno in duπevno sprostitev, stik z naravo pa æivljenjsko potrebo.
Sprva se je Ëlovek gora bal in jih povezoval z verskimi Ëustvi. Kasneje se je
zaËel koristnosti narave vedno bolj zavedati, tako da je gore raziskoval zaradi æivljenjske potrebe. Pastirji so odkrivali paπnike, izdelovali sir, iskali
izgubljeno drobnico, lovci so zalezovali divjad, rudosledci so iskali sol in
rude, zemljemerci merili viπine in
risali reliefe, zeliπËarji stikali za zdravilnimi zeliπËi. Izobraæenci so bili tisti,
ki so mistiËno pojmovanje gora vse
bolj zavraËali in zaËeli gore odkrivati
tudi obiskovalcem. Vedno veË umetnikov je gore doæivljalo tudi estetsko,
do njih oblikovalo Ëustven odnos in s
tem burilo radovednost.
V osemnajstem stoletju, imenovanem

tudi klasiËna doba alpinizma, se je
zaËelo zlato obdobje pristopanja na
evropske vrhove in ostale celine. Leta
1865 je bil opravljen prvi pristop na
Matterhorn, leta 1786 na Mont
Blanc, najviπjo goro Evrope, 1829 na
Ararat in 1874 Elbrus v Aziji, 1897 na
Aconcaguo v Juæni Ameriki, 1889 na
Kilimandæaro in 1899 Mt. Kenyo v
Afriki. Doba modernega alpinizma je
bila kronana s preplezanimi tako
imenovanimi ﬂTremi zadnjimi problemi Alp« - severno steno Matterhorna, Grandes Jorasses in Eigerja. Po
drugi vojni so se alpinistiËni cilji preselili v najviπja gorstva. Leta 1950 so se
povzpeli na prvi osemtisoËak v Himalaji - Anapurno, leta 1953 na najviπjo
goro sveta Mount Everest. Sledili so
pristopi na vse ostale osemtisoËake
(vseh je 14). V zadnjem obdobju so se
v alpinizmu pojavile teænje po plezanju himalajskih sten (ne samo po
pristopanju po najlaæjih smereh na
vrhove), po prostem ponavljanju skrajno teækih tehniËnih smeri, po zimskih ponovitvah, plezanju lednih
slapov, solo. V Himalaji so skromne
ﬂæepne« odprave nadomestile mnoæiËne in poËasne odprave, vse veË je solo
prvenstvenih vzponov na alpski naËin,
brez dodatnega kisika, spustov s smuËmi, boardi, padali, zmaji idr. Izreden
turistiËni razvoj po drugi svetovni vojni je spodbudil tudi razvoj gorniπtva,
gorate dræave so se vse bolj odpirale,
dræavne meje so vedno manjπa ovira.
Gorniπtvo kot oblika rekreacije se
danes kaæe v vse veËji mnoæiËnosti, ki
ima za posledico gradnjo planinskih
koË, nadelavo in obnovo markiranih
poti, bogato izdajo gorniπke literature,
revij, zemljevidov idr.
Slovenci smo bili v razvoju gorniπtva

od samih zaËetkov pomembno prisotni. Prvi je k temu z vrsto plezalnimi
vzponi prispeval Valentin StaniË, prvi
slovenski alpinist (med drugim je bil
1799 leta kot drugi na Grossglocknerju, le dan za prvopristopniki). Vrsta skupin in posameznikov je odmevno zaznamovalo zaËetni razvoj slovenskega gorniπtva, naπtejmo le nekatere:
ﬂGorsko druπtvo Triglavski prijatelji«,
France Kadilnik, Piparji, Julius Kugy,
Henrik Tuma, Johannes Frischauf,
Fran Kocbek in Drenovci. KlasiËna
doba slovenskega alpinizma je bila v
Ëasu med obema vojnama. Vrsto preplezanih sten, ki so jih izvedli plezalci
Turistovskega kluba Skala, kjer sta
imela najvidnejπi vlogi Klement Jug in
Joæa »op, je spodbudila tudi narodna
zavest. Slovenska alpinistika po drugi
vojni je dobila svetovne znaËilnosti,
gorniπtvo je postanlo naËin æivljenja.
Danes se v Sloveniji lahko med drugim pohvalimo z eno najvidnejπih
vlog v svetovnem alpinizmu, z veË kot
sto let staro in najbolj mnoæiËno planinsko organizacijo ter prav toliko
staro planinsko revijo.
Kaj nas Ëaka v prihodnosti, kam gredo
sodobni gorniπki trendi, kakπen bo
gornik tretjega tisoËletja? Stresno æivljenje povezano z malo gibanja nas æe
zdaj spodbuja k izletom v naravo. Za
spoznavanje sebe in duhovno bogatenje bosta gorski svet in neokrnjena
narava vedno bolj pomembna, saj
nam nudita izredne moænosti za
gibanje, raziskovanje, opazovanje in
doæivljanje. Sodobni gornik si æe danes iπËe nove izzive. Markirane poti,
kamor ga je slovenska planinska organizacija dolga desetletja vabila, danes
ne zadoπËajo veË. Gornik novega
tisoËletja bo vedno bolj mnoæiËno posegal po zahtevnejπih ciljih in aktivnostih - kot so nadelane plezalne poti
(ferate), brezpotja, laæje plezarije, zimske gore, turno smuËanje. Tudi plezalne smeri, ki so dolgo Ëasa veljala le
za domeno alpinistov, si bodo v
spremstvu vodika privoπËili tudi ﬂnavadni planinci«. Slovenskemu gorniku
meje ne bodo veË v oviro, vedno bolj
bo posegal po ciljih v Centralnih Alpah in se podajal na trekinge tudi v
gorstva drugih celin. Sodobni alpinizem in gorniπtvo odkrivata najbolj
skrite in oddaljene predele gora, s Ëimer se poveËuje vloga varovanja narave, ki dobiva svetovne razseænosti tudi
za gorski svet.

VLADIMIR HABJAN
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novoletna nagradna kriæanka
Bliæa se najdaljπa noË, ko bomo zakoraËili v leto 2000. Da bi se Ëim sreËnejπe zaËelo,
smo vam znova pripravili nagradno kriæanko s sedmimi lepimi nagradami,
ki pa naj za zdaj ostanejo πe skrivnost. Zaupamo vam le, da se splaËa potruditi.
Reπitve s pripisom nagradna kriæanka poπljite na naslov uredniπtva najpozneje do 17. januarja.
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