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2 Leto 2004 med boljπimi
Letoπnje leto si bomo v elektrogospodarstvu zapomnili po dobrih
poslovnih rezultatih, saj je veËina elektroenergetskih podjetij do-
segla in celo presegla v zaËetku leta zastavljene rezultate ter do-
bre poslovne odloËitve kronala tudi s precejπnjim dobiËkom. Letos
pridobljena sredstva pa bodo zelo prav priπla v naslednjih letih,
saj se v energetiki zaËenja obdobje velikih investicij.

22 Novi minister pozna energetiko
Z izvolitvijo nove vlade se resor energetike po πtirih letih vraËa
na Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi magister elektrotehni-
ke Andrej Vizjak. Na svoji predstavitvi pred imenovanjem je med
drugim poudaril, da bo na podroËju energetike πe naprej v ospre-
dju skrb za varno in zanesljivo oskrbo slovenskih odjemalcev ter
da bi za boljπe delovanje trga in konkurenËnosti morali usposobi-
ti vsaj dva domaËa celovita ponudnika elektriËne energije.

24 Odprla se je Pandorina skrinjica!
Kot je pojasnil mag. Djordje Æebeljan, direktor Direktorata za
energijo, se bodo v naslednjem obdobju najveË ukvarjali z inve-
sticijami v elektroenergetske proizvodne objekte, uËinkovito rabo
energije, spodbujanjem soproizvodnje toplote in elektrike ter al-
ternativnih virov. Obseg njihovih del in nalog se tudi po preseli-
tvi energetike na gospodarsko ministrstvo v bistvu ne bo menjal.

52 Devetdeset uspeπnih let Elektra Maribor
Na slavnostni prireditvi ob 90-letnici Elektra Maribor je gospo-
darski minister Andrej Vizjak menil, da je moralo biti to podje-
tje zelo strokovno, prilagodljivo in spretno, da je lahko ves ta Ëas
ohranilo kakovostne storitve do porabnikov. Glede usmeritev Mi-
nistrstva za gospodarstvo pa je poudaril predvsem pomen dolgo-
roËne zagotovitve varne in zanesljive oskrbe z elektriËno energijo.

58 V priËakovanju pomanjkanja energije
Po napovedih strokovnjakov naj bi zaradi hitro razvijajoËih se
trgov Kitajske in jugovzhodne Azije v naslednjih 25 letih potre-
bovali kar za 80 odstotkov veË energije. Poraba energije naraπËa
tudi v Evropi in Sloveniji, zato se pred vso svetovno javnost za-
stavlja vpraπanje, kako zadostiti vsem potrebam ob Ëim manjπem
obremenjevanju okolja. O tem in podobnih temah so razpravljali
Ëlani mednarodnega zdruæenja πtudentov elektrotehnike, raËu-
nalniπtva, matematike in fizike, ki so v Ljubljani organizirali
πtirinajstdnevno delavnico na temo Pomanjkanje energije 
v Evropi.

64 Privatizacija - reπitev ali poguba
V Sloveniji se privatizacija elektroenergetskega sektorja dejansko
πe ni niti zaËela, Ëeprav je ta vpraπanja urejal æe energetski za-
kon iz leta 1999. Doslej je bilo æe kar nekaj zamisli o lastninje-
nju dræavnih podjetij, do uresniËitve katerih pa pozneje ni pri-
πlo. Ker gre za pomembno in obËutljivo gospodarsko panogo, pre-
vidnost ni odveË, Ëeprav bo ob Ëedalje veËjem odpiranju energet-
skega trga treba enkrat ugrizniti tudi v to jabolko.

58
52
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»ar luËi
PrazniËni december bi bil zagotovo veliko
manj prazniËen, Ëe nas ne bi na vsakem ko-
raku, na sprehodu po mestnih ulicah, naku-
povalnih srediπËih in tudi doma spremljalo
na milijone drobnih luËk. Vsaka, πe tako bo-
gata okrasitev, bi namreË brez magiËnega
uËinka luËi in igre svetlobe precej zbledela, z
njo pa tudi Ëar, ki ga prinaπajo hladne in
dolge zimske noËi. Sploh bi brez umetne sve-
tlobe naπe æivljenje bilo precej drugaËno in
verjetno tudi manj veselo, Ëe v druæbo umet-
ne svetlobe priπtejemo πe soj sveË, pa zagoto-
vo tudi veliko manj romantiËno. Svetloba
ima v teh dneh tudi drug, πe poseben pomen,
saj napoveduje nekaj lepega in obetajoËega
ali povedano z drugimi besedami, tisto vsaj
na simboliËni ravni boljπo in svetlejπo prihod-
nost, ki si jo ob slovesu od starega in ob pri-
Ëakovanju novega leta vsi potihoma æelimo.
Pozitiven prispevek nas elektroenergetikov pri
teh priËakovanjih je mogoËe velikokrat pov-
sem neopazen, morda celo veliko bolj, kot bi
si glede na dejansko vlogo in pomen v druæbi
æeleli in zasluæili. In vendar je ravno ta neo-
paznost hkrati tudi najboljπe potrdilo, da
smo vendarle dobro delali. Tako lahko tudi
letos z veseljem znova zapiπemo, da nam je
uspelo odjemalcem Ëez vse leto zagotoviti za-
nesljivo in kakovostno oskrbo z elektriËno
energijo, dvigniti raven kakovosti naπih stori-
tev, po vseh podjetjih zaËeti in dokonËati ne-
kaj pomembnih investicij, okrepiti naπ stro-
kovni ugled v tujini in na sploπno zadeve pe-
ljati tako, da se lahko ob koncu iztekajoËega
se leta prav v vseh podjetjih pohvalimo s
spodbudnimi poslovnimi rezultati, ki tudi
nam obetajo tisto æeleno svetlejπo prihodnost. 
Naj se ob koncu leta vsem lepim æeljam, ki
jih prejemate te dni, pridruæimo tudi mi. To-
krat s sposojenim verzom Zorana Predina.
Naj v letu, ki prihaja, vaπ angel sreËe ne bo
nikoli laËen in bos.
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letom, ki se izteka, smo
lahko v slovenskem elek-
trogospodarstvu zelo za-
dovoljni, saj so vsa po-

djetja uresniËila zastavljene na-
Ërte in bodo dosegla tudi ugodne
poslovne izide, kar pred napove-
danim novim investicijskim ci-
klom pomeni obetajoËe temelje za
prihodnost. ©e pomembneje pa
je, da tudi letos ni bilo teæav pri
oskrbi porabnikov in so vsi Ëleni
v sistemu uspeπno prispevali k
uresniËitvi temeljnega poslanstva
slovenskega elektrogospodarstva
- zagotovitvi kakovostne in nemo-
tene oskrbe odjemalcev z elek-
triËno energijo. DrugaËe pa je bi-
lo po posameznih podjetjih tudi v
letu 2004 dokaj pestro, nekaj
najzanimivejπih dogodkov pa
smo skuπali strniti v celoletni pre-
gled, ki je pred vami. 

Okrepljena mednarodna
dejavnost Elesa
in vrsta jubilejev
Leto 2004 se je za Elektro-Sloveni-
jo in tudi slovenska distribucij-
ska podjetja sicer zaËelo manj
spodbudno, saj je vlada sprejela
sklep o zavrnitvi predloga Agen-
cije za energijo o nujnem zviπa-
nju omreænine in njeni zaËasni
zamrznitvi, ki pa je ostala v ve-
ljavi tudi v drugi polovici leta in
bo veljala vsaj πe v zaËetku nove-
ga. S tem je bilo podjetjem po-
sredno povedano, da gospodar-
ske razmere v dræavi oËitno πe ne
dopuπËajo, da bi v naπi panogi v

celoti uveljavili sicer deklarirane
træne zakonitosti ter da se bodo
za uresniËitev vseh naËrtov mo-
rala znajti paË po svoje. V nada-
ljevanju leta so se nato razmere
vsaj za Eles na sreËo toliko spre-
menile (poveËanje porabe in pre-
tokov, prednosti, ki jih prinaπa
vkljuËitev v mehanizem CBT), da
mu je z dodatno racionalizacijo
poslovanja in okrepitvijo drugih
dejavnosti vendarle finanËno
zgodbo uspelo obrniti na pozitiv-
no stran in bo po besedah direk-
torja mag. Vekoslava Koroπca
poslovno leto 2004 konËal z do-
bro milijardo dobiËka. DrugaËe
pa je s staliπËa krepitve preno-
snega omreæja, kot tistega vital-
nega dela elektroenergetskega
oæilja, pomembno, da je Elesu le-
ta 2004 uspelo izpeljati tudi glav-
nino naËrtovanih investicijskih
del, dokonËana je bila razπiritev
transformacije 400/110 kV v RTP
DivaËa, sklenjen je bil osrednji
del prenove 110 kV RTP Kidri-
Ëevo, ki se bo nadaljevala πe na-
slednje leto, zaËele so se priprave
na posodobitev 110/20 kV RTP
Koper, postavljeni so temelji za
zaËetek graditve kljuËne poveza-
ve za sklenitev 110 kV ljubljan-
ske zanke na relaciji TE-TOL-
Polje-BeriËevo in tudi zelo po-
membnega 400 kV daljnovoda
BeriËevo-Krπko. Nadaljevala so
se prizadevanja za zgraditev
dveh novih 400 kV povezav s so-
sednjima dræavama, in sicer Cir-
kovce-Pince ter Okroglo-Udine,

pri Ëemer je Elesu v sodelovanju
z italijanskim operaterjem pre-
nosnega omreæja uspelo dobiti ce-
lo del denarja iz evropskih inve-
sticijskih skladov. Prav tako je
bilo opravljenih tudi vrsta drugih
manjπih posodobitev prenosne
opreme, celotna vsota, ki jo je
Eles namenil za naloæbe v poso-
dobitev prenosnega omreæja, pa
je leta 2004 dosegla okrog pet mi-
lijard tolarjev.
Leta 2004 oziroma πe posebej po
vstopu Slovenije v Evropsko uni-
jo se je πe dodatno okrepilo zani-
manje za mednarodno delovanje
Elesa, katerega ugled v svetovnih
strokovnih krogih πe naraπËa.
Tako je bilo med drugim v orga-
nizaciji Elesa 19. in 20. aprila v
Ljubljani dvodnevno mednarod-
no zasedanje πtudijske delovne
skupine B2.12 za nadzemne vode
in daljnovodne vodnike, v zaËet-
ku julija je Eles obiskala petËlan-
ska srbska delegacija, ki jo je vo-
dil srbski minister za rudarstvo
in energetiko mag. Radimir Nau-
mov, nekaj dni pozneje pa πe se-
demËlanska delegacija Hrvaπke-
ga elektrogospodarstva s predsed-
nikom uprave HEP Ivanom Mar-
vakom. V zaËetku septembra je
Eles gostil 4. mednarodno posve-
tovanje delovnih skupin unije za
koordinacijo prenosa elektriËne
energije, ki se ga je udeleæilo 74
uglednih strokovnjakov iz vseh
evropskih dræav, 18. novembra
pa se je v Ljubljani seπel πe izvr-
πni odbor regionalne organizacije
Sudel, pri Ëemer so poleg razpra-
ve o aktualnih elektroenergetskih
vpraπanjih proslavili tudi πtiride-
stletnico delovanja te organizaci-
je, katere ustanovni sestanek je
bil ravno v Ljubljani. Med po-
membnejπimi mednarodnimi do-
godki v letu 2004 gre poudariti πe
ustanovni sestanek slovenske
sekcije strokovnega zdruæenja
Eurelectric, ki je bila 1. junija, in
na kateri so za predsednika izvo-
lili direktorja Elesa mag. Veko-
slava Koroπca, za podpredsedni-
ka pa direktorja Savskih elek-
trarn Draga Polaka. V posebno
Ëast in priznanje dolgoletnemu
strokovnemu delu Elesovih stro-
kovnjakov pa gre πteti uspeπno
resinhronizacijo dveh con UC-
TE, ki je bila opravljena 10. ok-
tobra. Veliko zaslug za uresniËi-
tev tega pomembnega projekta,
ki pomeni nastanek trga z letno
porabo okrog 2.300 TWh in 450

ETO 2004 MED
BOLJ©IMI
L

Tudi za letos velja, da je slovensko elektrogos-
podarstvo znova potrdilo visoko strokovno us-
posobljenost in ohranilo primerljivost s sistemi
v drugih evropskih dræavah. Izboljπanje uËin-
kovitosti se kaæe v poveËevanju proizvodnje ob
uvajanju sodobnejπih tehnologij in hkratnem
zmanjπevanju πtevila zaposlenih.

Z
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milijoni porabnikov, gre namreË
ravno Elesovim predstavnikom,
ki so sprva vodili tehniËni komite
Romunija-Bolgarija in pozneje
tudi sopredsedovali skupini od-
govorni za izpeljavo same resin-
hronizacije.
Sicer pa bi lahko leto 2004 ozna-
Ëili tudi kot leto velikih jubilejev,
saj je poleg æe omenjene πtiridese-
tletnice Sudela Eles letos zazna-
moval πe tridesetletnico sinhrone-
ga obratovanja z Evropo in osem-
desetletnico prenosne dejavnosti.

Pri SENG-u zaËeli
graditi najveËjo elektrarno
doslej
V Novi Gorici so Soπke elektrar-
ne zaËele poslovno leto z novim
centrom vodenja, s pomoËjo ka-
terega bolj ekonomiËno izkori-
πËajo vodni potencial SoËe, raz-
porejajo moËi po elektrarnah, da
je ta kar najbolj skladna z vo-
znim redom centra vodenja HSE,
in zagotavljajo ustrezno sekun-
darno regulacijo. Poleg te naloæ-
be, ki je bila konËana æe leto prej
in je v popolnosti prevzela svojo
nalogo letos, so zaposleni na
SENG-u najveË letoπnjega Ëasa
namenili svoji dosedanji najveËji
naloæbi Ërpalni elektrarni AvËe.
Konec junija so svetniki obËine
Kanal sprejeli lokacijski naËrt za
175 MW »HE AvËe, pozneje so se
odgovorni iz SENG-a z obËino
dogovorili tudi o obveznostih do
lokalne skupnosti in jim je tako
uspelo dobiti gradbeno dovolje-

nje za objekt tik pred septembr-
sko slovesnostjo na Kanalskem
vrhu. Na njej je mag. Anton Rop
kot predsednik vlade slavnostno
poloæil temeljni kamen za to elek-
trarno. Tako bomo v πtirih letih
dobili prvo veËjo Ërpalno elek-
trarno pri nas z letno proizvod-
njo 426 GWh, predvsem v Ëasu
visokih cen elektriËne energije.
Elektrarna bo pomenila tehnolo-
πki napredek za elektroenerget-
ski sistem in bo prispevala k nje-
govi veËji varnosti in stabilnosti s
proizvodnjo vrπne energije. V za-
Ëetku septembra so Soπke elek-
trarne predstavile πe eno gradbi-
πËe, res da veliko manjπe, in sicer
MHE Kanomljica, ki jo gradijo
skupaj z Ministrstvom za kultu-
ro, saj jim bodo kot jez pri tem
objektu sluæile Kanomeljske
klavæe, ki so zaπËiten kulturni
spomenik. Predzadnji mesec leta
pa so se na Soπkih elektrarnah
znotraj hiπe spomnili na minulih
dvajset let obratovanja HE Sol-
kana .

V TE©-u naËrtujejo 
nov velik blok
V πoπtanjski termoelektrarni so v
zaËetku maja zaËeli enomeseËni
remont tretjega 75 MW bloka, ki
so ga temeljito obnovili po petih
letih. Poudarek del je bil na pro-
blematiËnih ventilih, turbinskih
ohiπjih in vgradnji meπalnih ko-
lektorjev na kotlih. Glede na dol-
goroËne cilje TE©, ki so usmerje-
ni predvsem v poveËanje zmoglji-

3

V RTP Laπko je bila 8. oktobra prilo-
ænostna slovesnost, s katero je Eles za-
znamoval visok jubilej - osemdesetlet-
nico prenosne dejavnosti. Leta 1924 je
bil namreË zgrajen 77 kilometrov dolg
dvosistemski daljnovod od Fale do La-
πkega, s Ëimer je bil v Sloveniji in tudi
πirπe prviË omogoËen prenos elektriËne
energije na veËje razdalje. Na ta dan je
direktor Elesa mag. Vekoslav Koroπec v
Laπkem odprl tudi svojevrsten muzej
prenosne dejavnosti, ki je nastal iz
spoπtovanja in ljubezni zaposlenih v
EP Podlog do tradicije in za katerega
so eksponate zaposleni v tej enoti zbira-
li vrsto let. Iz vtisov v knjigi obiskoval-
cev je mogoËe razbrati, da je bilo delo
kljub pomanjkanju pravega muzejske-
ga strokovnega znanja odliËno oprav-
ljeno.To potrjuje tudi dejstvo, da naj
bi muzej v RTP Laπko v kratkem uvr-
stili na seznam slovenskih muzejev.

Foto Brane JanjiÊ
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vosti elektrarne, je bil to verjetno
zadnji remont trojke pred izte-
kom njene æivljenjske dobe. Za
remontom trojke so imeli πe eno-
meseËni remont prvega 30 MW
bloka. Poleg zahtevnih vzdræe-
valnih del so v ©oπtanju precej le-
toπnjega Ëasa namenili pripravi
razpisne dokumentacije za do-
graditev dveh plinskih enot po 42
MW k Ëetrtemu bloku. Sredi ok-
tobra je vodstvo elektrarne pod-
pisalo pogodbo z dobaviteljem
opreme Siemensom, ki ga je iz-
brala posebna komisija kot naju-
streznejπega ponudnika. Na po-
dlagi te pogodbe bo termoelek-
trarna v ©oπtanju spomladi 2007
proizvajala dodatnih 560 GWh
elektriËne energije. PredraËun-
ska vrednost naloæbe znaπa 6,9
milijarde tolarjev. Podobno kot v
drugih druæbah HSE sta tudi v
TE© nadzorni svet in skupπËina
sprejela dolgoroËni razvojni na-
Ërt elektrarne, ki predvideva na-
domestitev starih treh enot z no-
vo veËjo enoto.

TE-TOL pravi 
Ëas sklenila pogodbo 
za premog
Letoπnji dræavni proraËun je pre-
dvidel odprodajo deleæa dræave v
TE-TOL, kjer je le-ta 65-odstotni
lastnik. Predlog, da bi dræava za-
menjala deleæe v TE-TOL za de-
leæe Energetike v Geoplinu, kar
je bilo sprejemljivo tudi za mesto,
ki je njen 35-odstotni lastnik, za-

radi volitev do konca leta ni bil
uresniËen. So pa letos zaËeli v
Mostah uresniËevati novo triletno
pogodbo za dobavo premoga iz
novega indonezijskega premo-
govnika. S pogodbo so v TE-TOL
nadvse zadovoljni, saj so pred-
vsem prevozi pa tudi cena pre-
moga od sklenitve pogodbe pa do
danes krepko narasli. V zaËetku
leta so zaËeli v termoelektrarni
toplarni izdajati Megavat. ©tiri-
krat na leto æelijo s svojim glasi-
lom zaposlene in drugo javnost
izËrpno obveπËati, bogatiti in
sproπËati ter jih vsake tri mesece
popeljati skozi aktualna dogaja-
nja razvoja, izzive in æivljenje
TE-TOL. Vodstvo elektrarne je
spomladi na posebni tiskovni
konferenci πirπi javnosti predsta-
vilo vsebino desetletnega investi-
cijskega ciklusa. V njem ima naj-
pomembnejπe mesto prigradnja
plinske turbine z moËjo 70 MW k
drugemu bloku. Dokler pa te tur-
bine πe ne bo, bo treba vzdræeva-
ti stare enote. Letos spomladi in
poleti so opravili remonte vseh
treh blokov, in sicer loËeno po
kotlih in turboagregatih: najprej
kotel in turboagregat trojke, po-
tem turboagregat enke in zatem
πe turboagregat in kotel drugega
bloka. Avgusta pa so za nekaj dni
popolnoma zaustavili vse tri blo-
ke in opravili nujna vzdræevalna
dela na skupnih napravah. Kar
pet mesecev je letos stal turbo-
agregat prvega bloka, zaradi re-
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V RTP DivaËa je bil 26. februarja
opravljen napetostni preizkus novega
400/110 kV transformatorja, s Ëimer se
je zaËela zadnja faza enega Elesovih naj-
veËjih naloæbenih projektov v zadnjih le-
tih, ki se je z uspeπno opravljenimi testi-
ranji in obremenilnimi preizkusi vse na
novo nameπËene visokonapetostne in se-
kundarne opreme aprila tudi uradno
konËala. Uradno slavnostno odprtje nove
pridobitve, ki je bistveno izboljπala nape-
tostne razmere na Primorskem ter precej
poveËala zanesljivost napajanja tamkaj-
πnjih porabnikov, je bilo sredi septembra,
slavnostni govornik na odprtju pa je bil
tedanji minister za okolje, prostor in
energijo mag. Janez KopaË.

Osrednji naloæbeni projekt Dravskih elek-
trarn leta 2004 je bil nadaljevanje druge

faze prenove, ki se je januarja obetavno
zaËel s sinhronizacijo drugega prenovljene-
ga agregata v HE Oæbalt z omreæjem. Po-
zneje pa se je nekoliko zapletlo, saj je zara-
di KonËarjeve fltehniËne« inovacije pri iz-
delavi navitja statorja med preizkusnimi

zagoni zadnjega izmed treh agregatov HE
Vuhred priπlo do pregrevanja statorja. V

Vuhredu so zato morali zamenjati navitje
na æe montiranem statorju, vse skupaj pa

je pomenilo zamudo pri delih za dobra
dva meseca. »etrtega novembra so dela v

Vuhredu vendarle uspeπno konËali, na HE
Oæbalt pa naj bi jih konËali do konca fe-
bruarja 2005. Hkrati so se MariborËani

æe lotili novega prenovitvenega projekta, in
sicer temeljite obnove precej dotrajane HE

ZlatoliËje in spremljajoËih naprav, ki bo
stala dobrih 15 milijard tolarjev.

Foto Brane JanjiÊ
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vitalizacije in poveËanja moËi s
32 na 42 MW.

TEB s skladiπËem 
cenejπa
Prvi Ëlovek TE Brestanica je od
letoπnjega leta tudi vodja skupne-
ga podviga HSE na spodnji Savi.
Del njegovega dela v Brestanici
so prevzeli sodelavci, s katerimi
se je TEB okrepila v Ëasu gradnje
novih plinskih enot. Ti so imeli
kar najveË vajeti v rokah pri
majskem 19-dnevnem remontu
Ëetrtega 114 MW bloka. V tem
Ëasu je dobavitelj opreme, πvi-
carski Alstom, odpravil - πe med
garancijsko dobo, ki je bloku po-
tekla poleti - ugotovljene pomanj-
kljivosti. V prizadevanjih za Ëim
uËinkovitejπe obratovanje so se v
elektrarni letos lotili izdelave πtu-
dije za podzemno skladiπËe ze-
meljskega plina v bliænjem opu-
πËenem rudniku Senovo. Skladi-

πËe naj bi imelo 40 tisoË kubiËnih
metrov prostora, vanj bi skladi-
πËili za πest milijonov kubiËnih
metrov plina pod pritiskom 150
do 170 barov. Za skladiπËe so iz-
delali predinvesticijsko zasnovo.
S tem skladiπËem bi v TEB proi-
zvajali cenejπo elektriËno energi-
jo, ki bi pokrivala tudi konice.

»istilna naprava 
TET raste
TE Trbovlje je 36. leto svojega
obratovanja zaËela s poskusnim
kurjenjem prvih 40 ton lesne bio-
mase v razmerju 1:10 z zasav-
skim premogom. Na podlagi do-
brih rezultatov so nadaljevali
kurjenje te meπanice po konËa-
nem remontu. V prihodnje bi ra-
di deset odstotkov elektriËne
energije iz te elektrarne pridobili
s kurjenjem biomase. Od maja
naprej so v termoelektrarni pote-
kala fiziËna dela na 15,2 milijona

evrov vredni Ëistilni napravi. Za
to so dobro izkoristili poletni re-
mont, ko so zamenjali dimne ka-
nale, ki so bili namenjeni odvodu
dimnih plinov iz 125 MW enote v
dimnik. »e bodo dela na tem pro-
jektu πe naprej potekala skladno
z naËrti, bo Ëistilna naprava za-
Ëela obratovati sredi leta 2006.
Sicer je letoπnji πesttedenski re-
mont potekal v elektrarni brez
posebnosti. Zapletlo pa se je na
koncu, kmalu po zagonu bloka,
ko je ta æe obratoval in bil vklju-
Ëen v elektroenergetsko omreæje,
so se pojavile netesnosti pri dr-
snih obroËih generatorja. PuπËa-
nje vodika je narekovalo ponov-
no zaustavitev bloka. Napako so
odpravili poljski izvajalci remon-
tnih del v tedni dni. Zagotovo jim
je bila vsaj v delno uteho ustre-
zno pripravljena hrana - v skla-
du s smernicami dobre higienske
prakse -, ki jo od letos priprav-
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ljajo v TET-ovi posodobljeni ku-
hinji. Ob obilici vsakodnevnih
del jim v TET ni zmanjkalo volje
in æelje po izdelavi razvojnih na-
Ërtov termoelektrarne. Kot je vi-
deti, v TET ostaja premogovna
tehnologija tudi v prihodnje .

Za NEK prvo leto 
petletnega naËrta naloæb
NE Krπko je zaËela letoπnje leto
kot prvo leto petletnega izvedbe-
nega naËrta investicij v tehnolo-
πko posodabljanje objekta, ki je
izdelan na podlagi obratovalnih
izkuπenj, stalnega preverjanja in
ohranjanja stanja tehnologije do
zadnjega dneva obratovanja. Ta-
ko kot doslej bodo tudi v nasle-
dnjih petih letih vlagali v Krπkem
po 15 milijonov evrov na leto za
stalno posodabljanje objekta.

Med veËjimi posegi, ki Ëakajo
elektrarno, je zagotovo zamenja-
va reaktorske glave, predvsem
zaradi tveganosti materiala te
glave. Spomladi se je v Krπkem
zaËela zamenjava s hrvaπke stra-
ni. Po volitvah v sosednji dræavi
so zamenjali vodstvo HEP in na-
mesto Iva »oviËa in dr. Enca Ti-
relija sta bila imenovana mag.
Kaæimir VrankiÊ in Ante Despot,
oba nova Ëlana uprave HEP-a.
Kaæimir VrankiÊ je postal novi
predsednik nadzornega sveta
NEK. Novembra pa je HEP za-
menjal πe svojega Ëlana v upravi
NEK. Namesto dr. Vladimira Je-
laviÊa je bil imenovan Hrvoje
PerhariÊ, nekdanji tehniËni di-
rektor elektrarne. Glede na ve-
dno bolj polno zaËasno skladiπËe
NSRAO za ograjo NEK, je bil po-

6

Na sploπno zadovoljstvo
vseh je bila 10. oktobra po
trinajstih letih prekinitve iz
posebnega centra vodenja v
Zagrebu ponovno vzpostav-
ljena povezava dveh elek-
troenergetskih sinhronih
con. Pomembno vlogo pri
tem je imela skupina za
sinhronizacijo na Ëelu z
mag.Milanom Jevπenakom
iz Elesa (prvi z desne) in
mag.Ivico Toljanom iz
HEP-a (drugi z desne).

Agencija RAO je po prvi
prostorski konferenci no-

vembra v zaËetku decem-
bra razposlala po sloven-
skih obËinah povabilo k

sodelovanju pri umeπËanju
NSRA v prostor. ObËani

Dola so si v velikem πtevi-
lu ogledali Centralno skla-

diπËe za radioaktivne od-
padke v Brinju in se na

lastne oËi in uπesa prepri-
Ëali o varnosti tovrstnih

skladiπË in s tem povezano
podporo vodstvu obËine

Dol, ki se je med prvimi
zanimala za lokacijo tega

prepotrebnega skladiπËa.

Foto Minka Skubic

Foto Minka Skubic
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memben dogodek za elektrarno
aprila obravnavan in junija potr-
jen program razgradnje in odla-
ganja NSRAO in izrabljenega je-
drskega goriva na meddræavni
komisiji za NEK. Recenziran,
350 milijonov evrov vreden pro-
gram, sta pozneje potrdila tudi
slovenska vlada in pred nedav-
nim tudi hrvaπki sabor. Prven-
stveno je bil narejen kot podlaga
za zbiranje sredstev v sklad za
razgradnjo. Jeseni je bil, prehod-
no letos po petnajstih mesecih,
27-dnevni remont elektrarne. Od-
slej bo gorivni ciklus 18-meseËni.
Razen rednih remontnih del in
uvedbe okrog 30 tehnoloπkih no-
vosti, drugih posebnosti tokrat ni
bilo.

Æivahna vlaganja 
v distribucijska omreæja 
V zaËetku leta 2004 je mag. Janez
KopaË, minister za okolje, pro-
stor in energijo, izdal soglasje k
razvojnim naËrtom podjetij za
elektro prenos in distribucijo. V
distribuciji so v tem letu potekala
æivahna investicijska vlaganja,
usmerjena predvsem v obnovo in
gradnjo omreæij, ki naj bi dolgo-
roËno zagotovila πe kakovostnej-
πe obratovanje. Na tem podroËju
so bili pomembni tudi drugi cilji,
πe zlasti zadoπËanje potreb po
energiji, ugotavljanje nadome-
πËanja energentov, upoπtevanje
potreb, zahtev in drugih pose-
bnosti odjemalcev, poveËanje za-
nesljivosti obratovanja, dvig ka-
kovosti storitev in napetosti,
upoπtevanje okoljskih zahtev,

poveËanje zanesljivosti obratova-
nja itd. Cilji razvojnih naËrtov
distribucijskih podjetij so bili tu-
di leta 2004 usmerjeni v izpolni-
tev standardov kakovosti elektri-
Ëne energije. V ta namen so di-
stribucijska podjetja zaËela ra-
zvijati omreæja in sisteme, s kate-
rimi je mogoËe spremljati in vre-
dnotiti kakovost na najviπji zah-
tevani ravni.

Novi izzivi na trgu 
z elektriËno energijo
Sredino leta 2004 so v distribuci-
ji najbolj zaznamovale spremem-
be na podroËju tarifnega sistema,
ki jih uvajajo Novela energetske-
ga zakona, Uredba o tarifnem si-
stemu za prodajo elektriËne ener-
gije in Sklep o doloËitvi cen za do-
bavo elektriËne energije za gos-
podinjske odjemalce. S temi klju-
Ënimi dokumenti so se po 1. juli-
ju za vsa distribucijska podjetja
odprli veliki izzivi, predvsem
odnos do regulatorja, nova meto-
dologija doloËanja cen, uËinkovit
benchmarking, uskladitev krmil-
nih naprav odjemalcev z novimi
Ëasi VT/MT, obvladovanje veli-
kega πtevila novih upraviËenih
odjemalcev, obvladovanje novih
procedur na trgu elektriËne ener-
gije ter dopolnjevanje in izboljπe-
vanje storitev na trgu. Poleg tega
so se na trgu elektriËne energije
pojavili πe drugi momenti, kot so
uvoz in izvoz, cene na trgu, skle-
panje novih pogodb in drugo.
Omenjenim novostim in izzivom
so letos v vseh petih distribucij-
skih podjetjih namenili kar naj-

veËjo pozornost in na tem podro-
Ëju tudi praktiËno uresniËevali
vse zastavljene naloge. 

Kakovostni preskok 
na modro energijo
Med letoπnjimi novostmi v distri-
buciji posebej omenimo tudi pro-
jekt Modra energija. Gre za novo
blagovno znamko, ki jo je avgu-
sta zasnoval Holding Slovenske
elektrarne (HSE) v sodelovanju z
distribucijskimi podjetji. Modra
energija je elektriËna energija,
proizvedena iz obnovljivih in do
narave prijaznih virov. Pri njeni
proizvodnji se ne porabljajo dra-
gocena fosilna goriva, prav tako
pa ne obremenjuje okolja s toplo-
grednimi plini, πkodljivimi emisi-
jami ali radioktivnimi odpadki.
Ta energija prihaja iz slovenskih
hidroelektrarn in je v sodelova-
nju s HSE certificirana po stro-
gih okoljskih kriterijih mednaro-
dne orgnizacije RECS. V skladu s
temi standardi mora imeti vsaka
elektrarna tako imenovano ob-
novljivo deklaracijo, ki vsebuje
podrobne podatke o proizvedeni
energiji. Modra energija je po-
membna tako za hidroelelektrar-
ne in distribucijo, po drugi strani
pa tudi za odjemalce elektriËne
energije, ki lahko sami izberejo
oziroma doloËijo ekoloπko kako-
vost elektrike, ki jo uporabljajo,
in njen izvor.

Vse nared za ustanovitev
holdinga distribucije
V drugi polovici leta 2004 je pro-
jektna skupina za pripravo Hol-

7

Sredi septembra je na
Kanalskem Vrhu, kjer
bo bodoËe akumulacij-
sko jezero, predsednik

vlade mag. Anton Rop
poloæil temeljno ploπËo
za Ërpalno elektrarno

AvËe s 175 MW in 
letno proizvodnjo 426
GWh predvsem vrπne
energije. Konec leta so
zaËeli s pripravljalni-

mi deli in Ëez πtiri leta
bo naπ sistem bogatejπi

za najveËjo Ërpalno hi-
droelektrarno pri nas.

Foto Minka Skubic
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dinga slovenske distribucije pod
vodstvom mag. Andreja ©uπterπi-
Ëa uresniËila vse potrebne korake
za ustanovitev HSD. Pripravila
je poslovni strateπki naËrt HSD
in ga predstavila SDE Slovenije
in drugim poslovnim partnerjem.
Poleg tega je pripravila tudi usta-
novitveni akt in druge potrebne
podlage ter vse dokumente posre-
dovala vladi RS v nadaljnji po-
stopek. Kot so pred nedavnim
poudarili v vodstvu projektne
skupine, je najustreznejπi pre-
dlog za ustanovitev HSD tisti mo-
del, ki so ga pripravili v sodelova-
nju s strokovnimi ustanovami. S
tem konceptom, podprtim z
ustreznimi ekonomskimi in prav-
nimi πtudijami, se je strinjal tudi
SDE Slovenije in drugi vanj
vkljuËeni energetski sindikati po-
djetij. Res pa je, da je Ministr-
stvo za okolje, prostor in energi-
jo po predstavitvi poslovnega
strateπkega naËrta HSD podalo
predlog za drugaËno organizaci-
jo, in sicer v obliki javnega hol-
dinga, ki naj bi v tem okviru

vkljuËeval sistemskega operater-
ja. Vendar pa se projektna sku-
pina za pripravo HSD s predlo-
gom za ustanovitev javnega hol-
dinga ni strinjala. 

Dejavni tudi sveti delavcev
v distribuciji
Med letoπnje pomembne dogodke
v distribuciji sodi tudi jesensko
sreËanje predsednikov svetov de-
lavcev elektrodistribucijskih po-
djetij, ki je konec oktobra pote-
kalo v Kranju. Udeleæili so se ga
Veronika Fermevc-Ban (Elektro
Maribor), Sonja Doberπek (Elek-
tro Celje), Drago Papler (Elektro
Gorenjska), Klavdij »uk (Elek-
tro Primorska) in Mitja Fabjan
(Elektro Ljubljana). Majda Ko-
vaËiË je po pooblastilu uprave
podjetja Elektra Gorenjska
predstavila nekatere aktualne re-
organizacijske, kadrovske in
druge vidike delovanja. Predse-
dniki svetov delavcev pa so se v
nadaljevanju pogovarjali o uËin-
kovitosti svetov delavcev v distri-
bucijskih podjetjih, o poenotenju

in izmenjavi izkuπenj pri obliko-
vanju dogovorov pri soupravlja-
nju, o sodelovanju delavskih
predstavnikov v organih druæb, o
medsebojnem obveπËanju in sku-
pnih posvetovanjih, o izobraæe-
vanju in usposabljanju za uËin-
kovito opravljanje soupravljal-
skih funkcij itd. Na sreËanju so
udeleæenci izrazili interes, da bi
tudi v prihodnje nadaljevali tovr-
stna sreËanja, saj nedvomno so-
dijo med redke priloænosti za
izmenjavo mnenj in izkuπenj na
podroËju soupravljanja v elek-
trodistribuciji.

V SEL storili vse, 
kar je bilo v njihovi moËi
Kot je znano, so si v Savskih elek-
trarnah Ljubljana letos najveË
prizadevali za celovito uresniËi-
tev projekta obnove in dogradnje
HE Moste. Kljub neugodni refe-
rendumski odloËitvi veËine prebi-
valcev obËine Bled so v vodstvu
SEL πe naprej trdno prepriËani,
da je zastavljeni projekt v celovi-
ti vsebinski zasnovi dober. To

8

Foto Miro Jakomin

Leta 2004 so
tudi v distri-
buciji poteka-
le πtevilne de-
javnosti na
podroËju inve-
stiranja v
elektro omre-
æja. Minister
Janez KopaË
je jeseni s po-
loæitvijo te-
meljnega ka-
mna spodbu-
dil zaËetek
gradnje nove
RTP Litija.
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prepriËanje navsezadnje potrju-
jejo tudi rezultati raziskav, ki so
jih v novejπem Ëasu opravile πte-
vilne strokovne ustanove. Pred
kratkim je vodstvo SEL ponovno
opozorilo, da je nujno potreben
Ëim prejπnji zaËetek obnove in
doinπtalacije HE Moste, saj se v
delovanju zastarele primarne
opreme pojavljajo Ëedalje hujπe
teæave, ki ne obetajo niË dobrega.
Z informacijo o projektu sanacije
in doinπtalacije HE Moste in
s kritiËnim stanjem primarne
opreme na HE se je pred nedav-
nim seznanil tudi nadzorni svet
Savskih elektrarn Ljubljana in
vodstvu podjetja SEL naloæil, da
nadaljuje vse dejavnosti za ohra-
nitev energetske proizvodnje in
iskanje novih moænosti za izved-
bo omenjenega projekta. Poleg
omenjenega projekta so se letos v
Savskih elektrarnah Ljubljana
precej ukvarjali tudi z obnovo
HE Medvode in uresniËili velik
del zastavljenih nalog. Z uresni-
Ëitvijo tega projekta bosta oba
agregata obnovljena, moË bo po-

9

Foto Miro Jakomin

Foto Miro Jakomin
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Predstavniki
podjetja
Elektro Go-
renjska so
septembra
skupaj z mi-
nistrom za
okolje, pro-
stor in ener-
gijo odkrili
spominsko
ploπËo na
stavbi HE
Sava v Kra-
nju, kjer je
pred 110 leti
prva æarnica
v Kranju
razsvetlila
MajdiËev
mlin.

Med πtevilnimi dogodki na sin-
dikalnem podroËju je leta

2004 zelo odmeval tudi podpis
dveh aneksov h kolektivnim

pogodbam za elektrogospodar-
stvo in premogovniπtvo.
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veËana za 30 odstotkov, proizvo-
dnja se bo poveËala za 10 odstot-
kov, agregati iz HE bodo daljin-
sko vodeni. Sicer pa so v Savskih
elektrarnah Ljubljana v okviru
obnove obstojeËih HE tudi letos
veliko prispevali k varstvu okolja
in ne nazadnje tudi k poveËanju
proizvodnje zaradi poveËanih iz-
koristkov naprav. 

SDE izpolnil veËidel 
zadanih nalog
In s katerimi poglavitnimi dejav-
nostmi se je letos ukvarjal Sindi-
kat delavcev dejavnosti energeti-
ke Slovenije? SDE Slovenije je

dejavno sodeloval s projektno
skupino za pripravo Holdinga
slovenske distribucije. UresniËil
je vrsto nalog na podroËju uskla-
jevanja podjetniπkih kolektivnih
pogodb z novo delovno zakono-
dajo. Intenzivno si je prizadeval
za uveljavitev temeljne plaËne
politike, da bi zadræal dogovorje-
na razmerja med plaËami v elek-
trogospodarstvu in plaËami v Re-
publiki Sloveniji. Uspeπno se je
angaæiral v postopkih zunajso-
dne poravnave za tiste delavce
distribucijskih podjetij, ki so se
odloËili, da premalo izplaËane
plaËe vloæijo v notranji odkup
delnic. Sodeloval je pri sprejema-
nju novega energetskega zakona
in socialne partnerje opozoril na
potrebo po enakopravnem sode-
lovanju in rednem obveπËanju.
Pridruæil se je zahtevam indu-
strijskih sindikatov, ki so pod
okriljem ZSSS uresniËili veË
odmevnih akcij oziroma prote-
stov, s katerimi so pospeπili obno-
vo socialnega dialoga na panoæni
ravni. Na podlagi novega plaËne-
ga dogovora med socialnimi par-

tnerji je avgusta z ministrom Ja-
nezom KopaËem podpisal dva
aneksa h kolektivnim pogodbam
za elektrogospodarstvo in premo-
govniπtvo. Novembra je sodelo-
val na 2. strateπki konferenci
skupine Holdinga Slovenske
elektrarne, na kateri so predsta-
vili kakovostne poslovne progra-
me druæb, ki delujejo v okviru
Holdinga Slovenske elektrarne.
Poleg omenjenih dejavnosti je
SDE tudi letos precej sodeloval z
energetskimi sindikati Madæar-
ske, Avstrije, Slovaπke, »eπke,
Hrvaπke, Srbije in drugimi sindi-
kati. Sicer pa so sindikalisti pred-
stavili celovitejπi pregled leto-
πnjih dejavnosti na konferenci
SDE Slovenije, ki je potekala sre-
di decembra v Osilnici ob Kolpi. 

Brane JanjiÊ
Minka Skubic
Miro Jakomin
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Na jesenskem sreËanju predsednikov
svetov delavcev elektrodistribucijskih

podjetij so se v Kranju veliko pogovar-
jali o problemih, ki so v marsiËem

skupni vsem distribucijskim podjetjem.

Foto Miro Jakomin
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NOVEMBRSKA PORABA SPET POSKO»ILA

HIDROELEKTRARNE ©E NAPREJ S POLNO MO»JO

OB KONCU LETA VENDARLE DVOODSTOTNA RAST

Povpraπevanje po elektriËni energiji se je
predzadnji letoπnji mesec znova poveËalo, saj
je odjem iz prenosnega omreæja novembra do-
segel milijardo 79,2 milijona kilovatnih ur,
kar je bilo za 5,3 odstotka veË kakor v istem
Ëasu lani. Poraba je bila veËja pri obeh
spremljanih skupinah, saj so neposredni odje-
malci iz omreæja prevzeli 239,9 milijona kilo-
vatnih ur oziroma za dobre tri odstotke veË
kakor novembra lani, za πest odstotkov pa je
bil veËji tudi odjem distribucijskih podjetij, ki
so skupaj enajsti letoπnji mesec prevzeli 839,3
milijona kilovatnih ur. NajveËje povpraπeva-
nje po elektriki je bilo doseæeno 30. novem-
bra, ko je dnevni konzum dosegel 40.342
MWh, najmanj pa je bil elektroenergetski si-
stem obremenjen na prazniËni dan, to je 1.
novembra, ko je dnevna poraba znaπala le
27.141 MWh.

SodeË po podatki za prvih letoπnjih enajst me-
secev lahko ob koncu leta 2004 vendarle priËa-
kujemo dvoodstotno rast porabe na letni stop-
nji, saj je bilo do zaËetka decembra iz preno-
snega omreæja prevzetih æe 11 milijard 263,1
milijona kilovatnih ur elektriËne energije ozi-
roma za 219,2 milijona veË kakor v istem lan-
skem primerjalnem obdobju. Glede na to, da
je december tradicionalno tudi energetsko bolj
porabniπki mesec, bistvenega zniæanja letne
stopnje rasti ni priËakovati, kar z drugimi be-
sedami pomeni, da se dolgoroËne napovedi o
1,5- do 2-odstotni stopnji letne rasti porabe
Ëedalje bolj potrjujejo tudi v vsakdanji praksi.
Sicer pa proizvodni podatki za celotno enaj-
stmeseËno obdobje potrjujejo dobre meseËne
rezultate. Tako smo iz domaËih virov do za-
Ëetka decembra zagotovili æe 12 milijard
259,2 milijona kilovatnih ur elektriËne energi-
je, kar je bilo za 9,8 odstotka veË kakor v
istem Ëasu lani in tudi za 7,2 odstotka veË, ka-
kor je bilo sprva naËrtovano.

Kljub poveËanemu povpraπevanju novembra
ni bilo teæav z oskrbo z elektriËno energijo, saj
so precej nad priËakovanji obratovale tudi do-
maËe elektrarne, ki so skupaj v omreæje poslale
milijardo 207,2 milijona kilovatnih ur elek-
triËne energije in tako lanske primerjalne re-
zultate presegle za 17,4 odstotka. Dejansko do-
seæeni proizvodni rezultati so bili tudi za 7,5
odstotka nad priËakovanji, zapisanimi v leto-
πnji elektroenergetski bilanci. K tako dobrim
proizvodnim rezultatom so letos precej prispe-
vale ugodne hidroloπke razmere, saj je bilo v
koritih najveËjih slovenskih rek tudi novembra
veliko vode, tako da je prispevek hidroelek-
trarn k skupni proizvodni bilanci znaπal
340,3 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za
dobrih pet odstotkov nad lanskimi rezultati. 
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HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE

VBO©TANJU
INTENZIVNO PO
ZASTAVLJENEM
NA»RTU
Kako je leta 2004 potekala gradnja HE
Boπtanj? Kot je v prvi polovici decembra
pojasnil vodja gradnje Miran Ægajner, z in-
tenzivno gradnjo hidroelektrarne izpolnju-
jejo zastavljene cilje. ≈V zaËetku je bilo
mnogo vpraπanj, ali bo gradnja HE Boπ-
tanj potekala po zastavljenem terminskem
naËrtu. Dela na gradbiπËu pa dokazujejo,
da dosegamo vse zastavljene vmesne roke.√
Med letoπnjimi najpomembnejπimi deli na
gradbiπËu HE Boπtanj je omenil naslednje:
1. marca so konËali prvo prelivno polje,
15. maja so konËali gradbena dela v za-
dnjem petem prelivnem polju, 26. maja so
pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo
akumulacijskega bazena, 8. junija so zaËeli
gradnjo akumulacijskega bazena, 26. julija
so konËali gradnjo vseh treh pretoËnih
traktov agregatov, 20. septembra so zaËeli
montaæo segmentne zapornice z zaklopko v
prvem prelivnem polju, 8. oktobra so zgra-
dili gradbeni del strojnice do viπine æerja-
vove proge, 11. oktobra so zaËeli montaæo
æerjavove proge in nato montaæo mostnega
æerjava, 19. novembra so zaËeli montaæo
strehe na strojnici, 10. decembra pa so
opravili transport prvega predvodilnika iz
tovarne na gradbiπËe, nato pa je sledila
montaæa prve turbine.
Za dosego zastavljenih ciljev so bila potre-
bna tudi intenzivna gradbena dela in doba-
va turbinske, generatorske in hidromehan-
ske opreme, opravili pa so πe veË drugih
del. Do konca leta 2004 naj bi konËali πe
montaæo mostnega dvigala v strojnici za
transport veËjih delov opreme in izvedli
ustrezni prevzem dvigala ter opravili πe

nekatera druga dela. Pred kratkim so po-
krili tudi streho strojnice, da bodo lahko
pozimi v notranjosti nemoteno izvajali
montaæo turbinske, generatorske, elektro
in druge opreme.
≈OptimistiËno lahko gledamo tudi v priha-
jajoËe leto, saj so podpisane tudi vse po-
godbe za dobavo elektro opreme ter za
izvedbo montaæe vse dobavljene opreme.
Za zaËetek obratovanja HE Boπtanj pa ni
dovolj samo pravoËasno konËana gradnja
jezovne zgradbe, temveË mora biti pravo-
Ëasno konËan tudi akumulacijski bazen.
Potekajo intenzivna dela, saj morajo biti
urejene vse breæine na levem in desnem
bregu Save. V tem Ëasu je treba izkoristiti
tudi manjπe pretoke Save, ki nastopijo v
zimskih mesecih,√ je povedal Ægajner. Me-
nil je tudi, da bodo za izpolnitev zastavlje-
nih ciljev pri gradnji HE Boπtanj potrebna
πe nadaljnja velika prizadevanja in sodelo-
vanje med vsemi udeleæenci.

Miro Jakomin

SENG

ZA»ELI
PRIPRAVLJALNA
DELA ZA »HE AV»E
Po septembrski slovesni poloæitvi temeljne-
ga kamna na Avπkem Kuku ob robu Ban-
πke planote so v zaËetku decembra v Novi
Gorici slavnostno podpisali pogodbo za za-
Ëetek pripravljalnih del. Podpisnika sta bi-
la Vladimir GabrijelËiË, direktor Soπkih
elektrarn, in Duπan »ernigoj, direktor Pri-
morja AjdovπËina. V okvir podpisanih po-
godbenih del sodi zgraditev dostopnih cest s
podpornimi zidovi, most Ëez potok AvËe in
ureditev platoja za vso potrebno infra-
strukturo. Vrednost teh del znaπa 510 mili-
jonov tolarjev. Nadzor nad gradnjo elek-
trarne AvËe bo opravljala druæba HSE In-
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Del gradbiπËa
HE Boπtanj.
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vest s poslovno enoto v Novi Gorici. Grad-
bena operativa Primorja AjdovπËina pa bo
zaËela pripravljalna dela za gradnjo naπe
prve Ërpalne hidroelektrarne πe decembra
in dela konËala do konca aprila prihodnje-
ga leta.

Minka Skubic

HSE

PRVE POGODBE
ZA NA»RTOVANJE
PPE KIDR»EVO
V zaËetku decembra je bila podpisana po-
godba o ustanovitvi druæbe z omejeno od-
govornostjo, Plinsko parna elektrarna,
d. o. o., KidriËevo, ki bo naËrtovala gra-
dnjo 800 MW plinsko-parne elektrarne v
KidriËevem. Lastniki druæbe so Holding
Slovenske elektrarne, d. o. o. - HSE (45
odstotkov), Verbund (40 odstotkov) in Ta-
lum, d. d. (15 odstotkov), direktor pa Bra-
ne Koæuh. Hkrati je bila danes podpisana
tudi sindikatna pogodba, ki ureja odnose
med partnerji v projektu.
Gradnja plinsko-parne elektrarne v Kidri-
Ëevem je eden izmed projektov, ki je bil
obravnavan æe na prvi strateπki konferenci
skupine HSE novembra 2003 in za katere-
ga so partnerji aprila letos podpisali pismo
o nameri. Gre za podobno elektrarno, kot
jo namerava Verbund pribliæno soËasno
zgraditi v Mellachu na avstrijskem ©tajer-
skem. 
V elektrarno bo, Ëe se bo njena gradnja po-
kazala kot upraviËena, vgrajena najmoder-
nejπa oprema, ki bo zagotavljala nizke emi-
sije NOx, prav tako pa bodo zaradi upora-
be zemeljskega plina kot goriva ustrezno
nizke emisije CO2, kar ustreza tudi medna-
rodnim merilom okoljsko prijaznega obra-
tovanja, h katerim Slovenijo zavezuje
Kyotski protokol. Ocenjena investicijska
vrednost projekta je 400 milijonov evrov,
partnerji pa ga bodo financirali sorazmer-
no glede na lastniπke deleæe. 
V pripravljalni fazi, ki bo trajala do leta
2007, bo na podlagi ustreznih πtudij spreje-
ta odloËitev o gradnji elektrarne oziroma
bo ta odloËitev zavrnjena. »e bo odloËitev
sprejeta, bo gradnja elektrarne potekala od
leta 2007 do 2009.

Sluæba komuniciranja HSE
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HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE

VBO©TANJ PRISPEL
PREDVODILNIK ZA 1. AGREGAT
Na gradbiπËe HE Boπtanj je v noËi z 10. na
11. december prispel predvodilnik za 1. agre-
gat te elektrarne. Gre za skupno pribliæno 60
ton teæko varjeno kovinsko konstrukcijo veli-
kih dimenzij, ki so jo izdelali v ljubljanskem
Litostroju. Predvodilnik pomeni glavni nosilni
element turbine, na katerega se v gorvodnem
delu pritrdi hruπka z generatorjem, na dolvo-
dnem delu pa vodilniπki mehanizem in gonilni-
kov obroË, v katerem se bo vrtel 4-lopatiËni
gonilnik. Z vgradnjo predvodilnika se prakti-
Ëno zaËne zahtevna in strojniπko precizna
montaæa turbine. 
S staliπËa koordinacije del je bila to zahtevna
naloga, saj je bilo treba pravoËasno in usklaje-
no povezati dela veË izvajalcev na gradbiπËu.
Tako so bila v predvidenem roku, do 10. de-
cembra, konËana gradbena dela ter dostavlje-
no, zmontirano in predano v uporabo mostno
dvigalo v strojnici. Æe naslednji dan, 11. de-
cembra, je na gradbiπËe prispel predvodilnik
za 1. agregat. Zaradi izrednih dimenzij - dolæi-
ne 16 metrov, πirine 8 metrov in viπine 3 me-
tre - in teæe tovora je bilo treba pravoËasno
zagotoviti ustrezno ureditev gradbiπËa za
transport in manipulacije z dobavljeno opre-
mo. ©tirinajstega decembra je bilo opravljeno
spuπËanje predvodilnika na predvidene teme-
lje v strojnici.
Zahtevna koordinacija je bila izpeljana skla-
dno s predvidenim terminskim naËrtom. Iz
pregleda stopnje gotovosti del dobavitelja tur-
binske in hidromehanske opreme pa lahko po-
vzamemo, da tudi izdelava v tovarni poteka
po terminskem naËrtu. 
Z montaæo predvodilnika se zaËenja montaæa
turbinske opreme na HE Boπtanj, ki se bo na-
slednje leto intenzivno nadaljevala, saj bo do-
bava naslednjega predvodilnika za agregat 2
æe Ëez mesec dni. Druga oprema za turbine
bo sledila terminskemu naËrtu. Septembra
2005 bo izvedeno prvo poskusno vrtenje tur-
bine in nadaljevalo se bo testiranje opreme,
aprila 2006 pa bo elektrarna zaËela poskusno
obratovati.

Sluæba komuniciranja HSE
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DEM

POGODBA 
O NAKUPU 
MHE CER©AK 
»EDALJE BLIÆE 
V Dravskih elektrarnah Maribor so 13. de-
cembra podpisali predpogodbo za nakup
male hidroelektrarne Cerπak z naslednjimi
prodajalci: Paloma tovarna lepenke Cer-
πak, d. d., Paloma - Sladkogorska tovarna
papirja, d. d. in Paloma - Horgen tovarna
higienskih papirjev, d. o. o. Danilo ©ef, di-
rektor Dravskih elektrarn Maribor, je po
podpisu pogodbe povedal: ≈Dravske elek-
trarne Maribor so vodilni hidroenergetski
sistem v Sloveniji, saj s svojimi zmogljivo-
stmi pokrijejo veË kakor Ëetrtino vseh slo-
venskih potreb po elektriËni energiji. Tak
poloæaj so si zagotovile z uËinkovito izrabo
obnovljivih energetskih virov na okolju pri-
jazen naËin ter naloæbami v razvoj in poso-
dobitev. Naπa konkurenËna prednost na
elektroenergetskem trgu se izraæa tudi v
prilagodljivosti zahtevam trga. Zato so za
druæbo zanimivi tudi manjπi sistemi, kamor
nedvomno sodi mala hidroelektrarna Cer-
πak. S tega vidika je za DEM mala hidro-
elektrarna Cerπak zanimiva naloæba. RaËu-
namo, da bo pogodba o nakupu MHE Cer-
πak sklenjena najpozneje v πestih mesecih.√

Aljaπa Bravc 

RAO

AGENCIJA RAO
Predzadnjo novembrsko nedeljo je Agenci-
ja za radioaktivne odpadke æe tretje leto
zapored odprla za javnost Centralno skla-
diπËe za radioaktivne odpadke v Brinju pri
Ljubljani. V tem skladiπËu so shranjeni od-
padki iz industrije, medicine, raziskovalne
dejavnosti in πirπe javne uporabe. Trenut-
no je v njem 70 kubiËnih metrov radioak-
tivnih odpadkov, ki so spravljeni v sodih
kot zaprt vir in kot posebni odpadki. Poleg
skladiπËa si obiskovalci ogledajo tudi raz-
stavni prostor jedrske tehnologije. Doslej
se je na dan odprtih vrat odzvalo okrog 80
okoliπkih prebivalcev. Letos pa je bilo na
sonËno nedeljsko popoldne v Brinju kar
veË kakor dvesto obiskovalcev. Razlog za
to je bila tudi prva prostorska konferenca
za dræavni lokacijski naËrt za odlagaliπËe
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
nekaj dni pred tem. Na njej je predstavnik
obËine Dol pri Ljubljani ponudil moænost,
da obËina sodeluje v postopkih iskanja lo-
kacije za gradnjo odlagaliπËa nizko in sred-
nje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji.

Pobuda predstavnika obËine je namreË
sproæila odziv lokalnega prebivalstva in ne-
katerih sosednjih obËin, Ëeprav obËina Dol
uradno πe ni dala ponudbe. Te so v Agenci-
ji RAO zaËeli zbirati dva tedna za tem - v
zaËetku decembra, ko je agencija pisno po-
vabila obËine v dræavi k sodelovanju pri
umeπËanju odlagaliπËa NSRAO v prostor.
Na podlagi prijav bo Agencija RAO v tistih
lokalnih skupnostih, ki se bodo odzvale na
njeno povabilo, poleg tehniËno okoljskih
ocen opravila tudi ocene druæbenih vidikov
uresniËljivosti prijave, kar naj bi se zaËelo
v prvi polovici naslednjega leta. ©ele tedaj
se bo videlo, ali lokacija v obËini, ki bo for-
malno ponudila sodelovanje v postopku,
ustreza tako glede tehniËnih, okoljskih in
druæbenih vidikov oziroma druæbene spre-
jemljivosti.

Minka Skubic

ELES

VPELJAVA
EKOLO©KIH
KONTEJNERJEV
V sklopu projekta vzpostavitev Sistema
ravnanja z okoljem v druæbi Eles je bila v
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Obiskovalci
si ogledujejo
skladiπËe 
v Brinju.
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zaËetku aprila v enoti Elektroprenos Lju-
bljana - RTP 400/220/110 kV BeriËevo
izvedena zaËetna ocena ravnanja z oko-
ljem. Ker je ta postaja najveËja in ker se
na njeni lokaciji izvajajo praktiËno vse de-
javnosti, znaËilne za druæbo Eles, je bil na-
men ocene analizirati trenutno stanje si-
stemskih elementov ravnanja z okoljem in
zbrati temeljne informacije o vplivih na
okolje, ki bodo sluæili kot izhodiπËe za na-
daljnjo graditev sistema. Nastopili so mese-
ci trdega dela, ko je bilo treba, ne samo fi-
ziËno, temveË tudi miselno in papirno pri-
praviti ljudi in objekte do ravni, ko smo
lahko mirni priËakovali zunanjo certifika-
cijsko presojo pooblaπËene institucije
BVQI.
V okviru priprav na zunanjo presojo je
Elektroprenos Ljubljana organiziral tudi
izobraæevanje za zaposlene na temo Ravna-
nja z nevarnimi snovmi.
Podjetje IMS Aditoil iz Ljubljane, ki se v
Sloveniji ukvarja s sredstvi za vpijanje ne-
varnih kemikalij in ogljikovodikov (razna
olja, bencini ...) med drugimi svojimi izdel-
ki ponuja tudi ekoloπke kontejnerje, ki
omogoËajo hitro in uËinkovito intervencijo
ob nepriËakovanem razlitju nevarnih sno-
vi. Opremljenost elektroenergetskih objek-
tov Elesa z ekoloπkimi kontejnerji je eden
od ukrepov za zmanjπevanje vplivov na
okolje, ki nam jih nalagajo zahteve stan-
darda ISO 14001. Prijazni demonstratorki
iz omenjenega podjetja Janja LopatiË in
Polona ©inigoj sta nam na praktiËnem pri-
meru oljnih madeæev na betonu prikazali
uporabo sredstev iz ekoloπkega zabojnika
in njihov uËinek. Nato smo v kratkem po-
govoru ugotovili, da je tak naËin izobraæe-
vanja zaposlenih - praktiËni prikaz upora-
be in delovanja sredstev - veliko koristnejπi
od suhoparnih predavanj, kjer se dobrπen
del navzoËih æe po desetih minutah neuspe-
πno bori s spancem. Z vkljuËevanjem tujih
izvajalcev del in storitev, dobaviteljev in
poslovnih partnerjev (izobraæevanja, ko-
municiranje, obveπËanje ... ) dosegamo
uresniËevanje okoljske politike, ki smo si jo
zaËrtali v podjetju.
Vsem zaposlenem nam je z naπim delom us-
pelo sestaviti mozaik na temo ISO 14001 in
konËna slika so zgledno urejeni objekti, ki
so uspeπno prestali certifikacijsko presojo.
V veliko zadovoljstvo in ponos vsem zapo-
slenim v EP Ljubljana je bila ocena zuna-
njega presojevalca na lokaciji RTP BeriËe-
vo, in sicer da je zadovoljstvo opravljati
presojo v tako urejenem in pripravljenem
objektu.

Joæe SenËar

BORZEN

DAMJAN STANEK
NA »ELU ZDRUÆENJA
EUROPEX
Mag. Damjan Stanek, direktor druæbe
Borzen, d. o. o., slovenske borze elek-
triËne energije, je bil na zasedanju v
Amsterdamu 7. decembra izvoljen za
predsednika zdruæenja evropskih ener-
getskih borz EuroPEX. V skladu s statu-
tom zdruæenja se predsedstvo vsaki dve
leti zamenja po naËelu rotacije med Ëla-
ni upravnega odbora. Mag. Damjan Sta-
nek je na mestu predsednika zdruæenja
nasledil glavnega direktorja nizozemske
APX Group, Berta den Oudena. Ob
imenovanju je mag. Stanek napovedal,
da je prvi cilj njegovega mandata nada-
ljevanje izboljπevanja integracije evrop-
skih energetskih trgov in poudaril, da in-
tegracija zahteva dobro sodelovanje in
harmonizacijo med vsemi udeleæenimi
stranmi: borzami, sistemskimi operaterji
prenosnih omreæij in trænimi udeleæenci.
Nekdanji predsednik Bert den Ouden pa
je ob predaji funkcije povedal, da sta bi-
li zadnji dve leti zelo zanimivi, posebej z
vidika veËje internacionalizacije trga
elektriËne energije, in svojemu nasledni-
ku zaæelel vse najboljπe v prihajajoËem
obdobju.
DrugaËe ima zdruæenje evropskih borz
elektriËne energije EuroPEX trenutno
devet Ëlanov in zastopa interese borzno
organiziranih trgov elektriËne energije
upoπtevajoË razvoj evropskega regula-
tornega okvira za trgovanje z energijo in
energenti. Zdruæenje hkrati pomeni tudi
prostor za strokovne razprave o vseh ak-
tualnih vpraπanjih na evropski ravni.

Borzen
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ELEKTRO PRIMORSKA 

SPODBUDEN
ODZIV
©TIPENDISTOV
Pod geslom: ≈Pravica in dolænost sta kot
palmi, ki ne dasta plodu, Ëe nista druga
zraven druge,√ je Elektro Primorska, d.
d., v letoπnjem decembru organiziralo tra-
dicionalno sreËanje πtipendistov druæbe. V
prepriËanju, da je doslednost tista, ki nam
da moænost izpolnitve gornjega izreka, smo
se odloËili, da bomo tudi letos naπim πtipen-
distom posvetili nekaj Ëasa. Med nas smo
jih povabili 10. decembra. Posebno teæo je
sreËanju dala predstavitev informacijskega
sistema v Elektro Primorski, ki jo je pri-
pravil mag. Zvonko Toroπ, direktor tehni-
Ënega sektorja. Prikazan je bil razvoj in-
formacijskega sistema v Elektru Primorska,
d. d., in podsistemi IIS, kar je bilo za naπe
πtipendiste zelo zanimivo, saj so v grobem
dobili vpogled v delovanje druæbe na vseh
podroËjih dela. Med pogostitvijo je bila
izreËena javna pohvala πtipendistom, ki so
v preteklem πtudijskem letu dosegli najbolj-
πe rezultate in prejeli priznanja na raznih
tekmovanjih. Z moËnim aplavzom je bil na-
grajen Jurij Jurπe, ki je letos konËal πtudij
na VII. stopnji - univerzitetni program in
za diplomsko delo prejel Preπernovo nagra-
do. Skratka, odziv πtipendistov je bil tudi
letos velik, kar nam je prav gotovo spodbu-
da, da v prihodnje ne bomo pozabili na ta
æe tradicionalna sreËanja, nasprotno, sku-
πali jih bomo πe obogatiti. 

Boæa PetrovËiË

ELEKTRO MARIBOR

SO SE IZLO»ILI 
ALI SE ©E BODO?
Kot je 2. decembra decembra zapisal Ëa-
snik Finance, ≈je Holding Slovenske elek-
trarne (HSE) v torek na poziv skupπËine
gospodarskega interesnega zdruæenja (GIZ)
za distribucijo iz svoje bilanËne skupine
izloËil Elektro Maribor√. Ker nas je novica
presenetila, smo za pojasnilo, da ne bi ne-
kritiËno povzemali po dnevnem Ëasopisju,
zaprosili Tomaæa OreπiËa, Ëlana uprave
Elektra Maribor. Kaj je botrovalo omenje-
ni odloËitvi podjetja Elektro Maribor? Za-
nimalo nas je tudi, kako so se v tem podje-
tju pripravili na spopad s tujo konkurenco.
PriËakovanega odgovora sicer nismo preje-
li, smo pa na omenjeno trditev v Ëasniku
Finance 3. decembra zasledili naslednji
odmev predstavnice za odnose z javnostjo
HSE: ≈Ta navedba ne dræi: HSE je namreË
od druæbe Elektro Maribor prejel pisni
zahtevek o izstopu iz bilanËne skupine
HSE, in sicer s 1. januarjem 2005. Torej
bo izstop Elektra Maribor iz bilanËne sku-
pine HSE, Ëe bo do njega seveda priπlo,
izveden prostovoljno.√

Miro Jakomin

ELEKTRO PRIMORSKA

DRUÆBA E3
PREVZELA TUDI
ALTERNATIVNE VIRE
Konec novembra je v upravni stavbi Elek-
tra Primorska potekal strokovni seminar o
izkoriπËanju sonËne energije za proizvo-
dnjo elektriËne energije s pomoËjo fotona-
petostnih sistemov, ki ga je ob podpori
Elektra Primorska uspeπno izvedla Fakul-
teta za elektrotehniko v Ljubljani. Na tem
seminarju, ki je potekal v okviru evropske-
ga projekta Soltrain (del evropskega pro-
grama Altener), so prof. dr. Marko TopiË z
Elektrotehniπke fakultete v Ljubljani,
Franko Nemac iz Agencije za prestrukturi-
ranje energetike in drugi ugledni predava-
telji predstavili vrsto tehniËnih, ekonom-
skih, ekoloπkih in socialnih vidikov fotovol-
tatike. Udeleæenci - predvsem iz energet-
skih, okoljevarstvenih in drugih ustanov,
ki se ukvarjajo s problematiko obnovljivih
virov energije - so se seznanili s trenutnim
stanjem fotovoltaike doma in v svetu, s pre-
dnostmi in slabostmi fotonapetostnih siste-
mov in z drugimi aktualnimi temami na tem
podroËju. Kot so povedali predstavniki
Elektra Primorska, so z ustanovitvijo druæ-
be E3 (ekologija, ekonomija, energija) iz-

Foto arhiv Elektra Primorska16
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polnili evropsko direktivo o loËevanju de-
javnosti prenosa elektriËne energije od dru-
gih trænih dejavnosti. Poleg prodaje elek-
trike v Italijo je nova druæba prevzela tudi
upravljanje in razvoj alternativnih virov
energije, kamor sodi tudi izkoriπËanje son-
Ëne energije za proizvodnjo elektrike. Kot
smo πe izvedeli, se za vstop v hËerinsko po-
djetje E3 v zadnjem Ëasu zanima druæba
Istrabenz energetski sistemi.

Miro Jakomin

EIMV

POSLEJ TUDI
IN©TITUT S CERTIFIKA-
TOM KAKOVOSTI
Tradicionalno novoletno sreËanje Elektro-
inπtituta MilanVidmar v ljubljanskem Can-
karjevem domu je letos potekalo malo dru-
gaËe, saj se je druæabno sreËanje zaËelo s
podelitvijo certifikata ISO 9001 : 2000. Kot
je bilo povedano v uvodu, je pojem kako-
vosti teæko opredeliti, zato si ga v vsakda-
njem æivljenju poskuπamo razlagati na ra-
zliËne naËine. Da bi presegli tak naËin ra-
zlage, so se organizacije v zadnjih desetih
letih odloËile za skupno pojmovanje sistema
vodenja kakovosti, ki je opisana v standar-
du ISO 9001. Kot je v svojem nagovoru na-
vzoËim poudaril direktor Inπtituta Milan
Vidmar prof. dr. Maks Babuder, so sistem
kakovosti in z njim predpisani mednarodni
standardi poslovanja rasli skozi zgodovino
in se oblikovali predvsem na drugih podro-
Ëjih. Kljub temu pa je tudi Elektroinπtitut
Milan Vidmar bil ves ta Ëas ena od vodilnih
organizacij na podroËju vodenja kakovosti,
kar je izkazoval tudi z zahtevnimi deli pri
graditvi elektroenergetskih objektov, pred-
vsem pa je s svojim znanjem prispeval pri
gradnji in delovanju nuklearne elektrarne.
V zvezi s tem je omenil predstavnika med-
narodne jedrske organizacije Jacka Norisa
in leto 1976, ko se je zgodba, povezana z
vzpostavljanjem sistema kakovosti v elek-
trogospodarstvu dejansko zaËela v Krπkem.
Kot je povedal prof. dr. Maks Babuder, je
bilo takrat prviË v elektrogospodarstvu
sploh uporabljeno ime kakovosti in se tudi
zaËelo prviË poslovati in izvajati sleherne
poslovne dejavnosti pod nadzorom nekega
urejenega in naËrtovanega sistema. Uradna
podelitev certifikata ISO 9001-2000 zato za
Inπtitut pomeni le zaokroæitev vseh omenje-
nih dejavnosti v zadnjih desetletjih in potr-
ditev smeri nadaljnjega razvoja v smislu
krepitve zahtev s podroËja kakovosti in
prepoznavanja zahtev naroËnikov. 
Prof. dr. Maks Babuder se je ob tej prilo-
ænosti zahvalil tudi vsem sodelavcem, ki so
vloæili veliko truda in prispevali k temu, da

je Inπtitut tudi formalno potrdil, da posluje
v skladu z vsemi zahtevanimi mednarodni-
mi standardi. 

Brane JanjiÊ

SNK WEC

VE»JI POUDAREK 
RAVNANJU
Z ENERGIJO
Konec novembra je bila v Bukareπti slove-
snost ob 80-letnici Ëlanstva Romunije v
Svetovnem energetskem kongresu (WEC),
strokovnem gospodarskem zdruæenju, ki je
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bilo ustanovljeno prav tako pred 80 leti.
Med 300 vabljenimi gosti je bil tudi Natan
Bernot, generalni sekretar Slovenskega na-
cionalnega komiteja WEC, ki je imel na
proslavi tudi vabljeni referat. Natan Ber-
not, ki æe 30 let sodeluje z WEC, je bil tudi
med πestimi dobitniki priznanja odliËnosti,
ki so jih podelili ob tej priloænosti.
©irπemu avditoriju, med katerim so bili tu-
di najviπji predstavniki druæbenopolitiËne-
ga in gospodarskega æivljenja Romunije, je
Natan Bernot govoril o svojem pogledu na
trenutno energetsko situacijo v svetu. Do
predstavljenih pogledov je priπel tudi pri
enajstletnem vodenju skupine WEC za Sre-
dnjo in Vzhodno Evropo. V uvodnem delu
je predstavil svetovni napredek v primerja-
vi s porabo primarne energije na prebival-
ca in v primerjavi z bruto druæbenim pro-
duktom na enoto energije na prebivalca v
zadnjih dvajsetih letih. Ugotovil je, da je si-
tuacija nevzdræna na globalni ravni, pred-
vsem zaradi razliËne porabe energije na
prebivalca po posameznih dræavah. Pot iz
te situacije je nakazal v pobudi WEC za iz-
delavo πtudije mogoËih scenarijev ravnanja
z energijo. Bernot se tu zavzema za obrav-
navanje ravnanja z energijo v najπirπem
pomenu preko transformacije do konËne
rabe, kajti le s tem pridemo do veËje doda-
ne vrednoti, saj je energija delo.
Nadalje je v referatu dejal, da je danaπnje
æivljenje odvisno od sodobne energije -
elektrike, dal poudarek na komplementar-
nosti energije in znanja, dinamiki razvoja,
ki ilustrira razvojne cikle, ki jih nobena ve-
da ne obravnava dovolj jasno ali pa jih
sploh ne. Prikazal je strukturiranje zna-
nja, ki je potrebno, da lahko gremo naprej,
si zastavil vpraπanji, kje je Ëlovek, ki v so-
dobnem svetu opravlja delo na temelju
znanja, in kdaj ta postane podjetnik.
Glede na to, da se je Bernot edini dotaknil
globalnih energetskih vpraπanj in novega
podroËja razmiπljanja, je njegovo predava-
nje malce zbegalo goste z vseh delov sveta
in jim dalo vrsto izhodiπËnih toËk za disku-
sijo.

Minka Skubic

SLOVENSKI E-FORUM

BIOMASA V PRECEPU
MED ZA IN PROTI
Sredi novembra sta Slovenski E-forum,
druπtvo za energetsko ekonomiko in ekolo-
gijo, ter Zavod za kulturo dialoga - za in
proti v sodelovanju z Umanotero, sloven-
sko fundacijo za trajnostni razvoj, pripra-
vila moderirano razpravo s pomenljivim
naslovom ≈Smo res Ëez les, Ëe kurimo les?√.
O tem zanimivem sreËanju, ki je potekalo v
Avditoriju Centra Evrope v Ljubljani, smo

pisali æe v prejπnji πtevilki Naπega stika.
Tokrat omenimo πe nekatere pomembnejπe
poudarke in ugotovitve iz razprave, ki jo je
v celoti povzel Andrej Klemenc, tajnik Slo-
venskega E-foruma. Udeleæence sreËanja
sta z argumenti ≈za in proti√ seznanila dva
πtudenta. Primoæ Karnar je zagovarjal ve-
Ëjo energetsko izrabo biomase, saj gre za
obnovljiv vir energije, ki ga imamo doma v
izobilju, njegove koliËine pa zaradi premaj-
hnega poseka prirasta lesa naraπËajo iz leta
v leto. Menil je, da bi lahko s poveËano
energetsko izrabo lesne biomase zmanjπali
veliko energetsko odvisnost od fosilnih go-
riv. Poleg tega bi poveËali deleæ obnovljivih
virov energije v konËni rabi energije ter
prispevali k ohranjanju in odpiranju de-
lovnih mest v gozdarstvu in pripravi lesa.
To do okolja prijazno kurivo namreË v
obliki sekancev in pelet ne povzroËa doda-
tnih emisij toplogrednih plinov. Temu mne-
nju pa je ugovarjal Grega GosteËnik in pri
tem poudaril, da je les preveË dragocen, da
bi ga pretirano kurili. Za zaposlenost, go-
spodarstvo in okolje je bolje, da ga predela-
mo v lesne izdelke. Menil je tudi, da imamo
v Sloveniji æe izkuπnje s slabimi projekti
ogrevanja na podlagi lesne biomase, ki niso
ekonomiËni. »e bi dræava preveË podprla
energetsko izrabo lesa, bi s tem ogrozila 25
tisoË delovnih mest v lesno-predelovalni in-
dustriji ter negospodarno rabo lesa. Cilje
zmanjπanja emisij toplogrednih plinov pa
Slovenija lahko doseæe z izboljπano energet-
sko uËinkovitostjo ter s poveËanjem rabe
drugih obnovljivih virov energije. Sicer pa
je v nadaljevanju veË uglednih strokovnja-
kov, ki se tako ali drugaËe ukvarjajo s pro-
blematiko biomase in drugih obnovljivih vi-
rov, predstavilo razliËne vidike gospodarje-
nja z lesom v Sloveniji in njegove konËne
rabe. Ker je problematika izkoriπËanja bio-
mase preveË kompleksna, da bi jo lahko
kakor koli poenostavljali, se tudi na tem
sreËanju ni bilo moË dokopati do enoumnih
oziroma Ërno-belih odgovorov na vpraπa-
nje: ≈Smo res Ëez les, Ëe kurimo na les?√.
Da bi lahko naπli bolj poglobljene in struk-
turirane reπitve, ki bi optimalno in usklaje-
no upoπtevale tako energetske, okoljske in
druge vidike, bo treba tovrstne razprave v
prihodnje πe nadaljevati.

Miro Jakomin

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZBORNICA ZASTOPA
USKLAJENE INTERESE
Kakπna naj bo vloga gospodarske zbornice?
Kot poudarjajo v vodstvu Gospodarske
zbornice Slovenije, slovensko gospodarstvo
potrebuje moËno, strokovno in neodvisno
gospodarsko zbornico. NamreË tako, ki za-
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stopa usklajene interese celotnega gospo-
darstva in ki bo v imenu gospodarstva stro-
koven ter objektiven sogovornik z dræavo.
Slovensko gospodarstvo potrebuje tudi ta-
ko zbornico, ki izvaja vrsto infrastruktur-
nih pospeπevalnih nalog in javna pooblasti-
la s strani dræave. ©e posebej je v tem Ëasu
pomembna njena vloga pri internacionali-
zaciji slovenskega gospodarstva. Glede naj-
novejπih razprav o Ëlanstvu pa v vodstvu
GZS zanikajo trditev, da obvezno Ëlanstvo
v GZS zavira træno gospodarstvo. Poja-
snjujejo, da imajo tako zborniËno ureditev,
kot jo ima Slovenija, torej z obveznim Ëlan-
stvom, tudi v NemËiji, Avstriji, Franciji,
Italiji, Portugalski, Luksemburgu, GrËiji in
v drugih evropskih dræavah, kjer pa je tr-
æno gospodarstvo zelo dobro razvito. Poleg
tega so πe omenili, da GZS z obveznim Ëlan-
stvom ni nastala v socialistiËnih Ëasih, tem-
veË ima ugledno veË kakor 150-letno tradi-
cijo, ki je ne bi smeli ruπiti na podlagi pre-
malo premiπljenih pogledov na vpraπanje
povezovanja gospodarstva.

Miro Jakomin

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

RAZRE©ILI
PODPREDSEDNIKA
SOTLARJA 
Po sporoËilu sluæbe za komunikacije pri
GZS (navajamo del pomembnejπih vsebin-
skih toËk) so Ëlani upravnega odbora GZS
na novembrski seji podprli prizadevanja
zbornice pri odpiranju novih trgov, za
vzpostavitev sistema stalnega spremljanja
uËinkov zakonodaje na pogoje poslovanja
in pri prilagajanju dejavnosti GZS za pod-
poro evropskim zadevam. Poleg tega so
sprejeli tudi finanËni naËrt dela GZS za le-
to 2005, se seznanili z makroekonomskimi
izzivi Slovenije po vstopu v Evropsko unijo
in ERM2 ter razreπili podpredsednika Mira
Sotlarja. Med kljuËnimi razlogi za svoj pre-
dlog je predsednik GZS Joæko »uk pouda-
ril potrebo po oblikovanju take vodilne eki-
pe zbornice, ki se bo lahko uËinkovito soo-
Ëila z novimi razvojnimi izzivi in oblikovala
vizijo uËinkovite, dinamiËne, racionalne, a
tudi moËne in odgovorne gospodarske zbor-
nice. Glede programa dela za prihodnje le-
to pa so na omenjeni seji predlagali kon-
kretne ukrepe pri internacionalizaciji slo-
venskega gospodarstva, med katerimi je
prednostna naloga odpiranje novih trgov.
»lani so se zavzeli tudi za spodbujanje sti-
mulativnega okolja za podjetniπtvo, vlaga-
nja v raziskave in razvoj, izobraæevanje,
dejavno politiko zaposlovanja in razvoj tr-
ga dela. Poudarili so πe, da bo GZS s svojo
strokovno avtoriteto in kot predstavnik in-

MOPE

POTRJEN
SPORAZUM O SAVSKEM
BAZENU
V Ljubljani je konec novembra pote-
kalo dvodnevno zasedanje mednaro-
dne komisije za reko Savo, na kate-
rem je BIH, kot zadnja od dræav Sav-
skega bazena, predloæila ratifikacijsko
listino. S tem zaËne Okvirni Sporazum
o Savskem bazenu veljati 29. decem-
bra 2004. Okvirni sporazum o Sav-
skem bazenu ureja celovito naËrtova-
nje in upravljanje voda v celotnem
Savskem bazenu, in vpraπanja, pove-
zana s plovbo po celinskih vodah. 
Sodelovanje Slovenije pri udejanjanju
teh vsebin je kljuËnega pomena za
urejanje bilateralnih vpraπanj pri rabi
Ëezmejne reke Save in iskanju trajno-
stnih oblik razvoja v celotnem poreËju
Save - od energetike, uvajanja Ëistih
tehnologij, dobre kmetijske prakse
itd. - ter za sodelovanje slovenskih
ustanov pri pripravi projektov na
ozemlju celotnega Posavja. 
Hkrati je v organizaciji Regionalnega
centra za okolje za vzhodno in sre-
dnjo Evropo potekal sestanek nevla-
dnih organizacij za sodelovanje javno-
sti pri uresniËevanju vsebin okvirnega
sporazuma o Savskem bazenu. Uvelja-
vitev omenjenega sporazuma pa je
pod posebno toËko obravnavala tudi
ministrska konferenca Mednarodne
komisije za varstvo reke Donave, ki je
bila 12. in 13. decembra na Dunaju,
kjer so takπen naËin urejevanja sku-
pnih vpraπanj predstavili kot dober
zgled celovitega urejanja mednarodnih
poreËij. 

Sluæba za odnose z javnostmi MOPE
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teresov gospodarstva dejavno vplivala na
njihovo oblikovanje. 

Miro Jakomin

ELEKTROTEHNI©KA ZVEZA SLOVENIJE 

ZAGOTOVITI
STRPEN DIALOG MED
UPORABNIKI VODE 
≈Voda je za æivljenje na Zemlji nepogreπlji-
va, oskrba z njo pa postaja zaradi rasti Ëlo-
veπke populacije, onesnaæenega okolja in
neugodnih podnebnih sprememb Ëedalje
veËji globalni problem. Zato se v svetu v
zadnjem Ëasu namenja veliko pozornosti
vpraπanju, kako zaπËititi πe razpoloæljive
vodne vire in kako jih upravljati, da bi Ëlo-
veπtvu tudi v prihodnje zagotovili potrebne
koliËine kakovostne vode,√ je v uvodni be-
sedi k posvetovanju o vodnih zadræevalni-
kih poudaril prof. dr. Ferdinand Gubina,
predsednik Elektrotehniπke zveze Sloveni-
je. Posvetovanje je potekalo 1. decembra
na GZS v Ljubljani pod okriljem Elektrote-
hniπke zveze Slovenije, Gospodarske zbor-
nice Slovenije in Slovenskega komiteja za
velike pregrade. Na sreËanju so sodelovali
ugledni predstavniki strokovnih ustanov s
podroËja upravljanja vodnih virov in naËr-
tovanja gospodarske rabe vodotokov ter
drugi udeleæenci iz gospodarskih, okoljskih
in energetskih ustanov. VeË uglednih stro-
kovnjakov je predstavilo problematiko vo-
dnih virov, ki pomenijo za Slovenijo po-
memben energetski potencial. So domaË,
obnovljiv in do okolja prijazen vir energije,
ki zagotavlja dolgoroËno zanesljivost in sta-
bilnost oskrbe. Gre za pribliæno deset mili-
jard kilovatnih ur na leto, kar je skoraj to-
liko, kot je naπa danaπnja poraba elektri-
Ëne energije. Od celotne moæne izrabe je bi-
lo doslej pri nas izrabljeno manj kakor πti-
rideset odstotkov. Kot se je potrdilo tudi na

tem posvetovanju, se energetiki zavedajo,
da je izraba tega potenciala mogoËa le ob
soglasju z drugimi uporabniki vodnih vi-
rov. Ta cilj pa bo mogoËe doseËi le s str-
pnim dialogom in z uskladitvijo razliËnih,
vËasih tudi nasprotujoËih si interesov. O
nekaterih pomembnejπih temah s posveto-
vanja o upravljanju in gospodarjenju z vo-
dnimi viri bomo veË pisali v naslednji πte-
vilki Naπega stika.

Miro Jakomin

ELES

DALJNOVOD
FALA-PEKRE KON»NO
POD STREHO
S tehniËnim pregledom, ki je bil opravljen
16. decembra, se je po skoraj petih letih
konËala tudi zgodba o obnovi zadnje etape
slovenskega najstarejπega 110 kV daljnovo-
da na relaciji Fala-Pekre. Obnova po te-
hniËni plati ni bila niË posebnega, bolj za-
nimivi pa so bili zapleti, povezani s prido-
bitvijo vseh potrebnih dokumentov in ure-
ditvijo sluænostnih pravic. Naj spomnimo,
da je le na dobrih 12 kilometrov dolgem od-
seku Fala-Pekre bilo kar 426 razliËnih par-
cel, tej pestrosti primerno pa je potekalo
tudi reπevanje oziroma urejanje sluæno-
stnih pravic. Omenjeni daljnovod je bil si-
cer grajen πe v Ëasu Avstro-Ogrske v letih
1916 do 1922 in je bil tedaj celo vpisan v
zemljiπko knjigo in imel vse potrebne slu-
ænostne pravice, a se je v poznejπih postop-
kih ta sluænost ≈izgubila« in je moral Eles
zato okrajno sodiπËe v Mariboru zaprositi
za njeno obnovitev. Omenjeni postopek je
trajal kar leto in pol, poleg tega pa je moral
Eles vzpostaviti sluænostne pravice tudi za
zemljiπËa, ki jih je Avstro-Ogrska monarhi-
ja spregledala, v nekaterih primerih pa je
obstoj sluænosti moral dokazovati celo z
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Foto Miro Jakomin

Posvetovanje
o vodnih vi-
rih je vodil
dr. Milan
Medved (na
desni).
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zgodovinskimi dokumenti iz pokrajinskega
arhiva. 
Da gre za precej zamudne in zapletene po-
stopke, ni treba posebej poudarjati, kaj to
pomeni v praksi, pa najbolje pove podatek,
da so se pripravljalna dela zaËela æe v za-
Ëetku leta 2000, Elesu pa je po dolgotrajne-
mu trudu in velikem πtevilu vloæenih ur us-
pelo pridobiti vsa dokazila o pravici do
gradnje oziroma zakljuËno enotno gradbe-
no dovoljenje, ki je pogoj za izdajo uporab-
nega, πele septembra letos. 
Ali Ëe skuπamo vso zgodbo podrobneje pri-
kazati kronoloπko? Januarja 2000 so se za-
Ëele priprave na gradnjo, vloga za gradbeno
dovoljenje je bila dana 30. julija 2001, prvo
gradbeno dovoljenje dodeljeno 18. julija
2002 in 6. septembra istega leta so se zaËela
tudi konkretna dela na terenu. Zaradi zime
in neugodnih vremenskih razmer so bila na-
to 10. decembra 2002 dela ustavljena in se
nadaljevala 25. januarja leto pozneje ter bi-
la 28. februarja tudi konËana. Sledilo je ob-
dobje odpravljanja ugotovljenih pomanj-
kljivosti, razliËnih pregledov in pridobiva-
nja potrebnih dokumentov, ko je 24. aprila
2003 daljnovod bil dan pod napetost z na-
menom zagonskih preizkusov in testiranj.
Vse odtlej pa do srede letoπnjega decembra
je nato potekalo zbiranje in urejanje vseh
potrebnih dokumentov, usklajenih tudi s
spremenjenim oziroma novim zakonom o
gradnji objektov, z namenom pridobitve
uporabnega dovoljenja. S tem bo lahko Eles
prenovo daljnovoda Fala-Pekre konËno
umaknil s seznama odprtih projektov. 
Naj ob tem omenimo, da je celotna naloæba
bila po investicijskem programu vredna
536 milijonov tolarjev, konËna vrednost pa
je znaπala 441 milijonov tolarjev. Eles je
tudi pri prenovi tega daljnovoda uporabil
najsodobnejπo visokonapetostno opremo in
ga opremil z optiËnimi vodniki, sam projekt
pa je bil naËrtovan tako, da je po prenovi

prinesel manjπo obremenitev okolja, saj je
bilo namesto 70 postavljenih le πe 50 dalj-
novodnih stebrov. 
Sicer pa ta in podobni primeri, ki jih je v
povezavi z gradnjo infrastrukturnih objek-
tov Ëedalje veË, zgovorno opozarjajo na
precej trnovo pot pridobivanja razliËnih
dokumentov, ki jo morajo prehoditi inve-
stitorji, preden lahko sklenejo doloËen na-
loæbeni projekt.

Brane JanjiÊ

ZSSS

SINDIKATI
SOLIDARNI S PREBI-
VALCI POSO»JA
Poleg πtevilnih dejavnosti na podroËjih, ki
so neposredno ali posredno povezana z go-
spodarskim in socialnim poloæajem zaposle-
nih, so letos v Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije (v tem okviru deluje tudi SDE)
organizirali πe akcijo zbiranja solidarno-
stne pomoËi za lajπanje posledic nedavnega
potresa v PosoËju. Kot je na podelitvi teh
sredstev, 9. decembra v Novi Gorici, pove-
dal sekretar ZSSS Milan Utroπa, so se v
skupno akcijo vkljuËili mnogi sindikati in
zavodi s celotnega obmoËja Slovenije. Poleg
njih so s svojimi prispevki sodelovali tudi
πtevilni posamezni Ëlani in Ëlanice sindika-
tov v okviru ZSSS. Tako so zbrali 2,7 mili-
jona tolarjev in jih razdelili πestim Ëlani-
cam in Ëlanom, ki so pri potresu v PosoËju
na stanovanjskih objektih utrpeli veËjo
πkodo in so po podatkih tamkajπnje obmoË-
ne sindikalne organizacije najbolj upravi-
Ëeni do prejema solidarnostne pomoËi.

Miro Jakomin
Foto Miro Jakomin

Predsednik ZSSS Duπan SemoliË (na desni) in sekretar Milan Utroπa.
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ekdanji æupan obËine
Breæice, ki je magister
elektrotehnike, izhaja iz
energetsko razvite regi-

je. Tudi zato se je na zasliπanju
na parlamentarnem odboru pred
potrditvijo v parlamentu pokazal
kot dober poznavalec naπega po-
droËja. Pri tem je bil deleæen vse
podpore svojih koalicijskih kole-
gov.

Zanesljiva oskrba 
z moænostjo izbire
Potem ko je na zasliπanju mag.
Andrej Vizjak pojasnil koalicij-
sko pogodbo v delu, ki govori o
gospodarski strategiji, se je lotil
energetike. Dejal je, da posebne-
ga programa ni pripravljal, ker
je tvorno sodeloval pri izdelavi
koalicijskega programa, ki je
ustrezen krovni dokument za de-
lo vlade in resorjev v naslednjih
πtirih letih, ki pa ga bodo po po-
trebi spreminjali.Tako bodo pr-
venstveni cilji nove vlade na po-
droËju energetike zagotavljati
dolgoroËno varno in zanesljivo
oskrbo Slovenije z energijo, ob
upoπtevanju najstroæjih okolje-
varstvenih zahtev, in z liberaliza-
cijo trga elektriËne energije in
plina zagotoviti uporabnikom,
tako gospodinjstvom kot indu-
striji, moænost izbire dobavitelja
in konkurenËne cene. Kot je v
nadaljevanju predstavitve ener-
getskega programa dejal mag. Vi-
zjak, je Slovenija uskladila svojo

energetsko zakonodajo z zakono-
dajo EU in zaËela uvajati meha-
nizme trga na tem podroËju. Pri
dodeljevanju Ëezmejnih zmoglji-
vosti pa je od EU dobila preho-
dno obdobje do 1. julija 2007. V
procesu odpiranja trga se je slo-
vensko elektrogospodarstvo le
delno reorganiziralo, reorganiza-
cijo bo treba Ëim prej dokonËati,
da bo sistem postal konkurenËen
in primerljiv s tujimi ponudniki
elektriËne energije. Prav tako je
treba vzpostaviti enakopravnost
in preglednost pri trgovanju z
elektriËno energijo na tako ime-
novanem izravnalnem trgu.
Nadalje se je dotaknil velikih po-
rabnikov elektriËne energije, ki
niso sposobni plaËati træne cene
energije, zato se bo vlada na po-
dlagi strokovnih ocen opredelila
do kriænega subvencioniranja,
njegovih posledic (veliki porabni-
ki in gospodinjstva), njegovih po-
sledic na konkurenËnost energet-
skih podjetij ter socialnih posle-
dic. Poudaril je, da je slovenski
trg majhen in da je majhno tudi
πtevilo udeleæencev na njem. Da-
nes sta dominantna proizvajalca
elektriËne energije HSE in Eles-
Gen s polovico proizvodnje NEK
ter veËje πtevilo trgovcev z elek-
triËno energijo. Za boljπe delova-
nje trga in konkurenËnost pa bi
morali usposobiti vsaj dva doma-
Ëa celovita ponudnika elektriËne
energije. Vlada bo v naslednjih
letih vodila takπno politiko, ki bo

spodbujala poleg trgovanja z
elektriËno energijo predvsem ka-
pitalske naloæbe v poveËanje pro-
izvodnih zmogljivosti v dræavi ter
ustrezno gradnjo daljnovodnega
omreæja v dræavi in daljnovodne
povezave s sosednjimi dræavami.
Visoko uvozno odvisnost name-
ravajo omiliti s paketom ukrepov
za spodbujanje gradnje novih
zmogljivosti, zlasti obnovljivih
virov, do viπine inπtaliranih moËi

OVI MINISTER POZNA
ENERGETIKO
N

Z izvolitvijo nove vlade se resor energeti-
ke po πtirih letih vraËa na Ministrstvo za
gospodarsko dejavnost (MGD). Do aprila
bo energetika organizacijsko πe na MO-
PE, vsebinsko pa æe na MGD pod novim
ministrom mag. Andrejem Vizjakom.

N
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Mag. Andrej Vizjak
predstavlja program
ministrstva za gospodarstvo.

Foto Minka Skubic
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koniËnih potreb dræave. Zaneslji-
vost oskrbe z elektriËno energijo
bo temeljila na dolgoroËnem
ohranjanju obstojeËe konkuren-
Ëne proizvodnje in gradnji novih
proizvodnih zmogljivosti. Pri
gradnji novih objektov bodo pr-
venstveni cilji uravnoteæena pro-
izvodnja glede virov, z vidika fle-
ksibilnosti elektrarn oziroma
agregatov, uravnoteæeno razmer-
je med kratkoroËnimi in dolgoro-
Ënimi projekti, poveËana proi-
zvodnja iz obnovljivih virov, po-
veËana soproizvodnja toplote in
elektriËne energije, dolgoroËna
rentabilnost novih proizvodnih
zmogljivosti in okoljska sprejem-
ljivost.
Tudi v prihodnje bo dræava
spodbujala porabo zemeljskega
plina kot ekoloπko najmanj spor-
nega goriva, podpirala plinifika-
cije vseh slovenskih regij ter na-
daljevala liberalizacijo trga z ze-
meljskim plinom in gradnjo
objektov za njegov transport. Za
poveËanje zanesljivosti oskrbe bo
podprla projekte lastnih strate-
πkih skladiπË, ker jih v Sloveniji
kot eni redkih evropskih dræav ni
in jih lahko uporabljamo tudi za
proizvodnjo elektriËne energije iz
plinskih elektrarn. Obveznost ev-
ropskega pravnega reda o posta-
vitvi ustreznih skladiπËnih zmo-
gljivosti za 90-dnevne rezerve do-
ma ali pa njihov zakup v tujini,
ostaja tudi pri oskrbi s tekoËimi
gorivi.
Nova vlada dobro ve, da je ener-
getsko racionalno in varËno gos-
podarstvo pogoj za konkuren-
Ënost, in tega se bo dræala tudi v
prihodnje. Tudi zato naËrtuje
uvedbo ukrepov za intenzivno
uvajanje racionalne in varËne ra-
be vseh vrst energije tako v indu-
striji, gradbeniπtvu, javnem sek-
torju, storitvah, gospodinjstvih
in πe posebej v prometu. Prav ta-
ko bo na energetskem podroËju
dosledno upoπtevala slovenska in

evropska okoljevarstvena doloËi-
la, in ne bo dovolila gradnje ener-
getskih objektov na okoljevar-
stvno obËutljivih podroËjih.

Nad teæave s strokovno
moËno ekipo
Med vpraπanji sploπne narave, ki
so jih na zasliπanju poslanski ko-
legi najprej zastavili mag. Vizja-
ku, je bilo tudi, ali si je z doseda-
njim delom pridobil dovolj zna-
nja za pokrivanje tako moËnega
resorja, ki po novem pokriva po-
leg gospodarstva tudi energetiko
in telekomunikacije. Poleg s po-
jasnili o svojem dosedanjem delu
je tudi s konkretnimi odgovori na
vrsto zastavljenih vpraπanj dal
vedeti, da mu podroËje πe zdaleË
ni tuje.
Z energetskega podroËja je Ëlane
parlamentarnega odbora zani-
malo, kako se bo dræava umikala
iz energetike, kako je z investici-
jami v elektrogospodarstvo in
kakπno bo razmerje med tujimi
in domaËimi viri za energetske
naloæbe, kdo bo gradil Spodnjo
Savo, kako je videti dolgoroËna
oskrba, koliko pristojnosti bo
imela domaËa energetika glede na
direktive EU, kakπen je investi-
cijski cikel reke Drave, kako je z
umestitvijo »HE Kozjak, kakπne
bodo investicije v racionalno ra-
bo, da bi bila rast porabe manjπa
glede na to, da smo po energetski
uËinkovitosti pod evropskim pov-
preËjem. Nadalje je Ëlane odbora
za gospodarstvo zanimalo, kak-
πni bodo pogoji gospodarjenja za
velike porabnike elektriËne ener-
gije, ali se ne bi sedeæ upravljanja
elektrogospodarstva preselil na-
zaj v πtajersko prestolnico glede
na prvo proizvodnjo elektrike iz
HE Fala leta 1918.
Mag. Andrej Vizjak je odgovoril
v paketu na vsa zastavljena vpra-
πanja tako s podroËja gospodar-
stva, turizma, energetike kot in-
formacijske tehnologije. Dejal je,
da preden bo kar koli na katerem
koli podroËju ukrepal, bo dal na-
rediti ustrezne analize. Pri tem
mu bo v pomoË strokovno moËna
ekipa, ki bo znala dobro delati.
Slednjo bo oblikoval najprej.
Glede privatizacije tako v gospo-
darstvu kot v elektrogospodar-
stvu je dejal, da nihËe ni dejal, da
so tuji lastniki boljπi kakor do-
maËi, je pa bila dræava slab gos-
podar, zato se bo ta umikala po-
sredno in neposredno. Kupnina

se lahko porabi za razliËne name-
ne, vendar pa morajo biti ti ra-
zvojno naravnani. Najslabπe je
odprodati dræavne monopole pod
50 odstotkov, preden bi to anali-
zirali in se opredelili, kaj bi s tem
dosegli. Nadaljnji investicijski
zagon v energetiki je povezal s
ponovnim prevzemom elektrike
iz NEK s strani hrvaπkega par-
tnerja. Primanjkljaj proizvodnje
je nujno treba nadoknaditi, o Ëe-
mer so govorili tudi na jesenski
strateπki konferenci HSE. V vla-
di bodo podpirali vse vrste pro-
jektov, ki bodo proizvajali kon-
kurenËno elektriËno energijo.
Med temi je naπtel projekt sav-
skih elektrarn, posodobitve in
optimizacije obstojeËih elek-
trarn, nove klasiËne TE, zaradi
ekoloπke sprejemljivosti in ome-
jenega hidro potenciala je realna
naloæba v veËji plinski blok, ra-
zmiπljajo tudi o drugem bloku v
NE Krπko ali pa o dvojËku NEK
na hrvaπki strani.
Minister Vizjak priËakuje veË za-
sebnega investiranja v energetske
objekte kakor doslej, tako tujega
kot domaËega, kot elektoinæenir
pa tudi neogiben dvig cene elek-
trike. Podpira ustvarjanje dobi-
Ëka znotraj HSE s Ëezmejnim tr-
govanjem in vlaganje tega dobi-
Ëka v naloæbe, dokler bo do leta
2007 πe v veljavi obstojeËi reæim
Ëezmejnega trgovanja. Dolgoro-
Ëno pa se bo morala vlada odloËi-
ti, s katerim energentom bomo
proizvajali elektriko v termoelek-
trarnah: s plinom ali premogom.
Prepustitev velikih porabnikov
samo trænim cenam elektrike ima
lahko hude posledice, zato se
mag. Vizjak zavzema za naro-
dnogospodarski pristop reπeva-
nja teh druæb. Na vpraπanje o
decentralizaciji in razprπitvi se-
deæev druæb po Sloveniji je odgo-
voril, da bi bilo nesmiselno nekje
zmanjπevati πtevilo zaposlenih in
drugje zaposlovati nove ljudi, ali
pa seliti sedeæe druæb iz ene loka-
cije na drugo. Ti naj ostanejo
tam, kjer so. Zavzemal pa se bo
za to, da bodo nove druæbe na-
stajale tudi zunaj glavnega mesta
po razliËnih regijah. Kot primer
je navedel Eles Gen, ki naj bi
prerasel v drugi energetski hol-
ding s sedeæem v Krπkem.

Minka Skubic
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bju ste delovali
kot dræavni se-
kretar za ener-

getiko, v zadnjih mesecih
pa kot direktor Direkto-
rata za energijo. Kateri
so najpomembnejπi pre-
lomni trenutki, s kateri-
mi ste se doslej sreËali? 
≈Kot je znano, so se od zaËetka
uvajanja liberalizacije trga z
elektriËno energijo, to je od leta
1999 naprej, zgodile velike spre-
membe na trgu z elektriËno ener-
gijo v Sloveniji. KljuËna spre-
memba je v tem, da so elektrogo-
spodarske druæbe postale v po-
slovnem smislu samostojni su-
bjekti in poleg sodelovanja zaËele
med seboj tudi konkurirati. V
tem Ëasu je elektriËna energija
postala træno blago. Poseg dræave
v podroËje delovanja elektrogo-
spodarskih podjetij je res mini-
malen in je ohranjen samo skozi
lastninsko funkcijo. V prejπnjem
obdobju je Urad za energetiko
odloËal o delitvi prihodka, sedaj

pa o tem samostojno odloËajo
elektrogospodarska podjetja v
okviru medsebojnih poslovnih
odnosov. Na podroËju energetike
smo v celoti uredili tudi pravni
red, sprejeli Nacionalni energet-
ski program, novelo energetskega
zakona, uredbo o kvalificiranih
proizvajalcih elektriËne energije
in opredelili ceno na tem podro-
Ëju. Sprejeli smo tudi razvojne
naËrte investicijskih vlaganj v
elektroprenosno in elektrodistri-
bucijska omreæja. V pripravi je
tudi soglasje za razvojni naËrt
prenosnega plinskega omreæja.«

Kaj menite o vnoviËnem
prehodu energetike, to-
krat iz okoljevarstvenega
na gospodarsko ministr-
stvo? Naprej, nazaj, levo,
desno, spodaj, zgoraj ...
Kam pravzaprav sodi
energetika? 
≈Leta 2000 je bil prehod energeti-
ke iz Ministrstva za gospodarstvo
na Ministrstvo za okolje in pro-
stor smiseln predvsem iz dveh ra-

zlogov. Okoljsko ministrstvo nas
je obvarovalo pred skrajnim ce-
novnim pritiskom doloËenega de-
la industrije. Po drugi strani se je
v tem Ëasu izvajala celotna nove-
lacija zakonodaje na podroËju
prostora in varstva okolja. Pri
tem je bilo zelo koristno, da je 
bila v doloËene segmente teh po-
droËij intenzivno vkljuËena tudi
energetika. Naπ Urad za energeti-
ko se je ob prehodu energetskega
podroËja iz gospodarskega na
okoljevarstveno ministrstvo kon-
solidiral, in smo tako postali zelo
avtonomna enota. S teh vidikov
je takrat energetiki zelo koristilo,
da je bila prestavljena na drugo
ministrstvo. Sedaj pa se mi pre-
nos energetike nazaj na Ministr-
stvo za gospodarstvo nikakor ne
zdi sporen, seveda, Ëe bodo odlo-
Ëitve, ki so povezane med oko-

DPRLA SE JE PANDORINA
SKRINJICA!
O

Decembra se je energetsko podroËje preselilo
iz okoljskega na gospodarsko ministrstvo, ob-
seg del in nalog pa se s tem prehodom v bi-
stvu ni menjal, je pojasnil mag. Djordje Æe-
beljan, direktor Direktorata za energijo. V
pogovoru je na kratko predstavil dosedanje
delovanje ter prihodnja prizadevanja, πe zla-
sti na podroËju investiranja v proizvodne
elektroenergetske objekte. Kot predsednik
nadzornega sveta javnega distribucijskega po-
djetja Elektro Ljubljana je omenil tudi
nekatere aktualne momente v zvezi s
prestopom Andreja Janπe iz Elektra
Ljubljana v konkurenËno podjetje EFT.

V
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Mag. Djordje Æebe-
ljan, direktor Di-
rektorata za energi-
jo, je med drugim
povedal, da je kljuË-
nega pomena pred-
vsem intenzivno 
sodelovanje energe-
tike z okoljem in
gospodarjenje z oko-
ljem na podroËju
energetike.
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ljem in gospodarstvom, v resnici
strokovno utemeljene.« 

S Ëim se boste poslej
ukvarjali v Direktoratu
za energijo?
≈V tem prehodnem obdobju se
bomo ukvarjali predvsem z inve-
sticijami v proizvodne elektro-
energetske objekte in storili vse,
kar je v naπi moËi, da bi jih tudi
Ëim prej uresniËili. Nadalje je
treba do konca uresniËiti postop-
ke na podroËju evropske zakono-
daje, kjer gre za celovito reformo
podzakonskih aktov. Omenil bi
tudi potrebne ukrepe za uresniËi-
tev ciljev NEP-a, πe zlasti tiste, ki
vsebujejo kogeneracijo, poveËa-
nje deleæa obnovljivih virov ener-
gije, problematiko energetskih
dovoljenj itd. KljuËnega pomena
pa je, da vse energetske segmente
πe naprej vodimo v smeri trajno-
stnega razvoja in pri tem upoπte-
vamo tudi neko πirπo druæbeno in
gospodarsko perspektivo.«

Kako kot predsednik
nadzornega sveta oce-
njujete letoπnje delovanje
Elektra Ljubljana?
≈Elektro Ljubljana je kot najve-
Ëje elektrodistribucijsko podjetje
v Sloveniji nenehno pod doloËe-
nim pritiskom stroke, medijev in
odjemalcev elektriËne energije.
Poslovanje tega podjetja je bilo
tudi letos uspeπno, saj je bil v de-
vetmeseËnem obdobju doseæen
poveËan dobiËek. Vsekakor pa
bo treba v prihodnje tako v po-
djetju Elektro Ljubljana kot tudi
v drugih distribucijskih podjetjih
πe veË postoriti na podroËju
obvladovanja poslovnih stro-
πkov.«

Kaj v resnici pomeni
prestop Andreja Janπe iz
Elektra Ljubljana v kon-
kurenËno podjetje EFT? 
≈Odprla se je Pandorina skrinji-

ca. Ravnanje Andreja Janπe je
bilo vsekakor poslovno neetiËno.
Vsekakor gre za tako ravnanje,
ki je zahtevalo ukrepanje. Ta
primer se reπuje in se tudi mora
reπiti. Vincenc Janπa, Gregor
BoæiË in Aleπ Robnik JekliË so
podpisali dopis, v katerem zatr-
jujejo, da po pregledu situacije v
Elektru Ljubljana ni bila storje-
na πkoda. Gregor BoæiË je s pod-
pisom zagotovil tudi, da Andrej
Janπa ni imel dostopa do po-
datkov, ki bi jih lahko odnesel
konkurenci. Nadzorni svet je
naroËil revizijo informacijskega
sistema Elektra Ljubljana, torej
tisto, kar bi naj uprava sama
naroËala vsako leto skladno s
pozitivno podjetniπko prakso. V
bistvu gre samo zato, da revizijs-
ka hiπa, ki ima za to podroËje
znanje in izkuπnje, ugotovi, ali se
s poslovno obËutljivimi podatki v
Elektu Ljubljana ustrezno poslu-
je, in ali so podatki tako varo-
vani, da ima do njih dostop samo
pooblaπËena oseba in nihËe drug.
Skratka, Ëe to dræi, je podpis

Gregorja BoæiËa verodostojen.
»e pa se bo izkazalo, da formalno
ni imel pooblastila, dostop do teh
podatkov pa ni bil noben prob-
lem, potem je zadeva seveda dru-
gaËna.«

S Ëim se boste v priho-
dnje ukvarjali v nadzor-
nem svetu Elektra Lju-
bljana? 
≈V naslednjem obdobju bomo v
nadzornem svetu veliko delali pre-
dvsem na pozicioniranju Elektra
Ljubljana, izvajanju 10-letnega
naËrta in reorganizaciji podjetja
do leta 2007, ko je prehodno ob-
dobje.«

Miro Jakomin
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Mag. Djordje Æebeljan, direktor
Direktorata za energijo, tokrat
pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo.

Foto Miro Jakomin
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a omenjenem sreËanju
je mag. Janez KopaË s 
sodelavci z Ministrstva
za okolje, prostor in

energijo izËrpno predstavil delo-
vanje MOPE od leta 2000 do
2004, in sicer na vseh kljuËnih
podroËjih okolja, urejanja voda,
varstva narave, prostora, energe-
tike, mednarodnih in evropskih
zadev ter sploπnih zadev. Med
predstavitvijo delovanja na po-
droËju energetike je med drugim
povedal naslednje: ≈V obdobju
od leta 2000 do 2004 je bila v ce-
loti izvedena liberalizacija trgov z
elektriËno energijo in zemeljskim
plinom. S tem je Slovenija poleg
Nizozemske edina dræava od vseh
Ëlanic EU, ki ji je Evropska ko-
misija v zaËetku julija letos pri-
znala, da je v celoti prenesla do-
loËbe direktiv o liberalizaciji tr-

govanja z elektriËno energijo in
zemeljskim plinom v svoj pravni
red. DoloËbe evropskih direktiv,
ki so se nanaπale na to podroËje,
smo v slovenski pravni red prene-
sli z novelo energetskega zakona,
ki je bila sprejeta maja letos.« 
Kot je znano, je bil temelj za libe-
ralizacijo energetski zakon iz leta
1999, ki mu je sledila izdaja cele
vrste podzakonskih predpisov,
predvidenih v zakonu. V celoti je
bilo v tem obdobju na podlagi
energetskega zakona sprejetih veË
kakor 50 podzakonskih aktov.
Trg za prve upraviËene odjemalce
elektrike je bil odprt aprila 2001,
danes pa je skladno z doloËbami
odprt za vse odjemalce zemeljske-
ga plina in elektriËne energije, ra-
zen za gospodinjstva, za katera je
po direktivi predvideno odpiranje
trga 1. julija 2007.

V omenjenem πtiriletnem obdo-
bju je bila zagotovljena zaneslji-
va oskrba z elektriËno energijo in
zemeljskim plinom ob sprejemlji-
vih cenah. Leta 2003, ko je refor-
ma zaËela kazati rezultate, je 11
odstotkov upraviËenih odjemal-
cev zamenjalo dobavitelja elek-
triËne energije, povpreËna cena
elektriËne energije za upraviËene
odjemalce leta 2003 pa je realno
padla. V pripravah na liberaliza-
cijo trga z elektriËno energijo je
bila uspeπno izpeljana tudi obπir-
na reorganizacija podjetij, ki de-
lujejo v tem sektorju. Zdaj je na
vrsti le πe reorganizacija elektro-
distribucijskih podjetij, kjer je
treba v skladu z doloËbami direk-
tive loËiti funkcijo sistemskega
operaterja distribucijskega om-
reæja od funkcije trgovanja.
Zatem je mag. KopaË predstavil
delovanje MOPE tudi pri nasle-
dnjih projektih oziroma zade-
vah: ustanovitev Holdinga Slo-
venske elektrarne in Borzena, re-
πevanje nasedlih investicij v po-
djetjih proizvodnje elektriËne
energije (dodelitev dræavne po-
moËi), energetska baza podat-
kov, letne energetske bilance, za-
piralna dela v Rudniku Trbovlje-
Hrastnik po naËrtu, podpis Med-
dræavne pogodbe o NEK, spreje-
tje Nacionalnega energetskega
programa, spodbujanje investicij
v energetsko uËinkovitost in ve-
Ëjo uporabo obnovljivih virov
energije, odstranitev πtevilnih
ovir za energetsko izrabo lesne

NERGETIKA Z OKOLJE-
VARSTVENIM PE»ATOM
E

Minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez
KopaË je v zaËetku decembra na poslovilnem sreËa-
nju z novinarji predstavil delo ministrstva v za-
dnjem πtiriletnem obdobju. Glede delovanja v
energetiki je med drugim poudaril, da je imel ta
sektor leta 2000 skoraj 15 milijard tolarjev izgube,
leta 2003 pa je dosegel kar okrog 19 milijard to-
larjev dobiËka. V pripravah na liberalizacijo trga
z elektriËno energijo je bila uspeπno izpeljana tudi
obπirna reorganizacija elektroenergetskih podjetij.
Sicer pa je MOPE v omenjenem mandatu dalo slo-
venski energetski politiki moËan peËat okoljevar-
stvene politike.

N
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Pred nasto-
pom nove
vladne ekipe
je odhajajoËi
minister za
okolje, pro-
stor in ener-
gijo mag. Ja-
nez KopaË
poudaril, da
so v zadnjih
πtirih letih,
ko je bila
energetika
pod okriljem
MOPE,
izjemno
flpozelenili«
energetsko
politiko 
Slovenije. 

Foto Miro Jakomin
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biomase, spodbujanje proizvo-
dnje zelene elektrike, odstranitev
ovir za partnerstvo za energetsko
uËinkovitost med zasebnim in
javnim sektorjem, svetovanje po-
rabnikom energije in investitor-
jem, sprejetje πtevilnih predpisov
o energetski uËinkovitosti, izpla-
Ëilo odπkodnin zaradi delovanja
TET II ter sprejetje novele zako-
na o rudarstvu. 
Glede prehoda energetike iz Mini-
strstva za okolje, prostor in ener-
gijo na Ministrstvo za gospodar-
stvo pa je mag. KopaË menil, da je
ta selitev nasilna tako do okolja
kot tudi do energetike. ≈Ko je bi-
la energetika v preteklosti πe pod
okriljem Ministrstva za gospodar-
stvo, je bila priroËni talec za zni-
æevanje inflacije, zato sem jo tudi
podedoval s tako veliko izgubo.
Na nek naËin je bila prisiljena v
subvencioniranje velikih porabni-
kov elektriËne energije, na primer
Taluma, Tovarne duπika Ruπe,
æelezarn itd. V Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo pa si je
energetika pridobila veËjo samo-
stojnost. Po mnogih letih zastoja
smo zaËeli izdelovati tudi dræavne
lokacijske naËrte za celo vrsto
elektroenergetskih projektov.« 

Miro Jakomin

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je 10. decembra potekala primo-
predaja poslov na podroËju energetike med dosedanjim ministrom na Ministr-
stvu za okolje, prostor in energijo mag. Janezom KopaËem in novim ministrom
za gospodarstvo mag. Andrejem Vizjakom. S tem se tudi podroËje energetike,
ki je bilo na zaËetku KopaËevega mandata premeπËeno pod okrilje njegovega
ministrstva, vraËa v gospodarstvo. 
Poleg obiËajnih zadev, kot so pregled stanja, pregled podpisanih pogodb, pre-
gled obremenitve proraËunskih postavk, pregled sprejetih predpisov, pregled
kadrovske zasedbe ministrstva, sta KopaË in Vizjak med primopredajo opravi-
la πe pregled odprtih dosjejev v EU in pregled odprtih projektov na podroËju
energetike. KopaË je po primopredaji povedal, da novega ministra Ëaka vrsta
izzivov, tako pri reorganizaciji elektrodistribucijskih podjetij v skladu z ev-
ropsko direktivo ter pri fiziËnem povezovanju s sosednjimi dræavami, kot tudi
pri prihodnji organizaciji trga z elektriËno energijo. Mag. Andrej Vizjak je pri-
mopredajo ocenil za izredno korektno. Dosedanji minister ga je med drugim
opozoril tudi na projekte, ki so v teku oziroma v fazi priprave. Govorila sta ta-
ko o investicijah kot o strateπki vlogi dræave na podroËju energetike v nadalj-
njem lastniπtvu podjetij, ki se ukvarjajo ali s proizvodnjo ali z distribucijo. De-
jal je, da Slovenija trg z elektriËno energijo πele oblikuje, pri Ëemer ne sme pri-
ti do ustvarjanja nepopravljivih napak. Vizjak namerava kot gospodarski mi-
nister podroËju energetike nameniti precej pozornosti, saj meni, da je na tem
podroËju potrebno veliko usklajenega dela.

KopaË ne podpira selitve energetike
≈V letih, ko je bila energetika pod Ministrstvom za okolje in prostor, smo to
podroËje zelo ≈pozelenili«. Vzpostavili smo tudi uËinkovit sistem spodbujanja
obnovljivih virov energije,« je povedal KopaË. Poleg tega je bil na letoπnjem
Svetovnem vrhu v trajnostnem razvoju v Bonnu doloËen za predsednika ene
od treh delovnih skupin, za kar naj bi bili razlog prav izjemni doseæki Sloveni-
je na tem podroËju. Teh pa, po besedah mag. KopaËa, ne bi bilo, Ëe ne bi bili
podroËje okolja in podroËje energetike zdruæeni v enem ministrstvu. Ravno ta-
ko naj bi jim na podroËju energetike uspelo premakniti sprejemanje dræavnih
lokacijskih naËrtov za vrsto energetsko pomembnih investicij, ki so prej veË let
stale. ≈Energetika sama pa je s takratno selitvijo v Ministrstvo za okolje in pro-
stor nehala biti talec neprestanega pritiska za subvencioniranje velikih energet-
skih porabnikov,« je dejal KopaË. ≈Vzpostavili smo sistem, ki ga tudi ta selitev
nazaj k Ministrstvu za gospodarstvo ne more podreti, zagotovo pa bo loËenost
teh dveh sektorjev zahtevala teæjo koordinacijo, kot bi bila sicer.«

Energetika pa ni povezana le z okoljem
Mag. Vizjak je soglaπal s tem, da je nujno usklajeno delo podroËja okolja, po-
droËja energetike in tudi drugih podroËij. Poleg tega je πe pojasnil, da podroËji
nista bili zdruæeni zaradi vsebin, paË pa zaradi kadrovskih razmer. Po njego-
vem mnenju sodi energetika v gospodarsko sfero, saj ima ne nazadnje tudi mo-
Ëan vpliv na gospodarsko politiko. Dejal je, da bodo v predhodnem obdobju
poskuπali v skladu z investicijskimi naËrti slediti gradnji dodatnih proizvodnih
zmogljivosti, druga prioriteta pa je nadaljevanje vzpostavitve trga elektriËne
energije, s Ëimer bodo zagotovljene konkurenËne cene elektriËne energije. Soo-
Ëili se bodo s teæavo, s katero se spopada tudi v Evropa, in sicer s premajhnimi
vlaganji v nove proizvodne zmogljivosti elektriËne energije. Dejal je πe, da tre-
nutno ni predvidenih nikakrπnih kadrovskih sprememb.

Povzeto po Alenki Æumbar, Energetika.net
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Energetika nazaj
na gospodarsko ministrstvo

Minister Janez KopaË je
med drugim omenil tudi
ekonomsko in energetsko

uspeπno poslovanje Holdin-
ga Slovenske elektrarne. Le-

ta 2001 je bilo ustanovlje-
no tudi podjetje Borzen, ki
se je v nadaljnjem obdobju
uspeπno razvilo v eno prvih
borz z elektriËno energijo, s
Ëimer je Slovenija prehitela
πtevilne razvitejπe evropske

dræave. Podjetje opravlja
poleg tega tudi vlogo orga-
nizatorja trga z elektriËno
energijo v Sloveniji. Sicer

pa je Borzen leta 2004 svo-
jo dejavnost razπiril tudi

na podroËje biomase. 
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Bele krajine se je z zgra-
ditvijo RTP Krπko sicer
precej izboljπalo, za po-

veËanje zanesljivosti oskrbe tam-
kajπnjih odjemalcev z elektriËno
energijo pa bi bilo treba zgraditi
in okrepiti πe nekaj kljuËnih dalj-
novodov, in sicer tako v prenos-
nem kot distribucijskem omreæ-
ju. 
Zaradi kritiËnih razmer pri oskr-
bi omenjenega obmoËja je Elek-
tro-Slovenija æe leta 1992 zgradi-
la 110 kV razdelilno postajo Hu-
do, pri Ëemer je tedanji projekt
vseboval tudi dve loËeni 110 kV
daljnovodni povezavi na relaciji
Krπko-Hudo in Brestanica-Hu-
do, s Ëimer bi prenosno omreæje v
tem delu Slovenije okrepili do te
mere, da bi zagotovili nemoteno
napajanje porabnikov s tega
obmoËja. 
Ker pa tedaj πe ni bila zgrajena
400/110 kV RTP Krπko, je bila
zgrajena le ena od obeh naËrto-
vanih povezav, druga, na relaciji
Brestanica-Hudo, pa je bila pre-
loæena na Ëas po zgraditvi RTP
Krπko. Pretoki elektriËne energi-
je kaæejo, da prihaja preteæni del
elektrike za oskrbo Dolenjske in
Bele krajine iz smeri Krπkega in
Brestanice (110 MW), iz smeri
KoËevja pa le 10 MW. Povedano
drugaËe to pomeni, da se preteæni

del potrebne moËi prenaπa le po
enem daljnovodu, kar pa v pri-
meru njegove morebitne okvare
pomeni popoln izpad oskrbe tega
obmoËja. Zato je Eles predlagal
zgraditev zaËasne povezave med
daljnovodoma Brestanica-Brπljin

in Brestanica-Hudo pri Banjofu,
s katero bi premostili problem
zanesljivosti napajanja odjemal-
cev do zgraditve nove, trajne
110 kV daljnovodne povezave
med Brestanico in Hudim, in za-
njo letos nakupil tudi vso potre-
bno opremo, a se je pri konkretni
izvedbi spet zapletlo.

Zahteve kmetijske πole 
ovirajo nadaljevanje del
Eles se je po besedah projektnega
vodje Boruta VertaËnika omenje-
nega projekta lotil na podlagi æe
pridobljenega gradbenega dovo-
ljenja iz leta 1990, o katerem je
pridobil tudi mnenje pristojnega
ministrstva, da πe vedno velja. 
Tako so se v zaËetku junija zaËe-
la gradbena dela v stikaliπËu na
dograditvi novega 110 kV daljno-
vodnega polja Brestanica, ki jih

APLETI Z RAZPLETOM
DALJNOVODOV PRED RP HUDO
Z

Eles se je sredi leta lotil dokonËanja pomembnega
projekta vzpostavitve dvostranskega napajanja
obmoËij, ki se navezujejo na 110 kV RP Hudo, s
Ëimer naj bi poveËal zanesljivost oskrbe tamkaj-
πnjih odjemalcev. A se je zaradi lastniπke proble-
matike zadeva spet zapletla. Tako je bilo dokonËa-
no le novo daljnovodno polje, manjka pa πe zaËas-
na daljnovodna povezava, za katero æe dobavlje-
na oprema zdaj Ëaka na razplet celotne zgodbe.

N
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Foto arhiv ELES-a

Æe
dokonËano
novo
daljnovodno
polje v RP
Hudo, Ëaka
na razplet
zgodbe s
kmetijsko
πolo.
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je Eles tudi æe konËal. Pozneje pa
se je ustavilo pri razpletu daljno-
vodov oziroma postavitvi dveh
potrebnih novih daljnovodnih
stebrov na zemljiπËu, ki je v lasti
Ministrstva za πolstvo in πport in
s katerim gospodari Kmetijska
πola Grm, saj je ta spodbijala do-
govor izpred trinajstih let. Vod-
stvo πole v naËelu sicer ne naspro-
tuje zgraditvi potrebne daljnovo-
dne povezave, zavraËa pa posta-
vitev klasiËnega nadzemnega
daljnovoda in zahteva na tem od-
seku kabliranje. To pa s finanËne
plati in z vidika upravnih postop-
kov pomeni veËletno preloæitev
del na tem projektu in s tem na-
daljevanje kritiËne odvisnosti
oskrbe tamkajπnjega gospodar-
stva zgolj od enega samega dalj-
novoda. Analiza je namreË poka-
zala, da bi se v primeru, Ëe bi se
vseeno lotili zahtevanega kablira-
nja na zemljiπËu kmetijske πole,
zaËetek obratovanja oziroma
zgraditev omenjenega daljnovod-
nega odseka zaradi dodatnih pro-
storskih in upravnih postopkov
zavlekel za najmanj πtiri leta, sa-
ma investicija pa podraæila s pre-
dvidenih 40 na nesprejemljivih
280 milijonov tolarjev. Poleg tega
je zaradi odlaπanja s postavitvijo
dodatne povezave ogroæen tudi
avtocestni program, saj naj bi za-
radi predvidenega poteka avtoce-
ste na tem obmoËju morali v
kratkem prestaviti nekaj daljno-
vodnih stebrov na daljnovodu
Krπko-Hudo, tega pa preprosto
ni mogoËe izvesti, dokler gre za
edino daljnovodno povezavo s
porabniki na tem obmoËju. 
In tako se tudi na Dolenjskem
znova ponavlja æe znana zgodba
in mora investitorjev iz drugih
obmoËij, ko se pomembni projek-
ti na dræavni oziroma regionalni
ravni zaradi zahtev posamezni-
kov Ëasovno odmikajo in draæijo.
Eles sicer nadaljuje pogovore z
vodstvom πole o vzpostavitvi
sprejemljive reπitve za obe stra-
ni, ob tem pa bi si verjetno zaslu-
æil tudi veËjo pomoË s strani pri-
stojnega in povezanih ministr-
stev, pa tudi same regije, obËine
in tamkajπnjega gospodarstva,
saj gre ne nazadnje v prvi vrsti za
projekt v njihovo korist. 

Brane JanjiÊ

Vlada je konec novembra dala soglasje k programu dela in finanË-
nemu naËrtu Javne agencije RS za energijo za leti 2005 in 2006.
Vlada je pri tem doloËila deleæa cene za uporabo omreæij, ki sta na-
menjena za delovanje agencije v letu 2005, in sicer 0,038 SIT/kWh
za elektroenergetsko omreæje in 0,10 SIT/Sm3 za plinovodno omre-
æje. Program in finanËni naËrt opredeljujeta program dela agencije
za omenjeni leti in predvidena potrebna denarna sredstva.
V teh letih bo agencija nadaljevala in dopolnjevala svoje dosedanje
dejavnosti na podroËjih reguliranja trgov z elektriËno energijo in
zemeljskim plinom in uvedla dejavnosti, opredeljene z novelo ener-
getskega zakona. Novost v programu dela je razπiritev delovanja
agencije na podroËje oskrbe z daljinsko toploto in drugimi tehniËni-
mi plini ter upravnega odloËanja v vrstah sporov, kot na primer
prikljuËevanje odjemalcev na omreæja.
Za zagotovitev preglednosti stanja na navedenih podroËjih so πe na-
Ërtovane dejavnosti na podroËju poroËanja in delovanja v medna-
rodnih institucijah. Za potrebe svojega delovanja naËrtuje agencija
v letu 2005 skupne prihodke v viπini 581 milijonov tolarjev, od tega
474 milijonov tolarjev oziroma 81,5 odstotka iz cene za uporabo
elektroenergetskih omreæij in 107 milijonov tolarjev oziroma 18,5
odstotka iz cene za uporabo plinovodnih omreæij.
V letu 2006 naËrtuje agencija skupne prihodke v viπini 645,4 milijo-
na tolarjev, od tega 483,4 milijona tolarjev oziroma 75 odstotkov iz
cene za uporabo elektroenergetskih omreæij in 162 milijonov tolar-
jev oziroma Ëetrtino iz cene za uporabo plinovodnih omreæij. Za fi-
nanciranje delovanja bo agencija v letih 2005 in 2006 obremenjeva-
la ceno za uporabo elektroenergetskih omreæij z zneskom 0,038
SIT/kWh, enako kot letos. Zaradi πiritve nalog na podroËju zemelj-
skega plina se bo leta 2005 poveËala obremenitev cene za uporabo
plinovodnih omreæij z 0,08 SIT/Sm3 na 0,10 SIT/Sm3, leta 2006 pa
predvidoma na 0,15 SIT/Sm3.
Iz programa dela je tudi razvidno, da bo agencija pri skrbi za po-
veËevanje konkurenËne sposobnosti slovenskega gospodarstva v
okviru svojih pristojnosti upoπtevala podjetniπke, predvsem pa na-
rodnogospodarske usmeritve.
S svojim delovanjem æeli agencija predvsem doseËi:
- dolgoroËno zagotovitev zanesljivosti oskrbe z elektriËno energijo

in zemeljskim plinom v Sloveniji, 
- izvajanje kakovostnih javnih storitev, 
- uËinkovito izvajanje energetskih dejavnosti v tehniËnem in eko-

nomskem pogledu, 
- zagotavljanje ustreznega razmerja med kakovostjo in ceno stori-

tev, 
- spodbude za gradnjo in vzdræevanje potrebne omreæne infra-

strukture, 
- jasno zastavljena in vnaprej znana pravila, 
- sposobnost reguliranih podjetij za trajno ekonomsko preæivetje s

spodbudami za uËinkovito poslovanje in izvajanje naloæb, 
- nadgradnjo reguliranja trga z energijo v skladu z najboljπo pra-

kso evropskih dræav in prispevati k oblikovanju notranjega trga z
energijo v EU.

Urad vlade za informiranje
29

Potrjen program
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odpisnice Kjotskega
protokola æelijo po svo-
jih moËeh prispevati k
zniæanju segrevanja

ozraËja, prepreËevanju rasti
morske gladine in taljenja lede-
nikov ter prepreËevanju narav-
nih katastrof. Kako blizu uve-
ljavitve tega protokola smo?
≈V zaËetku novembra je spora-
zum ratificirala Rusija, ki emiti-
ra 17,4 odstotka svetovnih emisij
in ima 25 odstotkov neizkoriπËe-
nih emisijskih kvot. Z rusko rati-
fikacijo je bila preseæena meja,
da sporazum zaËne veljati. Za
njegovo uveljavitev je bila potre-
bna ratifikacija v parlamentih
veË kakor 55 dræav, ki emitirajo
55 odstotkov vseh emisij. Trenu-
tno je sporazum ratificiralo 126
dræav. Pod pritiski domaËih in-
dustrijskih lobijev ZDA zavraËa-
jo ratifikacijo sporazuma, kljub
pritisku mednarodne javnosti.«

Evropska unija je πla πe korak
naprej in sprejela dve direktivi
s tega podroËja za svoje Ëlanice.
Prva govori o zniæevanju emisij
za 8 % v obdobju 2008-2012
glede na leto 1990 in druga o
trgovanju z emisijami. Lahko
pojasnite vsebino teh direktiv?
≈Po evropskih direktivah se emi-
torji toplogrednih plinov delijo
na energetiko in del industrije ter

na promet, kmetijstvo in ostalo
industrijo. Z direktivami æeli Ev-
ropska unija doseËi postopno in
ekonomsko uËinkovito zniæanje
celotnih letnih emisij, in sicer v
dveh obdobjih, od 2005 do 2007
in od 2008 do 2012. Posamezne
dræave Ëlanice EU so si izbrale
razliËna bazna leta, po navadi pa
je izbrano leto z najviπjimi emisi-
jami. V povpreËju pa naj bi bile
emisije v EU v obdobju 2008-12
za osem odstotkov niæje glede na
leto 1990. Slovenija je pri tem v
evropskem povpreËju. Eden od
mehanizmov za uËinkovito izra-
bo razdeljenih emisij je tudi ev-
ropska trgovalna shema.«

Evropska trgovalna shema naj
bi zaæivela januarja 2005. Kaj
prinaπa ta shema?
≈V njej sodelujejo energetika in
del industrije, predvsem papirna
in kovinsko predelovalna indu-
strija. Glede na to, da objekti
emitirajo razliËne koliËine oglji-
kovega dioksida na enoto izdel-
ka, naj bi mehanizmi te sheme
privedli do zniæanja emisij na
objektih, kjer so stroπki zniæanja
emisij najniæji. Emisijske dovolil-
nice bodo kotirale na organizira-
nih trgih, s tem pa bo dan cenov-
ni signal za upoπtevanje stroπkov
le-teh pri mejnih variabilnih
stroπkih proizvodnje. Na ravni

EU bo vzpostavljen register emi-
sijskih dovolilnic. V prihodnje
bodo imeli proizvajalci moænost
izbire med moænostmi, ali proda-
jati CO2 emisijske dovolilnice na
trgu in obratovati manj, investi-
rati v uËinkovitejπo opremo ali pa
kupovati emisijske dovolilnice na
trgu in proizvajati veË. KljuËna
pri odloËitvah pa bo træna cena
emisijskih dovolilnic. Preko do-
datnih mehanizmov pa bodo kvo-
te lahko kupovale tudi dræave za
potrebe prometa, kmetijstva in
druge industrije.«

MISIJE BODO DRAÆILE
ELEKTRIKO
E

Globalne podnebne spremembe so v zadnjih dese-
tletjih povzroËile vidne posledice v naravnem oko-
lju in tudi zato je bil pred πestimi leti sprejet Kjot-
ski protokol, ki govori o zniæevanju emisij toplo-
grednih plinov. Slovenija ga je ratificirala pred
dvema letoma. Kljub temu, da bo kjotski spora-
zum v praksi zaæivel πele v kratkem, pa dræave Ëla-
nice Evropske unije zavezuje evropska direktiva. O
vsebini in posledicah teh dveh dokumentov je tekla
beseda z dr. Tomaæem ©tokljem, izvrπnim direk-
torjem træenja v Holdingu Slovenske elektrarne.

P
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Foto Minka Skubic

Dr. Tomaæ ©tokelj
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Kolikπno je zniæanje emisij po
dræavah EU in katere dræave
bodo pri trgovanju z emisijski-
mi kuponi v prednosti pri proi-
zvodnji?
≈Pri delitvi kvot je bil doseæen
kompromis s pogajanji. Slovenija
se pri tem glede na druge dræave
po mojem mnenju ni najbolje
odrezala. Znotraj EU obstajajo
dræave s primanjkljajem in dræa-
ve s preseæki emisijskih dovolilnic.
Pri tem bi rad poudaril, da imajo
vse nove Ëlanice EU razen Slove-
nije preseæke emisijskih dovolil-
nic, le Slovenija ima 2,9-odstotni
primanjkljaj glede na predvidene
potrebe. Vse so s pogajanji dosegle
boljπe pogoje kakor mi.«

Kot kaæejo podatki po sektor-
jih, ki emitirajo ogljikov dio-
ksid, je pri nas dræava prepo-
znala, da je v energetiki najveË
moænosti zniæati emisije, in je
skoraj v celoti breme prenesla
nanjo. Kaj to pomeni za ener-
getiko?
≈Zaradi Ëedalje glasnejπih teæenj
evropskih dræav po samooskrbi
bodo tudi pri nas zahteve po pro-
izvodnji elektriËne energije iz ter-
moelektrarn Ëedalje veËje, emiti-
rali pa naj bi Ëedalje manj emisij.
»e primerjamo promet z energe-
tiko, v prometu emisije strmo na-
raπËajo in je za njihovo zniæanje
predvideno le osveπËanje kupcev.
Menim, da bi morala pri prometu
dræava radikalno spremeniti
odnos do tranzitnega prometa.
Nam energetikom je sicer uspelo
v zadnjem hipu v pogajanjih z
MOPE nekoliko izboljπati polo-
æaj, vendar pa smo πe vedno v
slabπem poloæaju kakor v pri-
merljivih dræavah.«

Na evropskem trgu trgovanje s
kvotami CO2 za obdobje 2005-
2008 æe poteka. Kakπne so iz-
kuπnje, kakπna je cena emisij in
za koliko bo draæja proizvede-
na elektrika iz termoelektrarn?
≈Trgovalne koliËine so za zdaj πe
nizke, cena emisijskih dovolilnic
pa se trenutno giblje med osem in
devet evrov na tono. »e vemo, da
plinske elektrarne emitirajo
okrog 0,4 tone CO2 na proizvede-
no MWh elektriËne energije in
premogovne termoelektrarne
okrog 1 tono CO2 na MWh, lahko
hitro ocenimo dvig variabilnih
stroπkov, ki bo znaπal od 3,5 do 9
evrov na MWh. Za termoelek-

trarne s slabπim izkoristkom to
pomeni, da bodo postale pri tre-
nutnih cenah elektriËne energije
nekonkurenËne. UpraviËeno lah-
ko priËakujemo, da se bodo cene
elektriËne energije zviπale.«

Glede na to, da je bistveno zni-
æanje emisij v energetiki mogo-
Ëe le z manjπo proizvodnjo
elektriËne energije iz TE na
premog, se postavlja vpraπanje,
s Ëim naj Evropska skupnost
nadomesti manjπo proizvodnjo
elektrike iz teh objektov?
≈Dræave EU pesti pomanjkanje
cenovno ugodnih proizvodnih vi-
rov, vodni potenciali pa so æe do
dobra izkoriπËeni. Obnovljivi vi-
ri, kot so vetrne elektrarne,
MHE, elektrarne na biomaso in
sonËne elektrarne, so konkuren-
Ëne le ob izdatnih subvencijah.
Jedrsko opcijo v EU podpirata le
Francija in Finska. Slednja æe
gradi novo jedrsko elektrarno.
Ambicije po razvoju jedrske in-
dustrije imata πe Romunija in
Bolgarija, ki bi to elektriËno
energijo izvaæali. Menim, da je
mogoËe delno zniæati emisije CO2
z novimi objekti z boljπimi izko-
ristki, vendar kljub vsemu brez
novih jedrskih elektrarn verjetno
ne bo πlo.

Energetska bilanca naπe dræave
tudi v prihodnje kaæe na po-
manjkanje domaËih proizvo-
dnih virov, zato bo zniæevanje
proizvodnje iz termoelektrarn
teæko sprejemljivo. Kako bi
omilili posledice visokih taks
na emisije v energetiki?
≈Treba bo posodobiti obstojeËe
elektrarne s tehnologijami, ki
imajo boljπe izkoristke. Viπja kot
bo cena emisijskih dovolilnic, ve-
Ëja bo privlaËnost investiranja v
elektrarne, ki pri proizvodnji
elektriËne energije ne emitirajo
emisije CO2. Glede na to, da NEP
doloËa 75-odstotno pokrivanje
porabe z domaËimi viri v Sloveni-
ji, se v naπih termoelektrarnah
vlaga kar precej truda, da bi se
zniæale emisije ob nespremenjeni
koliËini proizvedene elektriËne
energije. V TE©-u naËrtujejo za-
ustavitev prvih treh blokov s
slabπim izkoristkom in instalacijo
plinsko parnih enot ter pozneje
tudi novega premogovnega bloka
z precej boljπim izkoristkom, v
TET-u predvidevajo meπanje
premoga z biomaso in v TE-TOL

instalacijo plinske enote in prav
tako meπanje premoga z bioma-
so.«

Kakπna bo v prihodnje konku-
renËnost elektriËne energije na
svetovnem trgu, glede na to, da
so direktive obvezne le za Ëla-
nice EU in podpisnice Kjotske-
ga sporazuma?
≈Znotraj meja EU bo postala
proizvodnja elektriËne energije
tudi zaradi emisij draæja, tako bo
uvoz iz dræav zunaj meja EU ra-
sel. Na drugi strani pa bodo viπje
cene elektriËne energije vplivale
na viπje stroπke industrije in s
tem na slabπo konkurenËnost gos-
podarstva - predvsem energetsko
intenzivnih panog. To bo povzro-
Ëilo selitev energetsko intenzivnih
obratov v tretje dræave in uvoz
konËnih izdelkov v EU. Postavlja
se tudi vpraπanje nelojalne kon-
kurence proizvajalk elektriËne
energije, kot je na primer Ukraji-
na.«

Kakπni bodo dolgoroËni vplivi
zniæevanja emisij v naπi dræavi?
≈Pri nas poraba elektriËne ener-
gije naraπËa hitreje kakor v pov-
preËju v EU, moænosti zniæeva-
nja emisij z novimi tehnologijami
so omejene, zato bo treba kupo-
vati emisijske dovolilnice, kar pa
pomeni odliv denarja iz Sloveni-
je. Slovenski proizvajalci elektri-
Ëne energije pa bodo zaradi do-
brih Ëezmejnih povezav izpostav-
ljeni nelojalni konkurenci proi-
zvajalcev iz jugovzhodne Evrope
(Bosne, Bolgarije, Romunije).
Zastavlja se tudi vpraπanje, za-
kaj bi gradili elektrarne v Slove-
niji. MogoËe bi bilo postaviti elek-
trarne na jugovzhodu, elektriËno
energijo pa uvaæati v Slovenijo.
Tako bi se izognili stroπkom na-
kupa emisijskih dovolilnic, te dr-
æave pa imajo tudi niæje druge
okoljevarstvene zahteve, kar zvi-
πuje dosnosnost investicij. Seve-
da pa to pomeni selitev kapitala
na tuje in manj delovnih mest v
Sloveniji, predvsem pa bistveno
manjπo zanesljivost oskrbe z
elektriËno energijo. Zato menim,
da æelja po Ëistem okolju ni vpra-
πljiva, vpraπanje pa je, kdo naj
nosi stroπke in zakaj bi proizva-
jalci elektriËne energije nosili
najveËje breme zniæanja emisij
toplogrednih plinov.«

Minka Skubic
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eto 2004 je bilo za Drav-
ske elektrarne Maribor
po besedah direktorja te-
ga podjetja Danila ©efa

eno zahtevnejπih, saj so se morali
potem, ko so lani uspeπno razre-
πili vpraπanja, povezana z la-
stniπtvom druæbe, letos pospeπe-
no lotiti vrste pomembnih poslov-
nih projektov. Tako so v zaËetku
leta zastavili novo sodobno orga-
niziranost podjetja, ki so jo sesta-
vili po vzoru teæenj v Evropi. Pri
tem jim je pomagal tudi svetova-
lec iz Avstrijskih dravskih elek-
trarn, s katerimi imajo Maribor-
Ëani æe tradicionalno zelo dobre
odnose in redno udejanjajo kori-
stno izmenjavo poslovnih izku-
πenj. Izobraæevanje vseh zaposle-
nih na razliËnih podroËjih pa so
si zadali med prednostne cilje tu-
di v letu, ki prihaja, saj je bilo to
podroËje v prejπnjih letih precej
zapostavljeno, podjetje pa se sre-
Ëuje z vrsto nove opreme in dru-
gaËnimi zahtevami od doseda-
njih. Prav tako so se lotili in izpe-
ljali projekt nove celostne podo-
be podjetja ter pripravili solidne
temelje za prihodnji razvoj po-
djetja. Tako je bil, poudarja Da-
nilo ©ef, æe leta 2003 izdelan dol-
goroËni razvojni plan, ki je vse-
boval nekatere kljuËne projekte
do leta 2018. Dotlej takπnega do-
kumenta v podjetju sploh ni bilo,
doloËene projekte, zapisane v
njem, pa so morali dodelati do

takπne faze, da je lastnik lahko
presodil, ali so sploh zanj zanimi-
vi, pri Ëemer je bilo treba upoπte-
vati ne samo cilje holdinga slo-
venske elektrarne, temveË tudi

energetske interese dræave kot
celote. Ob tem smo imeli najveË
teæav oziroma morali vloæiti pre-
cej truda v za nas zelo zanimiv
projekt Ërpalne elektrarne Ko-
zjak, da smo ga spravili na ra-
ven, primerljivo z drugimi podob-
nimi projekti. In izjemno vesel
sem, je nadaljeval Danilo πef, da
se zdaj ta projekt nahaja v vseh
pomembnih dokumentih, od na-
cionalnega energetskega progra-
ma do strateπkega razvojnega na-
Ërta HSE. DolgoroËni razvojni
naËrt smo letos dopolnili πe z ne-
katerimi novimi spoznanji in ga
dopolnili ter ga preimenovali kar
v strateπki plan razvoja podjetja,
ki zdaj Ëaka na konËno potrditev

RAVSKE ELEKTRARNE
Z REZULTATI ZADOVOLJNE
D

Dravske elektrarne so z letoπnjimi
poslovnimi doseæki zadovoljne, uspeπ-
no pa so premostili tudi teæave, po-
vezane z opremo za zadnja dva agre-
gata na HE Vuhred in Oæbalt. Vse
elektrarne na Dravi naj bi bile poso-
dobljene in prenovljene najpozneje
do leta 2020.

L
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Danilo ©ef: flLetos izdelani razvojni
naËrt je dobra podlaga za nadaljnje uspeπno
delo naπega podjetja.«

Foto Brane JanjiÊ
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lastnika. Po moji presoji pomeni
omenjeni plan dobro podlago za
delovanje podjetja za naslednjih
petnajst let, najpomembnejπi v
njem navedeni projekti pa so: na-
daljevanje prenove s hidroelek-
trarno ZlatoliËje, ki se je praktiË-
no æe zaËela (prenova HE Formin
bo startala precej pozneje, saj je
oprema v tej elektrarni πe v do-
brem stanju), zgraditev Ërpalne
elektrarne Kozjak (Ëaka na potr-
ditev ministrstva za zaËetek po-
stopka za najzahtevnejπo fazo
projekta, to je umestitve tega
objekta v prostor in pridobitev
vseh potrebnih dovoljenj), zaËe-
tek postopkov za izrabo tistega
dela Mure, ki ni vkljuËen v pro-

gram zaπËite naravne dediπËine
Natura 2000, ter zgraditev nekaj
novih malih hidroelektrarn pov-
sod tam, kjer so hidroloπke in
okoljske razmere ugodne. Pri
tem je treba poudariti, je dejal
Danilo ©ef, da bomo pri vseh teh
projektih skuπali Ëim bolj upoπte-
vati interese okolja in jih zaËeli
uresniËevati le ob sploπnem sogla-
sju, pri Ëemer so Dravske elek-
trarne takπno politiko uresniËe-
vale æe doslej.

NadpovpreËno
hidroloπko leto
Letoπnje koliËine padavin in z
njimi povezana hidrologija so bi-
le proizvodnji hidroelektrarn ze-

lo naklonjene, tako da so Drav-
ske elektrarne po besedah Danila
©efa letni naËrt izpolnile æe v za-
Ëetku decembra, celoletni izkupi-
Ëek pa naj bi bil za osem do deset
odstotkov nad priËakovanji, kar
bo ugodno vplivala tudi na naËr-
tovani poslovni izid. Res pa je, da
bo prihodnje leto in leto za tem
zaradi prenove HE ZlatoliËje za
podjetje finanËno eno zahtevnej-
πih, saj naj bi Dravske elektrarne
tudi to prenovo tako kot elek-
trarn Oæbalt in Vuhred izpeljale
z lastnimi sredstvi. Sicer pa gre
druga faza prenove, ki se je zara-
di znanih teæav z navitjem stator-
ja generatorja proti koncu leta
nekoliko zapletla, zdaj spet po
naËrtih. Tako je tretji, zadnji
agregat na HE Vuhred æe v obra-
tovanju in po odpravi napake
normalno deluje. Do konca leta
pa naj bi manjkajoËa oprema iz
KonËarja prispela tudi v HE Oæ-
balt, tako da bodo konËna mon-
taæna dela in preizkusi opravljeni
pribliæno do konca februarja, s
Ëimer se bo uspeπno konËala tudi
druga faza prenove Dravskih
elektrarn.
Brane JanjiÊ

Sistemsko na~rtovanje –
projektiranje – strelovodne in

prenapetostne za{~ite

Izdelava idejnih projektov,
projektov za izvedbo in
projektov izvedenih del

Prodaja sistemov strelovodne za{~ite

- aktivni in klasi~ni strelovodi,

- odvodi majhnih induktivnosti,

- strelovodni material,

- molekularni CADWELD spoji,

- pribor

Izvajanje testov za{~itnih naprav
v visokonapetostnem laboratoriju

s pomo~jo simulacije strele,
oblike valov

10/350 s-75kA
8/80 s-150kA
8/20 s-200kA
4/10 s- 80kA

µ
µ
µ
µ

Razvoj, proizvodnja in prodaja prenapetostnih za{~it za
- nizkonapetostne omre`ne sisteme,

- telekomunikacije,
- informatiko

Meritve specifi~ne upornosti zemlje,
izvajanje ozemljitev,

izbolj{ave ozemljitvenih upornosti

Monta a celotnih sistemov za{~ite

Nadzor nad izvajanjem del

d.o.o.

Podjetje za izvajanje za{~it in`eniring in kooperacije
Stegne 35, 1521 Ljubljana, Slovenija
tel.: 01 5003 100, fax: 01 5003 236
e-mail: prodaja iskrazascite.si

www.iskrazascite.si
@
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isokotlaËna parna kotla
starejπih dveh blokov v
TE-TOL obratujeta æe
37 let, to je od zaËetka

obratovanja blokov. Vsak kotel
proizvede najveË 180 ton pare na
uro s tlakom 95 barov in tempe-
raturo 530 stopinj Celzija. Naziv-
na moË kotlov je 128 MW, v njih
kurijo premog s kurilnostjo 18
MJ/kg. Problem Ëim manjπega
onesnaæevanja okolja so v TE-
TOL zaËeli reπevati pred desetle-
tjem, predvsem s kurjenjem eko-
loπko bolj sprejemljivega uvoæe-
nega premoga z majhno vsebno-
stjo ævepla in pepela. Emisije
praπnih delcev so na teh dveh
blokih odpravili sredi devetdese-
tih let z zamenjavo elektro filtrov
z vreËastimi filtri. Meritve emisij-
skih koncentracij duπikovih oksi-
dov pred dvema letoma so poka-
zale, da je bila v poletnih mese-
cih, ko je obratoval samo prvi
blok, izmerjena povpreËna kon-
centracija 746 mg duπikovih oksi-
dov na kubiËni meter, pri spre-
membi obremenitve kotla pa je
narasla tudi na 900 mg. Dovolje-
ne emisije duπikovih oksidov pa
so do konca leta 2007 650 mg na
kubiËni meter, od leta 2008 na-
prej pa 600 mg na kubiËni meter
za kurilne naprave z moËjo od 50
do 500 MW.
Za zniæanje previsokih emisij du-

πikovih oksidov so v TE-TOL iz-
brali veË postopkov. Prvi je bil
zmanjπanje koliËine zgorevalnega
zraka, zatem ustreznejπa razpo-
reditev zgorevalnega zraka, Ëesar
pa se s prvotno regulacijo in kon-
strukcijsko zasnovo gorilnikov ni
dalo doseËi. Zato je bilo treba
najprej opraviti ustrezne analize.
≈Analiza rezultatov meritev pre-
tokov zgorevalnega zraka kotla
drugega bloka je pokazala, da se
lahko izkoristek kotla izboljπa za
najmanj en odstotek od doseæe-
nega med dotedanjim obratova-
njem. S tem se bo poraba premo-
ga pri povpreËnih 5600 obrato-
valnih urah prvega in drugega
kotla zmanjπala za 52.000 GJ.
Manjπe koliËine porabljenega
premoga pa zmanjπajo za 5,2 to-
ne ogljikovega dioksida iz TE-
TOL. Ustrezno manjπa bi bila tu-
di koliËina trdnih delcev v di-
mnih plinih. Ker smo ugotovili,
da sta kotla obratovala z odsto-
tek slabπim izkoristkom, so izra-
Ëuni pokazali, da bo stroπek gori-
va pri obratovanju prvih dveh
kotlov po rekonstrukciji manjπi
za 37,3 milijona tolarjev v pri-
merjavi z doseæeno ceno premoga
leta 2002,« pojasni del pomem-
bnih razlogov za odloËitev izved-
be projekta rekonstrukcije zgo-
revalnega sistema obeh kotlov
Igor Bole, vodja sektorja proi-

zvodnje v TE-TO Ljubljana, ki
pravi, da so o tej rekonstrukciji
razmiπljali æe leta 1996 v sklopu
zamenjave vodenja obeh kotlov,
vendar pa zaradi nejasne nadalj-
nje usode teh dveh kotlov projekt
ni doæivel ustrezne podpore.
Kot je povedal Igor Bole, so se re-
konstrukcije tokrat najprej lotili
na prvem kotlu, in sicer lani po-
leti med remontom bloka, in vsa
dela konËali do jeseni, drugi ko-
tel pa rekonstruirali letoπnje po-
letje in ga dali v pogon v zaËetku
te jeseni. Za izboljπanje kakovo-

LASTNIM ZNANJEM
REKONSTRUIRALI DVA KOTLA
Z

Letos poleti so v TE-TO Ljubljana konËali
projekt rekonstrukcije zgorevalnega sistema ko-
tlov 1 in 2. Projektna naloga zanj je bila nare-
jena pred dvema letoma na podlagi meritev, ki
so pokazale, da se z izvedbo projekta izkori-
stek na kotel izboljπa za odstotek. Danaπnji re-
zultati so πe boljπi. Naloæba, vredna 400 mili-
jonov tolarjev za oba kotla, se bo povrnila v
πtirih letih ob sedanji ceni premoga.

V
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Igor Bole

Foto Minka Skubic
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sti zgorevanja so zamenjali stare
gorilnike kotla z novimi, ki omo-
goËajo boljπe meπanje premogov-
nega prahu z zrakom. Za regula-
cijo sekundarnih zrakov gorilni-
kov so prigradili elektromotorne
lopute, s katerimi regulirajo koli-
Ëino sekundarnega zraka po po-
sameznem gorilniku v odvisnosti
od njegove (koliËine premoga)
moËi. Ker bi bila izvedba meritev
koliËin zraka po gorilnikih pre-
zahteven poseg, so se odloËili, da
s predhodnimi meritvami preto-
kov zraka skozi lopute gorilnika
pri razliËnih tlakih v zveznem ka-
nalu zgorevalnika izmerijo koliËi-
no zraka na podlagi odstotka od-
prtosti lopute in tlaka zraka pred
loputo. Te izmerjene vrednosti
koliËin zraka so bile uporabljene
pri izdelavi programa sistema vo-
denja zgorevalnega zraka kotla.
Da so zagotovili enake tlaËne ra-
zmere pred vsako loputo, so izde-
lali povezavo med prej loËenim
levim in desnim kanalom zgore-
valnega zraka. Regulacijo venti-
latorjev podpiha pa so spremeni-
li iz koliËinske regulacije zraka v
tlaËno regulacijo, ki sedaj vzdr-
æuje konstanten tlak zgorevalne-
ga zraka v zveznem kanalu. Celo-
ten sistem zgorevalnega zraka
imajo raËunalniπko voden v reæi-
mu avtomatskega delovanja ko-
tla. Regulacija zgorevanja pa

vpliva na izboljπanje zanesljivosti
obratovanja kotla, poveËanje iz-
koristka kotla in zmanjπevanje
duπikovih oksidov pri vseh obre-
menitvah kotla.
Z rekonstrukcijo so reπili tudi
problem temperature zmesi vro-
Ëih plinov in premoga za mlinom,
ki se je prej vzdræevala s preveli-
kimi koliËinami primarnega zra-
ka, zdaj pa se s hladilnimi dimni-
mi plini iz obroËa kanalna di-
mnih plinov tik ob mlinih kotla.
Zaradi poveËanja zanesljivosti
delovanja kotla so prigradili do-
daten ventilator hladnih dimnih
plinov. Pred tem je imel vsak ko-
tel le po en ventilator in njegov iz-
pad je ogrozil obratovanje kotla.
V Ëasu poskusnega obratovanja
prvega rekonstruiranega kotla so
po dodatnih meritvah ustrezno
nastavili enakomerno distribuci-
jo premogovnega prahu po πobah
gorilnikov z delno prenastavitvi-
jo konËnega poloæaja prahovo-
dne lopute mlina, ki je nameπËe-
na na prahovodnem kanalu med
mlinom in gorilnikom. Za zmanj-
πanje iztopajoËih hitrosti zmesi iz
gorilnikov so za petino zmanjπali
povrπino udarnih ploπË rotorjev
mlinov kotlov. S to predelavo so
dosegli ustrezne razmere za do-
bro gorenje in stabilen plamen v
kuriπËu kotla.
V veË kakor enoletnem obratova-

nju rekonstruiranega prvega ko-
tla je njegova zanesljivost nad
priËakovanji. Izkoristek kotla,
izmerjen leta 2001, pred rekon-
strukcijo, je bil pri najveËji moËi
88,2 odstotka, izmerjen na koncu
leta 2003, po rekonstrukciji, pa
91,4 odstotka. Tako je izkoristek
kotla boljπi za 3,2 odstotka. Pri
drugem kotlu pa so meritve πe v
teku. Celotni stroπki projekta so
znaπali 400 milijonov tolarjev za
oba kotla.
Pri tem kaæe omeniti, da je celo-
tni projekt plod lastnega znanja
strokovnjakov TE-TOL iz proi-
zvodnje in vzdræevanja. Pri tem
Igor Bole, ki je tvorno sodeloval
pri njegovi pripravi in udejanji-
tvi, omenja πe kolege Antona Sa-
jovica, Staneta Koprivπka in Pri-
moæa GostinËarja. Vloæek v na-
loæbo se jim bo povrnil v πtirih le-
tih, glede na to, da imajo trenu-
tno nizko ceno premoga, Ëe bi bi-
la ta viπja, pa bi se jim πe prej.

Minka Skubic
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Stari in
novi
gorilniki.

Foto arhiv TE-TOL
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eto dni po zaËetku pri-
pravljalnih del so Soπke
elektrarne izvedle nate-
Ëaj za izvedbo gradbe-

nih del na glavnem objektu, za-
varovanje breæin in dobavo in
montaæo glavne elektrostrojne
opreme. ©e isto leto jim je teda-
nja Interesna skupnost elektro-
gospodarstva odobrila prva ener-
getska sredstva in sredi tega leta

(1979) so dobili gradbeno dovo-
ljenje za delo v strugi SoËe. Izde-
lane variantne πtudije lokacij za
HE Solkan so pokazale, da je lo-
kacija pregrade in strojnice
okrog 700 metrov gorvodno od
solkanskega mostu najbolj opti-
malna za postavitev nove elek-
trarne. Temeljni naËrt elektrar-
ne je predvidel vgradnjo dveh
agregatov s pretokom 60 kubi-

Ënih metrov na sekundo, poznej-
πe raziskave izkoriπËanja vodnih
virov pa so pokazale, da je kori-
stno vodne elektrarne visoko in-
stalirati in zato so po konËnem
projektu v HE Solkan vgradili tri
agregate s pretoËnostjo po 60 ku-
biËnih metrov vode na sekundo.
Hudourniπka SoËa je v πestih le-
tih gradnje nemalokrat ponaga-
jala gradbincem v strugi, πe naj-
bolj dve leti pred koncem gra-
dnje, ko je tako zalila gradbiπËe,
da so ga morali zatem dva meseca
temeljito Ëistiti. Poleg teh nevπe-
Ënosti so investitorja neprestano
pestili pomanjkanje sredstev za
gradnjo, pomanjkanje deviz do-
bavitelja opreme Litostroja, za-
mujanje rekonstrukcije vodovo-
dnih ËrpaliπË Mrzlek in Prelesje,
kar je bilo pogoj za polnjenje
akumulacije, zastoj transporta
prvega generatorja zaradi mo-
Ënega sneæenja in pa æe omenjena
sprememba inπtalacije agregatov.
Kljub nemalo teæavam pri gra-

VE DESETLETJI
HE SOLKAN
D

Raziskave za postavitev HE Solkan so bile
narejene v petdesetih in πestdesetih letih,
vendar pa do gradnje ni priπlo zaradi neure-
jene meje z Italijo. Sklenjeni Osimski spora-
zum in odobreni premostitveni banËni kredit
sta omogoËila, da so se v zaËetku leta 1978
zaËela dela na tej zadnji HE na SoËi pred
italijansko mejo, katere prvi agregat je zaËel
obratovati sredi novembra 1984. leta.

L
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Vse foto Minka Skubic

Trije
agregati HE
Solkan so v
20 letih
proizvedli
2 milijona
MWh.
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dnji je prvi agregat zaËel obrato-
vati 15. novembra 1984, drugi
mesec dni pozneje in tretji leto in
pol pozneje. HE Solkan je posta-
la s 33 MW, srednjo letno proi-
zvodnjo 110 GWh, inπtaliranim
pretokom 180 m3/s, bruto pad-
cem 20,5 metra in koristno aku-
mulacijo 1.150.000 kubiËnih me-
trov prva daljinsko vodena HE
take moËi v Jugoslaviji. V njej so
prviË uporabili koncept enoagre-
gatnosti in prvi optiËni vodnik do
energetskega objekta v takratni
dræavi. Ostala pa je edina elek-
trarna v verigi z avtomatsko re-
gulacijo zgornjih zapornic v pre-
livnem polju.
≈V dvajsetih letih obratovanja je
HE Solkan proizvedla dobra dva
milijona MWh elektriËne energi-
je. V tem Ëasu je ostala njena te-
meljna oprema neobnovljena,
obnovljeni pa so bili nekateri po-
moæni sistemi, kot so daljinsko
vodenje, enoagregatnost, TK si-
stemi, kontrola paralelnosti po-
mika zapornic, in uvedene neka-
tere novosti, med drugim lokalna
Scada, dostop do raËunalniπke
mreæe SENG, nadzor iz dveh
centrov, avtomatsko klicanje de-
æurnih, videonadzor objekta, do-
datno vodno hlajenje transfor-
matorja,« pojasni Rajko Volk, vo-
dja obratovanja pri Soπkih elek-
trarnah.

Prepolovljena posadka
Pred dvajsetimi leti je bilo na

elektrarni trinajst delavcev, da-
nes jih dela na njej pol manj. Po
besedah Tonija Paravana, ki je
priπel na elektrarno Solkan, ko
so pri njeni gradnji konËevali
montaæna dela, bil potem v njej
vodja elektro vzdræevanja in je
danes vodja celotne elektrarne,
so se v veËini vsi delavci, ki so ta-
krat vodili njeno gradnjo, æe
upokojili.≈PovpreËni letni dotok
v elektrarni je 90 kubiËnih me-
trov. Elektrarna je bila zgrajena
tako, da pri dotoku vode do 500
kubiËnih metrov v njej ni potre-
bna navzoËnost posadke, saj za
dotok nad 180 kubiËnih metrov
skrbi avtomatika, ki odpre pre-
livna polja. Pri dotoku vode veË
kakor 500 kubiËnih metrov na se-
kundo pa uvedejo πtiriindvajse-
turno deæurstvo. To se zgodi v
povpreËju desetkrat na leto,«
pripoveduje Toni Paravan, ki je
vedno med tistimi, ki ob takih vo-
dah pridejo na elektrarno.
Zaposleni v Solkanu elektrarno
jemljejo za svojo in elektrarna je
del njih. Toni se potaplja æe 25 let
in skupaj s kolegom pregledata
vse soπke elektrarne tudi iz vode.
Enkrat na leto pregledata pri HE
Solkan podslapje - del pod zapor-
nico, ali je morebiti priπlo do po-
πkodbe betona. Prav tako pregle-
data reπetke in odpravita morebi-
tne poπkodbe. Paravan je skepti-
Ëen do napovedi o zmanjπanju
zaposlenih po elektrarnah. Iz
prakse pravi, da je odnos doma-

Ëih delavcev do naprav drugaËen
kakor odnos tujih izvajalcev. Za
zdaj πest zaposlenih na Solkanu
postori vse, od revizij, obiËajnih
remontnih del do urejanja okoli-
ce. V dvajsetih letih niso imeli no-
benih veËjih okvar in je elektrar-
na dobro obratovala. Pravi, da
Ëe bi bil lastnik elektrarne, bi pri
krËenju zaposlenih primerjal
stroπke zaposlenih z drugimi
stroπki, ki dolgoroËno nastanejo
na elektrarni ob neustrezni negi.
Zaveda se, da ni veË ≈sociale«, to-
da dobro vzdræevan objekt ima
tudi svojo ceno, ki z leti zagotovo
povrne stroπke za zaposlene.
Kakovost, samoiniciativnost in
kooperativnost zaposlenih na HE
Solkan je pohvalil tudi vodja
obratovanja SENG Rajko Volk.
Pravi, da pripadnost objektu
lahko doseæeπ, Ëe je odnos oboje-
stranski, tako lastnika kot zapo-
slenih. ≈Na HE Solkan se je to
pokazalo v praksi. Leta 1995 so
sami obnovili sistem daljinskega
vodenja. Nekdanji vodja elek-
trarne je postavil viπjo raven var-
nosti in s tem krajπi odzivni Ëas
na morebitno okvaro, za kar de-
lavci niso bili niË veË plaËani. Ta
sistem na tej elektrarni deluje de-
veto leto. »e ni razumevanja z
ene strani, ga tudi z druge ne
bo,« doda Rajko Volk, ki pravi,
da je pri tovrstnem krËenju stro-
πkov treba vedeti, od kod zaËeti.
Spremembe pri obratovanju
elektrarne so prinesle tudi orga-
nizacijske spremembe v zadnjih
letih. Kot pravi Volk, je vËasih
elektrarna obratovala po nivoju,
zdaj pa veriga obratuje po moËi,
zaradi veËjih zahtev HSE po vr-
πni energiji. Poleg tega se je v za-
dnjih letih poveËalo πtevilo zago-
nov in zaustavitev agregatov,
hkrati pa se je zaradi zahtev kup-
cev zmanjπal sprejemljiv pas od-
stopanja delovne moËi. To pa po-
meni tudi veË moænosti za okvare
v hidroelektrarni, veËje πtevilo
zagonov in zaustavitev pa vpliva
tudi na stroπke vzdræevanja in
nege. Prav zato je dobro vzdræe-
vana elektrarna in v dobri kondi-
ciji tem bolj pomembna, saj v tr-
ænih razmerah poslovanja niso
pomembni samo MW moËi, po-
membno je tudi, kdaj je elektri-
Ëna energija proizvedena. V HE
Solkan so letoπnji letni naËrt do-
segli æe 4. decembra.

Minka Skubic
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Toni Paravan Rajko Volk
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ot je πe istega dne na
novinarski konferenci
pojasnil mag. Djordje
Æebeljan, predsednik

nadzornega sveta Elektra Lju-
bljana, so Janπev predlog spreje-
li soglasno in ga poslali v odloËa-
nje vladi RS. Zakaj so tako ukre-
pali? Po besedah mag. Æebeljana
so se Ëlani na izredni seji nadzor-

nega sveta seznanili s pravnim
mnenjem dr. Rajka Pirnata iz
Inπtituta za javno upravo glede
Janπeve popoldanske dejavnosti.
Pri tem so ugotovili, da je bila in-
dividualna pogodba sicer krπena
s formalnega vidika, glede na
ugotovljena dejstva pa ne gre za
hujπo krπitev, ki bi zahtevala
stroæje ukrepanje. »e se bo vlada

AN©EVA USODA
V VLADNIH ROKAH
J

Nadzorni svet javnega distribucijskega podjetja
Elektro Ljubljana je na svoji izredni seji, ki je po-
tekala 8. decembra, sprejel predlog predsednika
uprave Vincenca Janπe za sporazumno prekinitev
individualne pogodbe o zaposlitvi. Dokler se vlada
RS kot ustanovitelj Elektra Ljubljana ne bo odloËi-
la za razveljavitev omenjene pogodbe, bo Janπa πe
naprej opravljal delo predsednika uprave s polni-
mi pooblastili. Ne glede na tak ali drugaËen raz-
plet pa ostaja dejstvo, da je podjetje Elektro Lju-
bljana v zadnjih letih poslovalo zelo uspeπno.

K
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Mag. Djordje
Æebeljan,
predsednik
nadzornega
sveta Elektra
Ljubljana (na
levi), in Vin-
cenc Janπa,
predsednik
uprave Elek-
tra Ljubljana,
na novinarski
konferenci.

Foto Miro Jakomin

Elektro Ljubljana je
tudi leta 2004 zagoto-
vilo zanesljivo, stro-
πkovno uËinkovito in
kakovostno oskrbo
odjemalcev z elektri-
Ëno energijo z zane-
sljivim vodenjem in
delovanjem omreæja,
z izvajanjem meritev
kakovosti elektriËne
energije, z naËrtovano
gradnjo in stalnim
vzdræevanjem naprav
in omreæja.
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RS odloËila za razveljavitev te
pogodbe, bo Janπa prejel odprav-
nino v viπini πestih meseËnih plaË
(njegova plaËa znaπa 90 odstot-
kov plaËe resornega ministra).
≈Za sporazumno prekinitev indi-
vidualne pogodbe sem se odloËil
iz osebnih in zdravstvenih razlo-
gov, in to je tudi vse, kar lahko v
zvezi s tem povem,« je bil Janπa
na novinarski konferenci zelo
kratek. Na vpraπanje, kako oce-
njuje svoje delo v dosedanjem πti-
riletnem obdobju, pa je odgovo-
ril, da je mesto direktorja Elek-
tra Ljubljana zasedel leta 2000.
Takrat je podjetje πe poslovalo z
izgubo, neugoden poslovni rezul-
tat pa je podjetje imelo tudi v le-
tih 2001 in 2002. Leta 2003 pa so
æe ustvarili 700 milijonov dobi-
Ëka, kar je bil rezultat prizadeva-
nja vseh zaposlenih v Elektru
Ljubljana. Letos pa bo poslovni
rezultat πe bistveno boljπi, saj po-
datki za devet mesecev kaæejo, da
ima podjetje 1,4 milijarde tolar-
jev dobiËka. 
Skratka, Janπa je v bistvu pono-
vil to, kar je elektrogospodarski
javnosti o poslovanju Elektra
Ljubljana æe znano. Boljπi po-
slovni rezultati v devetmeseËnem
obdobju leta 2004 glede na isto
obdobje leta 2003 so posledica
veËje porabe in poslediËno viπje
omreænine, boljπega rezultata pri
prodaji elektriËne energije tako
tarifnim kot upraviËenim odje-
malcem oziroma trgovcem, viπjih
prihodkov od prodaje ostalih sto-
ritev in izvajanja lastnih investi-
cij, viπjih povraËil in sofinancira-
nja objektov ter niæjih finanËnih
odhodkov. 
In kaj bo Vincenc Janπa delal v
naslednjem obdobju? Kot je po-
vedal na novinarski konferenci,
trenutno o tem ne razmiπlja. Vse
dotlej, dokler se ustanovitelj
Elektra Ljubljana ne bo odloËil
za razveljavitev njegove pogod-
be, bo πe naprej opravljal delo
predsednika uprave s polnimi po-
oblastili. Dejstvo, ki ga je posebej
poudaril in ga ni moË zanikati, je
v tem, da se je distribucijsko po-
djetje Elektro Ljubljana prav v
Ëasu njegovega mandata uvelja-
vilo kot eno najuspeπnejπih elek-
trogospodarskih podjetij. 

Miro Jakomin

e

a

a,
i

Æe trideset let vam
podajamo roko pri
dobavi kakovostne
opreme, gradnji
najpomembnejπih
objektov ter servisi-
ranju merilnih in ta-
rifirnih naprav za
prenos in distribu-
cijo elektriËne ener-
gije.

Elektroservisi, d.d.

Tudi prihodnje leto
bomo z vami.
Æelimo vam veliko
poslovnih uspehov
in osebnega
zadovoljstva.

Glavarjeva ulica 14,
1000 Ljubljana

ELEKTROSERVISI d.d. 
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srednji del dopisa so po-
datki o posameznem
odjemalcu: ime, prii-
mek in naslov, πtevilka

odjemnega mesta ter meseËna in
letna poraba elektriËne energije.
V nadaljevanju je tudi veljaven
cenik za tarifne odjemalce in sta-
tistiËni podatki o porabi elektri-
Ëne energije gospodinjstev v Slo-
veniji leta 2004.

Da bodo tudi v prihodnje naπi
odjemalci vedeli, kako poiskati
odgovore na svoja vpraπanja,
smo navedli telefonsko πtevilko
klicnega centra 01/430-42-70.
Klicni center, ki deluje æe od leta
1998, ima pri stikih z odjemalci
Ëedalje pomembnejπo vlogo. Od
letoπnjega septembra ima svo-
je prostore v nekdanji πtevËni
umerjevalnici na Slomπkovi ulici

18. Prostor je nekakπen muzej
πtevcev. Stene tega prostora so
prekrite s starodobnimi πtevci.
Ob steni je tudi stara merilna mi-
za z inπtrumenti. Klicni center, ki
opravlja funkcijo vhodno komu-
nikacijske enote, deluje kot gla-
sovna poπta, vsak dan od 7.30 do
14.30 pa zagotavlja pa tudi nepo-
sreden stik z odjemalci. TehniË-
no omogoËa sprejem reklamacije
obrokov, sporoËanje stanj πtev-
cev, izdelavo kontrolnih obraËu-
nov za porabljeno elektriËno
energijo. Poleg klicnega centra
smo odjemalcem πe enkrat sporo-
Ëili naslov prenovljene splet-
ne strani Elektra Ljubljana
www.elektro-ljubljana.si in te-
matske elektronske naslove, ki
smo jih uvedli leta 2004 in na ka-
tere zbiramo vpraπanja ter po-
sredujemo odgovore za posame-
zno podroËje poslovanja.

OMUNICIRANJE EL. LJU-
BLJANA S TARIFNIMI ODJEMALCI
K

Zakonodaja, ki ureja podroËje dobave elektriËne
energije tarifnim odjemalcem, med drugim predpi-
suje, da je treba odjemalce enkrat na leto obveπËati
o njihovi porabi in o strukturi energetskih virov,
ki sestavljajo elektriËno energijo, ki jo Elektro Lju-
bljana prodaja svojim odjemalcem. Letoπnje leto
smo se odloËili to narediti nekoliko drugaËe. Æe
ovojnico, v kateri je bilo to sporoËilo poslano, smo
dopolnili z novoletnim motivom. Na ta naËin smo
æeleli odjemalcem æe takoj povedati, da tokrat v
njej ni raËuna. 

O
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Nadaljevanje na strani 49.

Æe danes ... V Elektro Ljubljana se zavedamo, da je ohranjanje 
okolja pomembna naloga sedanjosti. Veliko pozornost zato namenjamo
pridobivanju elektriËne energije iz obnovljivih, okolju prijaznih
energetskih virov. Poimenovali smo jo Zelena energija. Sedaj je na voljo
tudi Vam. Z nakupom Zelene energije boste neposredno pomagali 
pri njeni ponovni proizvodnji ter izvedbi projektov uËinkovitejπe rabe
elektriËne energije. ... za jutri.

Dober tok smo obarvali zeleno.
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SLOVENSKE
PLA»E POD
EVROPSKIM
POVPRE»JEM
Razlike med plaËami med Ëlanicami raz-
πirjene Evropske unije so precejπnje. Leta
2001, ko je Evrostat izvedel primerjavo,
so daleË najveË zasluæili Danci, in sicer
veË kakor 41 tisoË evrov, najmanj pa Li-
tvanci - le dobrih tri tisoË evrov. Sloveni-
ja se uvrπËa z nekaj veË kakor 10 tisoË
evri povpreËne letne plaËe med desetimi
novimi Ëlanicami na tretje mesto, med
petnajsterico starih pa na rep, vendar
pred GrËijo in Portugalsko.

Danski povpreËni letni bruto plaËi izpred treh
let, ki znaπa natanËnih 41.661 evrov, sledijo
plaËe v Veliki Britaniji (39.223 evrov), Lu-
ksemburgu (37.801 evra) in na Nizozemskem,
kjer so dosegle 33.900 evrov. Med novinkami
so najveË zasluæili prebivalci Cipra, in sicer
17.607 evrov, Malte (13.320 evrov) in Sloveni-
je (10.850 evrov), med te tri pa se od petnaj-
strerice uvrπËata le πe GrËija s povpreËno pla-
Ëo v viπini 15.431 evrov in Portugalska z
12.620 evri, torej dræavi, ki se sicer zaradi po-
dobne kupne moËi in stroπki dela lahko pri-
merjata s Slovenijo. Preostale novinke so se
razvrstile pod slovenskim povpreËjem: Poljaki
so leta 2001 zasluæili 7.509 evrov, Madæari
5.300 evrov, »ehi 5.148, Estonci 4.343, Slova-
ki 3.837, Latvijci 3.426 in Litvanci 3.017 ev-
rov. Dodati je treba, da so v primeru zadnje
dræave podani podatki za leto 1999, poleg tega
pa v to preglednico nista bili vkljuËeni NemËija
in Avstrija, saj Evrostat zanju ni dobil podat-
kov.

PlaËe v Sloveniji med bolj obdavËenimi
Vendar pa navedeni podatki niso povsem pri-
merljivi, saj gre za bruto plaËe, iz katerih ni
razvidno, s kolikπnih dohodkom zaposleni de-
jansko razpolaga. Neto plaËe so namreË odvi-
sne od dræavnih obdavËitev, pa tudi od posa-
mezne druæinske situacije. Evrostat je tako po-
datke razdelil v πtiri razliËne skupine: samska
oseba brez otrok, poroËen par z dohodkoma,
poroËen par z dohodkoma in dvema otrokoma
ter poroËen par s samo enim dohodkom in dve-
ma otrokoma.
UpoπtevajoË to razdelitev je povpreËna letna
neto plaËa v predelovalnih dejavnostih leta
2002 za samsko osebo brez otrok znaπala v Lu-
ksemburgu 23.887 PPP oziroma paritet kupne
moËi, ki so nekakπna ≈umetna√ skupna valuta,
s katero je odstranjen uËinek razlik med rav-
nmi cen v posameznih dræavah.
Sledijo Nizozemska z 21.622, Velika Britanija
z 20.926 in NemËija z 18.887 PPP. Najmanj so

tudi v tej primerjavi zasluæili Litvanci in La-
tvijci - prvi 4.101 in drugi 4.669 PPP. Sloveni-
ja se je med pristopnicami zopet uvrstila na
tretje mesto s povpreËno neto plaËo v predelo-
valnih dejavnostih 10.134 PPP.
Zanimiva je tudi primerjava med bruto in neto
plaËami oziroma izraËun, kolikπen deleæ se-
stavljajo neto plaËe v bruto plaËah v posame-
znih dræavah. Leta 2002 so bili zasluæki v pre-
delovalnih dejavnostih v kategoriji samski brez
otrok najbolj obdavËeni v Belgiji, na Danskem
in v NemËiji, najmanj pa na Portugalskem, v
GrËiji in na Irskem. Neto plaËa se je v teh dr-
æavah gibala med 57 in 84 odstotki bruto pla-
Ëe. Med novimi Ëlanicami so imeli najniæje ob-
davËitve na Cipru, kjer je neto plaËa predstav-
ljala 93 odstotkov bruto plaËe, najviπje pa v
Sloveniji, kjer je pripadal Ëistemu zasluæku v
bruto plaËi le 67-odstoten deleæ. Podobno se je
uvrstila tudi v kategoriji poroËen par brez
otrok, v kateri se je pokazalo, da imajo naj-
manj obdavËene plaËe Irci in Portugalci (84 in
83 odstotkov), med novinkami pa dræavljani
Cipra (94 odstotkov).
V kategoriji poroËen par z dvema dohodkoma
in otrokoma je bilo razmerje med plaËama naj-
viπje v Luksemburgu (91 odstotkov), na Portu-
galskem in Irski (88 odstotkov) ter Cipru (93
odstotkov) in Slovaπki (87 odstotkov). V Slove-
niji je bil ta deleæ primerljiv s prej navedenimi
67 odstotki.
Najmanjπi razkorak je, kot priËakovano, mo-
goËe opaziti v skupini poroËen par z enim do-
hodkom in dvema otrokoma. V tem primeru
neto plaËa zaradi druæinskih dodatkov in dav-
Ënih olajπav ponekod celo presega bruto plaËo,
denimo, v Luksemburgu, kjer znaπa ta deleæ
104 odstotke, in na Irskem 101 odstotek. Malta
in Slovaπka sta se temu zelo pribliæali z 99 od-
stotki. 

Minimalne plaËe
Od avgusta letos je minimalna plaËa v skladu z
dogovorom o politiki plaË za obdobje 2004-
2005 znaπala 117.500 tolarjev, prihodnje leto
pa se bo predvidoma uskladila za 5.100 tolar-
jev in bo dosegla 122.600 tolarjev bruto. 
V lanskem januarju, ko je minimalna plaËa
znaπala πe 111.484 tolarjev, se je Slovenija v
primerjavi z drugimi Ëlanicami Evropske unije
podobno uvrstila kot pri povpreËnih plaËah,
vendar tokrat na drugo mesto med novinkami
in pod evropsko povpreËje. 
Izraæeno v evrih je minimalna plaËa pri nas
znaπala 471 evrov, kar je za veË kot trikrat
manj kot v Luksemburgu, kjer so prejemki te
vrste najviπji v Uniji in dosegajo 1.403 evre.
Tudi v tem primeru sledi omenjeni dræavi Ni-
zozemska s 1.265 evri minimalne plaËe, Belgija
s 1.186 evri, Francija s 1.173 evri in Velika
Britanija s 1.073 evri. Med petnajsterico so
najniæje minimalne plaËe v GrËiji (605 evrov),
©paniji (537 evrov) in na Portugalskem (498
evrov). Za slednjo je æe Slovenija - med novimi
Ëlanicami je pred njo le Malta z minimalnimi
zasluæki, visokimi 543 evrov, najmanj pa dobi-
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jo delavci v Latviji in Litvi, in sicer v obeh le
nekaj veË kakor 120 evrov.
Podobne so razvrstitve, izraæene v standardih
kupne moËi (PPS), ki kaæejo kupno moË gos-
podinjstev z omenjenimi dohodki, izraËunane
pa so na podlagi omenjenih PPP in minimalnih
plaË. Kot priËakovano, je tudi v tem primeru
najviπje Luksemburg, saj znaπa minimalna pla-
Ëa 1.237 PPS in je torej nekoliko niæja kot v
evrih. Podobno je opaziti v drugih Ëlanicah,
razen v GrËiji, ©paniji in na Portugalskem,
kjer je kupna moË gospodinjstev z nizkimi do-
hodki viπja kakor prejemki v evrih. Podobno
se je pokazalo med novinkami - v Sloveniji, de-
nimo, znaπa minimalna plaËa 625 PPS in je to-
rej precej viπja kakor v evrih.
In πe podatki o πtevilu prejemnikov minimalne
plaËe: leta 2002 jih je bilo najveË v Latviji, in
sicer 15,4 odstotka vseh zaposlenih za poln de-
lovni Ëas, sledi Luksemburg, kjer je znaπal ta
deleæ 15,1 odstotka, ter Francija (14 odstot-
kov), Madæarska (11,4 odstotka), Portugalska
in Poljska (po πtiri odstotke), Malta (3,5 od-
stotka), Nizozemska (2,3 odstotka), Irska (2,1
odstotka), »eπka (dva odstotka), Velika Brita-
nija (1,9 odstotka) in ©panija, kjer je dobivalo
pred dvema letoma minimalno plaËo le 0,8 od-
stotka zaposlenih. V Sloveniji je leta 2003 mi-
nimalno plaËo prejemalo 20.440 zaposlenih ali
3,2 odstotka.

Stroπki dela
Pomemben del izraËuna plaË so zagotovo stro-
πki dela, ki se po dræavah prav tako zelo razli-
kujejo. Po oceni Sluæbe za konjunkturo in
ekonomsko politiko (SKEP) Gospodarske
zbornice Slovenije je znaπala povpreËna urna
postavka stroπkov dela za leto 2003 (s 174 ura-
mi na mesec) 2.137 tolarjev ali 9,1 evra. V to
so vπteti: davek na izplaËane plaËe, ki sestavlja
3,9 odstotka zneska, akontacija dohodnine
(10,3 odstotka), izobraæevalni, kadrovski in
drugi stroπki dela (8,3 odstotka), prevoz na de-
lo in z dela (1,8 odstotka), prehrana (πtiri od-
stotke), regres (tri odstotke), prispevki deloje-
malca (15 odstotkov), prispevki delodajalca
(enajst odstotkov) in neto plaËa, ki je znaπala v
povpreËju 42,8 odstotka stroπkov dela na za-
poslenega.
Kajpak se navedeni stroπki razlikujejo po de-
javnostih - po podatkih iz bilanc stanja in us-
peha gospodarskih druæb v Sloveniji je bil leta

2003 njihov deleæ v vseh odhodkih podjetij v
povpreËju nekaj veË kakor 15-odstoten, v pre-
delovalnih dejavnostih pa 18,7-odstoten. V
omenjenem letu so tako imeli delodajalci v
povpreËju 3,8 milijona tolarjev stroπkov dela
za posameznega zaposlenega. 
Med predelovalnimi dejavnostmi so daleË naj-
veË porabili v proizvodnji kemikalij in kemiË-
nih izdelkov, in sicer 6,1 milijona tolarjev za
zaposlenega, sledita pa finanËno posredniπtvo s
5,8 milijona tolarji in oskrba z elektriko, pli-
nom in vodo, kjer znaπajo letni stroπki dela na
zaposlenega skoraj 4,8 milijona tolarjev. Po
drugi strani pa so bili najniæji v proizvodnji
tekstilij in tekstilnih izdelkov, saj dosegli le 2,6
milijona tolarjev.
Z navedenimi podatki se uvrπËa Slovenija med
dræave, kjer so stroπki dela (nizkim plaËam
primerno) relativno nizki. Na Danskem so
namreË leta 2002 po podatkih Evrostata znaπa-
li 29 evrov, na ©vedskem 28,7 evra, v NemËiji
nekaj manj kot 27 evrov, v Luksemburgu 26,2
evra, v Veliki Britaniji 25,2, Franciji 25,1 (po-
datek je izjemoma za leto 2001) in na Finskem
24,2 evra. Naslednja - ©panija - ima æe bistve-
no niæje stroπke, saj znaπajo 13,6 evra, v no-
vinkah pa so povsod pod deset evrov na uro.
Najviπji so v Cipru (9,9 evra), sledita Slovenija
z nekaj veË kakor devetimi evri in »eπka, kjer
znaπajo le πe malo nad petimi evri na uro. Naj-
niæji so tudi v tem primeru v Latviji (2,4 evra)
in Litvi (2,9 evra).

Niæanje neto plaËe zaradi stroπkov dela
Kot reËeno, sestavljajo v Sloveniji najveËji del
stroπkov dela davki in prispevki tako deloda-
jalcev in zaposlenih. Prav na tem podroËju je
OECD marca letos objavil raziskavo o tako
imenovanem davËnem primeæu v stroπkih dela.
Raziskava sicer ne vkljuËuje podatkov za Slo-
venijo, zato je naredila primerjavo GZS-jeva
Sluæba za konjunkturo in ekonomsko politiko
in ugotovila, da je bila dræava s pribliæno 48-
odstotnim razponom med neto plaËo in celot-
nim stroπkom dela lani v svetovnem vrhu, pre-
dvsem zaradi zelo moËnega napredovanja do-
hodninskega sistema in davka na izplaËane
plaËe. Tako se z viπino plaËe veËajo tudi davË-
ne obremenitve in niæa deleæ neto plaËe v celo-
tnem stroπku dela, kot so poudarili pri ome-
njeni sluæbi. 
Za nameËek πe zanimiva ugotovitev: v Sloveniji
v nasprotju z veËino dræav OECD ni zaznati
trenda zniæevanja davËnega primeæa v stroπkih
dela, temveË se ta vsako leto za malenkost celo
poveËa. ≈S takπnim sistemom obdavËevanja pa
so najbolj ≈prizadeti« zlasti zaposleni in delo-
dajalci v nadpovpreËno produktivnih in tehno-
loπko zahtevnejπih panogah, kar negativno
vpliva na celotno konkurenËnost slovenskega
gospodarstva,« so πe poudarili pri SKEP.

Simona Bandur
Povzeto po Stroπki dela, plaËe in trg dela 2003-2004, Slovenija in
mednarodne primerjave, delovni zvezek SKEP GZS, πtevilka 4, le-
tnik XI, avgust 2004

PlaËe v Sloveniji se torej uvrπËajo
na rep med nekdanjo petnajsterico
Evropske unije in med prve tri no-
vinke. Podobno je s stroπki dela,
povsem drugaËna pa je slika pri ob-
davËitvah, ki so precej velike, zlasti
pri stroπkih dela, kjer se dræava ne
uvrπËa le v vrh evropskih dræav,
marveË tudi svetovnega.
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EVROPSKA UNIJA
VSA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV?
Petnajsterica starih Ëlanic Evropske unije bi lahko do
leta 2050 popolnoma preklopila na proizvodnjo ener-
gije iz obnovljivih virov in tako prenehala onesnaæe-
vati okolje z emisijami fosilnih toplogrednih plinov,
so prepriËani v nevladni organizaciji Inforse-Europe,
ki se zavzema za uporabo obnovljivih virov energije.
Kot so pojasnili, je kljuË do uresniËitve te vizije traj-
nostni napredek na podroËju energetske uËinkovitosti
v kombinaciji z majhno porabo oziroma ustavitvijo
njene rasti. Slednje bi lahko po prepriËanju omenjene
organizacije, ki je pripravila tudi izraËun, kako po-
veËati rabo obnovljivih virov in tako zadovoljiti po-
trebe po energiji, pripeljalo do kar 4/5 zmanjπanja
porabe do leta 2050. Toda petnajsterica za zdaj πe ni
blizu uresniËitve njene vizije, saj bo s teæavo dosegla
æe cilje, postavljene do leta 2010, ko naj bi proizved-
la z obnovljivimi viri energije 12 odstotkov vse ener-
gije. E-novice Umanotera

POZIV K OSTREJ©IM SANKCIJAM
ZA KR©ITVE
Svetovalec evropskega sodiπËa Leendert Geelhoed je
pripravil predlog, po katerem bi se moænosti za sank-
cioniranje dræav Ëlanic Evropske unije, ki ne izpol-
njujejo okoljske zakonodaje, poveËale. Zakonodaja
namreË predvideva, da morajo dræave plaËati kazen,
Ëe jih sodiπËe drugiË spozna krive za prekrπek na
istem podroËju. Gre za tako imenovane trajajoËe ka-
zni, ki zaËno veljati z dnevom odloËitve sodiπËa. Tako
je, denimo, GrËija morala plaËevati dnevne kazni za
krπitev zakona o odpadkih v primeru nelegalnega
odlagaliπËa v Heraklionu. Geelhoed meni, da je tak-
πno kaznovanje premalo uËinkovito, saj dræave krπijo
pravila do izvrπbe druge sodbe in se potem izognejo
plaËilu s hitro prilagoditvijo zahtevam. SodiπËe bo o
njegovem predlogu πe razpravljalo, Ëeprav med Ëlani-
cami ni padel na plodna tla - podprle so ga namreË le
πtiri dræave, in sicer Velika Britanija, Finska, Nizo-
zemska in Danska. E-novice Umanotera

JEDRSKA ENERGIJA ODVISNA OD
JAVNEGA MNENJA
Direktorji veË kakor dvajsetih podjetij s podroËja
elektroenergetskih storitev so oblikovali skupno izja-
vo, v kateri pozivajo Evropo k ohranjanju jedrske
energije kot njenega osrednjega sistema elektroener-
getske oskrbe. Menijo namreË, da je to edini naËin, s
katerim se lahko Unija sooËi s teæavami na podroËju
podnebnih sprememb in energetske varnosti. Med
podpisniki so direktorji veËjih podjetij, denimo, RWE
in Eon iz NemËije, EdF iz Francije, Electrabela iz
Belgije in Vattenfalla s ©vedske, pa tudi proizvajalci
jedrske energije in druga specializirana jedrska po-
djetja, kot sta Westinghouse in Areva. Vsi so se stri-
njali, da je pred Evropo negotova elektroenergetska
prihodnost, ki je povezana med drugim z naËrti za
ukinjanje pridobivanja elektrike z jedrskimi elektrar-
nami. Za zdaj javno mnenje takπni proizvodnji πe ni
naklonjeno, Ëeprav so podpisniki prepriËani, da se bo
kmalu obrnilo njim v prid. Tako se je pokazalo æe na
Finskem, kjer naËrtujejo gradnjo nove nuklearke, ter
na ©vedskem in v Veliki Britaniji. Nedavno je pri-
pravila nove naËrte za gradnjo zmogljivosti te vrste
tudi Francija, leta 2011 pa naj bi gradnjo prve od
treh nukleark zaËela πe TurËija. E-novice Umanotera
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GR©KI NA»RTI
ZA GRADNJO
ENERGETSKIH
ZMOGLJIVOSTI
Poraba elektriËne energije v GrËiji se po-
veËuje za pribliæno pet odstotkov na leto,
kot smo zapisali æe v prejπnji πtevilki Na-
πega stika. Zato bo morala dræava v pri-
hodnje zgraditi πtevilne nove zmogljivo-
sti, s katerimi bo ustregla v prvi vrsti na-
raπËajoËemu povpraπevanju med prebi-
valstvom, obenem pa nadomestila zasta-
rele naprave za pridobivanje energije, ki
delujejo veËinoma na okolju πkodljiva tr-
da goriva.

Grπko javno elektroenergetsko podjetje PPC
(Public Power Corporation ali Dimosia Epichi-
risi Ilektrismou) si sicer prizadeva, da bi zago-
tovilo oskrbo za domaËe prebivalstvo z lastno
proizvodnjo v termo- in hidroelektrarnah, to-
da zlasti ob koncu lanskega leta je poraba za-
Ëela tako strmo naraπËati, da je moralo zmanj-
πati obseg rezervnih zmogljivosti za kar sedem
odstotkov. Gradnja novih naprav je torej nuj-
na, vendar leæi bolj ali manj na ramenih ome-
njenega dræavnega podjetja, saj zasebniki z
redkimi izjemami za zdaj πe niso posegli v tam-
kajπnji elektroenergetski sektor.
Kljub temu naËrtuje dræava πtevilne nove grad-
nje ali posodobitve starih naprav, mnoge med
njimi je zaËela æe sredi devetdesetih let prej-
πnjega stoletja, vendar gre za tako zahtevne
projekte, da je mogoËe prve rezultate priËako-
vati πele v prihodnjih letih.

ZaËetki 
v æe devetdesetih
Eden izmed prvih projektov je gradnja koge-
neracijske naprave z zmogljivostjo 570 MW v
Lavriu, ki bo stala skoraj 250 milijonov dolar-
jev in je stekla pred osmimi leti. Njena prva
turbina je sicer æe zaËela delovati leta 1999,
druga pa naj bi zaËela proizvajati energijo Ëez
dve leti. Obe bo poganjal zemeljski plin, uvo-
æen iz Rusije. 
V pribliæno istem obdobju je vlada odobrila πe
eno pogodbo o sodelovanju z omenjeno dræa-
vo, tokrat pri zidavi 330 MW termoelektrarne
v zahodnem delu Makedonije. Tudi ta naprava
bo delovala z dvema turbinama - prva je æe
dokonËana, drugo πe naËrtujejo, obe skupaj
pa bosta stali 665 milijonov dolarjev. Naj do-
damo, da je eden od skupnih projektov z Rusi-
jo æe konËan, gre pa za 485 MW kogeneracij-
sko napravo, ki prav tako deluje na zemeljski
plin iz omenjene dræave. Gradnja, ki je terjala
300 milijonov dolarjev, se je zaËela leta 1997,
elektrarna pa je zaËela delovati pred dvema le-
toma.

Poleg tega gradi PPC πe hidroelektrarno - po-
godba z izvajalcema, Ëeπkim podjetjem CKD in
hrvaπkim KonËarjem, je bila sklenjena leta
1997 in je predvidevala zaËetek delovanja za
leto 2001, toda - kot kaæe - vse le ni πlo po na-
Ërtih, saj se je ta rok prestavil za pet let.
Kljub nekaterim projektom, ki so æe pri kon-
cu, je dræava najveË poslov sklenila lani. Odo-
brila je, denimo, gradnjo 400 MW kogeneracij-
ske naprave, ki naj bi zaËela delovati prihod-
nje leto, ter kar πestih bodisi termo- bodisi hi-
droenergetskih naprav, ki so za zdaj πe bolj ali
manj na papirju. 
Skupaj z navedenimi projekti na celinskem de-
lu dræave obstajajo naËrti za gradnjo na oto-
kih, ki so veliko slabπe oskrbljeni z elektriko
kot preostali del. Na njih ureja oziroma poso-
dablja PPC predvsem srednje in majhne eno-
te, ki delujejo veËidel na nafto.

Obnovljivi viri
Glede na geografsko lego in vremenske razme-
re ima GrËija zagotovo velike moænosti za ra-
zvoj obnovljivih virov energije, predvsem iz
sonca in vetra. V omenjenih primerih sodi celo
v evropski vrh po koliËini energije, ki bi jo
lahko na ta naËin proizvedla. A za zdaj ostaja
bolj ali manj zgolj pri prouËevanju moænosti,
saj je le malo projektov, ki bi jih dræava zares
naËrtovala in tudi izpeljala, Ëe odmislimo prej
naπtete hidroelektrarne. Pri tem je vendarle
treba dodati, da nekaj tovrstnih naprav æe
oskrbuje tamkajπnje prebivalstvo z elektriËno
energijo, vendar v manjπem obsegu, in sicer
dve 300 kW hidroelektrarni, vetrne turbine z
moËjo 500 kW, solarna enota z moËjo 50 kW
na Kreti ter πe posamezne manjπe vetrne in so-
larne naprave na nekaterih otokih.
Kako daleË so torej naËrti za izrabo naravnih
danosti na tem podroËju? Projekta, ki predvi-
devata gradnjo malih hidroelektrarn z zmoglji-
vostma 4,4 MW in 3,9 MW, sta πe v povojih.
UresniËevati naj bi se namreË zaËela prihodnje
leto, veliko veË pozornosti pa je namenjene
izrabi moËi vetra. Konec devetdesetih let je za-
Ëelo obratovati vetrno polje na Kreti s sede-
mnajstimi 600-kW vetrnicami s skupno moËjo
dobrih deset MW, ki jih je postavilo domaËe
podjetje Rokas SA. To je bilo prvo tovrstno

»e povzamemo, se GrËija bolj ali
manj le pripravlja na gradnjo πte-
vilnih novih naprav za pridobiva-
nje elektriËne energije, s Ëimer bi
rada dohitela hitro naraπËajo po-
rabo med prebivalstvom. Toda na-
vedeni projekti nastajajo veËidel
pod okriljem podjetja PPC, ki je πe
zmeraj v dræavni lasti in tik pred
privatizacijo. Pri naËrtovanju no-
vih zmogljivosti pa je kljuËnega
pomena prav sodelovanje zasebne-
ga sektorja in vzpostavitev boljπih
pogojev za tuje naloæbe.
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U»E»E
SE PODJETJE
Znanje in vlaganje v Ëloveπki kapital sta
postala tudi v nekaterih slovenskih po-
djetjih in organizacijah sestavni del vo-
denja. Zaposlitev torej ni veË povezana
samo z zagotavljanjem nekega æivljenj-
skega standarda, temveË vkljuËuje pri-
pravljenost ljudi na vseæivljenjsko uËe-
nje, podjetja pa naj bi se temu primerno
razvijala v uËeËe se organizacije, saj lah-
ko le tako sledijo nenehnim spremem-
bam, s katerimi se sreËujejo na trgu. To-
da: kaj pravzaprav je uËeËa se organiza-
cija in v Ëem se razlikuje od klasiËne? 

Mag. Marjan Perπak, direktor Inπtituta za ra-
zvoj uËeËega se podjetja, ugotavlja, da so slo-
venske organizacije ≈obsedene z znanjem«.
Naπ komunikacijski prostor je namreË napol-
njen z besediËenji, kot so ≈znanje je vredno-
ta«, ≈znanje je konkurenËni dejavnik«, ≈smo v
dobi intelektualnega in Ëloveπkega kapitala«,
Ëeprav malo podjetij v resnici razume temelje
gospodarjenja z znanjem.

Odgovorno ravnanje
z znanjem
Gospodarjenje z znanjem je po mnenju avtorja
temelj poslovne politike uËeËega se podjetja in
pomeni predvsem sposobnost gospodarjenja z
ljudmi. Kot je pojasnil, gre preprosto za spoπ-
tovanje in zaupanje zaposlenim ter ustvarjanje
moænosti za njihovo ustvarjanje in samoure-
sniËevanje. ≈Gospodarjenje z znanjem se na-
naπa na odgovorno, podjetniπko in ekonomsko
smotrno ravnanje z znanjem.«
Zato morajo podjetja poznati proces in ga tudi
obvladati. Pogosto se namreË zgodi, da pospe-
πujejo nesistematiËno kopiËenje znanja in ga
æelijo Ëim prej uporabiti, premalo pozornosti
pa namenjajo nadgrajevanju in πirjenju. Ome-
njeni pojem zajema mnogo veË - gre za proces,
v katerem organizacije opremijo svojo vizijo in
poslanstvo z znanjem in zagotavljajo ljudem
dostop do njega, zato morajo biti primerno or-
ganizirane ter vkljuËevati sisteme za naËrtova-
nje, shranjevanje in dostop do znanja.
Gospodarjenje z znanjem je torej temelj uËeËe
se organizacije, ki se ponaπa s sposobnostjo
ustvarjanja, pridobivanja in prenaπanja zna-
nja ter spreminjanja vedenja na vseh ravneh -
v takπnem podjetju je vsak zaposleni ≈delavec
znanja«. V tem smislu je uËeËe se podjetje nas-
protje tradicionalni in nadzorovani organizaci-
ji. ≈Temeljna razlika med obema je predvsem
v miselnosti, duhu in kulturi: klasiËno podjetje
postavlja v ospredje organizacijo in dobiËek,
ljudje pa mu predstavljajo stroπek. UËeËe se
podjetje definira za temelj svoje biti dejavnega
in ustvarjalnega Ëloveka, vkljuËenega v socio-
kulturni sistem ter lastnika znanj in sposobno-

polje, ki ga je v celoti razvil zasebni sektor, si-
cer pa ima primat najveËjega polja vetrnic
obmoËje na hribovitem predelu dræave ob bol-
garski meji, ki je zaËelo proizvajati elektriËno
energijo v prvi polovici lanskega leta. Polje s
skupno moËjo 46 MW ima 51 turbin.

Propad naËrtov
na Kreti
V poznih devetdesetih letih je GrËija zaËela in-
vestirati tudi v urejanje solarnih naprav za
pridobivanje elektriËne in toplotne energije.
Takrat je, na primer, na Kreti zgradila 35-kW
kolektor, ki obsega tisoË kvadratnih metrov
steklenih povrπin. Na omenjenem otoku je po-
leg tega nameravala leta 1999 postaviti najveË-
jo tovrstno napravo na svetu, vendar projekt,
ki naj bi v prvi fazi terjal 18 milijonov dolar-
jev, zaradi nesoglasjih pri pogajanjih o prodaji
energije nikoli ni zaæivel. Propad naËrtov je bil
veliko razoËaranje, predvsem za naravovar-
stveno organizacijo Greenpeace, ki si je dve le-
ti prizadevala, da bi spremenila Kreto v otok,
kjer bi prevladovala proizvodnja energije s so-
larnimi napravami.
©e zadnji obnovljivi vir energije, ki ga je mogo-
Ëe uporabiti v GrËiji, so agrikulturni odpadki,
ki nastanejo pri predelavi oliv in proizvodnji
vina. Tudi v tem primeru ostaja za zdaj pri
naËrtih, ki predvidevajo gradnjo 20-MW na-
prave, prav tako na Kreti.

Po www.platts.com povzela

Simona Bandur

Grπko elektroenergetsko podjetje
PPC je leta 2003 proizvedlo 52,2
TWh elektriËne energije, kar je za
skoraj sedem odstotkov veË kakor
leta 1996 in sestavlja 96 odstotkov
skupne proizvodnje v dræavi. Samo
z lignitom je pridobilo 31,6 TWh,
z elektrarnami na plin 7,6 TWh, z
elektrarnami na nafto 3,3 TWh, s
hidroelektrarnami 5,2 TWh, preo-
stalo pa s solarnimi in vetrnimi
napravami. Z 70-odstotnim trænim
deleæem je PPC najveËji oskrbova-
lec z energijo v GrËiji, trguje pa tu-
di z Bolgarijo in Italijo. Na doma-
Ëih tleh oskrbuje 6,63 milijona ma-
lih porabnikov ter 7800 srednjih in
velikih. PovpreËna cena elektrike
za MWh znaπa 6,3 evra, kar je
najniæje v Evropski uniji.
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sti.« V slednjem so torej osrednjega pomena
procesi uËenja in glavni proizvodi znanje, glav-
ni cilj pa poveËanje intelektualnega kapitala.

Elementi uËeËe se organizacije
UËeËa se organizacija vkljuËuje po Petru M.
Sengeu, avtorju knjige The Fifth Discipline,
pet temeljnih elementov. Prvi med njimi je si-
stemsko miπljenje, ki zajema pristope k uprav-
ljanju znanja na ravni sistema ter celovito ra-
zumevanje vseh vidikov tega znanja. Drugi se
nanaπa na posameznika in se imenuje osebno
mojstrstvo, pri Ëemer je miπljen razvoj posa-
meznika in njegove odliËnosti. Tretji se spet
vraËa k podjetju, natanËneje k razvijanju mi-
selnih modelov kot globinskih usmerjevalcev
posameznikov, organizacije in njene kulture,
Ëetrti zahteva udeleæbo pri skupni viziji, saj
zagotavlja sinergijo potencialov in ustrezno
motiviranost udeleæencev, zadnji pa se nanaπa
na skupinsko uËenje kot najintenzivnejπo moæ-
nost za sodelovanje, razvoj komunikacije in
prenosa znanja. 
V tem smislu je uËeËa se organizacija celota po-
sameznikov, ki nenehno razvija sposobnosti
ljudi in prav na tej toËki se kaæe tudi temeljna
razlika s klasiËnim podjetjem, katerega prvi
cilj je dobiËek.
Prav zaradi naravnanosti k uËenju terja tak-
πno podjetje poseben naËin upravljanja - vod-
stvo mora naËrtno investirati v znanje in teh-
nologijo ter spodbujati uËenje in razvoj z
ustvarjanjem pozitivne organizacijske klime.
≈Menedæer v uËeËi se organizaciji je uËeËi se
menedæer in uËitelj obenem,« je poudaril Per-
πak. Kot je dodal, mora znanje prenaπati kot
trener in predavatelj, biti mora strokovnjak
na svojem podroËju in obenem obvladati splo-
πna znanja (denimo, tuje jezike), biti mora
operativec, strateg in voditelj, prepriËljiv,
kompetenten, vzor sodelavcem in nenehno
usmerjen v razvoj svojih znanj in sposobnosti.
≈Menedæerjev, ki bi kompetentno vodili 
uËeËo se organizacijo, ni veliko, zato tudi ni
veliko takπnih organizacij v pravem pomenu
besede,« je sklenil avtor.

Raziskava med slovenskimi podjetji
Koncept uËeËega se podjetja se tudi v Sloveni-
ji, kot reËeno, vendarle poËasi uveljavlja, kar
je pokazala raziskava, ki jo je opravil Inπtitut
za razvoj uËeËega se podjetja. »edalje veË po-
djetij se namreË zaveda pomena novega zna-
nja, ne le v smislu Ëim hitrejπega osvajanja no-
vosti, marveË tudi v smislu poglabljanja oziro-
ma obvladovanja nauËenega. Zaradi tega na-
menjajo veË pozornosti razvoju sposobnosti in
orodjem, s katerimi jih pomagajo kar se le da
najbolje izrabiti. Izobraæevanje je torej posta-
lo ekonomska kategorija in pomeni naloæbo:
znanje je treba vrednotiti, nosilce pa obravna-
vati kot træno gibljive investicije, ki jih je treba
po eni strani zavarovati, po drugi pa nadalje
motivirati. Vendar laæe reËeno, kot storjeno -
osvajanje takπne kulture je namreË po presoji
avtorja v Sloveniji veliko prepoËasno, saj nam

primanjkuje tako imenovanega socialnega ka-
pitala. Podjetja se tako uËijo bolj ali manj zase
in ne skrbijo za izmenjavo izkuπenj.
Iz raziskave omenjenega inπtituta je razvidno,
da se spoznanja o konceptu uËeËega se podje-
tja sicer πirijo in postajajo Ëedalje pomembnej-
πi dejavnik konkurenËne prednosti, vendar se
naloæbe v zaposlene le poËasi poveËujejo. Med
letoma 2002 in 2003 se je deleæ vkljuËenih v
izobraæevanje poveËal samo za dobra dva od-
stotka, in sicer s 57 na 59,2 odstotka. Tako
imajo podjetja pri nas πe πtevilne moænosti za
razvoj, glavne pomanjkljivosti pa se kaæejo
predvsem v prepoËasnem razvoju menedæmen-
ta, slabi izrabi obstojeËega znanja, nizki stop-
nji inovativnosti, neustreznih (predvsem ne-
formalnih) oblikah motiviranja zaposlenih ter
prepoËasnem uvajanju sprememb.
»eprav se slovenska podjetja zelo zavedajo, da
je znanje njihova konkurenËna prednost, tega
torej vsaj po ugotovitvah raziskave Inπtituta za
razvoj uËeËega se podjetja πe ne znajo izrabiti.
Na tem podroËju tako obstajajo πtevilne moæ-
nosti za razvoj, vendar so odvisne predvsem
od sposobnosti vodstva, da po eni strani moti-
vira zaposlene, po drugi pa poskrbi, da bo
znanje, ki ga imajo, tudi padlo na plodna tla in
se obenem razπirilo po podjetju.
V ekonomiji znanja bi moral vodja podjetja
poleg πtirih klasiËnih vlog (naËrtovanje, orga-
niziranje, vodenje in nadziranje) nastopati tu-
di v vlogi mentorja, trenerja, vzornika, spod-
bujevalca uËenja in ustvarjalnosti ter zaπËitni-
ka.

Simona Bandur
Povzeto po Ëlankih, objavljenih na spletnih 
straneh www.i-usp.si/slo/clanki

Slovenska podjetja po ugotovi-
tvah Inπtituta za razvoj uËeËega
se podjetja premalo sistematiËno
gospodarijo z znanjem. Zaposle-
ni so z njim sicer bogati, vendar
ga premalo uËinkoviti izrablja-
jo, obenem pa je tudi precej raz-
prπeno. V podjetjih se tako pogo-
sto niti ne ve, s katerimi znanji
razpolagajo ljudje, koliko ga je
ali kdo ga posreduje, zato so na-
loæbe v zaposlene veliko bolj tve-
gane - v primeru nezadovoljstva
med zaposlenimi se namreË ne
povrnejo, marveË se pokaæejo
ravno v nasprotni obliki: odho-
du ljudi.
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Na novoletnem sporoËilu smo na-
πim odjemalcem predstavili tudi
Ëedalje pomembnejπe novosti v
dobavi elektriËne energije tarif-
nim odjemalcem. Tako smo πe en-
krat predstavili lastno blagovno
znamko Zelena energija, pod ka-
tero od maja naprej tarifnim
odjemalcem ponujamo elektriËno
energijo, pridobljeno iz do okolja
prijaznih in obnovljivih energet-
skih virov. ©e enkrat smo odje-
malce opozorili, da od 1. julija
2004 naprej velja nov tarifni si-
stem za prodajo elektriËne ener-
gije, Ur. l. RS πt. 36/2004, ki
opredeljuje gospodinjski odjem
I., II. In III. stopnje in ki ukinja
popoldansko manjπo tarifo in jo
uvaja v soboto in na dela prost
dan. Od 1. julija 2004 velja tudi
nova cena za dobavo elektriËne
energije, ki je sestavljena iz cene
za uporabo omreæja, stroπkov
dobavitelja in cene elektriËne
energije. Posebej pa smo odje-
malce opozorili tudi na nov naËin

izstavljanja meseËnih obrokov.
Nanj smo preπli novembra, in si-
cer zato, da bi zagotovili njihovo
veËjo preglednost. Obrok izstav-
ljamo za koledarski mesec. Oce-
njena poraba elektriËne energije
je tako obraËunana od prvega do
zadnjega dne v mesecu, za isti
mesec pa je obraËunana tudi
obraËunska moË. RaËun izstav-
ljamo konec meseca za tekoËi me-
sec in zapade v plaËilo 15. oziro-
ma 18. (trajni nalogi) v priho-
dnjem mesecu.
Ker nam je vsem znano dejstvo,
da se poraba elektriËne energije
iz leta v leto poveËuje, in to kar
πest odstotkov na leto, smo na to
naπe odjemalce πe posebej opozo-
rili. Æe danes se moramo obnaπa-
ti racionalno in z energijo varËe-
vati, da bomo zadostili vsem po-
trebam po elektriËni energiji tudi
v prihodnosti. Proizvodnja elek-
triËne energije takπnega letnega
naraπËanja ne more dohitevati,
saj so zaloge klasiËnih fosilnih go-
riv, iz katerih je pridobljenih 70
odstotkov vse elektriËne energije,
omejene, na okolje pa imajo ne-
gativne vplive. Edina prava mo-
ænost je tako pridobivanje elek-
triËne energije iz obnovljivih vi-

rov in racionalno obnaπanje vsa-
kega izmed nas. 
Svojim zvestim in pozornim odje-
malcem smo ob koncu leta pri-
pravili nagradno igro. Za sodelo-
vanje v njej je treba obkroæiti
pravilen odgovor na vpraπanje,
ki se glasi: ≈Kako se imenuje bla-
govna znamka Elektra Ljublja-
na, pod katero tarifnim odjemal-
cem ponujamo elektriËno energi-
jo, pridobljeno iz okolju prija-
znih energetskih virov?« Ponudi-
li smo jim tri odgovore. Vse dopi-
snice z æe plaËano poπtnino in s
pravilnim odgovorom, ki bodo
prispele na naπ naslov do vkljuË-
no 10. januarja 2004, bodo sode-
lovale pri ærebanju. Imena dobi-
tnikov nagrad, ki jim bomo pode-
lili 100 varËnih æarnic in 10 
knjig z naslovom Razvoj πtevcev
elektriËne energije, bomo 14. ja-
nuarja 2004 objavili na naπi sple-
tni strani www.elektro-ljublja-
na.si. Ob koncu leta æelim vsem
bralcem Naπega stika sreËno no-
vo leto 2005, odjemalcem pa Do-
ber tok, ki smo ga leta 2004 v
Elektru Ljubljana obarvali zele-
no. 

Peter Kozina

Nadaljevanje s strani 42.
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decembra 2003 dobili
nabavne pogoje od na-
πih dobaviteljev za leto

2004, smo bili prisiljeni v zelo
kratkem Ëasu pripraviti prodaj-
no politiko in prodajne dejavno-
sti. Veliki prizadevnosti sodelav-
cev v prodaji je treba pripisati
velik del zaslug za uspeπno poslo-
vanje Elektra Ljubljana v letu
2004. Zaradi velikih podraæitev,
zlasti kljuËnim kupcem, je bila
naloga πe toliko teæja. Prvega ju-
lija 2004 se je odprl trg z elektri-
Ëno energijo za vse odjemalce,
razen za gospodinjstva. To je po-
menilo desetkratno poveËanje
πtevila upraviËenih odjemalcev in
poslediËno veliko veËjo obveznost
in odgovornost. Priprave na do-
datno odpiranje trga so se zaËele
æe spomladi, ko smo konËali veËi-
no prodajnih dejavnosti pri skle-
panju pogodb za leto 2004. No-
vim upraviËenim odjemalcem po-
gojev dobave v drugi polovici leta
2004 nismo spreminjali. Skupno
πtevilo upraviËenih odjemalcev v
Elektru Ljubljana je od 1. julija
blizu 18.000. 
V sredini letoπnjega leta smo se
odloËili tudi za jasnejπo vlogo v
vrednostni verigi oskrbe in se s
Holdingom Slovenskih elektrarn
povezali ter ga izbrali za naπega
ekskluzivnega trgovca na debelo.

prihodkov od prodaje storitev
poveËal. Prav tako smo v sodelo-
vanju s HSE zaËeli træiti novo
blagovno znamko Modra energi-
ja. Letos smo pri prodaji elektri-
Ëne energije upraviËenim odje-
malcem standardizirali prodajne
pogodbe in pogoje, dopolnjene s
sploπnimi in tehniËnimi pogoji,
vrednost portfelja odjemalcev -
kupcev smo zaËeli ocenjevati na
podlagi urnih nabavnih cen, uve-
dli smo razrede plaËilnega tvega-
nja, za vse upraviËene odjemalce
smo izdali informativno knjiæico

Poslanstvo Elektra Ljubljana bo
poslej vezano izkljuËno na trgovi-
no na drobno, ki bo v prihodno-
sti Ëedalje bolj povezana s proda-
jo novih storitev. Strateπko par-
tnerstvo s HSE in predËasna raz-
delitev Ëezmejnih prenosnih zmo-
gljivosti sta nam omogoËila zaËe-
tek prodajnih dejavnosti za leto
2005 æe septembra, kar je bilo za-
radi obsega novih upraviËenih
odjemalcev sreËna okoliπËina.
Letos smo zaËeli intenzivno træiti
svetovalne in izvajalske storitve,
zato priËakujemo, da se bo deleæ

SPE©NO TRÆENJE
ELEKTRI»NE ENERGIJE
U

Elektro Ljubljana bo leto
2004, na podroËju træenja
elektriËne energije upraviËe-
nim odjemalcem, konËalo
uspeπno.

K

50

Foto Duπan Jeæ
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Dober tok, kjer si lahko prebere-
jo o vseh naπih storitvah.
Treba je bilo prilagoditi obstojeËi
obraËunski sistem, ki bo v priho-
dnosti na skupnem raËunu omo-
goËal obraËun elektriËne energi-
je, uporabe omreæja, storitev,
Modre energije, dodatka zaradi
plaËilnega tveganja ter drugo. Za
podporo prodaji manjπim upra-
viËenim odjemalcem smo vkljuËi-
li tudi klicni center, ki bo v pri-
hodnosti odigral kljuËno vlogo
pri odpiranju trga tudi za gospo-
dinjstva, predvidoma v sredini
leta 2007. H koncu se bliæa zelo
pomemben projekt povezave ob-
stojeËega integriranega informa-
cijskega sistema in sistema za
obvladovanje kupcev CRM, kar
bo omogoËilo veËjo preglednost,
uËinkovitost ter veËjo varnost
oziroma zaπËito podatkov.
Letos smo vzpostavili tudi pregle-
dnejπi sistem poroËanja, ki se na-
naπa na konsolidirano bilanco
vseh nakupov in prodaje elektri-
Ëne energije. Prav tako pa smo

pripravili metodologijo doloËa-
nja transfernih cen pri izdelavi
bilanc za prodajo upraviËenim
odjemalcem, pri prodaji tarifnim
odjemalcem ter pri pokrivanju
izgub v omreæju.
Prihodnje leto naËrtujemo nove
dejavnosti, ki bodo prispevale k
nadaljnji optimizaciji procesov in
poslediËno veËji uËinkovitosti. V
pripravi je komunikacijski naËrt
za upraviËene odjemalce, ki ga
bomo izvedli skupaj z merjenjem
njihovega zadovoljstva, ter s tem
povezane potrebne izboljπave. V
sodelovanju z ekskluzivnim tr-
govcem HSE bo treba razviti pro-
dukte za kljuËne kupce, ki bodo
omogoËili preglednejπi in prilago-
dljivejπi model kot podporo odlo-
Ëanju velikih odjemalcev v pove-
zavi z razmerami na terminskem
trgu. Pri prodaji naËrtujemo 
doloËeno kadrovsko okrepitev,
skladno s priËakovanjem zaostri-
tve konkurenËnih razmer na tr-
gu. Treba bo avtomatizirati pro-
ces ugotavljanja vrednosti port-

KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1
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TEL. +386 (0)1/546 63 70

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

VODOVODNA 30

2000 MARIBOR

TEL. +386 (0)2/320 14 90

FAX +386 (0)2/320 14 91

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

Ohišja za elektroniko:
Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških kompo-
nent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namiz-
na ohišja.

Klimatizacija ohišij:
Hladilni sistemi, klima naprave za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in rešetke.

Industrijska ohišja:
Kompaktna ohišja za industrijo: iz jeklene in nerjaveče pločevine,
polikarbonatna, aluminijasta, ohišja v EX in EMC zaščiti, industrijs-
ki, komandni in upravljalni pulti, ohišja za namestitev računalnikov.

Komponente za električne razvode:
Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

Komunikacijska ohišja:
Ohišja za kontrolo in nadzor komunikacij, ohišja za mreže, ohišja
za namestitev strežnikov, stenski mrežni delilniki, telekomunikacij-
ska ohišja in optični delilniki, CMC-TC nadzor in upravljanje.

Ohišja za zunanjo uporabo:
Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

felja kupca ter ne nazadnje zaËe-
ti pripravljati prodajne produkte
za gospodinjske odjemalce. Pri
razvoju storitev naËrtujemo uved-
bo produkta za krmiljeni odjem
prilagodljivih odjemalcev. Klju-
Ëni projekt leta 2005 bo uvedba
sistema CRM za obvladovanje
kupcev v klicni center ter druge
dejavnosti podjetja. Prihodnje
leto prav tako naËrtujemo uved-
bo sistema za podporo napovedi
realizacije bilanËne podskupine
ter sistema za elektronsko izsta-
vitev raËunov.
Pred nami je razgibano in pestro
novo leto. Æelim, da bi bilo za vse
skupaj uspeπno in dobro.

mag. Gregor BoæiË
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a slavnostnem sreËanju
(prireditev je zasnoval
TNT events team) so bili
navzoËi gospodarski mi-

nister Andrej Vizjak, nekateri
poslanci dræavnega zbora, æupa-
ni, kupci, dobavitelji, poslovni
partnerji, predstavniki mnogih
domaËih in nekaterih tujih elek-
trogospodarskih podjetij ter pred-
stavniki Agencije za energijo, la-
stnikov, nadzornega sveta, medi-
jev in drugi gostje. V nekdanjo
prostorsko in Ëasovno dimenzijo
je navzoËe prestavil igralec Æiga
Saksida, se væivel v duha slavne-
ga Nikola Tesle in z duhovitimi
vloæki povezoval celotno priredi-
tev. Na prireditvi so predstavili
nekatere eksponate Tehniπkega
muzeja Bistra (Teslin transforma-
tor, Teslin elektromotorËek itd.).
»udovito sozvoËje med preteklo-
stjo, sedanjostjo in prihodnostjo
je ustvaril Ljubljanski godalni
kvartet. 

Elektro Maribor v koraku
s Ëasom
Udeleæence sreËanja je najprej
nagovoril Tomaæ OreπiË, Ëlan
uprave Elektra Maribor. Izrazil
je æeljo, da bi tokrat beseda tekla
ne samo o dosedanjem delu, tem-
veË tudi o skupnih projektih in

izzivih, ki nas Ëakajo v nasle-
dnjem obdobju.
Stanislav Vojsk, predsednik upra-
ve Elektra Maribor, je povedal,
da segajo temelji danaπnjega po-
djetja Elektra Maribor v leto
1914. ≈Takπen mejnik v razvoju
podjetja, kot je 90 let, je prime-
ren trenutek, ko se lahko ozremo
nazaj, si vzamemo Ëas za premi-
slek in z viπje perspektive pogle-
damo na pot pred nami. Z razvo-
jem industrije in Ëedalje veËjih
zahtev porabnikov je dobava
elektriËne energije postala tehno-
loπko in organizacijsko zahtevna
dejavnost. V podjetju smo sledili
novim zahtevam in s ponosom
lahko povem, da imamo najsodo-
bnejπi distribucijski center vode-
nja, s katerim upravljamo ener-
getsko omreæje v severovzhodni
Sloveniji in dobavljamo elektri-
Ëno energijo 190.000 odjemal-
cem. Zgradili smo tudi sodoben
klicni center, s katerim odgovar-
jamo na zahteve odjemalcev po
hitri komunikaciji z dobaviteljem
energije.«
Poleg tega je Vojsk nanizal πe veË
drugih momentov, ki so botrova-
li dosedanjemu uspeπnemu ra-
zvoju podjetja. Da podjetje ob-
staja æe toliko let, imajo vsekakor
zasluge mnoge generacije pred

nami. Za uspeπen razvoj podjetja
so najpomembnejπi zaposleni, ki
so dokazali, da znajo doseËi na-
Ërtovane cilje podjetja, kar se ka-
æe v predvsem v kakovostni oskr-
bi z elektriËno energijo, v zgradi-
tvi in vzdræevanju omreæja, zgra-
ditvi kogeneracij, træenju elektri-
Ëne energije, usposabljanju zapo-
slenih in uporabi sodobnih naËi-
nov vodenja. Med drugim je
Vojsk πe poudaril, da je Elektro
Maribor sprejel sodobne izzive
odpiranja trga elektriËne energi-
je v Sloveniji in danes zna z uspo-
sobljenimi kadri prodajati elek-
triËno energijo in s kupci vzpo-
stavljati partnerski odnos. 
Boris SoviË, æupan Mestne obËine
Maribor, je izrazil priznanje
vsem sodelavkam in sodelavcem
podjetja Elektro Maribor ter
prejπnjemu in sedanjemu vod-
stvu, saj so ustvarili pomemben
in trden strokovni kolektiv, ki se
mu je tudi v novih razmerah od-
prtega trga elektriËne energije
uspelo prilagoditi novim razme-
ram. Omenil je tudi, da letos mi-
neva 30 let, odkar se je nekdanji
jugoslovanski elektroenergetski
sistem povezal v evropsko inter-
konekcijo UCPTE. Avtorji in
izvajalci te pomembne odloËitve
so bili slovenski strokovnjaki, v
preteæni meri prav mariborski.
Kot po nekem nakljuËju pa je le-
tos priπlo do resinhronizacije
elektroenergetskih sistemov za-
hodne in jugovzhodne Evrope.
Tudi pri tem koraku so sodelova-
li slovenski elektrotehniπki stro-
kovnjaki.

Minister Vizjak:
Verjamem v sodelovanje!
Minister Andrej Vizjak je izrazil
veselje, da se je lahko udeleæil Ëa-
stitljivega, jubilejnega praznova-
nja Elektra Maribor. ≈Podjetje,
ki je πlo skozi toliko razliËnih si-
stemov, je moralo biti zelo stro-
kovno, prilagodljivo in spretno,

USPE©NIH LET
ELEKTRA MARIBOR
90

Praznovanje Ëastitljive obletnice 90-letnega delo-
vanja podjetja Elektro Maribor je doseglo vrhunec
15. decembra na slavnostni prireditvi v Kazinski
dvorani Slovenskega narodnega gledaliπËa. Ob tej
priloænosti ni manjkalo spodbudnih priznanj, saj
se je Elektro Maribor na svojem podroËju povzpel
med najbolj odzivna in poslovno uspeπna elektro-
energetska podjetja. To potrjuje tudi Mestna obËina
Maribor, ki je podjetju Elektro Maribor podelila
Mestni peËat Maribora za sodobno, razvojno in
poslovno usmeritev ter za uspeπno uresniËevanje
investicijskih projektov.

N
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da je ves ta Ëas ohranilo kakovo-
stne storitve do porabnikov. Ve-
sel sem, da smo konËno le posta-
vili temelje takemu poslovanju,
ki je znan razvitemu svetu, in da
smo Ëlani Evropske unije. ZaËeli
smo tudi reorganizacijo elektroe-
nergetike, tako kot moramo reor-
ganizirati marsikatero drugo vejo
gospodarstva. Vse seveda z na-
menom, da bi zagotovili konku-
renËnost in sposobnost nastopa-
nja ne samo na domaËem, temveË
tudi na evropskem prizoriπËu.
Prioritetni cilj energetike v Slo-
veniji je v tem, da dolgoroËno za-
gotovimo zanesljivo oskrbo z
elektriËno energijo. Ta cilj bo
moral biti nadgrajen tudi s tem,
da postopoma razvijemo trg elek-
triËne energije, tako da bo slo-
venskim uporabnikom in gospo-
darstvu dostopna elektriËna ener-
gija po konkurenËnih cenah.
Verjamem, da sta temu namenje-
na tako reorganizacija elektro-
energetskih podjetij kot tudi plan
investicij v nove proizvodne zmo-
gljivosti. Prav tako verjamem, da
bomo lahko skupaj izpolnili te 
cilje. Pri tem bo Ministrstvo za 
gospodarstvo naravnano v smeri
dolgoroËne zagotovitve varne in
zanesljive oskrbe z elektriËno
energijo v Sloveniji. Zato je prav,
da delamo in smo z investicijami
usmerjeni v domaËi elektroener-
getski prostor, ozreti pa se mora-
mo tudi na energetske vire v naπi
soseski. Kot minister nameravam
nadaljevati energetske kolegije in
se s proizvajalci, operaterji, di-
stributerji, Agencijo za energijo
in drugimi udeleæenci v energet-
skem sistemu pogovarjati o naËr-
tih, ovirah in moænostih pri na-
daljnjem razvoju.«

Od prve æarnice 
v Mariboru do danes
Kot so v zborniku med drugim
zapisali Jana Jurπe, ©tefan Lutar,
Mihaela ©nuderl in Jelka Oroæim -
Kopπe, je 90 let v delovanju po-
djetja Elektro Maribor na tako
hitro razvijajoËem se podroËju,
kot je oskrba z elektriËno ener-
gijo, pomembna prelomnica.
≈Prav posebej πe zato, ker smo
priËa izjemnemu tehnoloπkemu
razvoju, ki se samo πe stopnjuje.
Tudi na drugih podroËjih ener-
getskega sektorja smo priËe veli-
kim spremembam, posebej v tem
obdobju, ne samo v Sloveniji,
temveË tudi v EU, katere Ëlanica

je letos postala tudi naπa dræava.«
ZaËetni koraki segajo veË kot sto-
letje nazaj, v leto 1879, ko je
Thomas Edison izumil æarnico.
Le πtiri leta pozneje je tudi na
Slovenskem napoËil prvi elektri-
Ëni trenutek. Premalo preverjeni
podatki sicer govore, da se je to
zgodilo æe leta 1880 ali 1881 v Tr-
æiËu na Gorenjskem, vendar je
nesporno dokumentirano, da je
prva æarnica pri nas zasvetila
prav v Mariboru (podatki ©tajer-
skega deæelnega arhiva v Grad-
cu). Leta 1883 je namreË Karel
Scherbaum, lastnik velikega par-
nega mlina v Mariboru, æe posta-
vil dinamo, ki ga je poganjal par-
ni stroj.
Omenjeni avtorji v nadaljevanju
opisujejo razvoj Elektra Maribor
skozi naslednje pomembnejπe
prelomnice: intenzivne priprave
in gradnja hidroelektrarne Fala,
organiziranje posebne mestne
sluæbe za gradnjo elektriËnega
omreæja v Mariboru in njegovi
okolici, Mestni svet in pogodba iz
leta 1914, razvoj med obema voj-
nama, druga svetovna vojna, or-
ganiziranost podjetja v letih od
1945 do 1990 in obdobje po osa-
mosvojitvi Slovenije. 
Ob koncu devetdesetih let se je
tudi v Sloveniji zaËel proces dere-

gulacije energetskega trga. Po
sprejetju energetskega zakona,
septembra 1999, so se v podjetju
zaËele intenzivne priprave na
delno odprtje trga, ki ga je zakon
predpisal v letu 2001. Dotedanji,
s tarifnim sistemom reguliran na-
Ëin prodaje elektriËne energije je
bil za tako imenovane upraviËene
odjemalce (prikljuËna moË veËja
od 41 kilovatov) odpravljen. Pe-
tnajstega oktobra 2001 so vsi
upraviËeni odjemalci dobili pra-
vico do svobodne izbire dobavite-
lja.
V zadnjem obdobju so se uvelja-
vile πe πtevilne druge spremembe,
povezane z odpiranjem trga z
elektriËno energijo, na katere je
Elektro Maribor hitro odreagi-
ral. Je eno redkih podjetij, ki so
bila kos skoraj vsem sodobnim iz-
zivom na kljuËnih poslovnih po-
droËjih. KljuË uspeha je gotovo
predvsem v kakovostnem presko-
ku poslovne zavesti iz preæivelih
miselnih zavor v svobodno gospo-
darsko æivljenje, utemeljeno na
poslovni etiki in ekonomiki. 

Miro Jakomin
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Gospodarski
minister
Andrej Vizjak
in igralec
Saksida v vlogi
Nikole Tesla.

Foto Miro Jakomin
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ovi objekt je Elektro
Primorska zgradila ob
glavni cesti v neposre-
dni bliæini zdravstvene-

ga doma Kanal (investicija je vre-
dna 130 milijonov tolarjev). Po
uspeπnem konËanju del so se
slavnostne prireditve poleg usluæ-
bencev Elektra Primorska udele-
æili tudi predstavniki tamkajπnjih
obËinskih, upravnih, gospodar-
skih in drugih ustanov ter lepo
πtevilo prebivalcev Kanala. Kot
sta pojasnila predsednik uprave
Elektra Primorska David Valen-
tinËiË in vodja DE Gorica Boris
ArËon, so na novo pridobili okrog
325 kvadratnih metrov povrπin,
ki obsegajo prostore sedeæa nad-
zorniπtva v Kanalu, skladiπËa in
garaæne prostore ter manjπo de-
lavnico. V objektu je zgrajena tu-
di transformatorska postaja Ka-
nal IV, ki napaja novo Ëistilno
napravo in bliænjo okolico.
Objekt pomeni bogato pridobitev
in izboljπanje delovnih razmer
zaposlenih. Hkrati je razbreme-
nil srediπËe Kanala, kjer so bili
doslej delovni prostori, in se bolj
prijazno vkljuËuje v okolje. V ne-
posredni bliæini je tudi novozgra-
jena razdelilna postaja 20 kV, ki

je kljuËni objekt ureditve sre-
dnjenapetostnega omreæja v tem
delu Soπke doline.
Na strehi novega objekta v Kana-
lu naj bi kmalu zaËeli graditi so-
larno elektrarno z moËjo 35 kilo-
vatov. Projekt so nameravali
uresniËiti æe do konca tega leta,
ker pa dobavitelj fotovoltaiËnih
celic zamuja z dostavo æe naroËe-
ne opreme (v Evropi vlada izre-
dno zanimanje za fotovoltaiko),
naj bi elektrarno zgradili do mar-
ca 2005. ≈Pred kratkim je Elek-
tro Primorska ustanovilo druæbo
E3 (ekologija, ekonomija in ener-
gija), ki se ne ukvarja samo z 
izkoriπËanjem sonËne energije,
temveË tudi z drugimi alternativ-

MALU SOLARNA
ELEKTRARNA V KANALU
K

Elektro Primorska je 9. decembra odprla no-
ve poslovne in delovne prostore v Kanalu,
namenjene potrebam tamkajπnjega nadzor-
niπtva in razdelilne postaje, prihodnje leto
pa bodo tu zgradili tudi solarno elektrarno.
Za prijazno razpoloæenje na prireditvi so
poskrbeli fantje kvarteta Odpev, trak pa so
slovesno prerezali prvi in dolgoletni vodja
nadzorniπtva Kanal Benedikt Trobec, njegov
naslednik Anton Kralj in sedanji vodja nad-
zorniπtva Aleπ VeliπËek.

N
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V sedanji stavbi Zdravstve-
nega doma Kanal je bil do
leta 1952 sedeæ direkcije
Elektro Gorica. V neposre-
dni bliæini te zgradbe je
Elektro Primorska zgradila
sodoben objekt, ki omogoËa
idealne delovne razmere in
se Ëudovito ujema z okolico.
V tem okviru je zgrajena
nova TP, ki z elektriËno
energijo oskrbuje okoliπke
odjemalce in Ëistilno napra-
vo Kanal. Obnovili so tudi
20-kilovoltno razdelilno po-
stajo Kanal, ki je kljuËni
objekt ureditve srednjena-
petostnega omreæja v tem
delu Soπke doline.
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nimi viri. Tako bo leta 2005 v go-
riπki obËini priπlo do velikih inve-
sticijskih korakov na tem podro-
Ëju, kar bo nedvomno pomemben
prispevek podjetja Elektro Pri-
morska pri zmanjπevanju toplo-
grednih plinov,« je napovedal
ValentinËiË. Sicer pa se je ob tej
priloænosti zahvalil predstavni-
kom obËine in izvajalcem, ki so
sodelovali pri gradnji novega
objekta v Kanalu. 

Miro Jakomin

Predsednik uprave
Elektra Primorska Da-
vid ValentinËiË je na-
povedal zaËetek gradnje
solarne elektrarne v
Kanalu, za izkoriπËanje
alternativnih virov
energije pa so na Pri-
morskem predvidene
tudi druge lokacije.

Foto Miro Jakomin
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b tej priloænosti so po-
djetja Elektro Gorenj-
ska, d. d., Merkur, d.
d., in Gorenjske elek-

trarne, d. o. o., donirala sredstva
za sanacijo stanovanjskih objek-
tov v okviru dræavne popotresne
obnove v PosoËju. Elektro Go-
renjska je podarila pet milijonov
tolarjev za obnovo hiπe Darka
©ulerja (»ezsoËa 53), kranjski
Merkur je prispeval dva milijona
tolarjev za obnovo hiπe Zekirija
Alivebija (Kot 41), Gorenjske
elektrarne pa so za obnovo hiπe la-
stnika Bojana Domeniha (Rupa 4)
namenile petsto tisoË tolarjev.
Kot je pojasnil mag. KopaË, je
septembra prvih devet podjetij z

D SRCA PODARJENA
POMO» POSO»JU
O

flPrepriËan sem, da smo na podroËju popo-
tresne obnove v PosoËju opravili veliko in
dobro delo, seveda tudi s kakπno manjπo na-
pako. Po letoπnjem potresu smo se na naπem
ministrstvu πe posebej potrudili,« je med
drugim povedal mag. Janez KopaË, ko se je
konec novembra udeleæil slavnostnega pod-
pisa pogodb (donacije za PosoËje) v poslovni
stavbi Elektra Gorenjska. Pred nastopom
nove vladne ekipe je to bil eden njegovih za-
dnjih dogodkov, ki se ga je πe udeleæil kot
minister za okolje, prostor in energijo. 

O
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Mag. Janez KopaË je pred slavnostnim podpisom po-
godb za podelitev donacij nekaterim najbolj prizade-

tim druæinam v PosoËju predstavil dosedanje delovanje
MOPE na podroËju popotresne obnove.

Foto Miro Jakomin
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Na tem podro~ju vam nudimo:
SN naprav in opreme transformatorskih postaj napetostnih nivojev 10 in 20 kV/0,4 kV

in porabe in kvalitete elektri~ne energije z analizo dobljenih rezultatov in izvedba ukrepov za
ekonomi~no porabo elektri~ne energije , trasiranje kablovodov po ZGO elektroinstalacij na klju~

MINS No. 1, d.o.o. - Poslovno trgovski objekt Objekti Premogovnika Velenje H~erinska podjetja Poslovnega sistema PV Robotina d.o.o., Izola  - ~rpali{~e
Rogoza in Miklav` pri Mariboru, centralna ~istilna naprava Lukovica FORI, d.o.o. -  proizvodne hale, poslovni prostori, Tekstilna tovarna Okroglica -
transformatorska postaja Okroglica WELMA, d.o.o. Maribor -  proizvodna hala, poslovni prostori INTERSPAR Velenje - transformatorska postaja in instalacije

ERICo Velenje - izgradnja novega laboratorija SAVA IP d.o.o.  - Poslovni prostori v Arnovskem gozdu [OLSKI CENTER VELENJE  - Medpodjetni{ki
izobra`evalni center (MIC) Velenje HE Bo{tanj  - Pripravljalna dela RTC GOLTE - Trosede`nica Medvednjak, transformatorska postaja Golte TU[ Mozirje -
elektro instalacije AV Studio - poslovno proizvodni prostori

Monta`o in vzdr`evanje Preglede in revizije Vodenje projektov
Tehni~no svetovanje projektiranje Meritve Svetovanje

Meritve elektro instalacij Nadzor Izvedba

Reference:
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doniranci in vlado æe podpisalo
pogodbe, s katerimi so sedmim
druæinam podarili nadomestne
hiπe (tovrstne donacije bo prejelo
14 druæin). Z nadaljnjim iska-
njem humanitarne pomoËi pa jim
je uspelo zagotoviti dodatna do-
natorska sredstva slovenskih po-
djetij, ki bodo prizadetim druæi-
nam precej olajπala obnovo po-
πkodovanih domov. Med daro-
valci so tokrat tri omenjena go-
renjska podjetja, ki so z donaci-
jami pokrila del stroπkov pri
obnovi stanovanjskih stavb. To
dejanje dokazuje solidarnost Go-
renjcev s prebivalci PosoËja.
Kot sta povedala predsednik
uprave Joæe Knavs in Ëlan uprave
mag. Andrej ©uπterπiË, so se v
Elektru Gorenjska takoj po po-
tresu odloËili, da ljudem v stiski
pomagajo po svojih moËeh. Pod-
pis pogodbe je πele prvi korak,
drugi pa bo opravljen takrat, ko
bo ta pogodba tudi praktiËno
uresniËena. Da so prizadetemu
PosoËju hitro in z veseljem pri-
skoËili na pomoË, je ob podpisu
pogodb potrdil tudi Bine Kordeπ,
predsednik uprave podjetja Mer-
kur. PomoËi potrebnim prebival-

cem so pomagali z dostavo dolo-
Ëenih vrst blaga. Mag. Drago ©te-
fe, direktor Gorenjskih elek-
trarn, pa je dejal, da je sam zelo
navezan na kraje v PosoËju. ≈»e
pogledam na to pokrajino, lahko
ugotovim, da so to res izjemno le-
pi kraji z neko kozmiËno moËjo.
Po drugi strani pa so ljudje in
kraji na tem obmoËju v zadnjih
sto letih tudi ogromno pretrpeli,
saj so jih prizadele tako vojne kot
potresne vihre. Tako kot æe 
pri prejπnjih dveh popotresnih
obnovah v PosoËju smo v Elektru
Gorenjska tudi tokrat priskoËili
na pomoË prizadetim ljudem in
skuπali reπiti vsaj del njihovih
najveËjih teæav. PomoË dajemo
hitro in od srca.«
Ob podpisu pogodb so se preje-
mniki donacij ©uler, Alivebi in
Domenih prisrËno zahvalili pred-
stavnikom MOPE in omenjenih
gorenjskih podjetij za podeljeno
pomoË. V njihovem æivljenju je
bil to vsekakor eden sreËnejπih
dnevov. Kot pravi znani napev:
≈Vem, da danes bo sreËen dan, to
sem zaËutil æe zjutraj.«

Miro Jakomin

Elektro monta`na dela na
SN napravah in opremi

BREZ ENERGIJE IN @IVLJENJA NI NAPREDKA
Na podlagi dolgoletnih izku{enj in aktualnih znanj na tem podro~ju, se nenehno prilagajamo novim tr`nim okoli{~inam in

spremembam, ki so na tovrstnem podro~ju vedno intenzivne. Na{e re{itve in storitve globalno prispevajo k pove~evanju energetske osve{~enosti ter var~ni rabi
energije. Tudi za dela na podro~ju sta pomembni dobra usposobljenost in oprema izvajalcev.

Zato imamo strokovno usposobljene in kvalitetno opremljene terenske ekipe.
monta`e, vzdr`evanja in meritev elektro instalacij

klju~ev
boljše hitreje ceneje

VELENJEVELENJE

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

VELENJEVELENJEVELENJEVELENJE

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

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

Vlada RS je pri odpravlja-
nju posledic letoπnjega po-
tresa v PosoËju predvidela

tudi pomoË v obliki donacij,
da bi na ta naËin hitreje in
uËinkoviteje pomagali oπko-
dovanim druæinam. S spre-
membo potresnega zakona
je namreË predvidela pose-
bne davËne olajπave za po-
djetja in posameznike, ki v

okviru programa dræavne
obnove prispevajo donacije

prizadetim v potresu. Na
vladni poziv se je odzvalo

veliko posameznikov z
manjπimi zneski, pa tudi

veË uglednih slovenskih po-
djetij z obljubo o donaciji v
obliki nadomestnih hiπ ter v

obliki denarnih sredstev.

VELENJEVELENJE

VELENJEVELENJE
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t rajnostni razvoj je kon-
cept, ki ga je najveËkrat
sliπati v zvezi z elektro-
energetsko oskrbo v pri-

hodnosti, je dejal Maybud, ven-
dar dodal, da zlasti zamisli o uva-
janju obnovljivih virov energije
niso nujno uresniËljive: ≈V tem
poslu je treba ostati na trdnih
tleh.«
Po njegovem mnenju bi najlaæje
(in najceneje) zagotovili elektro-
energetsko oskrbo z uporabo
premoga in razvojem jedrske te-
hnologije. Toda tako v prvem kot
tudi v drugem primeru obstajajo
πtevilni, predvsem okoljevarstve-
ni pomisleki, v drugem pa priha-
ja v ospredje πe vpraπanje varno-
sti. ≈Na Kitajskem naËrtujejo
gradnjo 50 jedrskih elektrarn.
Kaj drugega jim niti ne preosta-
ne, saj nujno potrebujejo energi-
jo, in to po cenah, ki jih bodo
lahko tamkajπnji prebivalci pla-
Ëali.« V Evropski uniji je stan-
dard nekoliko boljπi, prav tako je
rast porabe precej poËasnejπa, a

kljub temu se Maybud zavzema
za uporabo tradicionalnih virov,
vendar pod pogojem, da se poi-
πËejo nove tehnologije, ki bodo
zagotavljale do okolja prijazno in
varno pridobivanje energije. To
pa je mogoËe le, Ëe bodo pri iska-
nju ≈Ëarobne formule« sodelova-
le dræave Ëlanice, celotna Unija,
finanËne institucije, predvsem pa
gospodarstveniki, ki bi si morali
prizadevati za takπno delovanje,
da bo onesnaæevanje okolja naj-
manjπe. 

Elektrika je prepoceni?
Izmenjava mnenj na omenjeni
okrogli mizi se je tako vrtela veËi-
del okoli porabe in pridobivanja
elektriËne energije. Kot je pouda-
ril mag. Tomaæ Fatur, direktor
centra za energetiko na Inπtitutu
Joæef ©tefan, se poraba v Slove-
niji in v Evropski uniji poveËuje,
zato se postavlja vpraπanje o no-
vih reπitvah za premagovanje te
teæave. Franc Beravs, direktor
Agencije za uËinkovito rabo ener-

gije, meni, da je poveËevanje na
tem podroËju v Sloveniji preveli-
ko, saj presega evropsko povpre-
Ëje. Pri nas smo namreË leta 2002
porabili na prebivalca 6300 kWh
elektrike, povpreËje v petnajste-
rici pa je takrat znaπalo 6000
kWh. Razlog za to je po njego-
vem premalo spodbud k varËnej-
πi rabi, ne le v industriji, kjer je
ta najviπja, marveË tudi v gospo-
dinjstvih. 
Kako torej zmanjπati razsipnost?
Beravs je prepriËan, da je elektri-
Ëna energija pri nas preprosto
prepoceni (stroπki zanjo so, deni-
mo, dvakrat niæji kakor za upo-
rabo mobilnih telefonov ali inter-
neta), obenem pa vidi razloge za
neuËinkovito rabo v prepoËasnem
uvajanju fiskalnih bremen. Cene
elektriËne energije bi torej mora-
le biti viπje, da bi ljudje sploh za-
Ëeli varËevati, toda podraæitve so

PRI»AKOVANJU
POMANJKANJA ENERGIJE
V

V  prihodnjih 25 letih bo svet po podatkih
Zdruæenih narodov potreboval za 80 odstotkov
veË energije, predvsem na raËun Kitajske in ju-
govzhodne Azije. Izziv svetovnega gospodarstva
je torej, kako zagotoviti tolikπno koliËino ener-
gije, ne da bi pri tem πe bolj πkodovali okolju. S
temi besedami je zaËel Roy Maybud iz romun-
skega energetskega holdinga okroglo mizo o
elektroenergetskih razmerah v Evropski uniji,
ki so jo pripravili πtudentje elektrotehnike in
raËunalniπtva. Udeleæenci so izmenjali πtevilna
mnenja in odgovorili na mnoga vpraπanja πtu-
dentov iz vse Evropske unije, a kljub temu so se
strinjali, da je vpraπanje nadaljnje elektroener-
getske oskrbe tako Unije kot tudi vsega sveta
kompleksno, zato nanj ni mogoËe ponuditi eno-
tnega odgovora.

T

58

Med letoma 1999
in 2003 je v Slove-
niji rasla poraba
elektriËne energije
za 4,5 odstotka ne
leto, v Evropski
uniji pa za 1,8 od-
stotka. Pri tem je
zagotovo zanimiv
tudi podatek, da
Slovenija æe zdaj
uvozi od 20 do 25
odstotkov elektriËne
energije.
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v vsakem primeru gotove v Ev-
ropski uniji, je dodal Maybud.
Predvideva namreË, da se bodo v
prihodnjih petih do πestih letih
poveËale za skoraj polovico, pre-
dvsem zaradi uvajanja reπitev za
boljπo oskrbo. Dokler te ne bodo
na dlani, se lahko Evropa pripra-
vi na pomanjkanje elektriËne
energije in obËasne izpade.
Gorazd Skubin, direktor GJS
Upravljanje prenosnega omreæja
pri Elektro-Sloveniji, je bil bolj
optimistiËen in dejal, da ni razlo-
ga za zaskrbljenost, kljub temu
pa poudaril, da je ena izmed po-
manjkljivosti elektroenergetskega
sistema pri nas preslabo omreæje,
ki ga bo treba v prihodnje nad-
graditi, da bo lahko trgovanje
polno steklo. Zdaj namreË izvozi
Slovenija v Italijo le tretjino elek-
triËne energije, kot bi je sicer lah-
ko ponudila. Nadgradnja omre-
æja je po njegovem prepriËanju
tudi eden izmed naËinov, kako bi
ponudba dosegla povpraπevanje,
ki bo pri nas v prihodnje naraπËa-
lo za dobre tri odstotke na leto.
Druga dva sta gradnja novih zmo-
gljivosti in zagotavljanje sistem-
skih rezerv.

Najprej uËinkovitost
Prvi odgovor na vpraπanje, kako
slediti povpraπevanju, je zagoto-
vo poveËanje proizvodnje, toda
kako? Dr. Robert Golob, direktor
Istrabenz energetskih sistemov,
pravi, da preprostega odgovora
ni, eden izmed njih pa je zagoto-
vo namenjanje veËje pozornosti
uËinkovitosti. Trditev je ponazo-
ril s sprehodom v preteklost: po
drugi svetovni vojni je povpraπe-
vanje po elektriËni energiji v Ev-
ropi zelo naraslo (na tej toËki je,
denimo, zdaj Azija) in temu pri-
merno je sledilo poveËanje proi-
zvodnih zmogljivosti. Toda pri
tem nihËe ni skrbel za okolje ali
pomislil na uËinkovitost. Pred-
vsem slednja je priπla na dnevni

red zelo pozno, πele v devetdese-
tih letih prejπnjega stoletja.
≈Zdaj je treba najprej poskrbeti
za uËinkovitost na vseh ravneh,
πele potem bodo na vrsti moænosti
iskanja novih reπitev,« je pouda-
ril. Eden izmed tovrstnih vidikov
je, denimo, tudi izraba sedanjih
zmogljivosti - v Sloveniji je nam-
reË ena izmed poglavitnih ovir
pri naËrtovanju novih zmogljivo-
sti zelo odklonilno javno mnenje.
Prav zato je smotrno izrabiti sta-
re, æe obstojeËe lokacije in te na-
prave dograjevati ali na njiho-
vem mestu celo postavljati nove.

VeË pozornosti ozaveπËanju
Zadnja tema, ki so se je lotili so-
govorniki, je bilo uvajanje
obnovljivih virov energije. Tudi
na tem podroËju ima Slovenija
teæave z izbiro lokacije oziroma
spreminjanjem javnega mnenja,
kot se je pokazalo pri naËrtova-
nju vetrnic na Volovji rebri, po
drugi strani pa je prebivalstvo
vendarle πe premalo ozaveπËeno
za rabo tovrstne energije. Marko
GospodinjaËki iz podjetja Eko-
watt, d. d. o., ki se ukvarja s tr-
govanjem ≈zelene« energije, me-
ni, da tudi v tem primeru potre-
bujemo najprej visoke cene ener-
gije, da lahko sploh pridemo do
nizkih. Zelena energija je zaradi
visokih stroπkov veliko draæja

kot tista, ki je pridobljena s tra-
dicionalnimi viri, vendar tekmu-
je na trgu prav z njimi. ©e ena te-
æava pri uvajanju do okolja pri-
jaznih virov pa je, da investitorji
preprosto ne zaupajo morebit-
nim naloæbam, saj ne vedo, ali se
jim bodo povrnile.
Tudi Robert Golob je iz lastnih
izkuπenj, ki jih ima s trgovanjem
v Istrabenzu, dejal, da strank ne
zanima, kakπno energijo kupijo,
zanima jih le cena. Kot je prista-
vil GospodinjaËki, je treba pri-
praviti ustrezne marketinπke ak-
cije, ki bodo prispevale k ozave-
πËanju porabnikov, toda tudi to
terja velike finanËne vloæke.
Iz povedanega je torej mogoËe
razbrati, da se bosta morali Ev-
ropska unija in Slovenija v pri-
hodnje veliko veË ukvarjati z
uËinkovito proizvodnjo in rabo
energije, za to pa bo treba veË po-
zornosti nameniti predvsem oza-
veπËanju ljudi in dodatnim spod-
budam za bolj smotrno rabo. To-
da to zagotovo ne bo dovolj - pov-
praπevanje po energiji namreË iz
leta v leto raste, na vpraπanje,
kako jo zagotoviti v okviru smer-
nic trajnostnega razvoja, pa so-
govorniki na tej okrogli mizi - kot
æe reËeno - niso znali ponuditi
enotnega odgovora. 

Simona Bandur
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Mnenje Roya Maybuda
iz romunskega energet-
skega holdinga o uporabi
vodika pri proizvodnji
energije: Tudi za proi-
zvodnjo vodika potrebu-
jemo elektriËno energijo.
Toda pridobivanje flËiste-
ga« vira z flneËistim« ni
smiselno, πe zlasti Ëe
upoπtevamo, da zahteva
tudi gradnjo posebnih
vodikovih postaj, kar bi
stalo milijarde evrov.
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lektriËna energija je da-
nes nepogreπljiva dobri-
na, saj bi brez nje v ne-
kaj dneh celotna druæba

ohromela. Napovedi nakazujejo
80-odstotno poveËanje porabe
elektriËne energije v veËini ev-
ropskih dræav v naslednjih dese-
tih letih, zato je treba Ëim prej
zaËeti gradnjo novih proizvodnih
zmogljivosti, saj njihova gradnja
v povpreËju traja kar sedem let.
Poleg tega se investitorji Ëedalje
bolj sreËujejo s prostorskimi in
okoljskimi omejitvami, reπitev
nastalih problemov pa terja tesno
sodelovanje razliËnih strok. Do-
sedanja praksa v povezavi z ne-
katerimi aktualnimi energetskimi
projekti ali konkretneje naËrto-
vano gradnjo vetrnih elektrarn
in znane obnove HE Moste je po-
kazala, da med energetiki in na-
ravovarstveniki ni pravega in
konstruktivnega dialoga, ki bi
prispeval k ustrezni reπitvi. In to
je bil tudi povod, da je skupina
mladih dala pobudo za πtirinajst-
dnevno delavnico o prihodnji
oskrbi z energijo z æeljo, da bi
vendarle vzpostavili most razu-
mevanja med energetiki in oko-
ljevarstveniki ter poiskali reπitev

za prihodnjo oskrbo z energijo
na naËin, ki bo v prid nadaljnje-
mu razvoju gospodarstva ter tudi
varovanja okolja hkrati. Med
πtevilnimi posvetovanji in preda-
vanji na energetske teme sta bili
organizirani tudi dve okrogli mi-
zi, in sicer prva z naslovom Ener-
gija in Ëisto okolje kot osnovni
pravici ali kot druæbena korist
ter druga pod imenom Elektro-
energetsko stanje v EU (o slednji
poroËamo na straneh 58 in 59).

Poraba energije 
bo naraπËala
Temeljna ugotovitev veËine raz-
pravljalcev prve okrogle mize je
bila, da bo poraba elektriËne
energije πe naprej naraπËala, pri
Ëemer pa so se energetiki bolj
osredotoËili na iskanje reπitev,
kako to rast pokriti, okoljevar-
stveniki pa poudarjali, da bi lah-
ko veË storili tudi z varËevalnimi
ukrepi in spremembo odnosa do
tega sicer zelo dragocenega ener-
getskega vira. Vsi razpravljalci
pa so si bili enotnega mnenja, da
je Ëim πirπa razprava o teh vpra-
πanjih potrebna ter ob tem poz-
dravili pobudo mladih za vzpo-
stavitev dialoga med stranmi in

strokami, ki pogosto ena druge
ne razumejo najbolje. Podsekre-
tar iz direktorata za energetiko
Urban Prelog je uvodoma poja-
snil, da so trenutne energetske
razmere v Sloveniji ugodne, uteg-
ne pa se kmalu zaplesti, Ëe ne bo
sprejetih ustreznih odloËitev o
gradnji novih elektrarn oziroma
za omejitev porabe. Kot je dejal,
smo z Nacionalnim energetskim
programom potrdili temeljna na-
Ëela prihodnje oskrbe - zaneslji-
vost dobav, konkurenËnost ener-
getske industrije in skrb za oko-
lje, ostaja pa odprto vpraπanje,
kako tem naËelom zadostiti. Uvoz
elektriËne energije je lahko tudi
ena od reπitev, pri Ëemer pa se je
treba zavedati, da prevelika
odvisnost od uvoza lahko z viso-
kimi cenami precej zaplete gospo-
darske odnose in ogrozi konku-
renËnost gospodarstva. Energije
na trgu je namreË dovolj, vpraπa-
nje pa je, po kateri ceni jo lahko
dobimo in kako visoko ceno lah-
ko slovensko gospodarstvo sploh
πe prenese. Znano je namreË, da
rast bruto domaËega proizvoda
nujno pomeni tudi doloËeno rast
porabe energije. Kljub temu pa
bi po njegovem mnenju morali v
prihodnje veË pozornosti name-
njati tudi uËinkovitejπi rabi ener-
gije, saj je na tem podroËju v Slo-
veniji πe precej manevrskega pro-
stora. 
Na preveliko odvisnost od uvoza
je opozoril tudi mag. Zvonko Bre-
gar iz Elektroiπtituta Milan Vi-
dmar, ki je dejal, da Slovenija æe
zdaj uvaæa od 20 do 25 odstotkov
elektriËne energije, kar je na me-
ji tehniËnih zmoænosti elektroe-
nergetskega sistema. Zato je po
Bregarjevem mnenju treba kar
najhitreje zgraditi novo veËjo
elektrarno, kot bi denimo lahko
bila termoelektrarna Trbovlje na
uvoæeni premog, nove plinske
turbine v TE© ali pa zgraditev do
okolja bolj prijazne nove plinske

DIALOGOM
DO SKUPNIH RE©ITEV
Z

V Ljubljani je od 23. novembra do 5. decembra
potekala mednarodna delavnica na temo Pomanj-
kanje energije v Evropi, ki jo organizirala skupina
πtudentov pod okriljem mednarodnega zdruæenja
πtudentov elektrotehnike, raËunalniπtva, matemati-
ke in fizike EESTEC. Namen πtevilnih prireditev
in posvetovanj je bil v javnosti spodbuditi razmi-
πljanja o proizvodnji in dobavi elektriËne energije
ter vzpostaviti dialog med energetiki in naravovar-
stveniki, ki sodeË po ocenah udeleæencev premalo-
krat sedejo skupaj.

E
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elektrarne. Slednja opcija je bolj
zaæelena tudi s staliπËa Kjotskega
protokola, vendar pa zahteva do-
datne investicije v infrastrukturo
obstojeËega plinovodnega omre-
æja. Seveda pa se morajo, kot je
dejal, hkrati s tem intenzivirati
tudi projekti obnovljivih virov in
uËinkovite rabe energije. Med
obnovljivimi viri ima veliko vlogo
zgraditev spodnjesavske verige
hidroelektrarn in rekonstrukcija
HE Moste, pa tudi nadaljnja gra-
ditev malih hidroelektrarn,
manjπih in veËjih objektov za so-
proizvodnjo ter proizvodnja
elektriËne energije iz odpadkov.
Da poraba nezadræno raste, je
potrdil tudi direktor Elesove GJS
Upravljanje prenosnega omreæja
Gorazd Skubin, ki je dejal, da po-
datki za nazaj kaæejo na 3-odsto-
tno letno rast, podoben trend pa
je priËakovati tudi v prihodnje,
saj je v uporabi Ëedalje veË sodo-
bnih tehnologij, ki za svoje delo-
vanje rabijo ravno elektriËno
energijo. Eles je v skladu z za-
konskimi zahtevami leta 2002
pripravil napoved porabe do leta
2012, ki upoπteva 2 do 2,5-odsto-
tno letno rast porabe ali poveda-
no drugaËe, ta rast je pribliæno
enaka sedanji povpreËni letni
proizvodnji v TE-TOL. To pa tu-
di pomeni, da se kljub temu, da
trenutne razmere pri oskrbi z
elektriko niso kritiËne, lahko za-
deve hitro spremenijo, saj dana-
πnje odloËitve glede novih proi-
zvodnih in prenosnih zmogljivo-
sti prinesejo pozitivne uËinke πele
Ëez pet do deset let. Eles je zato æe
izdelal in ima od vlade potrjen
razvojni program prenosnega
omreæja, ki poleg obnove obstoje-
Ëih daljnovodov predvideva tudi
gradnjo nekaterih novih, kot sta
400 kV povezavi z Madæarsko in
Italijo, pa sklenitev 110 kV lju-
bljanske zanke in dograditev 400
kV notranjega omreæja oziroma
postavitev daljnovoda na relaciji

61

©tudentje so v okviru pri-
prav na delavnico v svojih
vrstah izvedli tudi krajπo an-
keto, pri Ëemer je denimo o
tem, kakπna je koliËina proi-
zvedene energije v Sloveniji,
le 58 odstotkov vpraπanih
menilo, da zadostna, 30 od-
stotkov pa da ne zadostuje.
45 odstotkov anketirancev je
tudi menilo, da lahko potre-
be po elektriËni energiji po-
krijemo v celoti z lastnimi
zmogljivostmi, 25 odstotkov
z uvozom in le 15 odstotkov
jih je trdilo, da tega nikakor
ni mogoËe. Zanimivi so bili
tudi odgovori na vpraπanje
vplivov na okolje, pri Ëemer
jih je 62 odstotkov menilo,
da gre predvsem za neekolo-
πke vplive, 8 odstotkov, da
gre za vplive na okolje, 27
odstotkov jih je odgovorilo,
da so ti vplivi odvisni od vr-
ste elektrarne in tri odstotke,
da o teh vplivih ne vedo niË.
Skratka, sklep spraπevalcev
je bil, da πtudentska popula-
cija oziroma tista, ki se bo
morala sooËiti s posledicami
energetskih odloËitev sedanje
vladajoËe generacije, o ener-
getskih in z njimi povezanih
ekoloπkih vpraπanjih ve pre-
malo, kar naj bi bil tudi ra-
zlog, da bo v prihodnje nuj-
no treba organizirati πe veË
podobnih delavnic.
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BeriËevo-Krπko. Ob tem je Go-
razd Skubin tudi poudaril, da
energetiki precej vlagajo tudi v
ekoloπko sanacijo obstojeËih
objektov in pri graditvi novih
upoπtevajo najsodobnejπa tehniË-
na spoznanja. Prav tako se skuπa
pri gradnji novih proizvodnih
objektov zagotoviti njihova veË-
funkcionalnost, pri Ëemer pa se
doloËeni obremenitvi okolja ni
mogoËe povsem izogniti. Prav ta-
ko se, je poudaril Gorazd Sku-
bin, v javnosti rado pozablja, da
energetika ne pomeni edinega in
tudi ne najveËjega posega v pro-
stor ter da je hkrati tudi podlaga
za vzpostavitev doloËenega æiv-
ljenjskega standarda. Magister
Marko SenËar iz Agencije za ener-
gijo, pa je po opisu temeljnih de-
javnosti agencije poudaril pred-
vsem tisti del njenih nalog, ki se
nanaπajo na doloËitev omreænine
in s tem posredno oblikovanje
sredstev za naloæbe v distribucij-
sko in prenosno omreæje. Kot je
poudaril, agencija svojo vlogo pri
obvladovanju porabe vidi pred-
vsem v tem, da z regulacijo omre-
ænine spodbuja uËinkovito izrabo
obstojeËega omreæja in uËinkovi-
te naloæbe v novo, pri Ëemer pa je
po njegovem prepriËanju dolgo-
roËno kakovostno oskrbo z ener-
gijo mogoËe zagotoviti le s pri-
merno ceno.

Pomembna tudi 
integracija okoljskih 
vsebin
Na problematiko v okolju je opo-
zorila dr. Olga Urbanc BerËiË iz
Nacionalnega inπtituta za biologi-
jo. Menila je, da se je v zadnjem
Ëasu onesnaæevanje okolja πe po-
veËalo. Da bi zmanjπali pritiske
na okolje in stanje izboljπali, je
treba uresniËiti vrsto nalog,
opredeljenih v posameznih ope-
rativnih programih.
O tej tematiki je πe zlasti veliko
govora v predlogu Nacionalnega
programa varstva okolja (NP-
VO), ki poudarja, da je treba ra-
zmiπljati in delovati trajnostno in
celovito. Obe vsebini oziroma
usmeritvi izhajata iz ekologije in
sta povezani z delovanjem ekosi-
stemov. Poleg tega je pomembna
tudi integracija okoljskih vsebin
v vse sektorske politike. Skratka,
o teh vsebinah bomo morali v pri-
hodnje bolj uravnoteæeno razmi-
πljati. 
Z vidika varstva okolja gotovo ni

vseeno, iz katerega vira prihaja
elektriËna energija do naπih vti-
Ënic. To dejstvo je omenil mag.
Zoran StojiË, konzultant za var-
stvo okolja in direktor podjetja
Imos Geateh. Poleg tega je menil,
da je tako imenovani samooskrb-
ni koncept vpraπljiv. Slovenija se
mora postaviti v okvir EU, kjer
gre za prost pretok ljudi, blaga,
kapitala itd. Dolgoletno obdobje
enostranskih odloËitev v energe-
tiki se konËuje; pomembno je, da
se sedaj na razvoj energetike gle-
da tudi v luËi varstva narave. Po
drugi strani pa pri naravovar-
stvenikih prevladuje zelo ozek
pogled, ki v prizadevanju za po-
polno zaπËito okolja ne dovoljuje
nobenih odmikov. Zato je StojiË
predlagal, da bi tudi zaπËito na-
rave presojali z instrumenti celo-
vite presoje vplivov na okolje.
Odmevna je bila tudi razprava
prof. dr. Mihaela Joæefa Tomana z
Biotehniπke fakultete. Menil je,
da je vsaka produkcija energije,
kakor koli æe nanjo gledamo,
breme za okolje. Vpraπanje je sa-
mo, kaj to breme dejansko po-
vzroËi na lokalni in globalni rav-
ni. Med drugim je poudaril, da
proizvodnja energije in skrb za
okolje nista nujno in povsod iz-
kljuËujoËa si pojma. Sicer pa je
njegov naËin reπevanja vodnih
problemov z energetskega vidika
zelo razliËen - od primera do pri-
mera. Pri tem so vsekakor po-
trebni kompromisi med okolje-
varstveniki in energetiki, upoπte-
vati pa je treba tudi strokovna
mnenja na obeh podroËjih.
Skratka, razprava na okrogli mi-
zi v Koloseju je pokazala, da se
energetiki in naravovarstveniki
premalo poznajo med sabo. Da bi
lahko sprejemali bolj uËinkovite
strokovne odloËitve in se izognili
protienergetsko naravnanim re-
ferendumom, bi se morali pogo-
steje sreËevati in poiskati skupne
reπitve.

Brane JanjiÊ,
Miro Jakomin
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NAJVE» POSLOV ©E NAPREJ S PASOVNO ENERGIJO

NOVEMBRA NA TRGU PREVLADA PRODAJNIH PONUDB
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PRODANA ELEKTRI»NA ENERGIJA PO URAH
V NOVEMBRU 2004

SKUPNI PROMET NA DNEVNEM TRGU IN VREDNOST SLOeX
V NOVEMBRU 2004

©TEVILO PODANIH PONUDB IN SKLENJENIH POSLOV NA DNEVNEM TRGU
ELEKTRI»NE ENERGIJE V NOVEMBRU 2004

PovpreËno πtevilo sklenjenih poslov je novem-
bra znaπalo le 13 poslov na trgovalni dan,
povpreËno πtevilo nakupnih ponudb je bilo
31, povpreËno πtevilo prodajnih ponudb pa
77. ©tevilo prodajnih ponudb na trgu torej za
veË kot enkrat presega πtevilo nakupnih po-
nudb. Energija je tako ostajala na trgu, πe po-
sebej pri produktu pasovne energije, katerega
cene so v Ëasu trgovanja zaradi preseæne po-
nudbe in konkurence na ponudbeni strani ve-
Ëinoma padale. Iz grafa lahko razberemo, da
je bilo πtevilo prodajnih ponudb veliko veËino
meseca viπje od πtevila nakupnih ponudb, le
ob koncih tedna je πtevilo prodajnih ponudb
preseglo πtevilo nakupnih ponudb. Konci ted-
na so tudi obdobje, ko je bilo na dnevnem 
trgu podanih tudi najmanj ponudb in skle-
njenih najmanj poslov. Skupno πtevilo poda-
nih ponudb je novembra znaπalo 2.302, kar
je 18 odstotkov manj kot mesec prej. ©e bolj
kot πtevilo ponudb pa je novembra upadlo πte-
vilo sklenjenih poslov, saj jih je bilo sklenje-
nih le 383 oziroma za tretjino manj kot okto-
bra.

Primerjava prodane elektriËne energije po
posameznih standardiziranih produktih,
izraæena v lotih, nam pokaæe, da je bila tudi
novembra najveËja koliËina elektriËne energi-
je prodana v obliki produktov pasovne in
trapezne energije. Tako novembrski volumen
pasovne energije znaπa 12.288 MWh, kar po-
meni 76 odstotkov celotnega trgovanja. Sledil
je produkt trapezne energije z 2.336 MWh
oziroma 14 odstotki celotnega obsega trgova-
nja. NoËna energija je prispevala 696 MWh,
kar je 4 odstotke celotnega obsega trgovanja,
enak deleæ pa je dosegla tudi evrotrapezna
energija, ki je k celotnemu obsegu trgovanja
prispevala 612 MWh. Deleæa produktov ev-
ronoËne in urne energije sta bila okoli odstot-
ka, pri Ëemer je bilo prve prodanih 204
MWh, prodane koliËine urne energije pa so
dosegle 130 MWh.

Obseg trgovanja na dnevnem trgu se je no-
vembra v primerjavi s preteklim mesecem
zmanjπal. Zmanjπal se je tudi meseËni obseg
trgovanja, in sicer za Ëetrtino, to je z 21.505
MWh na 16.266 MWh. Za nekaj veË kakor
pet odstotkov so se oktobra zniæale tudi cene
elektriËne energije. PovpreËni obseg trgova-
nja znaπa novembra 542 MWh, pri Ëemer se
je dejavnost na trgu proti koncu meseca moË-
no poveËala. Sicer pa so povpreËne cene 
elektriËne energije za november znaπale
7.421 SIT/MWh, povpreËni meseËni enotni
teËaj pasovne energije je dosegel vrednost
7.473 SIT/MWh, povpreËni meseËni enotni
teËaj trapezne energije 9.230 SIT/MWh,
povpreËni meseËni enotni teËaj noËne energi-
je 4.988 SIT/MWh, povpreËni meseËni enot-
ni teËaj evrotrapezne energije 8.672
SIT/MWh in povpreËni meseËni enotni teËaj
evronoËne energije 5.680 SIT/MWh.

ÆIVAHNEJ©E TRGOVANJE ©ELE V DRUGI POLOVICI NOVEMBRA
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odrobnejπi pogled nam
razkrije, da podjetja, ki
so v popolni lasti dræave,
proizvajajo pa tudi pro-

dajajo veliko veËino elektriËne
energije (glej graf 1 in 2). Trenut-
na lastniπka struktura elektro-
energetskih podjetij v Sloveniji
vpliva na likvidnost trga in delu-
je kot zavora dobremu delovanju
trga. Pri tem se je treba zavedati,
da na tako majhnem trgu, kot je
slovenski, enostavnih reπitev ni. 
»e si na kratko pogledamo πe la-
stniπko strukturo v nekaterih ev-
ropskih dræavah, vidimo, da dr-
æava povsod igra pomembno vlo-
go. Lastniπka struktura avstrij-
skega trga je po πtevilnih prevze-
mih in zdruæevanjih v zadnjih le-
tih relativno razvejana in razdro-
bljena. Preteæni lastniki veËine
elektroenergetskih podjetij osta-

jajo dræava Avstrija oziroma av-
strijske zvezne deæele, poleg njih
pa πe vrsta domaËih in tujih la-
stnikov (RWE, EdF, EnBW in
E.On). V ©vici ima javni sektor
(vlada, kantoni in obËine) πe na-
prej v lasti tri Ëetrtine, zasebniki
15 odstotkov, tuji investitorji pa
10 odstotkov osnovnega kapitala.
V Franciji EdF ostaja v dræav-
nem lastniπtvu. V Italiji je dræav-
no podjetje Enel po Bersanije-
vem odloku moralo zmanjπati
svoje proizvodne zmogljivosti za
eno Ëetrtino ter prenesti distribu-
cijska omreæja na lokalne skup-
nosti. Trenutno ima okrog 50-od-
stotni træni deleæ.

Podlaga za privatizacijo
je energetski zakon 
Mnenja o privatizaciji dræavnega
lastniπtva elektroenergetskih po-

djetij so si pogosto nasprotujoËa-
za ene pomeni reπitev, za druge
pa pogubo, veËina odgovornih
pa, upajmo, da k privatizaciji
pristopa s trezno glavo. Poeno-
stavljeno privatizacija pomeni
prenos dræavne lastnine v roke
zasebnikov. Gre lahko za delni
ali pa popolni prenos sredstev iz
dræavnih v zasebne roke. Za za-
Ëetek si kratko oglejmo temeljne
postulate privatizacije slovenske-
ga elektrogospodarstva, ki so
opredeljeni v energetskem zako-
nu.
Po 77. Ëlenu Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah EZ iz leta
2004 se lastniπki deleæ dræave v
pravni osebi, ki ima v lasti infra-
strukturo, potrebno za izvajanje
gospodarskih javnih sluæb na po-
droËju distribucije elektriËne
energije, ne sme privatizirati v
obsegu, veËjem od 25 odstotkov
osnovnega kapitala te pravne
osebe. Lastniπki deleæ dræave v
podjetjih za proizvodnjo elektriË-
ne energije, v katerih ima dræava
na dan uveljavitve tega zakona

RIVATIZACIJA -
RE©ITEV ALI POGUBA?
P

Po daljπem zatiπju privatizacija slo-
venskega elektrogospodarstva po-
novno postaja bolj aktualna. Posle-
dice pa so lahko raznovrstne.

P
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Opomba: odstotki pomenijo lastniπki deleæ v podjetju
Vir: PoroËilo Agencije za energijo o morebitnem prevladujoËem poloæaju na trgu
z elektriËno energijo, okoriπËanju in zatiranju konkurence (2003), 2004

Graf 1:
Lastniπka 
struktura 
na strani 

proizvodnje 
v letu 2003

Graf 2:
Lastniπka struktu-

ra na strani di-
stribucije in pro-
daje na drobno v

letu 2003
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veËji deleæ od 75 odstotkov
osnovnega kapitala, se s privati-
zacijo ta deleæ ne sme zmanjπati
pod 51 odstotkov. Lastniπkega
deleæa dræave v pravni osebi, 
ki ima v lasti infrastrukturo, po-
trebno za izvajanje gospodarskih
javnih sluæb na podroËju distri-
bucije elektriËne energije, se ne
sme prenesti na drugo osebo, ki
ni v 100-odstotni lasti dræave, v
obsegu, veËjem od 25 odstotkov
osnovnega kapitala te pravne
osebe. Po 76. Ëlenu Zakona o
spremembah in dopolnitvah EZ
je dopustna privatizacija pravne
osebe, ki opravlja gospodarsko
javno sluæbo organiziranja trga z
elektriËno energijo (BORZEN).
Vidimo torej, da na podroËju pri-
vatizacije slovenskih elektroener-
getskih podjetij obstaja precej
odprtih moænosti. 

Pro et contra 
Po mnenju πtevilnih ekonomskih
strokovnjakov se s procesom pri-
vatizacije poveËa ekonomska
uËinkovitost, obenem se zmanj-
πata stopnja zadolæevanja javne-
ga sektorja in vpletenost dræave v
nacionalno gospodarstvo. V prid
kapitala πteje zmanjπanje moËi
sindikatov, ki delujejo v posame-
znem gospodarstvu. Nekateri
strokovnjaki (npr. Boycko Ma-
xim, Shleifer Andrei in Robert
W. Vishny) zagovarjajo tezo, da
so se dræavna podjetja povsod po
svetu pokazala kot zelo neuËin-
kovita, v prvi vrsti zaradi zasle-
dovanja t.i. ≈politiËnih« strate-
gij. Zatorej je privatizacija eden
od najbolj pogostih naËinov, ka-
ko dvigniti uËinkovitost narodne-
ga gospodarstva. Slovenski pri-
vatizacijski cilji bi lahko bili po-
veËanje uËinkovitosti, strateπke
povezave s tujimi investicijskimi
partnerji in poslediËno poveËanje
stopnje konkurenËnosti na nad-
nacionalni, evropski ravni. Re-
zultat privatizacije je seveda tudi
poveËanje proraËunskih prihod-
kov od prodaje deleæev ter izbolj-
πanje delovanja nacionalnega tr-
ga kapitala. 
Argumenti, ki govorijo proti pri-
vatizaciji, se nanaπajo predvsem
na relativno visoko stopnjo neza-
interesiranosti zasebnega sektor-
ja za zagotavljanje nedonosnih
storitev in dobrin na trgu ter pre-
veliko monopolno moË, ki jo po
navadi pridobijo privatizirana
podjetja. Bolj slikovito bi lahko

rekli, da zasebne lastnike pred-
vsem zanima njihov parcialni in-
teres (dobiËek), ki ga skuπajo ma-
ksimizirati brez veËjih obzirov.
Problem nastane, Ëe ima takπen
lastnik prevladujoË ali monopol-
ni poloæaj na trgih javnih dobrin.
Pogosto se pojavljajo tudi vpra-
πanja nacionalnega interesa, da
socialne in makroekonomske
problematike (odpuπËanja zapo-
slenih, dviga cen ter poslediËno
makroekonomskih uËinkov) po-
sebej sploh ne obravnavamo.
Med negativnimi posledicami pri-
vatizacije je treba omeniti tudi
πirπe posledice na slovenska po-
djetja, ki sodelujejo z elektrogos-
podarstvom (dobavitelje opreme,
storitvena, svetovalna podjetja in
podobno). »e bodo v podjetjih
tuji lastniki, πtevilna slovenska
podjetja lahko priËakujejo
zmanjπanje obsega poslovanja iz
tega naslova, saj praksa kaæe, da
se posli pogosto prenesejo na tuja
podjetja. Obstaja πe vrsta drugih
negativnih posledic privatizacije,
kot na primer problematika
transfernih cen, ki pa jih ne bi
posebej omenjali. 

Dosedanje izkuπnje 
ter naËrti za prihodnost
v Sloveniji
PodroËje privatizacije je urejal
æe energetski zakon iz leta 1999,
glede na doloËila tega zakona pa
je bil proces privatizacije poËa-
sen oziroma je zastal. Leta 2002
je Ministrstvo za finance RS
predstavilo naËrte za prodajo dr-
æavnih deleæev v petih distribu-
cijskih podjetjih. V istem Ëasu je
bila predvidena tudi privatizaci-
ja proizvodnih podjetij v skladu
z zakonom. Namera takratne
vlade (v letu 2002) je bil proces
prodaje 25 odstotkov + 1 delnica.
V naËrtu je bilo, da bo vlada
sprejela privatizacijski program
do septembra 2002, medtem ko
naj bi se privatizacija proizvod-
nih podjetij zaËela leta 2003.
Zgornji naËrti pa so se pokazali
kot nedosegljivi, kar pa je bila
glede na razmere po mojem mne-
nju tudi pravilna odloËitev. 
Novi konkretnejπi naËrti za pri-
vatizacijo podjetij elektrogospo-
darstva v javnosti niso bili pred-
stavljeni, Ëeprav je z novo vlado
priËakovati veË ≈sveæega vetra«
tudi na tem podroËju. Nova koa-
licijska pogodba opredeljuje, da
naj bi koalicija v skladu z ener-

getskim zakonom nadaljevala
proces privatizacije (po moænosti
z iskanjem kompatibilnega stra-
teπkega partnerja). Prav tako je
navedeno, da bi za boljπe delova-
nje trga in konkurenËnost morali
usposobiti (organizirati) vsaj dva
domaËa celovita ponudnika elek-
triËne energije. Vlada se je po no-
vi koalicijski pogodbi tudi zave-
zala, da bo vodila takπno politi-
ko, ki bo spodbujala poleg trgo-
vanja z elektriËno energijo pred-
vsem kapitalske naloæbe v pove-
Ëanje proizvodnih zmogljivosti v
Sloveniji. 
Slovenski ekonomist, dr. MiÊo
MrkaiÊ, je pred kratkim za Fi-
nance dejal, da je prioritetna na-
loga dræave v tem, da zagotavlja
pogoje za dobro delovanje trgov
tako imenovanih komercialnih
dejavnosti. Ekonomist je pouda-
ril dejstvo, da bodo podjetja v
dræavni lasti morala zaËeti poslo-
vati v okviru maksimizacije dobi-
Ëka, za svoje izdelke in storitve
zaraËunavati træne cene ter tako
maksimizirati svojo træno vred-
nost - vrednost, po kateri naj bi
se podjetja pozneje tudi prodaja-
la. Dokler dræavna podjetja ne
poslujejo v povsem trænem oko-
lju, njihova træna vrednost ni re-
alna, prodajno ceno pa je izred-
no teæko doloËiti. 

Sklep
Na precej provokativno vpraπa-
nje v naslovu tega Ëlanka ni mo-
goËe dati enostavnega odgovora.
Privatizacijske zgodbe so lahko
zgodbe o uspehu ali neuspehu.
Dejstvo je, da imamo na sloven-
ski vzhodni meji zelo pouËen pri-
mer privatizacije elektrogospo-
darstva. Madæari so svoje elek-
trogospodarstvo (distribucijska
podjetja ter nekaj proizvajalcev)
- tudi po nasvetih in spodbudah
tujih investitorjev - prodali tuj-
cem konec leta 1995, rezultati pa
so izjemno negativni. Privatizaci-
ja sama po sebi sicer ni ne nekaj
dobrega, ne slabega, kar je bi-
stveno, je celota posledic privati-
zacije. Po mojem mnenju bi pri-
vatizacija dela elektroenerget-
skih podjetij lahko prinesla dolo-
Ëene pozitivne uËinke, vendar je
potrebna velika previdnost. 

mag. Klemen Podjed
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otem ko so udeleæenci
dobro obiskane okoljske
konference v uvodnem
predavanju lahko obno-

vili vedenje o novostih zakona o
varstvu okolja, ki je zaËel veljati
letos spomladi - predstavila jih je
Adrijana Viler KovaËiË iz Agenci-
je za okolje - in posluπali prakti-
Ëne izkuπnje z uvajanjem sistema
EMAS v Gorenju, se je okoljskih
informacij v letnem poroËilu do-
taknila Blanka Vezjak iz KPMG
Slovenije. Predstavila je priporo-
Ëila Evropske unije, kaj iz okolj-
skih informacij vkljuËiti v letna
poroËila gospodarskih druæb. Ta
priporoËila so bila v EU izdelana
za leto 2001, vmes sta bili lani iz-
dani πe 4. in 7. direktiva EU in to
jesen se je EU odloËila, da bo
promovirala prvotna priporoËi-
la. Najprej nameravajo analizi-
rati stare Ëlanice EU, kaj so nare-
dile na tem podroËju. Pri nas pa
bo treba omenjeni direktivi
vkljuËiti v predlog zakona o gos-
podarskih druæbah, ki je v parla-
mentarnem sprejemanju. Z nji-
ma dobivajo veË pooblastil revi-
zorji pri izdaji pozitivnega mne-
nja o poslovanju posamezne

druæbe. »e so okoljske informa-
cije pomembne za razumevanje
poslovanja podjetja, jih je treba
vkljuËiti v letna poroËila tudi s
πtevilËnimi kazalci. Iz tako izde-
lanega poroËila bodo uporabniki
teh poroËil lahko razbrali vplive
okoljskih tveganj in obveznosti
na finanËni poloæaj podjetja in
razbrali odnos druæbe do okolja
in njenega okoljskega delovanja,
saj le-ti za zainteresirane niso
primerljivi, dokler niso ovredno-
teni. Kot je dejala Vizjakova,
marsikatero podjetje izdaja
okoljsko poroËilo. Njegov povze-
tek bo moral biti tudi v letnem
poroËilu z omembo, da ima druæ-
ba tudi posebno okoljsko poroËi-
lo.
Moderator konference dr. Peter
Novak se je v razpravi dotaknil
viπine 100-milijardnih stroπkov v
EU v naslednjem desetletju, ki
jih bodo morale Ëlanice Unije
vloæiti, Ëe bodo æelele izpolniti
okoljevarstvene zahteve. Po-
membno vlogo pri tem bo imela
ustrezna tehnologija. Poudaril
je, da bi bilo primerno, da Agen-
cija za naravo spremeni status iz
varovanja narave v upravljanje z

njo. Zato se je vpraπal, ali bomo
v prihodnje govorili o trajno-
stnem raËunovodstvu ali gospo-
darjenju.Zakaj je Gorenje dobilo
æe vsa okoljska priznanja, dræa-
va pa ni zainteresirana, da bi bili
vsi njihovi izdelki v kategoriji A
in A+ glede varËne rabe energije?
Prav na slednje je v svojem pre-
davanju opozoril Marko PoliË s
Filozofske fakultete, ki je govoril
o psiholoπkih vidikih odnosa do
okolja. Tudi v tem je del odgovo-
rov o varovanju okolja, pred-
vsem pa ta veda nakazuje pot, ki
bi bila bolj po meri narave in s
tem tudi ljudi.
Revija Gospodarski vestnik,
Ekoloπko razvojni sklad RS in
Agencija RS za okolje so v nada-
ljevanju sreËanja podelili okolj-
ske nagrade 2004. Nagrado za
okoljski izdelek je dobilo Gorenje
Velenje, in sicer za generacijo
pralnih in suπilnih strojev, na-
grado za do okolja prijazen po-
stopek pa druæba Esotech iz Vele-
nja, in to za zmanjπanje porabe
hladilne vode. Do okolja prijazno
podjetje je med velikimi podjetji
postala Sava Tires iz Kranja in
med manjπimi Polycom iz ©kofje
Loke. Poleg tega je Gospodarski
vestnik v sodelovanju z nacional-
nim programom Ekoπole podelil
tudi πolsko okoljsko nagrado O©
Gustav ©ilih iz Velenja, za pro-
jekt predelave odpadnih jedilnih
olj in uporabe njihovih produk-
tov, ter Srednji πoli tehniπkih strok
©iπka, za projekt o detektorju
ogljikovega monoksida.

Minka Skubic

OTREBUJEMO UPRAVLJANJE
NARAVE
P

Letoπnje okoljsko sreËanje Gospodarske-
ga vestnika je bilo zadnji novembrski te-
den v ljubljanskem hotelu Mons. Konfe-
renci s tremi tematskimi sklopi, ki so se
dotikali aktualnih tem s podroËja zako-
nodaje, prometa in onesnaæenosti zraka
ter odpadkov in embalaæe, je v veËernih
urah sledila slavnostna podelitev okolj-
skih nagrad 2004 πtirim gospodarskim
druæbam in prviË dvema πolama.

P
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SLOVENIJA
NOVEMBRA INDUSTRIJSKI PROIZVODI
DRAÆJI ZA 0,1 ODSTOTKA
Industrijski proizvodi v Sloveniji so se
novembra v primerjavi z mesecem prej
podraæili za 0,1 odstotka. UpoπtevajoË to
poveËanje so cene industrijskih proizvo-
dov glede na lanski november poskoËile za
pet odstotkov, le v letoπnjem letu pa za
4,5 odstotka. Med dejavnostmi so k temu
najveË prispevale podraæitve v predelavi,
ki so viπje za 4,8 odstotka, sledijo pa cene
v oskrbi z elektriko (3,4-odstotna podra-
æitev), v rudarstvu (2,7 odstotka) in goz-
darstvu, kjer so se poveËale za 0,2 odstot-
ka. Tudi na meseËni ravni so se najbolj
poveËale cene v predelovalnih dejavnostih,
in sicer za 0,1 odstotka, vendar tokrat
brez oskrbe z energijo, kjer so ostale nes-
premenjene, poveËale pa so se v rudarstvu
(za 0,1 odstotka). Glede na namen pora-
be so se novembra najbolj okrepile cene
surovin in proizvodov za πiroko porabo,
prav tako za 0,1 odstotka, cene energen-
tov, proizvodov za investicije pa se niso
spremenile. »e primerjamo med sabo πe
lanski in letoπnji november, so se cene su-
rovin poveËale za 7,2 odstotka, cene ener-
gentov za 4,1 odstotka, proizvodi za inve-
sticije pa so draæji za 3,4 odstotka. STA

FINSKA 
EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
SE POVE©UJEJO
Finska je lani proizvedla 88,5 tone oglji-
kovega dioksida in tako v primerjavi z le-
tom 1990 poveËala emisije toplogrednih
plinov za dvajset odstotkov. S tem je kar
40 odstotkov nad ravnijo, ki bi jo morala
glede na zahteve Kjotskega protokola do-
seËi v obdobju med letoma 2008 in 2012.
S podobnimi teæavami se sreËujejo na
©vedskem, v obeh dræavah pa pripisujejo
tolikπno rast emisij zelo hladni zimi v
lanskem letu in bistveno manjπi proizvo-
dnji v hidroelektrarnah. Glede na letoπnje
vremenske razmere priËakujejo po tokra-
tnih analizah bistveno boljπe rezultate.
www.platts.com

RUSIJA IN KITAJSKA
LUKOIL IN SIBNEFT NAMESTO
JUKOSA
Rusija je nedavno ponovno vzpostavila
dobavo nafte na Kitajsko, ki se je prekini-
la, potem ko Jukos zaradi zaprtja raËu-
nov za izvoz tega ni mogel veË financira-
ti, Ëetudi je nameraval v tem letu tja pro-
dati 3,86 milijona ton Ërnega zlata.
Omenjeno podjetje sta novembra nado-
mestila Lukoil in Sibneft, ki bosta decem-
bra na Kitajsko izvozila 370.000 ton naf-
te. Glavna uvoznika ruske nafte na Kitaj-
skem sta naftna koncerna CNPC in Sino-
pec. STA
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a tem sreËanju so dejav-
ni Ëlani tega zdruæenja
predstavili najzanimi-
vejπe razprave z leto-

πnjega generalnega zasedanja v
Parizu, ki je bilo vsebinsko in te-
matsko nadvse zanimivo in ra-
znoliko. V ospredju je bila pred-
vsem problematika zanesljivosti z
oskrbo z elektriËno energijo,
vkljuËevanje in prilagajanje
energetskega sektorja novim ra-
zmeram globalnega træenja s to
dobrino ter velikim energetskim
mrkom po vsem svetu kot logiËen
odziv oËitne neprilagojenosti veli-
kih elektroenergetskih sistemov
do zahtev ustrezne odzivnosti
takπnih sistemov v realnih obra-
tovalnih razmerah. Pokazalo se
je, da je v izogib veËjim energet-
skim motnjam v takπnih sistemih
treba stalno preverjati vse ustrez-
ne zaπËitne in πe posebej regula-
torne mehanizme ter se lotiti
obnove in okrepitve kritiËnih
elektroenergetskih objektov z za-
menjavo vseh kritiËnih kompo-
nent v sistemu. Prav tako pa so
nujni treningi osebja, podprti z
ustreznimi simulatorji. Treba je
tudi okrepiti inπpekcijske pregle-
de in ne nazadnje najti ustrezen
dialog z javnostjo preko sredstev
javnega obveπËanja, agencij in
drugih institucij.
Poleg teh najatraktivnejπih tem,
obravnavanih na plenarnih in
panelnih razpravah na pariπkem

zasedanju, je bilo znotraj 16 πtu-
dijskih komitejev in veË kakor
250 delovnih skupin, loËeno
obravnavana vrsta drugih tem,
ki podrobno obravnavajo stro-
kovno tematiko s podroËja posa-
meznega πtudijskega komiteja.
PravoËasna razreπitev takπnih te-
meljnih strokovno-tehniπkih pro-
blemov praviloma vodi k poznej-
πemu uspeπnejπemu delovanju ce-
lotnega sistema in velikokrat lah-
ko celo prepreËi kakπen ne samo
lokalni, temveË tudi energetski
mrk πirπega obsega. 

Obπirno delovanje 
na podroËju nadzemnih
vodov
V okviru πtudijskega komiteja za
nadzemne vode, ki za obdobje
zadnjih petih let po uradnih sta-
tistiËnih podatkih pariπke Cigre
tudi vodi na podroËju publicisti-
ke, trenutno deluje devet πtudij-
skih delovnih skupin in 46 delov-
nih podskupin. Ukvarja se z
elektriËnimi problemi prenosnih
vodov, od projektnih reπitev, te-
meljenja, daljnovodnih stebrov,
izolatorjev, vodnikov s spojno in
obesno opremo, okoljevarstveno
problematiko in meteorologijo, ki
je tesno povezana s problemi pri
nadzemnih vodih. V tehniki pre-
nosa elektriËne energije na veËje
razdalje velja naËelo Ëim bolj
uËinkovite izrabe prenosnih poti.
Pri naËrtovanju novih pa tudi pri

obnovi obstojeËih prenosnih
objektov pa velja naËelo udeja-
njitve Ëim veËje prenosne moËi na
prostorsko enoto, na primer na
trasno πirino daljnovoda.Tukaj
so πe okoljevarstveni problemi, ki
se nenehno stopnjujejo in po-
vzroËajo velike teæave pri ume-
πËanju elektroenergetskih objek-
tov v prostor. Pri tem nadzemni
prenosni vodi zasedajo posebno
mesto. 

Okoljevarstvena
problematika
Na letoπnjem zasedanju πtudijske
delovne skupine za okoljevar-
stveno problematiko WGB2.15
LCA-Live Cycle Assessment and
Environmental Concerns, ki je
bilo 11. in 12. maja v Quebec Cit-
yju v Kanadi, je bila v ospredju
problematika ugotavljanja æiv-
ljenske dobe daljnovodov z 
uveljavljanjem okoljevarstvenih
standardov iz serije ISO 14000, s
posebnim poudarkom na dejav-
nostih s podroËja sprejemanja
okoljevarstvenih standardov z
metodo LCA (Live Cycle Asses-
sment) pri nadzemnih vodih v lu-
Ëi standardov serije ISO 14040.
Na tem podroËju se najveË dela
zlasti v skandinavskih deæelah,
kjer je osveπËenost v tem pogledu
najveËja. Rolf Lindgren iz Swed-
Power AB iz πvedskega Götebor-
ga je avtor πtevilnih prispevkov z
okoljevarstvenega podroËja. Med
temi je tudi prispevek, objavljen
v reviji Electra, πtev. 202, junij
2002, z naslovom LCA of Overhe-
ad Lines in Scandinavia. V njem
je podan skandinavski naËin re-
πevanja tovrstne problematike, s
celovitim metodoloπkim pregle-
dom do zdaj izdelanih πtudij s po-
droËja ocenitve æivljenjske dobe
vodov. 
Obπiren dokument pomeni veËlet-
no delo celotne ekipe sodelavcev
iz Anglije, Avstralije, Avstrije,
Belgije, Brazilije, Danske, Fran-

OVI RAZVOJNI
IZZIVI
N

Pregled delovanja πtudijskih komitejev med-
narodne Cigre, ki je imela svoje 40. general-
no zasedanje od 29. avgusta do 3. septembra
letos v Parizu, je bilo obπirno prikazano na
odmevnem sreËanju flCigre po Cigreju« v pro-
storih Gospodarske zbornice Slovenije osmega
novembra, ki ga je prviË v tej obliki pripravil
in organiziral slovenski Sloko Cigre.

N
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cije, Irske, Italije, Japonske, Juæ-
ne Afrike, Kanade, Koreje, Ma-
dæarske, Nizozemske, Romunije,
©panije, ©vice, ©vedske in Slove-
nije ≈Life Cycle Assessment
(LCA) for Overhead Lines«, ki je
bil prej pregledan in predstavljen
æe na zasedanju tehniËnega odbo-
ra matiËnega πtudijskega komite-
ja za nadzemne vode SCB2 Over-
head Lines na zasedanju v Edin-
burghu septembra 2003. Marca
letos je izπel kot posebno konËno
poroËilo v okviru matiËne πtudij-
ske delovne skupine WGB2.15, v
zaËetku prihodnjega leta pa bo
izdan kot samostojna publikacija
v okviru mednarodne Cigre Pa-
riz. Dokument vsebuje vse tiste
zahteve, vezane na okoljske stan-
darde serije ISO 14040, ki s tega
zornega kota zadeva prav vsako
elektrogospodarsko podjetje s
podroËja prenosa in distribucije
elektriËne energije.

Meteoroloπki
parametri
Obseæno πtudijsko delo, z veliko
dozo vloæenega raziskovalnega
dela, je bilo opravljeno v πtudij-
ski delovni skupini WGB.16 Me-
teorology for Overhead Lines, ki
se ukvarja s problematiko z vidi-
ka meteorologije in vseh sprem-
ljajoËih klimatskih pojavov, ne-
posredno vezano na nadzemne
vode. Sem sodi obravnava pro-
blematike vpliva meteoroloπkih
parametrov - temperatura, smer
in hitrost vetra, zimske dodatne
obteæbe, vlaænost zraka, atmos-
ferski tlak, sonËno obsevanje - na
projektne reπitve nadzemnih vo-
dov v prostoru in na njihovo po-
znejπe obratovanje.Obravnavane
so bile najaktualnejπe teme treh
delovnih skupin. Prva se nanaπa
na vpliv vetra glede na topografi-
jo terena, ki jo vodi predsedujoËi
WGB2.16 Svein Fikke iz Norve-
πke. Podani so izsledki terenskih
meritev hitrosti vetra na obstoje-

Ëih in na novih predvidenih dalj-
novodnih trasah z ustreznimi si-
mulacijskimi raËunalniπkimi apli-
kacijami na zelo zahtevnih tere-
nih Norveπke (fjordi z moËno iz-
postavljenimi tereni na zraËne
turbolence). Takπne in podobne
raziskave so nadvse koristne pri
naËrtovanju novih tras daljnovo-
dov, ki pa seveda zahtevajo
ustrezno znanje in denar.
Druga delovna skupina obravna-

va vetrove velikih intenzitet.
PredsedujoËi je Henry Hawes iz
Powerlinka/Avstralija. V obrav-
navanem dokumentu (Report on
Current Practices Regarding
Frequencies and Magnitude of
High Intensity Winds) so pred-
stavljene teoretske in praktiËne
izkuπnje o nastanku izjemnih
vremenskih pojavov (tornadi,
hurikani, moËni pasatni vetrovi v
tropskih predelih) s spremljajoËi-
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mi posledicami (pred kratkim iz-
πlo v posebni izdaji Cigre Pariz,
oktober 2004). Med te vremenske
pojave sodi tudi naπa primorsko-
dalmatinska burja, ki je po klasi-
fikaciji Munich RE Wind Hazard
Map of World registrirana kot
posebna vrsta vetra izjemnih hi-
trosti in tudi s hudimi posledica-
mi. To πe posebej v kombinaciji s
padavinami v obliki æleda in le-
da, kot se zelo pogosto dogaja na
naπih obmoËjih slovenske Pri-
morske (znane so æledne obreme-
nitve pred leti v Brkinih in na
primorsko-kraπkem obmoËju ja-
nuarja 1997) in dalmatinske regi-
je (januarja 2003). 
Burja kot poseben vremenski po-
jav je bila v preteklih 50-ih letih
predmet obπirnih raziskav na veË
mestih po svetu s pacifiπkega
obmoËja, sredozemskih dræav z
alpskim obmoËjem, obmoËja »r-
nega morja s Krimskim poloto-
kom, skandinavskih deæel, Ka-
zahstana in osrednje Sibirije z
Bajkalskim jezerom ter na Ja-
ponskem (najsevernejπi otok
Hokkaido). O fenomenu burje je
bila na Japonskem pred leti izda-
na izredno dragocena knjiga pro-
fesorja Masatoshija M. Yoshina,
kjer so objavljene raziskave tega
vremenskega fenomena na naπih
tleh - od AjdovπËine,Træaπkega
zaliva, Senjskega kanala do Du-
brovnika. ©tudija obravnava po-
leg burje kot vremenskega pojava
πe vrsto drugih vidikov (sinopti-
Ëno sliko s klimatoloπkim karak-
terjem burje, stanje vegetacije,
vremenske napovedi s prognosti-
Ëno sliko pojava burje, kar je ze-
lo pomembno za cestni in pomor-
ski promet, ribiπko dejavnost
ipd). 
Tretjo skupino vodi dr. André
Leblond iz raziskovalnega inπti-
tuta IREQ Varennes v Québecu v
Canadi. Obseæno πtudijsko gradi-
vo obsega meteoroloπke modele in
statistiËne metode o nastanku za-
ledenitev in doloËevanju lednih
oblog z upoπtevanjem topograf-
skih razmer. Prikazane so razne
metode ugotavljanja lednih oblog
na konstrukcijskih elementih
daljnovoda in na samih vodnikih,
ki delno so æe in πe bodo potrjene
z rezultati eksperimentalnih razi-
skav in meritev zaledenitev na
razliËnih terenskih raziskovalnih
poligonih po svetu (Kanada, Nor-
veπka, »eπka, Japonska, Rusija).
Vsi ti podatki bodo tudi koristna

podlaga za spremembo oziroma
dopolnitev obstojeËih standardov
s tega podroËja, kar je tudi vital-
nega pomena za izdelavo nacio-
nalnih normativov oziroma pred-
pisov s podroËja gradnje nadze-
mnih vodov. Zato je dejavno so-
delovanje v takπnih mednarod-
nih zdruæenjih dobrodoπlo in na-
dvse koristno. Tudi Slovenija je z
vstopom v Evropsko unijo moËno
vpletena v kolesje pravnih doloËil
tudi s tega podroËja.

Novi tehniËni izzivi
V zadnjih letih je razvoj usmer-
jen v razne aplikacijske reπitve,
ki gredo predvsem v smeri krea-
cije povsem novih stebrov, kom-
paktiranja stebrov, uporabe no-
vih izolacijskih materialov (kom-
pozitni izolatorji), novih tehnolo-
πkih izvedb vodnikov ter v najno-
vejπem obdobju iskanje optimal-
nega razporeda delnih vodnikov
v snopu posamezne faze z ustre-
znim oblikovanjem takπnega sno-
pa. S takπnimi ukrepi je mogoËe
uËinkovito poveËati prenosno
moË daljnovodov z boljπo izrabo
naprav in z boljπim skupnim iz-
koristkom in hkrati zmanjπati ne-
gativne vplive na okolje. Tehni-
Ëni pa tudi ekonomski in okolje-
varstveni razlogi so torej vzrok
za spremembo prvotnega razmi-
πljanja po graditvi novih daljno-
vodov za vsako ceno. V daljno-
vodni tehniki pa to pomeni upo-
rabo sodobnih tehniËnih reπitev z
uvajanjem novih konstrukcijskih
reπitev in metod naËrtovanja ter
optimiranja elektroenergetskega
prenosnega sistema kot celote.
Izvirno reπitev poveËanja prenos-
ne moËi nadzemnih vodov z opti-
miranjem razporeda delnih vo-
dnikov v snopu posamezne faze z
ustreznim oblikovanjem takπne-
ga snopa so po veËletnih teoret-
skih in eksperimentalnih raziska-
vah na terenu prikazali brazilski
kolegi na pariπkem sreËanju πtu-
dijskega komiteja za nadzemne
vode. Gre za ustrezno oblikova-
nje snopa vodnikov, pri Ëemer se
doseæe zmanjπanje celotne impe-
danËne upornosti takπnega sesta-
va in poslediËno poveËanje pre-
nosne moËi prenosnega voda.
Tak naËin je znan pod oznako
BEX (Bundle Expansion) oziro-
ma HSIL (High Surge Impedance
Loading). Za zdaj so te reπitve
namenjene velikim sistemom z
velikimi kapitalskimi vlaganji pri

naËrtovanju in uresniËitvi vele
prenosnih prog v Rusiji, Ameri-
ki, na Kitajskem in v Braziliji,
kot denimo med severnim ama-
zonskim hidroenergetskim baze-
nom in juænim delom, vkljuËno s
povezavo s trenutno najveËjo hi-
droelektrarno na svetu Itaipu na
reki Parana.

dr. Franc Jakl
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JAPONSKA
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
PRESENETLJIVO UPADLA
Industrijska proizvodnja na Japon-
skem je oktobra nepriËakovano padla
na najniæjo raven v zadnjih sedmih
mesecih. V primerjavi s septembrom
se je namreË zmanjπala za 1,6 odstot-
ka, so sporoËili iz tamkajπnjega mini-
strstva za gospodarstvo, znanost in
industrijo, kjer so v tem mesecu sicer
priËakovali rahlo rast. Razlog za pa-
dec je zmanjπan izvoz in neprilagoje-
no skladiπËenje na podroËju informa-
cijske tehnologije. Posledica tega je
tudi poveËanje brezposelnosti za 0,1
odstotka na 4,7 odstotka in bistveno
manjπi dvig bruto domaËega proizvo-
da, ki je bil v tretjem trimeseËju letos
v primerjavi z drugim trimeseËjem le
0,1-odstoten. Manjπa proizvodnja na
Japonskem kaæe po mnenju analiti-
kov na slabπe razmere, ki so se naka-
zovale æe lani, umirile pa naj bi se
prihodnje leto. STA

©PANIJA
ZMANJ©ANJE PROIZVODNJE
V TERMOELEKTRARNAH
©panska vlada je nedavno spremeni-
la naËrte za zmanjπanje emisije oglji-
kovega dioksida in si postavila bi-
stveno stroæja merila, s katerimi se
æeli pribliæati ciljem Kjotskega proto-
kola. Ta namreË zahteva, da zmanj-
πa koliËine toplogrednih plinov v
ozraËju za pribliæno 40 odstotkov,
kar ustreza 70 milijonom ton na le-
to. Po novem je torej dræava v obdo-
bju med letoma 2003 in 2007 pre-
dvidela zmanjπanje emisij za 40 od-
stotkov, predvsem zaradi zmanjπanja
proizvodnje elektriËne energije v ter-
moelektrarnah in poveËanja proizvod-
nje v elektrarnah na plin. Takπna
odloËitev je pisana na koæo predvsem
drugemu najveËjemu proizvajalcu
energije - podjetju Iberdrola -, ki je v
zadnjem letu veliko investiral v ra-
zvoj plinske in vetrne elektriËne ener-
gije. 
www.energyforum.net
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Enajst naj referatov
CIGRE
V TehniËnem komiteju Cigre so
izbrali enajst najodmevnejπih re-
feratov v petnajstih πtudijskih
skupinah. V ©tudijskem komite-
ju A1 je najbolj izstopal referat
»rpalna hidroelektrarna AvËe
avtorjev Vladimirja GabrijelËiËa,
A. Zavrtanika in Andreja ©ajna.
V ©tudijskem komiteju A3 je bil
najodmevnejπi referat Prikaz
vplivnih dejavnikov na æivljenj-
sko dobo odklopnikov v preno-
snem omreæju avtorjev Aleksan-
dra Polajnerja, Petra Æunka in
Grega Bizjaka. V ©tudijskem ko-
miteju B2 je bil najboljπi referat
Uvedba novih vodnikov v sloven-
sko prakso avtorjev Franca Ja-
kla in Andreja Jakla, v πtudij-
skem komiteju B4 pa referat
Enosmerna porabniπka omreæja
z razprπeno proizvodnjo iz
obnovljivih virov avtorjev Valen-
tina Aæbeta, Duπana Povha, Pe-
tra Æunka in Rafaela MihaliËa. V
©tudijskem komiteju C1 sta Bo-
jan KuzmiË in Majda ParipoviË
predstavila raziskavo primerlji-
vosti cen za uporabo elektroener-
getskih omreæij v Sloveniji z ne-
katerimi dræavami EU, v ©tudij-
skem komiteju C2 sta Miloπ Pan-

toπ in Ferdinand Gubina obdela-
la deleæe bremen v pretoku moËi
v omreæju. V ©tudijskem komite-
ju C3 sta Andrej HanæiË in Joæe
VorπiË raziskala pojavnost objek-
tov razprπene proizvodnje elek-
triËne energije v prostoru. V ©tu-
dijskem komiteju C4 pa je Go-
razd ©tumberger pripravil anali-
zo trifaznih sistemov v primeru
nesimetrij in viπjih harmonskih
komponent, v ©tudijskem komi-
teju C5 pa so Tanja Jeran, Boris
©traus in Gorazd Skubin orisali
prvo leto delovanja organizirane-
ga trga z elektriËno energijo v
Sloveniji. V ©tudijskem komiteju
D1 je bil proglaπen za najboljπi
referat Razgradnja transforma-
torja, onesnaæenega s PCB avtor-
jev Viktorja LovrenËiËa, Marja-
na Pezdirca in B. Bajdeta, v ©tu-
dijskem komiteju D2 pa je bil na-
jodmevnejπi referat Vizualizacija
distribucijskega omreæja s pomo-
Ëjo sodobnih programskih smer-
nic in tehnologij.

Pet naj referatov Cired
V TehniËnem komiteju Cired so
izbrali pet najodmevnejπih refe-
ratov v πestih πtudijskih skupi-
nah. V Cired ©K1 je najbolj iz-
stopal referat Milana Viæintina

Tipizacija kompenzacijske duπil-
ke za omejevanje kapacitivnega
toka v 20 kV omreæju, v Cired
©K2 je bil izbran za najboljπi re-
ferat Zanesljivost dobave elektri-
Ëne energije v distribucijskem
elektroenergetskem sistemu av-
torja Zvonka Toroπa, v Cired
©K3 pa referat Korelator izpada
srednjenapetostnega voda z at-
mosferskimi razelektritvami. V
Cired ©K4 je bil najboljπi referat
Alojza Zupanca z naslovom Vpliv
razprπene proizvodnje na distri-
bucijsko omreæje, v Cired ©K5 pa
je bil med predstavljenimi refera-
ti izbran kot najboljπi referat Mi-
loπa ProtiËa in Janka KosmaËa
na temo Ocena tveganja izpadov
srednjenapetostnih vodov zaradi
atmosferskih prenapetosti.

Drago Papler
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AJODMEVNEJ©I REFERATI N
Strokovnjaki, vkljuËeni v petnajst stro-
kovnih πtudijskih komitejev Cigre in πest
skupin sekcije Cired za distribucijska om-
reæja, so na minuli, 6. konferenci sloven-
skih elektroenergetikov v Portoroæu 2004
predstavili kar 183 referatov, kar pomeni
pravo eksplozijo tehniËnega sporoËanja o
novostih v elektroenergetiki. Izborne ko-
misije so ocenile predstavljene referate po
posameznih πtudijskih usmeritvah. 

RUSIJA
PRISILNA DRAÆBA
ZA PORAVNAVO DAV»NIH
DOLGOV
Juganskneftegaz, glavna podruænica
ruskega naftnega velikana Jukos, bo
morala plaËati veË kakor devetsto mi-
lijonov evrov davËnih dolgov za leto
2003, kar bo zagotovo zelo prizadelo
druæbo, ki se je æe pred tem sooËala s
pribliæno 2,6 milijona evrov terjatev.
Velik dolg je sproæil vrsto razprav
med analitiki, ki med drugim meni-
jo, da so davËne oblasti terjatve na-
kopiËile z namenom, da bi upraviËile
prodajo Jukosovega premoæenja po-
djetjem, ki so povezana z vlado. Dr-
æava bo konec decembra s prisilno
draæbo nadaljevala prodajo 76,8-od-
stotnega deleæa v Juganskneftegazu, s
kupnino pa bo povrnila Jukosov dav-
Ëni dolg iz let 2000 in 2001.
STA

S 6. KONFERENCE SLOVENSKIH
ELEKTROENERGETIKOV
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a 7. konferenco Sloko
Cigre-Cired 2005, ki bo
v Velenju, so za posame-
zne usmeritve razpisane

prefercialne teme, na katere pri-
Ëakujejo ponudbe referatov do
15. januarja 2005. V ponudbi
morajo predlagatelji referatov
navesti: naslov referata, avtorje,
podjetje in ©K, za katerega pre-
dlagajo objavo referata. »e iz na-
slova ni jasna tema referata, je
treba v nekaj stavkih pojasniti,
kaj namerava avtor obdelati. Te-
me referata morajo ustrezati pre-
ferencialni temi. Rok za oddajo
konËnega referata je 2. april
2005. Koordinator za referate je
Andrej Otrin (040/299 967), e-
poπta: info@cigre-drustvo.si ali
aotrin@ guest.arnes.si. Na splet-
ni strani Cigre (www.cigre-drust-
vo.si) bo prikazan vzorec refera-
ta.

©K 1
Omreæne komponente
©tudijski komite Cired ©K 1 Om-
reæne komponente, ki ga vodi

predsednik SreËko Maπera, je
razpisal pet preferencialnih tem:
PT1 Uvajanje novih tehnologij
pri srednjenapetostnih nadze-
mnih vodih, PT2 Tehnologije
vzdræevanja srednjenapetostnih
nadzemnih vodov, PT3 Rekon-
strukcije elektroenergetskih vo-
dov in naprav - posegi v prostor,
PT4 Elementi za avtomatizacijo
distribucijskih omreæij in PT5
Ozemljevanje srednjenapetostne
nevtralne toËke.

©K 2
Kakovost elektriËne
energije in EMC
©tudijski komite Cired ©K 2 Ka-
kovost elektriËne energije in
EMC, ki ga vodi predsednik mag.
Peter Bergant, je razpisal πtiri
prefercialne teme: PT1 Kakovost
elektriËne energije na podroËju
distribucije, s poudarkom na
standardizaciji, regulativi, naËi-
nu poroËanja in indikatorjih,
PT2 Vpliv EE naprav in po-
strojev v smislu EMS, PT3 Stal-
ni nadzor kakovosti elektriËne

energije v distribucijskem omre-
æju (≈Permanent monitoring«) in
PT4 Novi pristopi na podroËju
kompenzacijskih naprav.

©K 3
Obratovanje, vodenje
in zaπËita distribucijskih
omreæij
©tudijski komite Cired ©K 3
Obratovanje, vodenje in zaπËita
distribucijskih omreæij, ki ga vo-
di predsednik Milan ©vajger, je
razpisal πest prefercialnih tem:
PT1 Gradnja novih DCV v distri-
buciji Slovenije, PT2 Vodenje in
nadzor distribucijskega omreæja,
PT3 Avtomatizacija distribucij-
skega srednjenapetostnega omre-
æja, PT4 Sistemi zaπËite v dis-
tribucijskih srednjenapetostnih
omreæjih, PT5 Meritve v distri-
bucijskih omreæjih, PT6 Zane-
sljivost distribucijskih omreæij. 

©K 4
Razprπeni viri,
upravljanje in izkoriπËanje
energije
©tudijski komite Cired ©K 4 Raz-
prπeni viri, upravljanje in izkori-
πËanje energije, ki ga vodi pred-
sednik Franc Toplak, je razpisal
πtiri prefercialne teme. V PT1 Di-
stribuirani viri bodo obravnava-
ne tehniËne zahteve za prikljuËe-
vanje distribuiranih virov na sre-
dnje in nizko napetostna elektro
distribucijska omreæja. V PT2
Distribuirani viri 2 bodo prika-
zani praktiËni primeri in izku-
πnje pri obratovanju in naËrtova-
nju distribucijskih omreæij s pri-
kljuËenimi distribuiranimi viri z
vidika regulacije napetosti, pove-
Ëanja kratkostiËnih moËi, delova-
nja zaπËite, varnosti, stabilnosti,
zanesljivosti oskrbe in kakovosti
elektriËne napetosti, in merjenja
proizvedene elektriËne energije.
V PT3 Distribuirani viri 3 bodo
zajete nove tehnologije za majhne
in srednje velike proizvodne vire,

REFERCIALNE TEME P
TehniËni program profesionalnih distribu-
terjev elektriËne energije Sloko Cired vodi
tehniËni komite, ki mu predseduje mag.
Zvonko Toroπ iz Elektra Primorska. Med
konferencama deluje glede na posamezno te-
matsko podroËje πest πtudijskih komitejev:
Cired ©K 1 za omreæne komponente, Cired
©K 2 za kakovost elektriËne energije in
EMC, Cired ©K 3 za obratovanje, vodenje
in zaπËito distribucijskega omreæja, Cired
©K 4 za razprπene vire - upravljanje in iz-
koriπËanje elektriËne energije, Cired ©K 5 za
razvoj distribucijskih omreæij, Cired ©K 6
za organizacijske veπËine managementa.

Z
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karakteristike delovanja in izku-
πnje pri obratovanju paralelno z
distribucijskim omreæjem, eko-
nomska upraviËenost gradnje in
problemi prikljuËevanja v pro-
stor. V PT4 Energetska uËinkovi-
tost bo poudarek na energetski
uËinkovitosti v elektro distribu-
cijskih omreæjih, upravljanje po-
rabe ter izkuπnje pri uporabi
energetsko uËinkovitih tehnologij
pri uporabnikih elektriËne ener-
gije.

©K 5
Razvoj distribucijskih
omreæij
©tudijski komite Cired ©K 5 Ra-
zvoj distribucijskih omreæij, ki
ga vodi predsednik Miloπ ProtiË,
je razpisal πest prefercialnih tem:
PT1 Poraba in prognoza elektri-
Ëne energije, PT2 Usklajevanje
tehniËne in ekonomske uËinkovi-
tosti, PT3 Primerjava uËinkovi-
tosti distribucijskih omreæij, PT4
Kriteriji, orodja in metode za na-
Ërtovanje razvoja sistema, PT5
Koncepti naËrtov omreæja po
energetskem zakonu in PT6 Pri-
meri razvojnih naËrtov distribu-
cijskih omreæij. 

©K 6
Organizacijske veπËine
managementa
©tudijski komite Cired ©K 6 Or-
ganizacijske veπËine managemen-
ta, ki ga vodi predsednik Matjaæ
Osvald, je razpisal tri prefercial-
ne teme: PT1 Vpliv energetske
zakonodaje in odpiranje trga z
elektriËno energijo na organizira-
nost distribucijskih podjetij ter
Analiza regulatornih modelov za
distribucijske sisteme, PT2 Stori-
tve za odjemalce (klicni centri,
CRM, dodatne storitve v distri-
buciji) ter PT3: Metode in pod-
pora pri odloËanju in sprejema-
nju poslovanja. 
Pristojni πtudijski komiteji bodo
obravnavali ponudbe referatov
in izbrali predloge ter povabili
avtorje, da pripravijo prispevke
za majsko velenjsko konferenco
slovenskih elektroenergetikov.

Drago Papler

73Foto Duπan Jeæ
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rva knjiga Razvoj elektri-
fikacije Slovenije (TZS,
1976), ki je obravnavala
zaËetno obdobje od leta

1883 do leta 1945, in druga knji-
ga Razvoj elektroenergetike Slo-
venije (TZS, 1980) z obravnava-
nim obdobjem 1945-1980, ki sta
izπli pri Tehniπki zaloæbi Sloveni-
je, namreË nujno potrebujeta do-
polnitev s tretjo knjigo elektro-
energetskega razvoja zadnjega
Ëetrt stoletja, ki je pomembno za-
znamoval slovensko podobo. Po-
buda za to je bila med drugim za-
pisana tudi v Naπem stiku ob se-
riji zapisov Stoletje elektrike.

Vozlovi napotki
Mile Vozel, legenda elektroener-
getike in kronist, mi je ob za-
dnjem zimskem obisku leta 2001
povedal, da so v sedemdesetih le-
tih v podkomisiji za publikacijo
RES v okviru podjetja za distri-
bucijo elektriËne energije DES si-
stematiËno zbirali gradivo in pre-
verjali pristnost podatkov. ≈Ta-
krat zbrani podatki iz prvih ob-
dobij elektrifikacije so bili preveË
neosebni in se iz njih ni Ëutil æiv-
ljenjski duh. Trudil sem se, da bi
pridobil Ëim veË æivih spominov.
Organiziral sem sreËanja z udele-
æenci in æelel popisati vrsto zani-
mivosti in tehniËnih zanimivosti.
Slednje mi je bolje uspevalo kot
pa razkrivanje osebnih pripove-
di. Na vpraπanje o bohinjski zgo-
dovini imam v delovnem zvezku
pod datumom 2. november 1970
zapisano sreËanje z Dragom
Chvatalom, ki je bil predvojni

obratovodja v Bohinju in pozne-
je zelo avtoritativna osebnost.
Vendar pa sem od njega izvedel
malo. Viri so zelo pomembni, tre-
ba pa jih zajeti pravoËasno in
sproti, ker so pozneje izgubljeni.
S staliπËa vizije je bilo priporoËi-
lo podkomisije na zadnji, 79. se-
ji, 19. junija 1975, da podjetja
poskrbijo za sistematiËno skrb za
dokumentarno arhivsko zgodovi-
no in pisanje kronik, vendar se to
πe do danes ni zgodilo, kar je ve-
lika πkoda na podroËju zgodovi-
nopisja,« je poudaril in opozoril
starosta slovenske elektrotehnike
Mile Vozel. (Vir: Papler, Drago.
2001. Sledi napredka vodijo v
Bohinj. Stoletje elektrike, 9. del.
Naπ stik 4, april 2001: 54-55.)

Iniciativni sestanek 
za pripravo 
programa za nadaljevanje
zgodovinopisja
Med 79. sejo podkomisije za pu-
blikacijo Razvoj elektroenergeti-
ke Slovenije, 19. junija 1975, in
iniciativnim sestankom za pri-
pravo programa za nadaljevanje
dela na zgodovini elektrifikacije
Sovenije za obdobje 1980 do da-
nes, ki je bil 24. novembra 2004,
mineva 30. leto. Tolikπen je tudi
Ëas, ki je potreben za sistemati-
Ëne zgodovinske raziskave, popi-
se in obdelave. 
©tefan Lutar, predsednik Elek-
trotehniπkega druπtva Maribor,
je prevzel nalogo Elektrotehniπke
zveze Slovenije za pripravo celo-
vitega programa za nadaljevanje
dela na zgodovini elektrifikacije

Slovenije; imenovan je bil za
predsednika programskega od-
bora. Na iniciativnem sestanku je
bil imenovan desetËlanski ure-
dniπki odbor, ki naj bi izdelal
osnutek projektne naloge in po-
iskal izvajalce, ki bi imeli dostop
do dokumentacije. K financira-
nju projekta nameravajo, tako
kot za predhodnji knjigi, z zani-
mivim marketinπkim pristopom
pritegnili podjetja elektroener-
getskega sistema in elektroindu-
strije. 

Tri razvojna obdobja
slovenske elektroenergetike
Delo zgodovinopisja slovenske
elektroenergetike so razdelili na
tri obdobja. Prvo, uvodno obdo-
bje, bo vsebovalo povzetek s kri-
tiËno zgodovinsko oceno pomena
elektrifikacije in elektroenergeti-
kre za obdobje do leta 1980, kjer
je razvoj prenosnega sistema odi-
gral najpomembnejπo vlogo v po-
vojni zgraditvi enotnega elektroe-
nergetskega sistema takratne
skupne dræave Jugoslavije, pa tu-
di v povezovanju s sosednjimi ev-
ropskimi elektroenergetskimi si-
stemi. Osrednji, drugi del knjige
bo obravnaval obdobje od leta
1980 do leta 2000, ki πe ni obdela-
no in ga je treba z zgodovinskega
vidika podrobno prouËiti. Tretji,
sklepni del bo nanizal pogled v
novo tisoËletje faktografsko s
smernicami perspektiv elektroe-
nergetskega razvoja po letu 2000.
Analizirano bo celotno obdobje
graditve 220 kV zanke Sudel in
400 kV omreæja z opisom vloge
Republike Slovenije pri izgradnji
skupnega jugoslovanskega pre-
nosnega omreæja 400 kV mreæe
Nikola Tesla. Obdelana bo celo-
tna problematika proizvodnje v
hidroelektrarnah, termoelek-
trarnah in nuklearni elektrarni
Krπko, prenosa in distribucije
elektriËne energije. Poudarek bo
dan vlogi industrije kot konËne-

GODOVINOPISJE ELEKTRO-
ENERGETIKE SLOVENIJE
Z

Na iniciativnem sestanku Elektrotehniπke zveze
Slovenije je bilo sklenjeno, da se nadaljuje delo na
zgodovini elektrifikacije in elektroenergetike Slove-
nije za obdobje 1980 do danes.

P
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mu odjemalcu elektriËne energi-
je, kakor tudi pomenu zanesljive
oskrbe tega energenta v πiroki
porabi. Vsebina se bo dotaknila
problematike πolstva in vzgoje
kadrov za potrebe razvoja elek-
trogospodarstva, projektive in
raziskovalne dejavnosti. 
Knjiga zgodovine elektrifikacije
naj bi torej dala temeljito infor-
macijo o naπem pomembnem ob-
dobju elektroenergetike, cilj
ustvarjalcev pa je tudi, da bi po-
stala nekakπen uËbenik za priho-
dnje naËrtovalce razvoja in opo-
zorila na pretekle napake in jim
pomagala pri odloËitvah.
Za predsednika uredniπkega od-
bora je bil imenovan dr. Janez
Hrovatin, za tajnika mag. Mari-
jan Porenta, za Ëlane pa dr.
Maks Babuder, mag. Kreπo Ba-
kiË, dr. Ferdinand Gubina, dr.
Franc Jakl, Janez Kern, dr. An-
ton Ogorelec, Drago Papler in
Joπko Rosina. Na seje Uredniπke-
ga odbora bo vabljen tudi mag.
Vekoslav Koroπec, predsednik
Sloko Cigre-Cired.
Predsednik uredniπkega odbora
dr. Janez Hrovatin meni, da je v
pristopu k sestavi projekta zgo-
dovinopisja elektroenergetike
Slovenije najprej cilj izdelati tak-
πen osnutek programa naloge, da
bo dovolj zanimiv za potencialne
sponzorje, ki naj bi moralno in fi-
nanËno podprli njeno izdelavo. V
prvem koraku bo izdelan marke-
tinπki prospekt z okvirno vsebino
naloge, ki ga bodo poslali podje-
tjem, za katera menijo, da bi lah-
ko bili naroËniki zgodovinsko-do-
kumentarne naloge in njeni upo-
rabniki. 

Drago Papler
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mamo dve hidrocentrali,
RTP Bled s πtirimi izhodi
10 kV, v njega pa pride
35 kV iz Savice in 35 kV iz

Radovljice. Gradili smo veliko:
nizkonapetostna omreæja Kuplje-
nik, Fortuna, BodeπËe, nove
transformatorske postaje TP Ze-
lenica, TP Bohinjska Bela. Za-
menjali smo veË kakor 70 drogov.
Obnovili smo nekaj razdelilcev in
stikal. 
Seveda pa so tudi manjπa dela z
instalacijami in prikljuËki. Naj-
hujπe je pozimi in naπa najdaljπa
pot je v Radovno. V zelo slabem
vremenu pa imamo delo tudi do-
ma. NajveË je vzdræevanja nizko-
napetostnega omreæja. V naπi
enoti imamo za te potrebe tudi tri
vozila Fiat 750, Fiat 101 in IMV
kombi, kar nam zadostuje za na-
πe potrebe. Deæurstvo je teden-
sko in ga opravljamo πtirje. Veli-
ko je tudi delovnih koncev tedna.
Obstajajo πtiri velika obmoËja, to
so na Jasi, Zatrnik, Pod Straæo
in Mlino. Vseh hiπic je okrog 110.
Pri nas so tudi trije veliki porab-
niki elektrike, in to: LIP Bled,
Vezenine in Kovinska delavnica s
skupno moËjo 1,6 MW. Imeli smo
okvaro na 10 kV kablovodu Blej-
ski grad, kjer smo zamenjali
okrog 100 metrov vodnika. V TP
Breg se je zaradi udara strele po-
kvaril transformator. Na 35 kV
daljnovodu nam je ob neurju pa-
dla na æice smreka in jih potrga-
la,« je  povedal vodja Tone Vidic.

110 kV daljnovod 
Moste-Bled in prehod 
na 20 kV, 1987
ObmoËje Bleda je bilo enostran-
sko napajano po slabem 35 kV le-

senem daljnovodu iz Radovljice.
Prepotrebna zgraditev 110 kV
daljnovoda Moste-Bled pa je bila
vkljuËena po programu samou-
pravne interesne skupnosti elek-
trogospodarstva in premogovniπ-
tva ISEP (energetska sredstva)
πele za prihodnji srednjeroËni
program. Zato so se v tozdu Elek-
tro Æirovnica zaradi velikih po-
treb napajanja obmoËja Bleda in
Bohinja z novim daljnovodom
odloËili, da se tega zalogaja lotijo
predËasno in za zgraditev name-
nijo lastna sredstva iz amortiza-
cije osnovnih sredstev. OdloËitev
je padla na zaËetku leta 1987; lo-
kacijska dokumentacija je bila
pripravljena aprila, decembra
1987 pa je nov 110 kV daljnovod
Moste-Bled æe zaËel poskusno
obratovati. V zelo kratkem Ëasu
devetih mesecev je bila celotna
gradnja konËana in je pomenila
za tovrstna dela, πe posebno ti-
sta, ki se financirajo iz energet-
skih sredstev, pravi rekord brez
primere. Zaradi hitre gradnje je
bil objekt zgrajen z bistveno
manjπimi sredstvi kakor pri po-
dobnih dalj Ëasa trajajoËih gra-
dnjah. Daljnovod ima dvajset
toËk z æeleznimi jambori tipa
≈sod«, kriæa reko Savo in je dolg
πest kilometrov, zgradil pa ga je
Dalekovod Zagreb po projektu
IBE Elektroprojekt Ljubljana.
Pri tem je treba poudariti veliko
angaæiranost delavcev tozda
Elektra Æirovnica in Delovne
skupnosti skupnih sluæb delovne
organizacije Elektro Gorenjska
pri urejanju dokumentacije in
pri spremljanju in nadzoru grad-
nje.
Z zgraditvijo daljnovoda je bil na

tem obmoËju pogojen tudi pre-
hod na 20 kV napetostni nivo na
Bledu. Z postavitvijo v obratova-
nje je bil sistem æe priklopljen na
20 in 35 kV napetost. Hkrati je
bilo v RTP Bled predelan 10 kV
del stikaliπËe na 20 kV napetostni
nivo. 

Daljinsko razklopiπËe
ÆeleËe, 1988
Leta 1988 je bilo izvedeno tudi
prvo daljinsko upravljanje raz-
klopne postaje - RP ÆeleËe pri
Bledu. Med razdelilno transfor-
matorsko postajo Bled in razklo-
piπËem ÆeleËe je namreË æe prej
potekal telekomunikacijski vo-
dnik. Delavci Sluæbe obratova-
nja in energetike delovne organi-
zacije Elektra Gorenjska in tozda
Elektro Æirovnica so to rezervno
povezavo izrabili prav za daljin-
ski prenos podatkov za potrebe
RP ÆeleËe, ki je potekal iz Distri-
bucijskega centra vodenja na
Zlatem polju.

35 (110) kV daljnovod
Bled-Bohinj, 1989
V Elektru Æirovnica je bilo leto
1989 zelo uspeπno, konËali 
so predelave srednjenapetostne
elektriËne mreæe na 20 kV nape-
tostni nivo po programu iz leta
1972, ostalo je le nekaj krajπih
odcepov iz RTP Radovljica.
KonËana je bila pomembna 35
kV povezava (zgrajena za 110
kV) Moste-Bled-Bohinj. Poveza-
vo Bled-Bohinj v dolæini 25 kilo-
metrov so zgradili v drugi fazi in
je zelo pomembna za kakovostno
napajanje teh dveh mest. Leta
1998 so na daljnovodu Bled-Bo-
hinj zaradi vsakoletnih teæav z
≈otresanjem« namestili πe izolira-
ne distanËnike.

Posebnost napajanja vasi
Slamniki, 1993 
Za napajanje manjπe vasi Sla-
mniki nad Bohinjsko Belo na Po-

LEKTRIFIKACIJA
BLEDA (6)

E
Osemdeseta leta so pomenila nov tehnoloπki korak,
Bled je dobil 110 kV daljnovodno povezavo, iz no-
vega RTP Bled s transformacijo 110/20 kV pa so
potekali srednjenapetostni izvodi 20 kV.
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kljuki so se leta 1993 odloËili za
napajanje z 1 kV napetostjo, ki je
primerna za majhne moËi in 
majhno πtevilo porabnikov. Na-
petost 0,4 kV najprej preko
transformatorja dvignejo na 0,88
kV, na tem nivoju prenaπajo moË
in jo na koncu spet transformira-
jo na 0,4 kV napetost.

Prvo daljinsko vodeno 
progovno stikalo v Gorjah,
1996
V devetdesetih letih, takoj po
osamosvojitvi, smo bili priËa
padcu porabe elektriËne energi-
je, nato pa spet poËasni rasti,
vendar s popolnoma drugimi
znaËilnostmi in zahtevami. Veli-
ka industrijska srediπËa so se za-
majala, zahteve po elektriËni
energiji so se pojavile tam, kjer
so bile distribucijske naprave sla-
bo dimenzionirane in ranljive.
Cena energije πe vedno ni pokri-
vala potreb. Veliko je bilo vla-
ganj v nove naloæbe, zaradi na-
ravnih ujm pa tudi v precejπnje
posodabljanje obstojeËih elektro-
energetskih naprav.
Zaradi skrajπanja izpadov zaradi
okvar na srednjenapetostni mre-
æi je bil izveden projekt vgradnje
daljinsko vodenih razklopiπË in
doloËenih loËilnih mest. Leta
1996 so bila na obmoËju Poslovne
enote Kranj postavljena prva πti-
ri stikala. Decembra 1996 so v
Poslovni enoti Æirovnica priklo-
pili prvo daljinsko vodeno pro-
govno stikalo PLS-738 v Gorjah. 

HE Soteska II., 1998
Dvaindvajsetega septembra 1998
je bila opravljena prva sinhroni-
zacija agregata HE Soteska II z
moËjo 1.435 kW na omreæje.
Upravljalca HE Soteska Franc
Sodja in Bojan Zupan iz Gorenj-
skih elektrarn sta dijakom Sred-
nje elektro in strojne πole Kranj v
okviru strokovne ekskurzije
predstavila tip pretoËne kanalske
elektrarne, tip gumijastega jezu,
ki ga napolnijo z vodo, vtoËne ka-
nale v turbine, Ërpalke in regula-
cijo zapornic. Zastarela Bankije-
va turbina iz Soteske I z zelo sla-
bim izkoristkom in moderna cev-
na Kaplanova turbina iz Soteske
II opominjata, da so investicije v
elektrarne zelo velike in dosti-
krat ne prinesejo hitro nazaj vlo-
æenih sredstev. Bankijeva turbi-
na poganja kar asinhronski stroj,
medtem ko Kaplanova turbina

poganja hidrogenerator (kratek,
z velikim radijem) z velikim πtevi-
lom polovih parov in poËasnim
vrtenjem (100 vrtljajev v minuti).
V proizvodnem objektu so med
elektrarniπki elementi reduktor-
ji, ki priredijo vrtljaje turbine
rotorju, vzbujalnik generatorjev,
regulatorji dovoda vode na turbi-
ne, regulatorji generatorjev, od-
klopniki in krmilne omare. Stroj-
nica je pod gladino reke, zato ima

tudi vgrajene odtoke in Ërpalke v
primeru poplav. HE Soteska de-
luje pasovno - 24 ur na dan in ne-
posredno napaja srednjenapeto-
stno omreæje bohinjsko-blejske
doline, Ëeprav so na statorskih
navitjih napetosti 400 V. Reko pa
naj bi se dalo z obnovitvijo Sote-
ske I πe bolje izkoristiti.
(Nadaljevanje prihodnjiË)

Drago Papler
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35 kV (zgrajen za 110 kV napetost) daljnovod
Bled-Bohinj, zgrajen leta 1988 in opremljen z izo-
liranimi distanËniki leta 1998.
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ato ne preseneËa, da so
ga tako v matiËnem pod-
jetju Dravskih elektrar-
nah in tudi v predsedstvu

Sindikata dejavnosti energetike
ves Ëas njegovega aktivnega dela
zelo radi vkljuËevali v organiza-
cijo in pripravo razliËnih dogod-
kov in poslovnih sreËanj, saj je s
svojo prisrËnostjo velikokrat po-
magal ≈prebiti led« in ustvariti
bolj sproπËeno ozraËje. Lahko bi
celo dejali, da je eden tistih, ki
vedno znajo poklicati na pravo
πtevilko in poznajo vsaj nekoga,
ki pozna nekoga, ki lahko uredi
in razreπi πe tako zapleten pro-
blem. 
DrugaËe pa tudi Ervin Kos sam
rad poudarja, da je njegovo te-
meljno naËelo, Ëe æe ne moreπ ne-
komu pomagati, mu vsaj ne πko-
di, in tega naËela se je skuπal dr-
æati, tako pri svojem profesional-
nem sindikalnem delu kot tudi
drugaËe v æivljenju. Vsi, ki po-
drobneje prebirate Naπ stik, ste
verjetno seznanjeni tudi s podat-
kom, da je Ervin Kos æe vrsto let
predsednik Ëasopisnega sveta in
svoje delo je vse do letoπnjega de-
cembra, ko je zaradi njegove
upokojitve bil izvoljen nov pred-
sednik, tudi zelo vestno oprav-
ljal. Bil je dejansko takπen Ëlan,
ki si ga lahko mi profesionalni no-
vinarji v uredniπtvu lahko le æeli-

mo, saj je v skladu s svojim slove-
som izvrstnega organizatorja ved-
no znal priskrbeti zanimivega so-
govornika in tudi poskrbeti, da
so bile Dravske elektrarne v gla-
silu Naπ stik ustrezno zastopane.
OdloËitev nekdanjega direktorja
Dravskih elektrarna Ivana Kra-
lja, da na poloæaj Ëlana Ëasopi-
snega sveta imenuje Ervina Kosa,
je namreË bila v pravem pomenu
besede za podjetje zadetek v pol-
no. Ervin Kos se prvih stikov s
Ëasopisnim svetom spominja ta-
kole.« Ko me je Ivan Kralj ime-
noval v Ëasopisni svet, je bil to
zame izziv, Ëeprav sam nisem
veπË v pisanju in sem se sprva za-
radi tega, kljub temu, da s komu-
niciranjem nimam teæav, poËutil
tudi nekoliko nelagodno. Vendar
pa sem priπel v res prijetno oko-
lje in ker sem nekatere dotedanje
Ëlane poznal æe od prej, smo se
hitro ≈ujeli«. Koristile so mi tudi
izkuπnje, ki sem si jih nabral med
dvajsetletnim Ëlanstvom v komi-
siji za obratovalno pripravlje-
nost, kjer sem bil zadnjih pet let
tudi njen predsednik. Æe tam smo
imeli navado, da organiziramo
sestanke po razliËnih podjetjih,
saj je to dobra priloænost, da se
spoznamo ne samo z novostmi in
napravami na objektih, temveË
sploh z delovanjem in organizira-
nostjo slovenskega elektroener-

getskega sistema. Ta praksa se mi
je zdela zelo dobra in sem jo po
izvolitvi za predsednika Ëasopi-
snega sveta vpeljal tudi v delo te-
ga organa, in doslej so nas pov-
sod, kamor smo priπli, zelo radi
sprejeli. Res pa je, da se vedno
najdejo tudi kritiki, in enkrat
smo morali celo na pogovor k te-
danjemu gospodarskemu mini-
stru Metodu Dragonji, zaradi
oËitka o enostranskosti informa-
cij. Pri tem pa je bilo nato ugo-
tovljeno, da je krivda v pomanj-
kanju pravoËasnih in konkretnih

REPOZNAVNOST ODPIRA
VSA VRATA
P

Ervin Kos zagotovo sodi med tiste redke ljudi, ki
so povsod prepoznavni in tudi dobrodoπli, saj
zna z vsakomer takoj vzpostaviti neposreden stik
in se æe v naslednjem trenutku dogovoriti za no-
vo sreËanje ali kakπen poslovni obisk. In Ëeprav se
komunikacijskih spretnosti ni nikoli posebej uËil,
temveË si jih je nabiral skozi æivljenje, so mu
ravno te odprle æe marsikatera vrata.

Z
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informacij s strani vlade. Tedaj
smo se korektno pogovorili in po-
zneje podobnih teæav veË ni bilo.
Veseli me, da sem kot profesio-
nalni sindikalist lahko prispeval
tudi k temu, da je Naπ stik ohra-
nil informacije s podroËja delo-
vanja sindikata energetike, saj je
vsaj v naπem okolju glasilo zelo
brano in s tem tudi dobra pot za
informiranje vseh zaposlenih.
Zato sem se ves Ëas zavzemal, da
bi bile Dravske elektrarne z novi-
cami ali predstavitvami posame-
znih projektov in zasluænih posa-
meznikov zastopane v vsaki πte-
vilki, pri Ëemer sem bil pri novi-
narjih, ki delajo v uredniπtvu,
deleæen pozitivnega odziva in
profesionalnega odnosa. Skrat-
ka, na tem podroËju, nam je,
vsaj po moji presoji, uspelo
ustvariti pozitivno klimo, in me-
seËnih sestankov, na katerih oce-
nimo posamezno πtevilko in se se-
znanimo s predlogi za vsebino na-
slednje, sem se z veseljem udele-
æeval, in se jih bom kot prijetne
dogodke πe dolgo spominjal.«

Prvi profesionalni 
sindikalni predstavnik
Ervin Kos je znan tudi po tem, da
je postal prvi profesionalni sindi-
kalni predstavnik v elektrogospo-
darstvu. Za predsednika sindika-
ta DEM je bil izvoljen leta 1993 in
ravno njegovemu sindikalnemu
delu, prizadevanjem ter vztrajne-
mu trkanju na vrata poslovodstva
gre pripisati, da so danes Dravske
elektrarne podjetje, ki se lahko
pohvali z enimi najbolj urejenih
odnosov med vodstvom in zapo-
slenimi v dræavi. Kot pravi Ervin
Kos, mu je delo v razliËnih skup-
nih organih elektrogospodarstva,
sindikatu dejavnosti energetike in
ne nazadnje tudi v Ëasopisnem
svetu zagotovilo potrebno prepo-
znavnost, ki olajπuje dostop do
predstavnikov vlade, ministrstva
in vodstev podjetij, kar pa nika-
kor ne pomeni, da je bila pot za
uveljavitev pravic zaposlenih lah-
ka. Ravno nasprotno, kot pred-
stavnik zaposlenih in pogajalec z
vodstvom podjetja je bil stalno
med kladivom in nakovalom. 
≈Ljudje pogosto vidijo le tiste
≈lepπe« plati dela, ne vedo pa, da
za πtevilnimi potmi in sestanki po
Sloveniji in tudi tujini, stoji tudi
ogromno ur prostega Ëasa, ne-
prespanih noËi in vËasih celo zelo
muËnih pogovorov in dogovar-

janj. Veliko zaposlenih je tudi
prepriËanih, da so jim temeljne
pravice iz dela zagotovljene same
po sebi, in ne vedo, da v ozadju
za njihovo uveljavitev potekajo
teæki boji. 
Sam sem poleg obravnave strogo
sindikalne problematike imel v
podjetju veliko dela tudi z orga-
nizacijo razliËnih πportnih in po-
slovnih dogodkov, pa tudi med-
narodnih sreËanj, saj imam zelo
dobre povezave s kolegi iz sosed-
njega avstrijskega, v zadnjem Ëa-
su pa tudi slovaπkega elektrogos-
podarstva.
Moram pa poudariti, da sem imel
to sreËo, da je prejπnje in sedanje
vodstvo Dravskih elektrarn ime-
lo za ta vpraπanja vedno posluh
in tudi ustrezno razumevanje. Iz
pogovorov s kolegi pa vem, da ni
povsod tako. In tovrstna vpraπa-
nja se bodo v prihodnje zagotovo
πe zaostrovala, saj energetiko Ëa-
ka privatizacija in sooËenje s po-
slovanjem na odprtem trgu. V
sindikatu dejavnosti energetike
se zaradi Ëedalje bolj zahtevnega
in odgovornega dela zato zavze-
mamo, da bi vsaj v veËjih druæ-
bah z veË sto zaposlenimi sindi-
kalno delo v podjetjih postavili
na profesionalno raven, tako kot
je to urejeno v tujini. Vedeti pa je
treba, da se pri nas ljudje neradi
odloËajo za takπne funkcije, saj
so pogojene z mandatom, in ne
vedo, kaj bo z njimi po preneha-
nju oziroma v primeru hujπih
sporov z vodstvom podjetij. V tu-
jini pa sindikaliste v podjetju pla-
Ëujejo iz sindikalne Ëlanarine,
kar pomeni veËjo socialno var-
nost in zagotavlja tudi potrebno
neodvisnost.«

Æelja po potovanjih
»eprav je Ervin Kos od septem-
bra uradno æe upokojenec, nje-
gove vezi z delom, ki ga je dolga
leta opravljal, πe niso povsem
pretrgane, saj je, kot sam pravi,
æelel najprej zaokroæiti delo na
posameznih podroËjih, ki mu je
bilo zaupano.
Tudi za v prihodnje ima precej
naËrtov, saj naj bi sodeloval pri
vodenju obiskov v muzeju Fala, v
sindikatu pomagal pri organiza-
ciji mednarodnih sreËanj in za
avstrijske elektrarne opravljal
delo na turistiËnem podroËju. Æe-
li si tudi, da bi lahko poskrbel za-
se in lahko veË Ëasa namenil za
delo okrog hiπe in sprehode po

njemu najljubπem Pohorju ter si
privoπËil tudi kakπen izlet v ekso-
tiËne kraje. Kot nam je zaupal,
ima v mislih æe dolgo naËrtovani
obisk Brazilije. 
Sicer pa je na koncu najinega po-
govora πe poudaril, da si tudi æe-
li, da bi glasilo Naπ stik πe dolgo
prejemal na dom in bi s pomoËjo
Ëlanov uredniπtva, aktivnega de-
la novega predsednika Ëasopisne-
ga sveta in njegovih Ëlanov ostal
na tako kakovostni ravni, kot je
bil doslej.
Brane JanjiÊ

Ervin Kos je po konËani niæ-
ji gimnaziji v Ruπah æelel
postati gozdar, a ga je poklic-
na pot zanesla v bliænjo to-
varno duπika, kjer si je na-
bral prve elektroenergetske
izkuπnje. Leta 1969 se je na-
to zaposlil na hidroelektrar-
ni Oæbalt, kjer je bil najprej
elektrikar in nato stikalec.
Pozneje, po koËani srednji
tehniËni πoli, se je zaposlil v
takratnih skupnih sluæbah
Dravskih elektrarn kot stati-
stik, pri Ëemer se je dobro se-
znanil z organiziranostjo,
delom in obratovanjem slo-
venskega elektroenergetskega
sistema. To delo je opravljal
dobrih dvajset let, dokler ni
leta 1993 prevzel delo pred-
sednika sindikata Dravskih
elektrarn, ki ga je opravljal
vse do letoπnje upokojitve.
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se te discipline delujejo
v ©portno kulturnem
druπtvu TE©, ki samo-
stojno deluje v podjetju

æe veË kakor deset let. Vanj je od
556 zaposlenih vkljuËenih 456
Ëlanov in 475 druæinskih Ëlanov,
75 upokojencev in 22 Ëlanov Hol-
dinga Slovenske elektrarne. Fi-
nancirajo se izkljuËno iz lastne
Ëlanarine, zaradi Ëesar Ëlani do-
segajo πe boljπe rezultate in pa se-
veda mnoæiËnost, ki je pri tej zvr-
sti rekreacije najbolj pomembna.
Veliko Teπevih delavcev pa ne le,
da se samo ukvarja s πportom,
temveË tudi tekmuje. Posamezni-
ki na razliËnih rekreativnih te-
kmovanjih dosegajo zavidljive
rezultate, o katerih pa morda
kdaj drugiË.
Tokrat vam bomo predstavili
Kvadratlon TE© 2004, ki je pote-
kal 8. oktobra na Golteh. Vanj so
bili vkljuËeni cestni in gorski ko-
lesarji, gorski tekaËi in jadralni
padalci. Lani so jadralni padalci
in kolesarji organizirali πesti dua-
tlon, ki pa so ga letos razπirili v
kvadratlon. Tako so to jesen so-
Ëasno startali na razliËnih mestih
cestni in gorski kolesarji, gorski
tekaËi in jadralni padalci. Pravi-
la tekmovanja so doloËala, da je
konËni rezultat vseh disciplin se-
πtevek Ëasa cestnega kolesarja,
gorskega kolesarja in tekaËa ter

toËnost pristanka padalca na pi-
ko. Cestni kolesarji naj bi preko-
lesarili 24,9 kilometra dolgo raz-
daljo z viπinsko razliko 533 me-
trov, gorski kolesarji 14,4 kilo-
metra z 925 metrov viπinske ra-
zlike, gorski tekaËi pretekli 5,8
kilometra dolgo razdaljo s 322
metri viπinske razlike ter jadralni
padalci skoËili z viπine 1081 me-
trov.
Priprave na letoπnji kvadratlon
so trajale tri tedne. Celotni uspe-
πni ≈akciji« so botrovali dobra

organizacija, odliËna koordinaci-
ja in pa vnaprejπnja natanËna se-
znanjenost udeleæencev z mete-
oroloπkimi razmerami na obmo-
Ëju Golt, in sicer od vlaænosti zra-
ka, padavin, hitrosti in smeri ve-
tra ter temperature.
Ob koncu uspeπno opravljenega
tekmovanja, na katerega smo v
TE©-u ponosni, so se udeleæenci
kvadratlona dogovorili, da bodo
to zvrst druæenja, in ne nazadnje
tudi tekmovanja, πe ponovili in
morebiti tudi razπirili z vkljuËi-
tvijo πportnic. Letos se je tega
zahtevnega tekmovanja udeleæilo
πest ekip.

Rezultati: 1. mesto in 148,19 toË-
ke ekipa v sestavi: Uroπ Rozman,
Peter Radoja, Stanko Zager in
Stanko Grudnik; 2. mesto in
152,68 toËke ekipa: Marko Pe-
Ëovnik, Robert Nadveænik, Dani-
lo Delopst in Marko Zaloænik; 3.
mesto in 158,54 toËke ekipa: Ja-
nez Jelenko, Uroπ Rotnik, Joæe
Lenart in Matjaæ Dvorπek. 

Irena Seme

VADRATLON
TE© 2004
K

Termoelektrarna ©oπtanj je eno izmed
redkih podjetjih, v katerem se glede
na πtevilo zaposlenih delavci mnoæiË-
no ukvarjajo z rekreativnim πportom,
ki zajema skorajda vse discipline, od
jadralnega padalstva, gorskega kole-
sarjenja, jadranja, tenisa, πaha, squa-
sha, nogometa, ribolova itd.

V

d
π

80 Zmagovalna ekipa.

Foto arhiv TE©
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od okriljem druπtva de-
lujejo socialna, πportna
in izletniπko-pohodniπka
sekcija. Joæica Kraπovec

koordinira delo na socialnem po-
droËju. Skupaj s Ëlani upravnega
odbora druπtva skrbi za obiske
starejπih Ëlanov druπtva, ob
okroglih jubilejih Ëlanom poπlje-
jo Ëestitke. Na æalost pa so tudi
dogodki, ko jim poπljejo soæalne
vizitke. Med upokojenci Elektra
Ljubljana in Ëlani druπtva je ne-
kaj 95- in 90-letnikov. Ob prilo-
ænostih tako pomembnih jubile-
jev Elektro Ljubljana skupaj z
druπtvom organizira sreËanje s
slavljencem, ki ga tudi simboli-
Ëno obdari. Kot poudarjajo Ëlani
druπtva, obstaja v okviru social-
ne sekcije πe veliko moænosti,
vendar pa je æal zaradi velikosti
podroËja, ki ga zajema, delova-
nje druπtva zelo oteæeno.
Koordinator πportne sekcije je
Marjan Perhaj. Skupaj z ekipo 15
upokojencev - πportnikov - se
udeleæuje regijskih tekmovanj, ki
jih tradicionalno organizira Me-
stna zveza upokojencev Ljublja-
na. Tekmujejo v kegljanju, bali-
nanju in namiznem tenisu in do-
segajo lepe uspehe, ki imajo πe
veËjo vrednost, Ëe vemo, da ni-
majo skupnih treningov in so
odvisni od tega, koliko se vsak
sam trudi, da vzdræuje kondicijo.

V okviru izletniπko-pohodniπke
sekcije je bilo leta 2004 organizi-
ranih sedem izletov in devet po-
hodov. V povpreËju se teh prire-
ditev udeleæi do 70 Ëlanov in Ëla-
nic. Letos so tako skupaj popoto-
vali od Kopra do Novega mesta in
prehodili kar nekaj sredogorja
ter znanih pohodniπkih poti. Kot
pravijo, so skupaj spoznali πtevil-
ne zanimivosti Slovenije in odkri-
vali lepote, ki jih kot posamezni-
ki zagotovo ne bi nikoli videli.
Uspeπno uresniËevanje vseh ome-
njenih dejavnosti, s finanËne pla-
ti, omogoËajo Ëlanarine in finan-
Ëna pomoË Elektra Ljubljana, ki
se jasno zaveda, da so upokojeni
sodelavci podjetja v dolgih letih
svojega lojalnega dela pomembno
prispevali k rasti podjetja in nje-
govemu sedanjemu uspeπnemu
poslovanju. 
Ob vsej omenjeni pomoËi Druπ-
tvu upokojencev Elektro Lju-
bljana podjetje v okviru kadrov-
ske politike πe drugaËe skrbi za
svoje upokojence. Tradicionalno
organizira prednovoletna sreËa-
nja - tudi letoπnje je zelo lepo us-
pelo in upokojenim sodelavcem
omogoËa uporabo poËitniπkih
zmogljivosti podjetja po cenah,
ki veljajo za zaposlene.
Na koncu æelim zapisati πe, da
ima Elektro Ljubljana ob koncu
tega leta 622 upokojenih sode-

lavk in sodelavcev. VeËina je zelo
vitalnih v svojih zrelih letih, do-
brega zdravja, polnih æivljenj-
skih izkuπenj in modrosti. Æal pa
teh lastnosti in potenciala dana-
πnja druæba, ki vrednoti pred-
vsem mladost, ne zna pravilno
izrabiti. Marsikdo od upokojenih
sodelavcev bi s svojo strokovno
modrostjo in poslovnimi izku-
πnjami lahko πe v marsiËem pris-
peval k uspeπnemu poslovanju
podjetja in s tem dobrobiti πirπe
druæbe.
Skrb mlajπih za starejπe je dol-
ænost vsakega delovnega okolja.
Besede niso dovolj, tudi z dejanji
je treba dokazati, da je humano
ravnanje z vsakim Ëlanom kolek-
tiva med vso delovno in æivljenj-
sko dobo domiπljena usmeritev
druæbeno odgovornega podjetja.

mag. Violeta Irgl

81dr
uπ

tva
EJAVNI UPOKOJENCI

ELEKTRA LJUBLJANA
D

Nekdanji sodelavci in sodelavke Elektra Ljubljana
ostajajo tudi po svoji upokojitvi zelo dejavni. Od
leta 2000 so organizirani v Druπtvo upokojencev
Elektro Ljubljana, ki trenutno πteje 314 Ëlanov in
Ëlanic. V druπtvu sodelujejo tudi pridruæeni Ëlani -
to so najpogosteje zakonski partnerji Ëlanov. »e
podrobneje pogledamo, lahko zapiπemo, da druπtvo
upokojencev deluje kot neke vrste socialna mreæa
oziroma pomoË za samopomoË med Ëlani druπtva.

P
»lani druπtva
so si letos
skupaj
ogledali tudi
HE Vrhovo.

Foto Zvonka Osredkar
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Ëasu Kolumba je glavno
mesto Santo Domingo
doæivelo velik razcvet.
Pridobivali so zlato in

srebro, priselilo se je veliko tuj-
cev. Leta 1697 je ©panija predala
zahodni del otoka Francozom.
Ta del je obogatel s pridelavo
sladkorja, medtem ko je vzhodni
del osirotel. Leta 1795 je morala
©panija predati Francozom πe
vzhodni del otoka. Zaradi velikih
konfliktov med suænji je veËkrat
priπlo do velikih izbruhov. Z raz-
glasitvijo neodvisnosti je leta
1804 nastala prva ameriπka Ërn-
ska republika Haiti. Zavzeti so
hoteli tudi vzhodni del otoka, ki
pa so ga ©panci s pomoËjo Angle-
æev ubranili in vladali πe nasle-
dnjih trinajst let. Leta 1863 je iz-
bruhnila dræavljanska vojna,
konËala se je leta 1865 z dokon-
Ënim umikom ©pancev. Nadalje-
vale so se razliËne vladavine, ko-
rupcija in politiËna nasprotja.
Danes potujemo v sanjsko deæelo
iz Evrope pribliæno deset ur in si
lahko izbiramo, kako bi jo radi
doæiveli. Punta Cana na jugu
predstavlja mir in odmaknjenost
- oddaljenost od vsakodnevnega
æivljenja Dominikancev. DrugaËe
je na severu: plaæe so bolj polne,
noËi so glasne. Santo Domingo
utripa v ritmu velikega mesta,
skoraj nedotaknjena pa so obmo-
Ëja v notranjosti in na zahodu.
Tukaj je moË marsikaj doæiveti.

Povsod nas spremljata dobra vo-
lja in veselje do æivljenja Domini-
kancev, katerih korenine izhaja-
jo iz Afrike in ©panije, njihove
navade pa so zelo pod vplivom
Amerike. Celotno karibsko po-
droËje æivi v sproπËenem okolju,
mirno, poËasi in ≈no hay proble-
mas« (brez teæav). Veliko gosto-
ljubnost spremljajo nasmehi, ki v
zameno priËakujejo prijaznost.
Vztrajnost, da bi izmenjali nekaj
besed ali sklenili posel, je vsako-
dnevna navada ljudi, ki na ulicah
vabijo v restavracije, potovanja

po otoku, voænjo s koËijo, taksi-
jem ali ladjo ali nakup v bazarju
z razliËnimi barvitimi slikami,
posrebrenimi izdelki s kombina-
cijami iz jantarja in larimarja
(moder dominikanski kamen).
Ko te vpraπajo, od kod si, in veπ,
da nimajo pojma, kje je Sloveni-
ja, z nasmehom na ustih pokima-
jo in s teæavo poskuπajo ponoviti
ime dræave, ki si ga izustil. Na
vsak naËin se trudijo biti prija-
zni, kakor koli paË.
Na leto obiπËe Dominikansko re-
publiko veË kakor dva milijona
turistov, od tega skoraj 500.000
nemπko govoreËih. Dominikan-
ska republika si otok Hispaniola
deli z republiko Haiti in je v za-
dnjih letih morala zelo veliko na-
rediti, da je lahko zadovoljila po-
trebe in priËakovanja zahtevnih
turistov. Zaradi tega so nastala
velika poËitniπka in hotelska na-
selja, izboljπali so infrastrukturo
in ob 500-letnici odkritja - leta
1992 - popolnoma poËistili stari
del glavnega mesta Santo Domin-
go. Dominikanska republika ima

UENOS DIAS,
DOMINIKANSKA REPUBLIKA!
B

flKako je tukaj lepo!« reËe skoraj vsak, ki
ima priloænost bliæje spoznati te kraje. Tako
se je zgodilo tudi Kolumbu, ko je po veËmese-
Ënem potovanju z ladjo, 6. decembra leta
1492 odkril ta otok. Imenoval ga je La Isla
Espanola.

V

82 Sanjska plaæa.
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vse, kar si lahko zaæeli turist,
utrujen od deæja in snega: vse le-
to je toplo in sonËno (obdobja sla-
bega vremena se hitro pozabijo),
na obalnem delu vabijo sanjske
plaæe s gozdovi palm, ki ponujajo
senco. V notranjosti so bujni
travniki, griËevnata pokrajina in
plantaæe tobaka pred nepriËako-
vano kuliso karibskega tritisoËa-
ka. In povsod lahko sreËamo go-
stoljubne, vesele ljudi, ki æivijo
preprosto æivljenje.

Otok
Hispaniola je takoj za Kubo dru-
gi najveËji otok Velikih Antilov,
ki je nastal v Ëasu, ko sta se loËili
veliki ploskvi severne in juæne
Amerike pred pribliæno 140 mili-
joni let. Otok je velik 76.500 kva-
dratnih kilometrov, od Ëesar
48.734 kvadratnih kilometrov
pripada Dominikanski republiki.
Dominikanska republika ima
1.600 kilometrov obale - na seve-
ru Atlantski ocean in nekoliko te-
mnejπo peπËeno plaæo, na jugu
Karibsko morje z belim peskom
in sinjemodrim morjem ter na
vzhodu 8.500 metrov globok ja-
rek Puerto Rico. Od severovzho-
da proti jugozahodu se raztezajo

pogorja z zelenimi dolinami, v
notranjosti pa je Cordillera Cen-
tral, kjer je najviπji Pico Duarte
s svojimi 3.175 metri. Ker otok
leæi na robu tropskega pasu, je
podnebje zelo vlaæno (70 do 90-
odstotna vlaænost zraka) s spre-
menljivim deæevnim obdobjem
poleti in suhim obdobjem pozimi.
Najbolj mokra meseca sta maj in
avgust, medtem ko sta najbolj su-
ha januar in februar. Nalivov se-
veda ni moË primerjati z evrop-
skimi: zelo moËna ploha pride
iznenada, oblaki pa izginejo v ne-
kaj urah, nato seveda spet posije
sonce. Od septembra do novem-
bra je obdobje hurikanov, ki pu-
stoπijo po otoku, ruvajo drevesa
in majejo hiπe. »ez dan je ob oba-
li 27 do 32 stopinj, Ëez noË okrog
20. Hladneje je v gorah, kjer ja-
nuarja ponoËi temperatura pade
tudi pod niËlo. Temperatura vo-
de je zmeraj med 26 in 31 stopi-
njami.

Prebivalstvo
V Dominikanski republiki v 29
provincah in na obmoËju glavne-
ga mesta Santo Domingo æivi pri-
bliæno 8 milijonov prebivalcev.
VeË kakor tretjina jih je v glav-

nem mestu in okolici. Tako kot v
vseh deæelah v razvoju je tukaj
moË sreËati veliko veË mladih ka-
kor starih ljudi: 38 odstotkov
prebivalstva je mlajπega od 15
let, le 5 odstotkov je prebivalstva
starejπega od 60 let. Enajst od-
stotkov Dominikancev je Ërncev,
16 odstotkov belcev in 73 odstot-
kov mulatov. Mulati imajo za
prednike preteæno Ërnoafriπke
suænje in bele priseljence. 
Pribliæno dve tretjini prebival-
stva æivita na meji revπËine (brez-
poselni, premalo zaposleni: se-
zonski in obËasni delavci, cestni
trgovci). Relativno majhen sre-
dnji sloj ima teæave svoj æivljenj-
ski standard obdræati. Najboga-
tejπi so preteæno lastniki velikih
posesti, industrijalci in trgovci,
ki sestavljajo pribliæno 5 odstot-
kov celotnega prebivalstva.

Izobraæevanje
Obvezna je πestletna osnovna πo-
la. Nadaljujejo lahko s πtiriletno
srednjo πolo, ki se najveËkrat do-
polni z dveletnim izobraæevalnim
delom. ©e vedno je deleæ nepi-
smenih zelo velik (22,7 odstotka).
Seveda so cerkvene in zasebne
πole veliko bolj cenjene od dræav-
nih, poleg tega pa tudi veliko dra-
æje. Dræavne πole v veliko prime-
rih celo sponzorirajo lokalni in-
dustrijski giganti (na severnem
delu je to podjetje Brugal, pro-
izvajalec ruma).

83TipiËno kosilo. Petelin za borbe.
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Gospodarstvo
Kmetijstvo je pred rudarstvom in
turizmom najpomembnejπa gos-
podarska veja, katere najveËji
trgovski partnerji so ZDA. V za-
dnjih letih sestavljajo rudnine 33
odstotkov izvoznih dobrin, slad-
kor pa 21 odstotkov. Zaradi kri-
ze oziroma negativnih sprememb
na trgu sladkorja so zaËeli izva-
æati poleg kave tudi kakav, tobak
in tropske sadeæe. Pribliæno po-
lovica kmetijsko uporabne zem-
lje pripada velikim lastnikom ali
dræavi.
Kar je Kolumb prevaæal preko
Atlantika, se pridobiva πe danes:
srebro (ki je skoraj æe izËrpano),
apno, mavec, kamena in morska
sol. Kar 70 odstotkov zaposlenih
v industriji dela na podroËju pre-
hrane. Kot ukrep proti brezpo-
selnosti je vlada uvedla prosto
carinske cone, kjer lahko tuja
podjetja brezcarinsko proizvaja-
jo.

Turizem, morje, kaktusi 
in zabava
Turizem je v zadnjih dvajsetih le-
tih postal eden od glavnih virov
tuje valute. Med letoma 1980 in

1986 se je πtevilo turistov podvo-
jilo, leta 1996 so jih preπteli æe
veË kakor 2,2 milijona. Æal je ve-
Ëina podjetij v tujih rokah, tako
da veËina prihodkov steËe mimo
Dominikancev.
Med stepami, visokim pogorjem
in obalo je moË najti tisoËe razli-
Ënih vrst rastlin in æivali - takπen
spekter, kot ga ne more ponuditi
noben drug karibski otok. Prav
nobena izmed njih ni Ëloveku ne-
varna, tudi 1,5 metra dolga boa
hispaniola ne. Lahko pa so prav
neprijetni piki komarjev ali ugri-
zi peπËenih bolh ali pa stik z veli-
kanskimi stonogami, ki se zadr-
æujejo v nekaterih zgradbah.
Med koralami, ki obdajajo otok,
lahko najdemo razliËne vrste rib,
alg in πkoljk. SreËati je moË tudi
morskega psa, zato se je bolje izo-
gniti kopanju v zelo globoki vodi
ali v osamljenih zalivih. V zim-
skih mesecih lahko v zalivu Sa-
mane spremljamo parjenje naj-
veËjih sesalcev na svetu, kitov gr-
bavcev. Na zaπËitenih podroËjih
(nacionalni parki sestavljajo æe
11 odstotkov celotnega ozemlja)
rastejo mangrovi (drevesa, ki ra-
sejo neposredno iz morja, odpor-

na so na sol, imajo zraËne koreni-
ne in lahko preæivijo tudi v zelo
visoki vodi). Njihove korenine so
zatoËiπËe za rake, ribe, πkoljke,
ptice, æelve. 
Kokosove palme, ki so glavna
znaËilnost karibskih plaæ, pome-
nijo vir prehrane, uporabljajo pa
se tudi za gradnjo hiπ in izdelavo
pohiπtva. 
Kakor hitro stopimo na domini-
kanska tla, dobimo stalno sprem-
ljevalko: nacionalno glasbo Me-
rengue. Æe ob prihodu na letali-
πËe, med prevozom v hotel, v ho-
telu, na plaæi, v baru, povsod je
sliπati najnovejπe hite, ob katerih
se v bokih pozibavajo vroËa tele-
sa. Poleg Merengue je zaslediti

84 Na rajskih otokih ribe jedo iz rok.
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med razliËnimi regijami tudi ple-
se, ki so afriπkega izvora. To je
na primer ples v krogu Manguli-
na ali pa v boju proti Haitijcem
nastali druæabni ples Carabine.
Povsod v vaseh vidimo moπke, ki
se ukvarjajo s svojo najljubπo za-
bavo v prostem Ëasu: trenirajo
peteline za krvave nedeljske pe-
telinje boje. Vsaka vas ima pose-
ben klub, v katerem se ob nede-
ljah odvijajo boji.

Kuhinja
TipiËen zajtrk je sestavljen iz
sendviËev, sadja in peËenih jajc.
Tudi banane pripravijo na tisoË
in en naËin. Za kosilo in veËerjo
dominikanci jedo bistveno bolj
pozno kakor Evropejci.
H klasiËnim jedem priπtevamo lo-
crio (riæoto), sancocho (enolon-
Ënice). Zelo pogosto jedo tudi ku-
hane banane, riæ in buËe. Najbolj
popularna jed, sestavljena iz ri-
æa, peËenega mesa in omake iz fi-
æola, je bandera dominicana. Do-
minikanci jedo bistveno veË pe-
rutnine in drugega mesa kakor
rib. Zelo pogosto so na kroæniku
tudi πpageti, zaËinjeni s paradi-
ænikovim koncentratom in neko-
liko oluπËenih fiæolËkov. Manjka-
ti seveda ne sme niti solata iz be-
lega zelja.
Hrano in tropsko vroËino pogo-
sto spremljajo razliËni sokovi (ju-
gos), ki jih pripravijo iz eksoti-
Ënih sadeæev ali pa jih zmeπajo v
koktaile. Pivo postreæejo ledeno
hladno. Najznamenitejπa domaËa
znamka Presidente je uveljavlje-
na tudi med evropskimi ljubitelji
piva. Najbolj popularna in tradi-
cionalna pijaËa je seveda rum
(ron). Postreæejo ga Ëistega ali na
sladoledu, meπa se lahko tudi s
kolo (kuba libre) ali sprite (santa
libre), pri Ëemer je seveda veËji
deleæ ruma. Za veËerne ure pri-
pravljajo razliËne meπane pijaËe,
kot na primer Pina Colada (rum
z ananasovim sokom), Batida de

Coco (s kokosovim mlekom) ali
Daiquiri (z limonado). Najbolj
znani proizvajalci ruma so Bar-
celo, Brugal Bermudez, Siboney
in Macorix. Najboljπi so tisti, ki
imajo na nalepki napis anejo
(staran) ali reserva especial.

Severna obala
Severno obalo zelo radi imenuje-
jo jantarjeva obala, s Ëimer opi-
sujejo polresnico: dragocene
smole, ki naj bi pred 50 milijoni
let pritekla iz antilskih smrek, ne
najdemo le na morski obali, tem-
veË tudi nekaj kilometrov bolj v
notranjosti med Puerto Plato in
Santiagom. 
Puerto Plata ima 85.000 prebi-
valcev in je najveËje mesto na
atlantski obali. Leæi pod skoraj
800 metrov visokim Pico Isabel
de Torres. Mesto je leta 1502
ustanovil guverner Nicolas de
Ovando, pozneje je bilo dvakrat
uniËeno. Zelo zanimiv v mestu je
muzej jantarja (Museo del Am-
bar Dominicano). Pot iz Puerto
Plate vodi v griËevnato pokrajino
v notranjosti z mnoæiËnimi nasa-
di sadja in kave, v smeri proti za-
hodu, ko se ponovno znajdemo

na obali Punta Rucia, od koder
nas hitri Ëolni popeljejo mimo na-
cionalnega parka na rajski otok -
atol, obdan s koralami, sredi kri-
stalno Ëistega morja, kjer se po-
nuja raj za potapljaËe. Ribe jedo
iz rok kar koli, kar jim ponudi-
mo: kruh, pecivo, banane.
Na poti proti vzhodu otoka se
raztezajo dolge peπËene plaæe,
ena najlepπih in najbolj znanih,
na katerih preæivljajo nedeljske
piknike tudi domaËini, je Playa
Grande.
©e naprej proti polotoku Samana
se vrstijo plaæe, nasadi, polja. V
zalivu Bahia de Samana je otok
Cayo Leventado (komercialno
ime: Bacardi otok), ki prav tako
ponuja πtevilne moænosti razisko-
vanja podvodnega sveta, πporta
in narave. Seveda je zelo oblju-
den z raznimi trgovci, ki vztrajno
prodajajo klobuke, glasbo, πkolj-
ke in hrano tudi takrat, ko za-
preπ oËi, da bi malo zadremal.

Natalia Varl
Povzeto in prirejeno po:
Dominikanische Republik,
Polyglott - Reiseführer 
(Monika Latzel, Jürgen Reiter), 
Polyglott-Verlag München 1998.

85Otroci gredo v πolo v uniformah.
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a to opozarja mag. Daro-
slav IvaπkoviË iz Zdravili-
πËa ©marjeπke toplice,
kjer so specializirani

zlasti za rehabilitacijo srËno-æil-
nih bolnikov. Pri njih opravljajo
obnovitveno rehabilitacijo za
skoraj tri Ëetrtine slovenskih ko-
ronarnih bolnikov. To so tisti, ki
so preboleli srËni infarkt ali ima-
jo kako srËno bolezen (angina
pectoris, motnje srËnega ritma),
ki so imeli kak poseg na srcu ozi-
roma oæilju, denimo premostitve-
no operacijo srËnih æil ali zame-
njavo zaklopk, pa tudi bolniki po
operaciji veËjih perifernih arterij
na nogah ali vratu ter po operaci-
ji trebuπne aorte.
Rehabilitacija je doæivljenjska,
saj gre za kroniËne bolezni. Zato
je najpomembnejπe vodilo, ki se
ga morajo zavedati koronarni
bolniki: sprejeti bolezen in æiveti
z njo kar najbolj normalno, z
ustreznimi prilagoditvami æiv-
ljenjskega sloga, seveda. Tega se
morajo zavedati tudi druæinski
Ëlani koronarnih bolnikov.
Zato je toliko bolj pomembna
preventiva, primarna in sekun-
darna. V zdraviliπËu imajo πtevil-
ne delavnice in predavanja o
zdravi prehrani in dejavnikih
tveganja za poslabπanje ali ra-
zvoj koronarne bolezni (visok
krvni pritisk, zviπane maπËobe,
dedni dejavnik ...). V sodobnem
naËinu æivljenja je stres pogost
krivec za nastanek bolezni, pa ne
le pri srednji in starejπi generaci-
ji, paË pa tudi pri mlajπih ljudeh.
Zato je tudi v program rehabili-
tacije vkljuËen kliniËni psiholog,
ki skupaj z leËeËim kardiologom

poskuπa ugotoviti psiholoπki sta-
tus koronarnega bolnika.
Ves trud zdravnikov pa bo za-
man, Ëe bolnik (in tudi njegovi
domaËi) ne bo vzel resno svoje
bolezni in ji prilagodil æivljenj-
skega sloga. Posebej pomembna
je telesna dejavnost, ki mora biti
na podlagi obremenitvenega testi-
ranja prilagojena vsakemu posa-
mezniku. Rezultati nam sluæijo
za primerjavo pri domaËi vadbi. 
Rekreativno dejavnost, ki pozi-
tivno vpliva na cirkulacijo, naj bi
opravljali najmanj tri do πtirikrat
na teden po eno uro. Pred vsako
vadbo je treba opraviti vaje za
ogrevanje (trajajo naj od 10 do 15
minut), med vadbo pa postopoma
stopnjevati obremenitve, dokler
ne doseæemo 60 do 80 odstotkov
doseæene obremenitve. Najpri-
mernejπa vadba je hitra hoja - to
je hoja, hitrejπa od 60 korakov v
minuti po ravnem. PriporoËljiva
je intervalna hitra hoja, pri Ëe-
mer zaËnemo s poËasno hojo in
hitrost postopoma stopnjujemo

do ravni submaksimalne obreme-
nitve. »im dlje poskuπamo ohra-
niti ≈varni« srËni utrip (60 do 80
odstotkov najveËjega srËnega
utripa, doloËenega z obremeni-
tvenim testiranjem). Potem hojo
upoËasnimo ali si privoπËimo dve
ali tri minute odmora, nato pa
nadaljujemo. Podoben pristop -
poËasen zaËetek in postopno 
stopnjevanje tempa - velja tudi za
kolesarjenje. Plavanje zahteva veË
previdnosti. Predvsem je treba
upoπtevati ustrezno temperaturo
vode, ki je niæja od telesne - naj-
primernejπa je od 26 do 34 sto-
pinj, v ©marjeπkih toplicah pa
imajo najhladnejπo vodo od vseh
drugih slovenskih zdraviliπË, ima
namreË 32 stopinj. Kadar smo v
vodi s temperaturo, viπjo od 36
stopinj, je znaËilno, da se temelj-
na parametra porabe kisika, kot
sta srËni utrip in krvni pritisk, z
vsako stopinjo zviπata za deset
odstotkov. Prav zato je treba biti
πe posebno pozoren. Na sploπno
velja, da se morajo srËno-æilni
bolniki izogibati velikih tempera-
turnih sprememb - tako preveli-
kega mraza (temperatura pod ni-
Ëlo) kot prevelike vroËine. 
Drug pomemben dejavnik pri ko-
ronarnih boleznih je ustrezna
prehrana. Zato bi morali jesti
Ëim veË sadja in zelenjave ter æit,
πe zlasti takih, ki ne vsebujejo ke-
mikalij ali umetnih dodatkov.
Ustvariti moramo kritiËen odnos
do vsega, kar nam ponujajo pro-
izvajalci na vsakem koraku. 

Dr. D. IvaπkoviË

NajveË sreËe pri ærebu na nagradno vpraπa-
nje iz prejπnje πtevilke je imela Otilija Per-
havec iz Seæane. Nagrajenki, ki bo nagrado
prejela po poπti, iskreno Ëestitamo.

A ZDRAVO
SRCE IN OÆILJE
Z

Telesna dejavnost in ustrezna prehrana sta ustre-
zna zaπËitna dejavnika pri srËno-æilnih boleznih,
tudi tedaj, ko gre za tveganost zaradi dednega de-
javnika. Z upoπtevanjem napotkov za zdravo æiv-
ljenje bi se lahko marsikateri bolezni tudi izognili.
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Program obnovitve
rehabilitacije za bolnike
s koronarnimi boleznimi
izvajajo v ZdraviliπËu
©marjeπke Toplice.
Program je vsebinsko zelo bogat
in cenovno ugoden, saj vkljuËuje
veliko zdravstvenih storitev, za
zdravljenje in lajπanje bolezni
(dve individualni terapiji dnevno po
nasvetu zdravnika, vsakodnevna
skupinska telovadba, varovalna
prehrana, tri predavanja, uËna
delavnica zdrave prehrane).

Cena 7-dnevnega programa:
100.950 SIT (polni penzion)

Informacije in rezervacije:
tel.: 07 38 43 500, 38 43 400

booking.smarjeske@krka-zdravilicsa.si
www.krka-zdravilisca.si
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leskovπka planota, ime-
novana tudi Veæa, je
idealen zimski cilj hri-
bovcev. Zato se tja od-

pravim skoraj vsako leto. ObiËaj-
no je cesta spluæena do domaËije
Planinπek, dobrih 1000 metrov
visoko. Naprej vodita dve gozdni
cesti, kjer nas vËasih lahko prehi-
tijo tudi sneæne sani. Na sreËo se
to ne dogaja prepogosto. Pozimi
me noge kar same nesejo tja k vi-
sokim goram, najbliæja je Ojstri-
ca. Tam na desni strani so gore
malo bolj pohlevne in planotaste.
No, letos decembra je bila cesta
prevozna tja malo do pod planine
planino Podveæak (do prvega re-
snega sneæenja). Cesta je speljana
po juæni strani in tako ostaja dol-
go kopna. Na izhodiπËu je kljub
soncu presneto mraz. V nahrb-
tnik romajo tako cepin kot dere-
ze, pa πe vrv. Do planine se æe
ogrejem. Poleti V kopnih Ëasih je-
je tu prav prijetno, saj je koËa
≈oskrbovana« tako, da ti pastir
postreæe s pijaËo. Letos enkrat

sem po plezanju v kratki, a zani-
mivi stenici v zahodnem delu Veli-
kega vrha, tu preædel veË ur vse
do noËi. Razgled seæe daleË v doli-
no do Velike planine. V mraku iz
zatiπja koËe lahko zreπ v dolino,
kjer æarijo dolinske luËi, zgoraj
pa svetijo zvezde. »as pa gre
(pre)hitro naokoli in æe je tu zima. 
Valovita kraπka pokrajina je po-
zimi prav prijetna za hojo. Sneg
je tokrat trd, ne udira se, torej so
za zdaj razmere idealne. Danes
jo uberem po bliænjici Ëez Tolsti
vrh, Ëeprav boljπa gaz vodi po se-
verni strani vrha. V kotanji je
hudiËevo hladno, to je prava
≈mala inverzija«. S Tolstega vrha
se prviË odkrijejo visoki okoliπki
vrhovi, obsijani s soncem. Dan je
prav lep. Tako lepih dni je bilo
letoπnjo jesen kar nekaj. Dolino
prekriva megleno morje, sonce se
le steæka prebija skozenj. Gaz vo-
di gor in dol po ruπevnatem svetu
vse do sedelca pod Malo Ojstrico.
Na desni zgoraj je (jugo)vzhodni
greben, tik pred mano pa juæni

greben Ojstrice. Za spremembo
jo enkrat kar povprek Ëez pobo-
Ëja mahnem proti Koroπici. Ko se
na desni odprejo prehodi, zavi-
jem tja. Na levi je globoka πkrbi-
na s stolpom in strmim ælebom, ki
vodi do nje, nad njim pa ostri
stolpi juænega grebena. Nadalju-
jem pod grebenom po strmih gra-
pah in ælebovih, kjer vodijo sne-
æni jeziki. Sneg pa je na senËni
vzhodni strani slab, votel in ne-
predelan, zato jo ob prvi ≈mo-
ænosti« uberem levo na juæni gre-
ben. Spet me objame sonce in Ëas
je za razgledovanje in uæivanje.
Barve se spreminjajo iz minute v
minuto, postajajo moËne in æive.
Do vrha sledi le πe poplezavanje
in zopet imam sreËo, da sem na
najviπji toËki, ko se dan æe po-
slavlja. Pa saj pozimi je tako ali
tako kratek, tako da me po poti
nazaj spremljajo æe zvezde ...
Info: Zimska tura na Ojstrico
(2350 m) je zahtevna sneæna tu-
ra. Oprema: visokogorska, cepin
in dereze. IzhodiπËe: planina Po-
dveæak. Do tja pridemo po gozd-
ni cesti iz doline Podvolovljek.
Naprej vodi Ëez planoto markira-
na pot, kjer je obiËajno speljana
gaz. S sedelca (1900 m) pod Malo
Ojstrico se vzpnemo na vzhodni
greben. Ta je v zadnjem delu teh-
niËno zahteven (klini) in deloma
izpostavljen. Sestopimo lahko po
laæjem svetu na jugozahodno
stran (obiËajno gaz) do Kocbeko-
vega doma na Koroπici, od tam
po πiroki dolini na Sedelce in po
isti poti na izhodiπËe. Vzpon 4
ure, sestop 3 ure. Zemljevid:
Grintovci 1 : 25.000. 

Vladimir Habjan
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V svetu visokih gora vlada æe krepka zima. »e-
prav snega ni veliko, so razmere flresne«. Ven-
dar, Ëas je za gorske ture! Na novoletno turo jo
torej mahnem na Ojstrico.

D

Ojstrica, levo juæni,
desno vzhodni 
greben. Razgled 
z juænega grebena
Ojstrice v dolino.

Foto Vladimir Habjan
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December je Ëas obdarovanj, zato smo za zveste reπevalce naπih kriæank tokrat pripravili 
pet lepih nagrad, za katere se res splaËa potruditi. Reπitve s pripisom nagradna kriæanka 
priËakujemo na naslov uredniπtva najpozneje do 19. januarja 2005.
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