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70 let hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let
hidroelektrarne Formin
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Počitniške kapacitete
Seznam in kontaktni podatki

DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR

Morje: Vrsar - Valkanela (mobilna hišica,
8 ležišč); Biograd - Soline (mobilna
hišica, 8 ležišč); Mareda (dva apartmaja,
4 ležišča); Barbariga (apartma, 4 ležišča);
Novalja – Gajac (dva apartmaja, en 5
ležišč, en 6 ležišč)
Gore: Kope – Partizanka (dva apartmaja,
en 7 ležišč, en 5 ležišč); Kope – Brusnica
(apartma, 7 ležišč); Rogla (apartma, 4
ležišča)
Toplice: Moravci (apartma, 5 ležišč)

Uvodnik						 3

Dodatne informacije in prijave:
Polona Pok, tel. 02 300 53 87, e-pošta:
polona.pok@dem.si

Zgodilo se je:
Novice iz naših družb

SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA

Gore: Log pod Mangartom (dva
apartmaja s 4-5 ležišči); Možnica (dva
apartmaja s 4-5 ležišči); Tolminske Ravne
(dva apartmaja 2+2 ležišči)
Dodatne informacije in prijave:
Adrijana Merljak, tel. 05 339 63 41,
e-pošta: adrijana.merljak@seng.si

PREMOGOVNIK VELENJE
Gore: Golte (hotel in apartmaji)

Dodatne informacije in prijave:
tel. 03 839 11 04, e-pošta: info@golte.si

Pogled nazaj in napovedi za naprej:
Pred zaključkom leta so povedali
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Fotoreportaža:
70 let hidroelektrarne Mariborski
otok in 40 let hidroelektrarne
Formin						 7
        10

Devetica kot simbol za znanje in modrost
»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.» Če
sledimo tej znani Einsteinovi misli in se ozremo na premike v letu 2018, lahko med
večjimi v proizvodnji električne energije izpostavimo naslednje: prvi redni remont
bloka 6, trajna ustavitev bloka 4 in po treh letih mirovanja ponovni zagon ekološko
saniranega bloka 5 v Termoelektrarni Šoštanj.
Izboljšati ravnotežje med energijo in okoljem tako, da zmanjšamo ogljični odtis, je
zagotovo namen takšnih tehnoloških posodobitev. Da so sanacijski ukrepi obrodili
pozitivne učinke, pritrjuje tudi odličen dokumentarec o pticah v Šaleški dolini, ki ga
je posnel domačin iz te doline Matej Vranič. Poanta filma Ptice jezer je odnos med
energetiko in naravo »prej« in »potem«, pri čemer »potem« pomen povratek številnih
vrst ptic v Šaleško dolino po izvedenih sanacijskih ukrepih TEŠ v zadnjih letih. To pa
je tudi priznanje, na katerega smo lahko ponosni, toliko bolj, ker film z nastopom na
letošnjih festivalih v tujini širi dober glas o nas prek meja domovine.
Zavedamo se, da sta tudi v energetski panogi pomembna dober glas in strokovni
ugled, zato smo letos okrepili glas strokovnjakov skupine HSE. Ti so aktivno, s
praktičnimi primeri sodelovali na strokovnih dogodkih, konkretno na konferencah o
energetiki in okolju, inovacijah, digitalni transformaciji, na zasavskem forumu o novih
priložnostih energetike in na strateškem strokovnem posvetu o vlogi družbe HSE v
evropskem projektu OSMOSE ter na konferenci evropskega združenja Eurelectric.
Med našimi nastopi velja omeniti tudi novembrsko energetsko konferenco Power
Europe v Amsterdamu.
Odmeven glas in pozornost tako v energetiki kot širše v družbi je zbudil še en letošnji
jubilej. To je bila stota obletnica obratovanja HE Fala, ki smo jo praznovali maja.
Kljub obletnicam, če k njim prištejemo še 70-letnico HE Mariborski otok in 40-letnico
HE Formin, pa letošnje leto na področju hidrologije ni bilo najbolj optimalno za
proizvodnjo električne energije. Tudi v termo proizvodnji ni vse potekalo tako, kot
je bilo pričakovano. Znatno so se podražili ogljični kuponi, ki narekujejo trende v
gibanju cene električne energije, verjetno ne samo letošnjega, ampak tudi tistega, ki
nas bo zalotil v prihodnjem letu.
Sestava dokončnega mozaika iztekajočega leta je lahko nepopolna, če se ga lotimo
prezgodaj, zato za celovito inventuro dogodkov in premikov velja počakati do konca,
dokler se ne izteče še zadnji letošnji mesec. Ker je prav december tisti čas, ko se
stikata pogled na staro in načrti za novo leto, lahko napovemo vsaj eno novost leta
2019. Ta zadeva Energijo. Tokrat jo zadnjič berete kot tiskano revijo, od prihodnjega
leta bo namreč izhajala samo še v digitalni obliki.
Če drži, da je število devet tudi simbol za modrost in znanje in ne samo klasičen uvod
v pravljične zgodbe, lahko po tihem upamo, da bosta oba simbolna pomena devetice
vplivala blagodejno tudi na dogajanja v letu, ki nas že čaka. Z dobrimi željami za
prihodnost voščim vsem v skupini HSE veliko dobre energije, zdrave zavzetosti za
delo s posluhom za sodelavce, prijatelje in partnerje.
Srečno 2019!

							
Lidija Pavlovčič
glavna in odgovorna urednica Energije

ENERGIJA

je časopis skupine HSE

Izdajatelj:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
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Lidija Pavlovčič, vodja Službe
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skupine HSE
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>> POGLED NAZAJ IN NAPOVEDI ZA NAPREJ

Pred zaključkom leta so povedali...
letu preprosto dosegljiv cilj. Poleg, seveda, vseh ostalih, malce
bolj osebnih. Naj se vam izpolnijo.
Srečno!
Matjaž Marovt, generalni direktor HSE in
mag. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE

Naj zavzetost postane preprosto
dosegljiv cilj
Za nami je izjemno razburljivo leto – no, pa saj to slej ko
prej rečemo za vsako leto. Največja izziva, s katerima
smo se spopadali, sta bila zagotovo velika volatilnost
cen električne energije in slaba hidrologija. Če je še
v prvi polovici leta kazalo, da bodo rezultati skupine
HSE nadpovprečni, bo sušno poletje, ki je sledilo in ki
se je nadaljevalo še pozno v jesen, reklo zadnjo besedo.
Kljub temu pa lahko poslovanje skupine HSE v letu 2018
označimo kot stabilno. Še naprej smo učinkovito izvajali
ukrepe na področju optimiranja stroškov, obvladovali
likvidnost, zagotavljali razpoložljivost naših proizvodnih
objektov ter se uspešno prilagajali gibanjem cen električne
energije na regionalnih trgih.
V letu, ki se izteka, je našo skupino zaznamovalo več
pomembnih dogodkov. Po 46 letih obratovanja smo trajno
zaustavili četrti blok šoštanjske termoelektrarne in skorajda
hkrati znova zagnali ekološko saniran peti blok. Blok 6
je uspešno prestal prvi redni remont, v letošnjem letu pa
se po sedmih letih obratovanja začne tudi šestmesečni
remont ČHE Avče. Poleg tega so v letu 2018 visoke jubileje
praznovale kar tri elektrarne, ki obratujejo pod okriljem
Dravskih elektrarn Maribor, našega vodilnega proizvajalca
električne energije iz obnovljivih virov, ki skupini HSE
na področju trajnostne proizvodnje električne energije
v Sloveniji zagotavlja primat. Ko bomo končno dobili
energetski koncept, ki bo omogočil postopno opuščanje
premoga kot primarnega vira za pridobivanje električne
energije, bo na področju trajnostnega razvoja, h kateremu
je skupina HSE zavezana, tudi mnogo lažje načrtovanje
poslovno smiselnih investicij
Zaradi sprememb in premikov v evropski energetiki
lahko že danes napoveva, da bo tudi leto 2019 razgibano.
Navznoter nas čaka ne le nadaljevanje uspešno začetih
aktivnosti na področju optimizacije poslovnih procesov,
temveč predvsem začetek izvajanja smelo zastavljenega
poslovnega načrta 2019-2021. Navzven pa so pred nami
izzivi, povezani s partnerskimi projekti, nemirnimi trgi
električne energije in ohranjanjem položaja ene največjih
in najuspešnejših slovenskih skupin. To pa nam bo uspelo
tudi in predvsem z zavzetimi zaposlenimi. Takšni ste v naši
skupini v večini, ostalim pa naj bo zavzetost v prihodnjem
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Nadgrajevanje proizvodnje ostaja
stalnica
V družbi Dravske elektrarne Maribor so iztekajoče se leto
zagotovo najbolj zaznamovale obletnice nekaterih naši
elektrarn. V prvi polovici leta smo slavnostno obeležili stoto
obletnico delovanja najstarejše slovenske velike, še delujoče
hidroelektrarne – hidroelektrarne Fala. V Sloveniji v tem
trenutku nimamo proizvodnega objekta, ki bi imel takšno
težo, kot jo je imela hidroelektrarna Fala ob začetku svojega
obratovanja, ko je proizvedla prve kilovatne ure električne
energije in »tlakovala« pot vsem naslednjim, in jo ima še
danes, saj prenovljena in daljinsko vodena v skupno bilanco
proizvedene energije naše družbe še vedno prispeva približno
deset odstotkov energije.
V drugi polovici leta pa smo skupaj praznovali dve obletnici, in
sicer 70 let obratovanja hidroelektrarne Mariborski otok – prve
hidroelektrarne tako imenovanega Petletnega načrta oziroma
prve, ki je bila zgrajena v novo nastali povojni Jugoslaviji, in
40 let hidroelektrarn Formin – najmlajše hidroelektrarne na
slovenskem delu reke Drave.
Ob remontih in revizijah, ki so stalnica vsakega leta in
omogočajo, da proizvodni objekti delujejo brezhibno in
dosegajo prej omenjene starosti, velja omeniti še izgradnjo
nadomestnega cestišča na jezu Markovci, na katerega bo
preusmerjen promet takoj po dograditvi – predvidoma v
začetku prihodnjega leta, ko se bo začela obnova pretočnih polj
jezu.
Ob navedenem pa ne moremo mimo letošnje proizvodnje
električne energije, ki je bila v prvi polovici leta občutno nad
planom, sredi julija pa, kot da bi nekdo zaprl »alpsko pipo«
se je količina vode bistveno zmanjšala in se še do danes ni
popravila. Vseeno načrtujemo, da bo jesenski čas ugodnejši in
bomo ob koncu leta na letni ravni dosegli zastavljen plan.

Širše pa so leto zaznamovale tudi državno zborske volitve in
začetek delovanja nove Vlade, ki se zaveda nujnosti povečanja
proizvodnje iz obnovljivih virov.
Dvig cen električne energije na evropskih trgih ima ugodne
posledice tudi za družbe skupine HSE. Veseli nas, da je
za prihodnje leto namenjenih več sredstev za investicije v
obstoječe proizvodne enote. Tudi v prihodnjem letu bomo tako
nadaljevali z odstranjevanjem sedimentov v akumulacijskih
jezerih in skrbeli, da bodo naše hidroelektrarne delovale
zanesljivo in učinkovito ter nas ohranjale na zemljevidu
pomembnega proizvajalca električne energije v državi in
najpomembnejšega proizvajalca iz obnovljivih virov.
Ob tem se bomo lotili že omenjenega začetka prenove
jezu Markovci, ki bo trajal šest let, saj bomo obnavljali
po eno pretočno polje na leto. Nadaljevali bomo s
pripravo dokumentacije za obnovo edine še ne obnovljene
hidroelektrarne – hidroelektrarne Formin in s proučevanjem
možnosti izrabe še neizkoriščenih obnovljivih energetskih
potencialov.
Omeniti velja, da bomo tudi v naslednjem letu praznovali, in
sicer bomo obeležili petdeset let obratovanja največje slovenske
hidroelektrarne – hidroelektrarne Zlatoličje.

poplačuje svoje obveznosti, EBITDA bo konec leta za deset
odstotkov presegel načrtovano.
Kljub navedeni prioritetni nalogi smo se ozirali po novih
dodatnih tržnih storitvah, kar bo stalna naloga tudi v
prihajajočem letu; znaten del prihodkov se ustvari s prodajo
odpadnih surovin in rabljene pomožne tehnološke opreme.
V letu 2019 poleg prej omenjenih dejavnosti in izvajanja
sistemskih storitev s plinskima blokoma načrtujemo izvedbo
manjših investicij na sistemu hrambe energentov, vzpostavitev
centra za predelavo in proizvodnjo gradbenih materialov iz
zavrženih nenevarnih odpadkov ter pričetek tržnih aktivnih
vsebin v povezavi z dimnikom, ki predstavlja industrijsko
kulturno dediščino.
V okviru skupine HSE si bomo prizadevali za aktivno
vključitev v razvojne projekte na način izrabe obstoječe
infrastrukture na lokaciji s ciljem umestitve novih proizvodnih
enot na podlagi usklajene strategije skupine HSE, ki je največji
proizvajalec EE v državi.
Ervin Renko, direktor HSE - EDT

Če bo tudi ustrezna hidrologija, kakor tudi prodajna cena
proizvedene električne energije, pričakujemo, da je tako pred
družbo Dravske elektrarne Maribor, kot celotno skupino HSE,
uspešno leto.
Naj bo takšno tudi za vsakega izmed nas.
Andrej Tumpej, direktor DEM

Z zmernim optimizmom v
prihodnje leto

Ostajamo pomembna energetska
lokacija
Družba HSE EDT je po treh letih likvidacije termoelektrarne
Trbovlje v letu 2018 pričela poslovati kot normalna
gospodarska družba, kar je pomenilo ponovno vzpostavitev
vseh poslovnih funkcij.
Vsekakor gre zahvala lastniku, ki soglaša z ohranitvijo
energetske lokacije, za katero predhodno ni bil izdelan tehnični
in ekološki plan sanacije, saj se je večja pozornost usmerjala
v poplačilo nekdanjih zaposlenih in ostalih obveznosti do
dobaviteljev. Leto 2018 je bilo v znamenju obvladovanja
likvidnosti družbe in pričetek večje razgradnje trajno
zaustavljenega 125 MW premogovnega bloka. Družba je
poslovala skladno z zastavljenim poslovnim načrtom, redno

Leto 2018 je bilo za družbo HSE Invest izjemno zahtevno.
Družba se je znašla v obdobju, ko so se večje investicije iz
preteklosti uspešno zaključile (npr. izgradnja HE Brežice,
Izgradnja PB6 TEŠ), pričetek novih pa se je zamaknil v
prihodnost. V letu 2018 se je družba predvsem prilagajala
nastali situaciji, ko je bilo potrebno izpad velikih projektov
nadomestiti z več manjšimi (v letu 2018 smo imeli skoraj 200
projektov), ki smo jih pridobili tudi izven skupine HSE in
področja energetike. Vodstvo je skladno z vizijo razvoja družbe
zastavilo strateške usmeritve za prihodnje obdobje ter temu
prilagodilo organizacijsko in kadrovsko strukturo, saj želimo na
ta način krepiti dejavnosti, ki so za družbo donosne, ter opuščati
dejavnosti, pri katerih družba ni konkurenčna.
V leto 2019 prehajamo z zmernim optimizmom, saj verjamemo,
da bodo projekti, v katerih sodelujemo, prešli v fazo izgradnje
ter da bomo uspeli doseči zastavljene cilje tako na področju
poslovanja družbe kot tudi na področjih, ki zadevajo naše
zaposlene in zadovoljstvo naših strank.
Miha Pečovnik, direktor HSE Invest
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Naši sedanjost in prihodnost sta
odvisni predvsem od nas

Bilo je naporno, a pomembno
leto

V Premogovniku Velenje v letu 2018 obeležujemo 143.
obletnico začetka pridobivanja premoga. Kako častitljiva je ta
številka, priča tudi podatek, da smo iz globin Šaleške doline
v tem času pridobili že več kot 248 milijonov ton premoga.
Vsa leta delovanja smo ob različnih prelomnicah in izzivih, v
katerih se je znašlo podjetje, znali postavljati ambiciozne, pa
vendarle dosegljive cilje, ter jih uspešno spreminjali v dejanja.

Leto 2018 bo nedvomno zapisano v analih celotne zgodovine
obratovanja termoelektrarn v Šoštanju. Bilo je izredno
pomembno z vidika uspešno izvedene investicije revitalizacije
Bloka 5 ter uspešno zaključenega remonta Bloka 6, pa tudi
trajne zaustavitve Bloka 4. Vsekakor je bilo to izjemno naporno
leto in prvič v zgodovini TEŠ, da so se tako pomembna
opravila izvajala v enem letu. Iskrena zahvala gre izključno
vsem zaposlenim v družbi. V mesecu septembru smo beležili
rekordno dnevno proizvodnjo električne energije v vsej
zgodovini TEŠ.

V prvi polovici leta smo se pri proizvodnji premoga soočali s
težavami, ki so povzročile delni izpad proizvodnje. Tovrstna
nihanja v proizvodnji so v naši dejavnosti pogosta in se
običajno izravnajo na letni ravni. Kljub izjemno zahtevnemu
obdobju do konca leta smo prepričani, da bomo z dodatnimi
aktivnostmi uspeli doseči proizvodni načrt v energiji.
Ocenjujemo, da bo proizvodnja znašala približno 39.500 TJ.
K temu bo nekoliko pripomogla tudi višja dejanska kurilna
vrednost premoga od načrtovane.
V letu 2019 bomo morali za uresničitev načrta proizvodnje
v energiji, ki znaša 40.358 TJ, pri načrtovani letni kalorični
vrednosti 11,42 GJ/tono odkopati 3.534.000 ton premoga.
V Skupini Premogovnik Velenje že drugo leto zapored kljub
zahtevni situaciji zaposlujemo nove kadre, ki so nujni v
procesu pridobivanja premoga. Trend zaposlovanja oziroma
nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v
prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje premoga
potrebujemo strokovne in sposobne sodelavce.
Razvojni načrt za obdobje med letoma 2017 in 2021 ter akcijski
načrti, ki so nastali na njegovi podlagi, so osnova tudi za
aktivnosti v letu 2019.
Sedanjost in prihodnost družbe sta v največji meri povezani
s tem, kako uspešno bomo sledili zadanim proizvodnim
načrtom, to pa je v prvi vrsti odvisno predvsem od nas samih
ter medsebojnega sodelovanja med vsemi deležniki.
mag. Ludvik Golob, generalni direktor PV in
mag. Mojca Letnik, direktorica PV
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V letu 2019 pričakujemo stabilno obratovanje tako z blokom
6 kot tudi z blokom 5 in planiramo nekaj več kot 4 TWh
proizvodnje električne energije. Ključni poudarek bo namenjen
upravljanju s človeškimi viri, dodatnim izobraževanjem
vodij in implementaciji variabilnega dela plačnega sistema.
Verjamem, da bomo skupaj z zaposlenimi dosegli zastavljene
cilje in presegli dosedanje rekorde glede proizvodnje električne
energije in posledično tudi prihodke.
mag. Arman Koritnik, direktor TEŠ

Novi direktor Soških elektrarn
Nova Gorica je mag. Radovan
Jereb
Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE),
stoodstotnega lastnika Soških elektrarn Nova Gorica
(SENG), je v ponedeljek, 26. novembra 2018, za novega
direktorja družbe imenovalo mag. Radovana Jereba.
Jereb, po izobrazbi diplomirani ekonomist in magister
znanosti poslovne politike in organiziranja, je bil na to
mesto imenovan na osnovi razpisa, ki je bil med 6. in 23.
septembrom letos objavljen v javnih medijih in internih
medijih skupine HSE. Štiriletni mandat bo nastopil
po prenehanju mandata dosedanjega direktorja SENG
Marjana Pintarja, to je 1. januarja 2019.

V dvorani upravne stavbe družbe Dravske elektrarne Maribor so se 2. oktobra zbrali ministrica za infrastrukturo,
poslanci, predstavniki lokalnih skupnosti, vidni predstavniki slovenskega elektroenergetskega sektorja, bivši in sedanji
zaposleni družbe in svečano proslavili dve okrogli obletnici – 70 let delovanja hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let
delovanja hidroelektrarne Formin.
Predlog za izgradnjo hidroelektrarne pri Mariborskem otoku
se je na seji mariborskega občinskega sveta prvič obravnaval
že leta 1909, a ni dobil podpore. Slabo desetletje kasneje je
bila dograjena hidroelektrarna Fala, nato pa se do začetka
druge svetovne vojne na tem delu reke Drave v energetskem
smislu ni nič dogajalo. Poleti 1941 je okupator zadolžil družbo
AEW, da prične s pripravami za izgradnjo hidroelektrarne
Mariborski otok. Z gradnjo so začeli jeseni 1942 in po
prvotnem načrtu naj bi prvi agregat začel obratovati že leta
1944. Zaradi vojne pa dela niso potekala po načrtu in ob
koncu druge svetovne vojne je bilo dokončanih le trideset
odstotkov gradbenih del. Šele v začetku leta 1946 se je z
gradnjo intenzivneje nadaljevalo, a že isto poletje je visoka
voda graditeljem povzročala velike težave. Ob še nekaterih
drugih težavah je hidroelektrarna Mariborski otok s prvim
agregatom začela obratovati 5. septembra 1948 - šlo za
prvo hidroelektrarno zgrajeno v obdobju tako imenovanega
Petletnega načrta oziroma prvo, ki je bila zgrajena v povojni
Jugoslaviji. Drugi agregat je pričel obratovati leta 1953,
tretji pa leta 1960.
V okviru tako imenovane prve faze prenove gornje dravskih
elektrarn je bila med letoma 1994 in 2000 prenovljena tudi
hidroelektrarna Mariborski otok, ki tako danes deluje z
močjo na pragu 60 MW in letno proizvede približno 270
GWh električne energije; v celotnem obdobju delovanja
pa je proizvedla skoraj 17.000 GWh električne energije, s
čimer bi v današnjem času pokrila porabo vseh slovenskih
gospodinjstev za dobrih pet let.
Z gradnjo hidroelektrarne Formin naj bi po prvotnih načrtih
začeli takoj po dograditvi hidroelektrarne Zlatoličje, torej leta
1969, a sprejem dokončne odločitve ni bil sprejet. Z mrtve
točke je slednje premaknilo šele dejstvo, da so Hrvati leta
1971 začeli graditi hidroelektrarno Varaždin, ki je s pričetkom
obratovanja leta 1974 znatno porušila režim obratovanja
v verigi dravskih elektrarn. Odbor za urejanje vprašanj
posebnega pomena na področju elektrogospodarstva Slovenije
je leta 1973 sprejel program elektroenergetskih objektov s
Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je treba zgraditi in leta
1975 se je pričelo z gradnjo. A tudi tukaj ni šlo brez zapletov
in težav, ki pa so bila k sreči premagana in »najmlajša« je
s prvim agregatom začela obratovati 2. februarja 1978,
drugi agregat pa je bil na omrežje priključen 27. oktobra
istega leta. Hidroelektrarna Formin je bila že v osnovi
zgrajena z namenom, da bo daljinsko vodena iz Centra
vodenja, kar se je tudi uresničilo, in sicer 1. avgusta 1991.
Hidroelektrarna je v času svojega obratovanja sicer
doživela nekaj delnih prenov ter med vsemi elektrarnami
na slovenskem delu reke Drave utrpela tudi največ škode ob
katastrofalnih poplavah leta 2012, a osnovna vitalna oprema
je ostala do danes – torej je edina od osmih hidroelektrarn
s katerimi upravljajo Dravske elektrarne Maribor, ki še ni

bila deležna temeljite prenove. Projekti za le-to se sicer že
pripravljajo in načrtuje se, da se bo obnova pričela nekje v
sredini naslednjega desetletja.
Najnižje ležeča hidroelektrarna na slovenskem delu
reke Drave deluje z močjo na pragu 116 MW in letno
proizvede približno 550 GWh električne energije,
s čimer je druga po količini proizvodnje med
hidroelektrarnami naše družbe; v celotnem obdobju
delovanja pa je proizvedla dobrih 21.000 GWh
električne energije, s čimer bi v današnjem času pokrila
porabo vseh slovenskih gospodinjstev za skoraj šest let
in pol.
Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
je na slovesnosti poudarila: »V vseh letih delovanja
hidroelektrarn so se le-te vedno izkazale. Dobre
hidroelektrarne bomo potrebovali tudi v bodoče, a energija
proizvedena iz vode ne bo zadostovala, potreben bo prehod
na nove vire, kar pomeni izkoriščanje ostalih obnovljivih
virov za proizvodnjo električne energije. Potrebe po njej
se v prihodnje namreč ne bodo zmanjševale. Naložbe v
obnovljive vire so nujne in verjamem, da bomo skupaj našli
dogovore v dobro države, družbe in ljudi.«
Matjaž Marovt, generalni direktor Holdinga Slovenske
elektrarne je izpostavil, »da je zagotavljanje zanesljive in
varne oskrbe z električno energijo poslanstvo in nenehna
skrb elektroenergetike. Nenehna skrb mora biti tudi
zagotavljanje zadostnih virov električne energije. Zgodba
Mariborskega otoka, kjer je od ideje do začetka gradnje
poteklo kar 30 let, nas uči, da delujemo v panogi, kjer so
odločitve zahtevne in posledice vidne po več letih. Potrebe
po električni energiji naraščajo in ne glede na ukrepe
učinkovite rabe energije bodo s prehodom v brezoglično
družbo še večje, zato bo na te izzive potrebno odgovoriti
sedaj. Skrbnost sodelavcev Dravskih elektrarn Maribor pri
ohranjanju objektov, zgrajenih v preteklosti, vliva zaupanje,
da jim gre zaupati tudi projekte za prihodnost.«
Dr. Andrej Fištravec, tedanji župan Mestne občine
Maribor je povedal: »Obe elektrarni, Mariborski otok
in Formin, močno zaznamujeta moje videnje reke Drave.
Hidroelektrarno Mariborski otok sem kot kratkohlačnik
opazoval z obrežja Mariborskega otoka in strmel v
razpenjen padec mogočnega slapa skozi pretočno polje
iz granitnih kock sestavljene elektrarniške pregrade.
Pri hidroelektrarni Formin sem bil vpleten po družinski
strani, saj je moj pokojni oče sodeloval pri izgradnji
hidroelektrarne nekaj lučajev stran od rojstne vasi Gajevci.
Kar se tiče samega gospodarskega razvoja mesta, pa so bili
z izgradnjo hidroelektrarne Fala, prve v nizu elektrarn na
reki, ustvarjeni pogoji za hiter industrijski razvoj mesta.
Maribor je postal pomembno industrijsko središče različnih
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>> FOTOREPORTAŽA Z DOGODKA DEM

70 LET HIDROELEKTRARNE MARIBORSKI OTOK IN
40 LET HIDROELEKTRARNE FORMIN

industrij prav po zaslugi cenejše električne energije, ki je
prihajala s Fale. V desetletjih, ki so sledila, so tudi druge
hidroelektrarne pomembno sooblikovale življenje v mestu.«
Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica je poudaril,
»da je Občina Gorišnica – kjer stoji hidroelektrarna
Formin na račun tako velikega posega v okolje in prostor
pridobila sredstva, ki jih vestno in načrtno vlagamo v
vzdrževanje infrastrukture in razvoj občine. Kot sem že
omenil, je investicija v prostoru (torej izgradnja kanala
in hidroelektrarne Formin) našim občanom prinesla tudi
veliko pozitivnega: dodatna delovna mesta, prepoznavnost
kraja in posledično seveda tudi občine Gorišnica ter pomoč
Dravskih elektrarn Maribor pri obnovi in vzdrževanju
obstoječe infrastrukture. Danes so se tako krajani Formina,
kot tudi občani Občine Gorišnica že povsem navadili na
visoko strojnico z mostnima žerjavoma, pa tudi na stikališče
zbiralnikov, daljnovodnih in generatorskih polj, ki stojijo v
neposredni bližini njihovih domov.«

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor je
zaključil z besedami: »Prijetno se je bilo ob pripravi dogodka,
sprehoditi po preteklosti, a naše misli in načrti so usmerjeni
v prihodnost. Slovenski del reke Drave je energetsko v celoti
izkoriščen zato gradimo in načrtujemo gradnje več malih
hidroelektrarn na njenih pritokih. A tudi pri tem se ne želimo
ustaviti, saj se zavedamo zavez države glede proizvodnje
električne energije iz obnovljivih virov po eni strani in
pričakovanj sodobne družbe po drugi strani. Verjamemo,
da bodo prihodnji časi in odločitve Vlade bolj naklonjene
strategiji izkoriščanja še neizkoriščenega potenciala vode,
vetra in sonca v državi ter projektom, ki nas bodo kot podjetje
in družbo v najširšem smislu ohranili na zemljevidu držav,
ki so pri proizvodnji in porabi električne energije uvozno
neodvisne in posledično gospodarsko in vse družbeno
uspešne«.

Zbrani gostje na prireditvi ob 70. obletnici hidroelektrarne Mariborski otok in 40. obletnici hidroelektrarne Formin. Foto: Arhiv DEM
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Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo je nagovorila
zbrane goste. Foto: Arhiv DEM

Uradni del prireditve so glasbeno obogatile pevke skupine
Serafine. Foto: Arhiv DEM

Prijetno druženje povabljenih gostov po uradnem delu prireditve.
Foto: Arhiv DEM

V počastitev obletnic je izšel tudi priložnostni zbornik. Foto:
Arhiv DEM

Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica, Andrej Tumpej, direktor DEM, mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo in Matjaž
Marovt, generalni direktor HSE v avli upravne stavbe DEM. Foto: Arhiv DEM
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>> ZGODILO SE JE

Novice iz naših družb

HSE na konferenci Power Europe
2018 Summit v Amsterdamu
Konec novembra je v Amsterdamu potekala letna
konferenca Power Europe 2018 Summit, namenjena
izmenjavi pogledov in stališč o smereh razvoja energetske
politike in tehnologij med energetskimi družbami v državah
EU, energetskimi združenji in inštitucijami EU, ponudniki
storitev in razvojnimi inštitucijami. Udeležili so se je tudi
predstavniki združenja Eurelectric, avstrijske družbe
Verbund in nemške EnBW, finskega svetovalnega podjetja
Pöyry in številnih drugih energetskih podjetij, med njimi
dveh slovenskih družb, in sicer HSE in ELES.
Udeleženci so obravnavali pereče aktualne teme, kot
so dekarbonizacija, digitalizacija in distribuirana
proizvodnja (DDD), intonacijo vsebinam pa je dal Andree
Jures, predsednik nizozemske družbe Volt Energie,
ki je organizirala konferenco. Poudaril je, da je za
prestrukturiranje energetike potrebna več kot le politična
volja in da so nujni tako človeški kot finančni viri. Na trgu
morajo sodelovati vsi igralci, kar vključuje tudi aktivno
vlogo končnega odjemalca, ki bo pripravljen seči globje v
žep za novo konkurenčno in kakovostno storitev. Račun za
energijo zaradi takšne storitve sicer ne bo takoj nižji, bo
pa kakovost omogočila okolju prijaznejšo in na dolgi rok
cenejšo energetsko oskrbo in koristi tako za posameznika
kot za energetiko in tudi za druge sektorje, kot so industrija,
kmetijstvo in promet.
V HSE smo se odzvali vabilu organizatorja konference in
predstavili naš pogled na razvoj fleksibilnosti proizvajalcev
električne energije, ki imajo v svojem portfelju
hidroelektrarne brez večjih akumulacijskih bazenov.
Izbrano temo je predstavil mag. Djordje Žebeljan,
namestnik vodje službe za energetske politike in strategije.

glede fleksibilnosti. Inštitut Liten CEA tech, ki se ukvarja
tudi z razvojem tehnologij, hranilnikov in vodika, bi želel z
nami sodelovati v razvojnih projektih. Družba Pöyry, znana na
področju tržnih modelov in napovedi cen, pa je izrazila interes
kot ponudnica storitve, ki zadeva digitalizacijo.
Ker je bila konferenca razdeljena na več delovnih sklopov,
ki je vsak posebej predstavljal zaokroženo celoto, velja
povzeti izstopajoče vsebine. Na področju virov financiranja
(MUFG) je bilo jasno izraženo, da finančne inštitucije želijo
predvidljivost in zagotovljeno odkupno ceno, izvajalci novih
investicij pa predvidljiv regulatorni okvir (AES).
Z vidika razvoja novih tehnologij je bilo jasno povedano,
da brez sodelovanja industrije, prometa in ogrevanja ne bo
mogoče doseči ciljev razogljičenja. Predavatelji so se strinjali,
da se mora končnim odjemalcem zagotoviti lažji dostop
do aktivnega sodelovanja pri novih storitvah predvsem na
področju fleksibilnosti OSGP. S strani predstavnika think
tanka (Eurepian Climate Fundation) je bilo poudarjeno, da
dekarbonizacija predstavlja velik izziv in možnost razvoja, kar
so podkrepili tudi s svojo predstavitvijo iniciative ZERO 2050.
Področje, ki je bilo posebej izpostavljeno, je bila tudi
kibernetska varnost celotnega sistema, tako na segmentu
»procesne informatike« kot tudi pri končnih odjemalcih in
zlonamernega vstopa v sistem s strani njihovega pametnega
števca (NES).
Na področju tržnih analiz so bile predstavljene možnosti
modeliranja cen CO2 s strani družbe GENSCAPE, a so tudi
oni priznali, da ne znajo oceniti vpliva nihanja cen, če bi CO2
kuponi postali v večjem obsegu predmet tržnih »špekulacij«,
ki niso povezane z doseganje klimatskih ciljev.
Na področju trženja fleksibilnosti je bila zanimiva predstavitev
predstavnika EPEX-a, ki je med drugim predstavil idejo
projekta ENERA, ki bo omogočila fizično trgovanje s
fleksibilnostjo na lokalnem distribucijskem nivoju.
S področja inovacij in razvoja je bilo zanimivo predavanje
Edison Electric Institute (EEI), osredotočeno na vprašanja,
katere inovacije so vidne in katere nevidne ter kaj se ceni
danes. Sklepna misel pa je bila, da tiste inovacije, ki niso v
duhu »spleta in storitev«, niso vidne, a so nujne za obratovanje
energetskih, telekomunikacijskih in cestnih omrežij, po drugi
strani pa storitev brez kakovostnega omrežja ni mogoče
ponujati.

Predstavitev je vsebovala štiri segmente:
1.

vloga HSE kot največjega proizvajalca električne
energije v slovenskem elektroenergetskem sistemu;

2.

struktura in načrti HSE glede novih elektrarn;

3.

pogled HSE na razvoj hranilnikov in njihova
potencialna implementacija;

4.

način odnosa HSE do okolja kot trajnostno naravnane
družbe.

Predstavitev je izzvala pozitivne odzive med udeleženci
konference, največ zanimanja pa je požela med ponudniki
storitev fleksibilnosti. Navezani so bili kontakti s
predstavniki družbe Energy Exemplar, ki je ponudnik
simulacijskega računalniškega programa PLEXOS (te
programske rešitve že uporablja hrvaški HEP). Zanimali so
se za sodelovanje in predstavitev njihovih možnih rešitev
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HSE je na energetski konferenci v Amsterdamu predstavil pogled
na razvoj fleksibilnosti proizvajalcev električne energije, ki imajo
v svojem portfelju hidroelektrarne brez večjih akumulacijskih
bazenov. Foto: Arhiv HSE

Na strokovnem posvetu s projektom
OSMOSE
V okviru tedna e-mobilnosti je ELES 20. septembra letos
v Ljubljani pripravil strokovni posvet, ki so se ga udeležili
tudi predstavniki skupine HSE. Predstavili so naloge, ki
jih razvijajo v skupnem evropskem projektu OSMOSE,
enem izmed projektov, ki ima potencial tudi v e-mobilnosti.
Štiriletni projekt OSMOSE (Optimal System-Mix Of
flexibility Solutions for European electricity) se ukvarja s
prožnostjo konvencionalnih virov, pri čemer ni zadržkov, da
bi ugotovitve razširili tudi na storitve, ki bi jih lahko ponudila
e-mobilnost.
Projekt OSMOSE je uvodoma predstavil mag. Gorazd
Ažman iz ELES-a, na omizju pa sta se mu pridružila dr.
David Gerbec iz ELES-a in Miran Kavrečič iz HSE. Za
izvedbo projekta je sestavljen konzorcij, ki ga vodi francoski
sistemski operater prenosnega omrežja RTE, v njem pa
sodeluje še 32 partnerjev iz devetih držav, med njimi tudi HSE
in ELES kot edini slovenski družbi, vključeni v ta konzorcij.
Ocenjena vrednost projekta je 28 milijonov evrov, od tega bo
EU v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020
prispevala 21 milijonov evrov, delo pa naj bi sodelujoči končali
leta 2021.
V projektu, ki se osredotoča na prožnosti v okviru obstoječih
konvencionalnih naprav elektroenergetskega sistema, bodo
narejene štiri demonstracije, od katerih ena poteka pod
vodstvom ELES-a. Demonstracija, v kateri bo HSE odigral
pomembno vlogo s prožnostjo svojega proizvodnega portfelja,
bo pilotno preučevala potencial čezmejnega trgovanja z
električno energijo blizu trenutka dobave (ang. Near real-time
cross-border energy market).

Obstoječi trg znotraj dneva ima določene omejitve, ki ne
omogočajo popolnega izkoriščanja celotne zmogljivosti
proizvodnih enot, ki so na voljo. Prav tako so zmogljivosti
prenosnih poti med državami ocenjene vnaprej in ne odražajo
nujno trenutnih razmer v omrežju. Po koncu trgovanja
znotraj dneva se tako ponuja možnost ponovnega ocenjevanja
zmogljivosti pri deležnikih. Proizvajalci, ki bodo ugotovili,
da lahko na trgu ponudijo še nekaj energije ali pa bi morda
določeno količino energije še kupili, bodo lahko oddali
ponudbo t. i. »FlexEnergy bid«. Take ponudbe bodo imele
poleg običajnih parametrov še nekatere druge, ki bodo
odražale lastnosti prožnosti. Po zaključku oddaje ponudb bodo
te med seboj uparjene, za njihovo realizacijo pa bo skrbel
mehanizem, ki bo omogočil, da bo na eni strani prodajalec
moč proizvodnje dvigoval, na drugi strani pa bo kupec moč
proizvodnje nižal. Taka izmenjava energije se bo dogajala
samo, če bodo razmere v omrežju to dopuščale. To je tudi
ena izmed novosti, saj sklenjen posel še ne pomeni nujno tudi
njegove izvedbe, torej dobave električne energije.
Zaradi učinkovitosti izvedbe projekta se bo demonstracija
izvajala prek kanala za proces povrnitve frekvence
(sekundarna regulacija), kar pomeni, da bodo za sodelovanje
na trgu primerne samo naprave, ki so kvalificirane za
nudenje te sistemske storitve. Na ta način je zagotovljena
odzivnost, prožnost in vodljivost sodelujočih naprav. Ob tem
velja poudariti, da prototip novega trga ne konkurira trgu
sistemskih storitev, ki ga v osnovi »poganjajo« odstopanja,
saj gre za trg, ki ga poganjajo tržne priložnosti na podlagi
ponudb in povpraševanja, ki so lahko odraz ne samo notranje
optimizacije portfeljev ampak tudi posledica nenadnih
sprememb proizvodnje iz nestanovitnih virov.

ELES in HSE sta edini slovenski družbi, ki sodelujeta v konzorciju 33 evropskih partnerjev v projektu OSMOSE. Na strokovnem
posvetu so ga predstavili mag. Gorazd Ažman in dr. David Gerbec, oba ELES, in Miran Kavrečič, HSE. Foto: Anže Godec
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Peti slovenski geološki kongres
V Velenju je oktobra potekal 5. slovenski geološki kongres,
na katerem je 188 udeležencev iz 16 držav izmenjalo svoje
raziskovalne dosežke, veliko pozornost pa je kongres namenil
širjenju zavedanja o pomenu geoznanosti za širšo družbo
in njen razvoj na področjih načrtovanja sonaravne rabe
mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov,
umeščanja infrastrukturnih projektov v prostor in ocenjevanja
geološko pogojenih nevarnosti.
Osrednji dogodek 5. slovenskega geološkega kongresa je bila
okrogla miza z naslovom »Je Slovenija pripravljena na
uporabo geološkega znanja pri svojem razvoju?«, na kateri
so sodelovali predstavniki geoznanosti in najpomembnejši
uporabnike geoloških podatkov iz javnega sektorja in
gospodarstva. Povod za organizacijo okrogle mize je bil
opozoriti na pomen zbranih, interpretiranih in dosegljivih
geoloških podatkov za razvoj družbe in na ovire, s katerimi se,
zaradi neurejene zakonodaje na tem področju, srečujejo

tako predstavniki geološke stroke kot tudi uporabniki
njihovih storitev. Slovenija je namreč ena izmed redkih
držav v Evropski skupnosti, ki nima krovnega geološkega
zakona. V okviru kongresa so se sestale tudi dve
mednarodni sekciji in Komisija za mineralne in termalne
vode Mednarodnega združenja hidrogeologov in skupnosti
znanja in inovacij (KIC) EIT RawMaterials, organizirane
pa so bile tudi tri celodnevne kongresne ekskurzije in
tridnevna pokongresna ekskurzija.
Ena od kongresnih ekskurzij se je odvijala v Premogovniku
Velenje, kjer so goste seznanili z vlogo Premogovnika
Velenje v slovenskem energetskem prostoru ter njegovimi
vplivi na okolje in prostor, predstavili pa so jim tudi
nahajališča lignita in geološke značilnosti Šaleške doline.
Po razpravi so si udeleženci ogledali jamo Pesje, Muzej
premogovništva Slovenije, ki predstavlja avtentično okolje
rudarjenja na tem območju, Termoelektrarno Šoštanj,
pridobivalno območje z vidnimi posledicami rudarjenja ter
sanirana območja.

Udeleženci petega slovenskega geološkega kongresa. Foto: Slobodan Mrkonjić
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43. srečanje rudarskih reševalnih
enot Slovenije
V Premogovniku Velenje so se 19. oktobra 2018 srečale
rudarske reševalne enote Slovenije. Srečanje, ki se je
odvilo že 43. po vrsti, sta zaznamovala strokovni posvet in
rudarska reševalna vaja.
Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije (SRRES)
so izvedli v dveh delih. Najprej so svoje poglede poleg
strokovnjakov iz Premogovnika Velenje podali še
predstavniki Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo,
Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), Rudnika
Trbovlje Hrastnik, Marmorja Sežana, Podzemlja Pece,
družbe Petrol Geoterm in Idrije. Namen posveta je bil
predstaviti novosti na področjih reševanja ter varnosti in
zdravja pri delu tehničnemu kadru rudarskih podjetij.
Drugi del srečanja je predstavljala rudarska reševalna
vaja, ki je bila del regijske vaje »Potres – Zahodna

Štajerska 2018«. Namen izvedbe vaje je bil preizkusiti
strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot za
namen reševanja v primeru rudarske nesreče v sodelovanju
z interventnimi gasilskimi enotami ter silami za zaščito,
reševanje in pomoč. Predpostavka vaje je bila potres, ki je
povzročil požar v Kompresorski postaji ter stebrni udar v
jami Pesje. Le-ta je bil vzrok za prehod dimnih plinov skozi
jašek NOP na jamska delovišča. V vaji so poleg Rudarske
reševalne službe in Prostovoljnega industrijskega gasilskega
društva Premogovnika Velenje sodelovali še Rudnik
Trbovlje Hrastnik, Center za upravljanje z dediščino živega
srebra Idrija, Petrol Geoterm, Inšpektorat RS za energetiko
in rudarstvo ter Uprava RS za zaščito in reševanje –
Izpostava Celje.
V Premogovniku Velenje je delo kljub moderni in sodobni
tehnologiji še vedno specifično in zahtevno, saj v osnovnem
procesu poteka nekaj sto metrov globoko pod zemljo. Ravno
zaradi tega izjemno veliko pozornosti in tudi sredstev
namenjajo predvsem varnemu delu in preprečevanju
nezgod.

Priprave na reševalno vajo. Foto: Miran Beškovnik

Izvedba reševalne vaje Foto: Miran Beškovnik
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Več informacij o projektih CE-HEAT:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html

Izkoriščanje odvečne toplote za
ogrevanje muzeja HE Fala
Muzejski prostor sto let stare Hidroelektrarne Fala, ene izmed
najstarejših elektrarn v tem delu Evrope, je bil dolga leta
ogrevan z električnimi kaloriferji, pri čemer je v zimskih
mesecih notranjost tega zgodovinskega objekta dosegala le
komaj vzdržne temperature.
Zaveza učinkoviti rabi energije in želja po ohranitvi
zgodovinske tehniške dediščine sta od družbe terjali ustrezne
ukrepe. Zato so se v sklopu pilotnega projekta CE-HEAT,
financiranega iz evropskega programa INTERREG CE,
odločili uporabiti odvečno toploto, ki nastaja pri obratovanju

Muzej HE Fala. Foto: Arhiv DEM
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in hlajenju agregatov, za proizvodnjo električne energije.
Sistem ogrevanja muzejskega prostora so prilagodili tako, da
odvečno toploto v celoti izkoristijo in jo z uporabo ustrezne
tehnologije še oplemenitijo. V ta namen bodo nadgradili
generatorski hladilni sistem agregata 1 z vgradnjo ustrezne
toplotne črpalke tipa voda/voda, na sekundarni strani pa bodo
z manjšim zalogovnikom vode predvideli sistem toplovodnega
kaloriferskega ogrevanja. Ekonomski kazalci kažejo, da se
bodo stroški ogrevanja znižali za približno 60 odstotkov,
investicija pa se bo povrnila v šestih letih, kar predhodno
potrjuje tudi izdelan poslovni model za izrabo odpadne toplote
v hidroelektrarnah. S pilotnim projektom so se predstavili
tudi na četrtem strokovnem srečanju lokalnih energetskih
upravljavcev z naslovom Trajnostna energija lokalno, ki ga je
organizirala družba Borzen 18. septembra 2018 v Ljubljani.

Energetski kalkulator za odvečno
toploto
Za podporo odločitvi o ekonomski upravičenosti izkoriščanja
odvečne toplote so v sklopu izvajanja projekta CE-HEAT,
financiranega iz evropskega mehanizma Interreg Central
Europe, izdelali spletni energetski kalkulator, ki je bil javnosti
prvič predstavljen 10. oktobra 2018 na srečanju Inovacija
energetike 18 na Brdu pri Kranju.
Osnova za njegovo izdelavo je bila študija, ki jo je izdelal
prof. dr. Aleš Hribernik s Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru. Metodologija, ki jo je pri tem razvil, je predstavljala
izvrstno osnovo za pripravo programske rešitve, ki omogoča
predhodno tehnično-ekonomsko analizo načrtovanih investicij
na področju izrabe odvečne toplote. Podatke o razpoložljivih
virih odvečne toplote so med projektom zbrali in jih zapisali
v različnih GIS sistemih Centralne Evrope. V Sloveniji
podporo temu sloju podatkov zagotavlja rešitev Borzen - Atlas

trajnostne energije, kjer so v zavihku odvečne toplote navedeni
tisti parametri, ki potencialnemu investitorju omogočajo
hiter izračun ekonomske upravičenosti investicije v tovrstno
tehnologijo. Preprost vnos v spletni obrazec podatkov o
razpoložljivem viru odvečne toplote, izbrani tehnologiji izrabe
in ekonomskih parametrih uporabniku poda oceno donosnosti
investicije ter izračuna količino porabljene odvečne toplote
in pridobljene energije. Programska rešitev v tem trenutku
podaja rešitve za naslednje tehnologije za izrabo odvečne
toplote: prenosnik toplote, mehansko toplotno črpalko,
absorpcijsko hladilno napravo in organski Rankinov cikel
(ORC) za proizvodnjo električne energije. V prihodnje bo
rešitev mogoče nadgraditi z drugimi tehnologijami, povečati
fleksibilnost obstoječih algoritmov, dodati morebitne modele
subvencioniranja in povečati točnost napovedanih tehničnoekonomskih kazalnikov.
Z omenjenim energetskim kalkulatorjem so uspešno testirali
ekonomske kazalnike pilotnih projektov v sklopu projekta CEHEAT – pri pilotnem projektu Muzej HE Fala je rešitev potrdila
ekonomsko upravičenost izvedbe rekonstrukcije ogrevanja.

Kalkulator odvečne toplote je na konferenci Inovacija energetike 18 predstavil prof. dr. Aleš Hribernik. Foto: Arhiv DEM

Spletni obrazec za vnos podatkov. Foto: Arhiv DEM
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Visoke vode v času krompirjevih
počitnic
Z začetkom letošnjih krompirjevih počitnic so se začela vrstiti
obvestila dispečerjev Dravskih elektrarn Maribor o visokih
vodah.

na koncu pretok reke ni bil tako močan, največ je Drava
dosegla 1.750 kubičnih metrov na sekundo - napovedi so
bile dobrih 2.100 kubičnih metrov na sekundo, leta 2012 pa
jih je bilo skoraj 3.000. Tudi obveščanje in odziv vseh služb
(tudi avstrijskih) sta bila tokrat hitra in učinkovita. V torek
popoldne so se razmere v Podravju začele umirjati, a ukrepi,
ki veljajo po Pravilniku o delovanju pri visokih vodah so bili
preklicani šele v soboto, 3. novembra.

V noči s ponedeljka, 29. oktobra na torek, 30. oktobra pa so v
krajih ob Dravi doneli alarmi. Reka je z vse večjo silo pritekala
iz Avstrije. Gasilci so bili na terenu. Ljudje so polnili vreče
s peskom. Pripravljali smo se na najhujše. Še predobro se
namreč vsi spominjamo poplav izpred šestih let. Vendar

Se je pa ta dan začela nova nevšečnost, po Dravi so namreč
začele, kot posledica vetroloma, potovati velike količine plavja.
Zaposleni DEM in zunanji sodelavci so potrebovali več kot
mesec dni - odstranjevanje je potekalo 24 ur na dan -, da so iz
struge reke odstranili večino plavja.

Plavje pred HE Zlatoličje. Foto: Arhiv DEM

Deponija izvlečenega plavja. Foto: Arhiv DEM

Družbena odgovornost DEM

elektrarne Maribor enakomerno porazdeljujejo med vse
obdravske kraje.

Dravske elektrarne Maribor so vodilno podjetje na področju
učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s
svojo razvojno naravnanostjo zagotavljajo kakovostno energijo
na okolju sprejemljiv način, s ciljem ekonomske uspešnosti in
skladnega trajnostnega razvoja.
Prav slednje ima družba, ki deluje že skoraj sedemdeset let,
pri svojem delovanju neprestano pred očmi. Zavedajo se, da so
obiskovalci na območjih, katerih vire izkoriščajo za proizvodnjo
električne energije. Reka Drava teče skozi dvajset občin in edino
pravilno se jim zdi, da sredstva, ki so namenjena sponzorstvom
in donacijam, pravično razdelijo med vse. Četudi je sedež
družbe v Mestni občini Maribor, se reka Drava vije tudi preko
drugih mest, krajev, vasi, v katerih delujejo številna društva in
organizacije in v katerih se odvijajo številni slovensko in širše
prepoznani športni in kulturni dogodki, ki jih želimo finančno
podpreti.
Dejstvo je, da so sredstva omejena, a čiste vesti lahko zapišejo,
da jih v skladu s politiko sponzorstev in donacij družbe Dravske
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V letošnjem letu, ko so slavili kar nekaj okroglih obletnic,
pa so ob vseh podeljenih sredstvih, s katerimi so, verjamejo,
nadgradili delovanje marsikaterega društva oziroma doprinesli
k izvedbi marsikaterega dogodka, nekoliko višje zneske
namenili trem organizacijam; in sicer Centru za socialno delo
Maribor, Društvu za razvoj in izvajanje programov pomoč Ars
Vitae Ptuj in Vrtcu Gorišnica. Prvima dvema za programe, ki
lajšajo življenje socialno najbolj ogroženih posameznikov, in
tretji, ki bo sredstva porabila za nakup didaktičnih pripomočkov
za najmlajše.
Andrej Tumpej, direktor DEM je ob predaji donacij povedal:
»Kljub gospodarski rasti, ki je zaznana v državi, dnevno še
vedno prejmemo številne vloge za različne pomoči oziroma
podpore. Vedno smo in tudi v prihodnje bomo pomagali
društvom in posameznikom, ki sredstva koristno porabijo. Prav
tako bomo še naprej podpirali dogodke, ki so prepoznani in
nas kot državljane delajo še dodatno ponosne. Naj pa ob tem
dodam, da ne bomo pomagali le finančno, temveč bomo v prvi
vrsti odgovorni do okolja, saj je prav urejeno in varno okolje
osnova za delovanje posameznikov, društev in organizacij.«

Uspešno zaključena izgradnja male
hidroelektrarne Kneža
V Soških elektrarnah Nova Gorica so pred nedavnim
uspešno zaključili izgradnjo nove male hidroelektrarne
Kneža. To je že 22. mala hidroelektrarna, ki jo upravlja
SENG. Elektrarna je v celoti plod domačega znanja in v
družbi so upravičeno ponosni na to, da so uspešno izpeljali
zahtevni projekt - od ideje, načrtovanja, projektiranja,
nadzora do izvedbe.
Družba SENG ima na vodotoku Kneža že dve delujoči
mali hidroelektrarni, še ena elektrarna na tem vodotoku
pa je v rokah zasebnikov. V drugi polovici leta 2016 se je
začela gradnja nove male hidroelektrarne, s tovarniškim
poizkusnim obratovanjem pa je elektrarna pričela julija
2018. Oktobra je bil opravljen še tehnični pregled, ki je
pogoj za začetek obratovanja. Gradnja male hidroelektrarne
je bila zahtevna, predvsem zaradi vkopa 2.300 metrov
dolgega tlačnega cevovoda v cestno telo lokalne ceste, ki

je edina povezava med vasjo Kneža in Knežkimi Ravnami.
Ob tem je bil za investitorja poseben izziv zagotoviti
vsakodnevno prevoznost ceste za lokalno prebivalstvo.
Lokacija zajetja se nahaja nad sotočjem Kneže in
Lipovščka. Pretočna elektrarna s planinskim zajetjem
izkorišča skoraj 74 metrov bruto padca. V strojnici je en
agregat z instalirano močjo 850 kW in s Francis turbino
s horizontalno gredjo. Ocenjena letna proizvodnja je 3,3
GWh obnovljive električne energije. V okviru izgradnje
male hidroelektrarne Kneža je omogočen tudi prehod
za vodne organizme - ribja steza - kot podaljšek objekta
zajetja ob desnem bregu struge vodotoka. S tem je ribam
in ostalim vodnim organizmom omogočena migracija, in
sicer gorvodno in dolvodno preko zajemnega pragu. Preko
prehoda se zagotavlja tudi del predpisanega ekološko
sprejemljivega pretoka.
Investicija je stroškovno pod ocenjeno vrednostjo, na kar je
vplivalo intenzivno delo celotne ekipe SENG na raziskavah
trga in posledično prilagojeni dokumentaciji za razpis ter
izbira tehničnih rešitev.

Mala hidroelektrarna Kneža. Foto: Arhiv SENG
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Notranjost male hidroelektrarne Kneža. Foto: Arhiv SENG

Ribja steza, ki omogoča prehod vodnim organizmom. Foto: Arhiv SENG
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