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Počitniške kapacitete
Seznam in kontaktni podatki

DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR

Morje: Vrsar - Valkanela (mobilna hišica,
6+1 ležišč); Biograd - Soline (mobilna
hišica, 6+1 ležišč); Mareda (dva apartmaja,
4 ležišča, 5 ležišč); 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)
Dodatne informacije in prijave:
Polona Pok, tel. 02 300 53 87, e-pošta:
polona.pok@dem.si

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

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE
v likvidaciji
Toplice: Čatež (apartma, do 5 oseb)
Dodatne informacije in prijave:
Jože Ahac, tel. 03 565 12 35,
e-pošta: joze.ahac@tet.si

Uvodnik						3
Intervju:
Matjaž Marovt, generalni direktor HSE
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Zgodilo se je:
Novice iz naših družb
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Želje, ambicije in realnost
Kakšna bo naša energetska prihodnost čez 20, 30 ali 40 let? Bo res izrazito električna ali pa
nas čaka še nekaj, česar danes še ne pričakujemo? Bomo v prometu opustili bencinska vozila
in preklopili samo še na električna? In če se bo to res zgodilo, bomo znali pravočasno rešiti
dileme, ki jih vidimo ali zgolj slutimo danes?
Neznank v enačbi o naši prihodnosti je veliko. Pa ne samo tistih, ki zadevajo slovensko in
evropsko okolje, ampak tudi takih iz bolj oddaljenih svetov, denimo ZDA in Kitajske. Medtem
ko velika Amerika obrača hrbet Pariškemu podnebnemu sporazumu, Kitajska s turbo tempom
gradi sončne elektrarne. Država napoveduje, da bo v prihodnjih treh letih vložila 364 milijard
dolarjev v obnovljive vire, predvsem v sončne elektrarne in v posodobitev električnega
omrežja. Dvomov in dilem, ali bo načrt uresničen, sploh ni, ker »za njimi stoji država«. Tudi
v evropski Veliki Britaniji, ki se sicer poslavlja od EU, država podpira energetske ambicije.
Zato ne preseneča, da so z objavo v Financial Timesu na velik zvon obesili vest, da je Velika
Britanija na zadnji majski petek proizvedla že četrtino elektrike iz sončnih elektrarn in tako
prvič prehitela delež elektrike iz vseh britanskih jedrskih elektrarn. Skupaj z vetrnimi in
vodnimi elektrarnami so iz obnovljivih virov proizvedli že 40 odstotkov elektrike.
Kako daleč pa smo na področju obnovljivih virov v Sloveniji? Slika realnega stanja kaže, da so
na prvem mestu med OVE hidroelektrarne. Skupina HSE z Dravskimi elektrarnami Maribor
in Soškimi elektrarnami Nova Gorica proizvede približno tri četrtine električne energije iz
OVE. Koliko pa je prispevajo sončne elektrarne, zgrajene z močnimi subvencijami? Za zdaj
je njihov delež samo 6-odstoten.
Imamo razen s sončnimi še kake druge možnosti za dvig deleža električne energije iz
obnovljivih virov? Seveda. Toda spomnimo se, koliko prahu dvigajo že javne razprave o
načrtovanih vetrnih elektrarnah ali pa o hidroelektrarnah na Muri. Tako vsak korak v smeri
naložb v obnovljive vire spominja na hojo po žerjavici. Prav zaradi tega so bila visoka
pričakovanja energetikov, da bo predlagan Energetski koncept Slovenije (EKS) pomagal pri
iskanju rešitev, četudi kompromisnih, kako in s kakšnimi elektrarnami naj bi do leta 2030 ali
celo do leta 2050 realizirali zaveze do podnebja, okolja in družbe in pri tem ohranili visok
življenjski standard.
Prvo presenečenje se je zgodilo 6. junija na konferenci na GZS z naslovom Razmislek o
energetiki. Vsebino strateškega dokumenta EKS naj bi prav tu prvič javno predstavili. Pa
je niso, ker so predlog istega dne predstavljali koaliciji. OK, so rekli energetiki, saj lahko
počakamo še kak dan. Razšli so se v prepričanju, da kmalu dobijo dokument in da se lahko
pripravijo na polemično javno razpravo. No, dva dni kasneje je sledilo novo presenečenje.
Namesto javne razprave o predlaganem EKS, ki naj bi potekala med poletnimi meseci, je
ministrstvo za infrastrukturo objavilo poziv k razpravi o oblikovanju gradiva EKS. Na tej
podlagi naj bi pripravili končni predlog in šele predvidoma septembra začeli z javno razpravo
o predlogu EGS.
Tako. Zdaj vemo vsaj to, da bo poletje namenjeno dopustom. Kakšne uradne in neuradne
razprave o gradivu za predlog EKS pa se bodo med tem odvijale, bomo videli jeseni. Pustimo
se presenetiti.
Lidija Pavlovčič
glavna in odgovorna urednica Energije

ENERGIJA

je časopis skupine HSE

Izdajatelj:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
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>> INTERVJU: MATJAŽ MAROVT, GENERALNI DIREKTOR HSE

ENERGETIKA BO GLAVNI POLIGON ZA PREBOJNE INOVACIJE
Matjaž Marovt, 55-letni diplomirani inženir elektrotehnike, je 19. aprila nastopil šestmesečni mandat generalnega
direktorja HSE. Skupaj s finančnim direktorjem Stojanom Nikolićem sestavljata dvočlansko poslovodstvo, ki krmari
družbo tako, kot je zapisano in potrjeno v rebalansu poslovnega načrta za letošnje leto. »Kot vodja verjamem, da je
možno doseči dobre rezultate le s sodelovanjem zaposlenih in timskim delom«, je sporočil v nagovoru zaposlenim
prvi dan nove službe.

Matjaž Marovt, generalni direktor HSE

Gospod Marovt, družbo in skupino HSE
ste približno eno leto spoznavali kot član
nadzornega sveta, vodenje družbe pa ste prevzeli
19. aprila. Je vtis po poldrugem mesecu na
položaju generalnega direktorja drugačen od
nadzorniškega?
Vsekakor je pogled na družbo z nivoja nadzornega sveta
drugačen kot z vidika poslovodstva. Kot nadzornik sem
lahko preverjal delovanje družbe predvsem posredno,
denimo prek poročil na sejah nadzornega sveta. Čas, ki
je bil namenjen ukvarjanju z družbo, je bil krajši kot je
zdaj, pa tudi odgovornost je bila drugačna. Kot generalni
direktor sem del podjetja, kar tudi pomeni, da delim
usodo družbe in skupine HSE z vsemi zaposlenimi.
Katera strokovna znanja in izkušnje iz prejšnjih
služb so za vas steber opore pri vodenju tako
kompleksne družbe in skupine?
Nedvomno mi je blizu delo v veliki gospodarski družbi.
Imam izkušnje s strateškim vodenjem podjetij, procesi,
sistemi vodenja, optimiranjem in prestrukturiranjem.
Blizu so mi voditeljski pristopi dela z zaposlenimi in
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pozitivno izkoriščanje človeškega potenciala. Direktor, ki
za sabo nima motiviranih zaposlenih, težko vodi podjetje.
In tega se zavedam. Iskati je potrebno kompromise med
zmožnostmi in pričakovanji. Če se poslušamo in tudi
slišimo, bomo našli rešitve. Pa ne govorim le o plačah,
ampak tudi o idejnih rešitvah, izboljšavah, napredku. Če
kot zaposleni čutimo, da so naši rezultati upoštevani, smo
motivirani in ustvarjalni.
Če preideva na konkretne izzive letošnjega
poslovanja in razvoja družbe, me zanima, kateri
med njimi so osrednji?
Za letošnji poslovni načrt je bil sprejet rebalans zaradi
ključnega vzroka, to je neuvedbe prednostnega dispečiranja
za TEŠ. Izvedba poslovnega načrta bo zaradi tega precej
zahtevnejša in izpostavljenost tveganjem zaradi gibanja cen
električne energije na trgu ter vremenskih okoliščin bo večja.
Res je škoda, da je bila sprejeta takšna politična odločitev,
saj bi prednostno dispečiranje predvsem kot mehanizem
energetske politike zaščitilo državo pred nekontroliranimi
vplivi trga, kar bi lahko povzročilo negativne posledice na
oskrbo Slovenije z električno energijo.

Menite, da sta vertikalna integracija in vstop HSE na
maloprodajni trg z električno energijo cilja, ki bi ju
lahko dosegli še letos?
Na tem projektu intenzivno delamo, iščemo rešitve in
dogovore s potencialnimi partnerji. Dokončna realizacija tega
projekta še v letošnjem letu pa verjetno ni možna, predvsem
zaradi postopkovnih korakov, ki jih moramo opraviti, pri
čemer imam v mislih Agencijo za varstvo konkurence.
Šesti blok TEŠ je eno od osrednjih torišč javnega
polemiziranja za in proti temu energetskemu
objektu. Njegova energetska koristnost je ves
čas v senci grehov iz časa financiranja in vodenja
projekta. Zakaj po vašem mnenju razen energetikov
nihče drug ne želi glasno povedati, da je TEŠ 6
potreben, ker zagotavlja potrebno električno
energijo in prožnost elektroenergetskega sistema?
Najtežje je popravljati slab vtis. Glede na to, da so medijsko
zanimive slabe novice in negativne zgodbe, samega pomena
TEŠ 6 za slovensko energetiko nihče ne želi slišati. Umolknila
je tudi stroka zaradi slabega imidža celotne zgodbe, kar
po mojem mnenju ni dobro. Nujno je, da ločimo zgodbo o
pomenu in dobrem delovanju TEŠ 6 na eni strani od zgodbe
o finančnih nepravilnosti pri izvedbi projekta TEŠ 6 na drugi
strani.
S šestim blokom je povezana tudi »vroča kri«, ki je
zavrela ob podražitvi toplotne energije v Šaleški
dolini. Vidite možnost kompromisne rešitve?
Problem je v tem, da transparentnost poslovanja v HSE in še
posebej v izpostavljenem TEŠ zahteva tudi transparentnost
kalkulacije cene toplotne energije. Dosedanja cena očitno ni
bila realna, saj so tudi zadnje verzije NIP-ov predvidevale
dvig cen toplotne energije že z letom 2015. Termoelektrarna
Šoštanj in Komunalno podjetje Velenje na žalost v preteklih
letih nista dosegla dogovora, ki bi bil sprejemljiv za obe
strani. Zdaj, ko je Agencija za energijo določila ceno toplotne
energije, pa je nastala razlika, ki pa je lokalna skupnost ne
sprejme. Problem razumevanja je tudi v tem, da smo kot
vodstvo pod drobnogledom lastnikov in pravzaprav za
kompromise, četudi bi jih želeli sprejeti, nimamo osnove.
Žal se prispevek TEŠ in Premogovnika Velenje za lokalno
skupnost v vseh letih ni zakonsko uredil in sedaj je težko
najti obliko dogovora, ki bi imela zakonsko korektno osnovo.
Brezogljična družba je dolgoročni cilj družbe
nasploh in s tem tudi delovanja energetskih
objektov. Kaj takšen cilj pomeni za preoblikovanje
proizvodnih kapacitet v skupini HSE v naslednjih
letih?
Brezogljična družba je dolgoročen cilj, do katerega bo pot
še dolga in polna presenečenj oziroma prebojnih inovacij.
Trenutno brezogljična družba tudi z neomejenimi finančnimi
viri ni možna, saj tehnologije še niso na takšni ravni, da
bi lahko zamenjale klasične vire energije. Ocenjujem, da
so načrti za delovanje naših elektrarn primerni za prehod
v brezogljično družbo. Temu cilju se bomo postopoma
približevali do leta 2050 in ga tudi dosegli. Pri tem imam
predvsem v mislih delovanje TEŠ in posledično PV, kakor

tudi razvoj hranilnikov in novih storitev pri končnih
uporabnikih z namenom učinkovitejše izrabe obnovljivih
virov energije. Menim, da se naši načrti delovanja obstoječih
objektov tudi glede na pričakovani energetski koncept ne
bodo bistveno spremenili. Verjetno pa se bo zelo spreminjal
način delovanja TEŠ, ki bo čedalje bolj namenjen regulaciji
in ne le proizvodnji elektrike. Po drugi strani prihajajoči
Energetski koncept Slovenije poudarja pomen učinkovite
rabe energije in digitalizacije v energetiki. V HSE smo na to
pripravljeni. V naslednjem triletnem obdobju bomo aktivno
pristopili k razvoju novih storitev, ki jih bomo v sodelovanju
z našimi partnerji ponudili končnim odjemalcem predvsem
na področju fleksibilnosti odjema in integralne ponudbe
sistemskih storitev ter učinkovitejše izrabe nestanovitne
proizvodnje iz obnovljivih virov energije.
Hidroelektrarne na Dravi in Soči imajo že danes
največjo težo v proizvodnji električne energije iz
obnovljivih virov. Kateri potenciali na področju OVE
pa še niso dovolj izkoriščeni? V vetrni energiji, v
malih HE ali v sončni energiji? Ali pa morda v gradnji
HE na srednji Savi?
Mislim, da bo Slovenija morala koristiti kar vse razpoložljive
obnovljive vire energije. Prepričan sem, da se bomo v
prihodnji letih odločili za izkoristek vseh ekonomsko
izrabljivih vodnih potencialov in pri tem upoštevali
okoljevarstvene zahteve. Izkoriščanje vetrne energije bo
zelo zahtevno zaradi omejitev pri umeščanju v prostor,
poseljenosti Slovenije in ohranjanja naravne pestrosti.
Sončne energije je na pretek in investicije v tej smeri se bodo
nadaljevale. Upam pa, da z ustrezno politiko subvencij,
ki bodo spodbujale investitorje v proizvodnjo in prodajo
elektrike, ne pa da jih investitorji izključno uporabljajo le
kot ekstremno donosne dolgoročne finančne naložbe brez
prispevka k zanesljivi oskrbi države z električno energijo.
Že v preteklih službah sem videl, da subvencije, četudi so na
kratek rok simpatične, povzročajo izkrivljanje trga in netržno
naravnane investicije. Po preteku subvencioniranja praviloma
zaidejo v težave tudi tisti, ki naj bi jim subvencije pomagale.
Kolikšno težo v razvoju pripisujete novim trendom,
kot so električna mobilnost v potniškem prometu?
In kako bi lahko te trende izrabili v energetiki v svoj
prid? Tudi s pomočjo novih tehnologij in inovacij?
Družba bo v prihodnosti električna. Ne jutri, ampak v
nekaj desetletjih bo elektrika ključni, če ne edini vir končne
energije. Ne verjamem, da bo poraba elektrike padla.
Nasprotno, po vsej logiki, če se človeštvo ne bo odreklo
standardu, ki ga imamo danes, bo poraba elektrike narasla.
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da določeni deli sveta
še niso »elektrificirani« in da poraba električne energije
na prebivalca na Zemlji niha za količnik nekaj deset krat,
če sledimo podatkom Svetovne banke o porabi električne
energije na prebivalca. To pomeni, da se bomo morali
posvetiti tako novim virom energije kot tudi njeni učinkoviti
rabi. Kakšna bo ta družba prihodnosti, lahko le slutimo, bo
pa energetika v naslednjih letih in desetletjih glavni poligon
za prebojne inovacije. Ali se bomo v HSE znali pravočasno
zasesti primerno mesto na tem vlaku, bo odvisno od tega,
kako bomo skupino preoblikovali v inovativno in agilno
družbo, ki jer usmerjena v prihodnost.
5

Zaključno vprašanje je namenjeno odnosom med
zaposlenimi v družbah skupine HSE. Videti je,
da se vsi med sabo ne slišimo najbolje in da so
nekateri šumi iz preteklosti ustvarili nezaupanje. S
kakšnimi pristopi bi lahko premostili te ovire?
Naši izzivi so zunaj HSE in ne znotraj. Dejstvo je, da bi
izgubljanje energije za notranja nesoglasja povzročilo
šibkost posameznih družb in skupine HSE kot celote
v soočanju s konkurenco na slovenskem in evropskem
trgu. Če se tega zavedamo vsi v skupini, potem bo možno
premostiti marsikatero oviro. Pri odpravljanju nezaupanja
bom vztrajen, treti pa je potrebno oreh za orehom in to ne
s šablonskimi recepti, ampak z občutkom za vsak problem
posebej.

>> ZGODILO SE JE

Matjaž Marovt je bil do nastopa mandata približno eno leto član
nadzornega sveta HSE. Pred tem je bil vrsto let na vodstvenih
funkcijah velikih podjetij, kot so Gorenje, Prevent Global in Adria
Mobil (v njeni hčerinski družbi Adria Dom je obdržal mesto
nadzornika). Dolga leta je sodeloval tudi s Slovenskim inštitutom
za kakovost in meroslovje (SIQ) kot vodilni presojevalec
sistemov vodenja. Z vstopom na vrh poslovodstva Holdinga
Slovenske elektrarne je zamrznil vse svoje obveznosti, ki jih je
imel kot samostojni poslovni svetovalec.

Iz naših družb

Ob svetovnem dnevu voda:
Hidroelektrarne skupine HSE
proizvedejo 70 odstotkov
električne energije iz obnovljivih
virov
Svetovni dan voda, ki smo ga kot vsako leto praznovali
22. marca, je pomemben tudi za skupino HSE. Njene
hidroenergetske družbe - Dravske elektrarne Maribor, Soške
elektrarne Nova Gorica in Hidroelektrarne na spodnji Savi
- so namreč skupaj največji slovenski proizvajalci električne
energije iz obnovljivih virov. V energetsko bilanco Republike
Slovenije so je v letu 2016 prispevale kar dobrih 70 odstotkov
oziroma 3.849 GWh.
Proizvodnja električne energije v Sloveniji sledi usmeritvam
Evropske unije glede trajnostnega razvoja ter doseganja cilja
25-odstotnega deleža OVE v končni bruto porabi energije do
leta 2020. Trenutno znaša delež OVE v skupni bruto končni
porabi 23,5 odstotka. K temu deležu največ prispeva skupina
HSE z obstoječimi elektrarnami. Proizvodnja električne
energije iz hidroelektrarn skupine HSE je namreč v letu 2016
v energetsko bilanco Slovenije prispevala kar 70 odstotkov
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(3.849 GWh) električne energije od skupaj 5.487 GWh vse
proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.
Ob letošnjem svetovnem dnevu voda so Holding Slovenske
elektrarne, Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne
Nova Gorica organizirali skupno novinarsko konferenco,
na kateri so poudarili, da je skupina HSE največji slovenski
proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov in da
so tudi vsi njeni prihodnji načrti so usmerjeni v ohranjanje
vodilnega mesta na tem področju. V skupini HSE si že od
ustanovitve dalje prizadevamo električno energijo proizvajati
z minimalnimi vplivi na okolje, spoštovati zakonske norme in
določila ter uvajati najboljše tehnologije, ki zagotavljajo čim
manjše vplive na okolje. Seveda pa je možnosti in priložnosti za
razvoj in izkoriščanje hidroenergetskega potenciala slovenskih
rek še veliko in tudi v prihodnjem obdobju bo skupina HSE
osredotočena na izvajanje projektov s področja OVE. Pospešili
bomo postopke umeščanja v prostor za čimprejšnji pričetek
izgradnje HE na srednji Savi in HE na Muri, nadaljevali naložbo
v spodnjo Savo, kjer bo veriga HE kmalu zaključena, ter se
posvetili številnim malim hidroelektrarnam na porečju reke
Drave in Soče, vetrnim elektrarnam ter proizvodnim objektom
za soproizvodnjo toplote in električne energije. Dokončali
bomo tudi izgradnjo mHE Kneža. Vsi ti projekti so namenjeni
varni, zanesljivi, okolju prijazni in konkurenčni proizvodnji
električne energije, ki predstavlja temelj naše vizije prihodnjega
poslovanja.
Poleg novih proizvodnih objektov pa bodo v prihodnjem
obdobju pomembna tudi investicijska vlaganja v zanesljivost
proizvodnje ter rekonstrukcije na obstoječih hidroelektrarnah.
Pri vsem naštetem pa seveda ne gre pozabiti, da se poleg
številnih priložnosti na področju OVE v slovenski energetiki
kažejo tudi ovire, ki jih v skupini HSE bolj ali manj uspešno
premagujejo. Predvsem gre za zaplete pri pridobivanju koncesij

za rabo vode in uskladitvi prostorskih ter drugih aktov,
potrebnih za nemoteno izvajanje projektov OVE. Postopki
umeščanja objektov za proizvodnjo električne energije v prostor
so zahtevni in dolgotrajni, dodaten izziv pa so določila Nature
2000, katere območja zajemajo kar 36 odstotkov površine
Slovenije. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE, je pri tem
dodal: »Kompromisi med energetiko in okoljem so odločilnega
pomena za ekonomsko uspešno izvedbo naložb v obnovljive
vire energije. Na eni strani imamo obstoječe OVE objekte, ki
so uspešno umeščeni v prostor in so tudi najdonosnejši objekti
v skupini HSE ter nam zagotavljajo potencial za financiranje
novih projektov na področju obnovljivih virov energije. Na
drugi strani pa trenutne razmere na trgu električne energije
ne omogočajo rentabilnosti OVE projektov, zato je nadaljnje
delovanje podpornih shem OVE v Republiki Sloveniji ključnega
pomena za njihovo izvedbo.«
V Dravskih elektrarnah Maribor d. o. o. (DEM), ki so v
stoodstotni lasti HSE in ki vsako leto proizvedejo levji delež
električne energije iz OVE v skupini HSE po zelo konkurenčnih
cenah, v okviru opisane strategije razvoja OVE v skupini HSE
izvajajo predvsem aktivnosti na področju malih HE na pritokih
Drave, na področju vetrne energije na obronkih Kozjaka ter
aktivnosti za ohranitev državnega prostorskega načrta za
črpalno hidroelektrarno Kozjak, kakor tudi umestitev HE na
Muri v zahtevnem naravnem okolju. Mag. Viljem Pozeb,
direktor DEM, je poudaril: »Ne samo ob svetovnem dnevu
voda, temveč vsak dan, že skoraj stoletje, Dravske elektrarne
Maribor proizvajamo električno energijo iz obnovljivega vira.
Reka Drava je praktično v celoti energetsko izkoriščena, zato so
naši načrti usmerjeni v preverjanje možnosti za izgradnjo novih
proizvodnih enot; predvsem malih hidroelektrarn na pritokih
reke Drave, hidroelektrarn na reki Muri ter vetrnih elektrarn
na območjih, ki so vetrovno ugodna. V naravo vedno posegamo
odgovorno in temeljito proučimo vse morebitne negativne vplive
novo zgrajenih objektov, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo
nosimo, tako do okolja, kot do ljudi.«
V Soških elektrarnah Nova Gorica d. o. o. (SENG), ki so ravno
tako v stoodstotni lasti HSE, pa si prizadevajo za odgovorno
energetsko izrabo vodnega potenciala Soče in pritokov ob
upoštevanju strogih okoljevarstvenih zahtev. »Le s takim
pristopom, kar je značilno za celotno skupino HSE, lahko
ohranjamo naravno ravnovesje in lepoto enega najslikovitejših
predelov Evrope. Pri izgradnji hidroenergetskih objektov,
z velikim številom malih HE, so upoštevana vsa načela
sonaravnega in trajnostnega razvoja, še posebej zato, ker
nekatere male HE delujejo v izjemno občutljivem okolju TNP
in Nature 2000,« je povedal Marjan Pintar, direktor SENG.
Posledično so njihovi načrti usmerjeni v iskanje sonaravnega
razvoja in večnamenskosti hidroenergetskih objektov – v
navezavi s preskrbo vode, ribogojništvom, rekreativnimi
ali turističnimi površinami, varstvom pred poplavami in
reguliranjem suše.
Na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije
skupina HSE izvaja tudi več odmevnih informativnoizobraževalnih in promocijskih projektov. Družbe skupine HSE
so vključene v projekt Modra energija, namenjen spodbujanju
okolju prijazne rabe električne energije. Najbolj znan OVE
projekt HSE je gotovo izobraževalni projekt za otroke Modri
Jan (www.modri-jan.si), kjer HSE pripravlja poučne vsebine
za tiskane in spletne medije v sodelovanju z vrtci, šolami
in strokovnimi delavci. Razvija pa se tudi projekt Modra
generacija (www.modrageneracija.si), namenjen najstnikom.

Skupina HSE z donacijo podpira
razvoj športne dejavnosti študentov
Predstavniki skupine HSE in Univerze v Mariboru so se
1. junija srečali na krajši slovesnosti, na kateri je generalni
direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Matjaž Marovt v
imenu hčerinske družbe Dravskih elektrarn Maribor rektorju
Univerze v Mariboru, prof. dr. Igorju Tičarju simbolično
predal donacijo, in sicer nepremičnino Brodarskega društva
Sidro in pripadajoče parcele v trajno last in posest.
Brodarsko društvo Sidro, ki združuje ljubitelje jadranja,
veslanja in drugih športnih aktivnosti, je bilo ustanovljeno
leta 1950. Članom društva je skupna ljubezen do narave in
slikovitega okolja Brestrniškega jezera, kjer se v neposredni
bližini Maribora struga reke Drave razširi v akumulacijsko
jezero hidroelektrarne Mariborski otok. Člani društva so
aktivni v tekmovalnem jadranju, na področju rekreativnega
jadranja in veslanja, obnove in vzdrževanja lastnih starodobnih
in novodobnih plovil ter vzdrževanju okolja, narave, kulturne
in tehnične dediščine in ne nazadnje vzgoje mladih športnikov,
katerih večina so prav študentje različnih fakultet Univerze v
Mariboru.
»Donacija utrjuje družbeno odgovorno ravnanje Dravskih
elektrarn Maribor, ki so pomemben člen skupine HSE, ter
kaže spoštljiv odnos do univerzitetnega znanja in znanosti,
ki sta temeljni družbeni vrednoti. Cilj donacije je dodaten
razvoj športne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru in
širše, torej mlade populacije, ki bo na ta način pridobila novo,
kakovostno in aktivno, možnost preživljanja prostega časa«,
je ob predaji poudaril generalni direktor Holdinga Slovenske
elektrarne Matjaž Marovt.
Direktor Dravskih elektrarn Maribor mag. Viljem Pozeb
pa je ob tem povedal, »Dravske elektrarne Maribor skozi
vso, skoraj 70-letno zgodovino, upoštevamo pomen sožitja z
naravo in okoljem. Zavedamo se, da s proizvodnjo energije
posegamo v naravo, zato se trudimo, da tako naravi kot okolju
v najširšem pomenu besede stopamo nasproti. Družba še
posebej podpira organizacije, ki izvajajo aktivnosti in dogodke
ob ali na reki Dravi, saj je prav ta z dejavnostjo družbe
nerazdružljivo povezana. Glede na znan rek »na mladih svet
stoji« pa še posebej radi podpremo aktivnosti, ki so namenjene
mladim, morda nekoč tudi soustvarjalcem naše ali katere
druge dejavnosti v mestu oziroma regiji.«
»Univerza v Mariboru se v okviru projekta Revitalizacije reke
Drave in Mariborskega jezera aktivno vključuje v projekte
ponovne oživitve reke Drave in njenega obrežja. S tem
razlogom smo še posebej veseli donacije hčerinske družbe
HSE Dravskih elektrarn Maribor, ki Univerzi v Mariboru
predajajo v trajno last in posest nepremičnino Brodarskega
društva Sidro in pripadajoče parcele. Tako ustvarjamo pogoje,
da lahko nadaljujemo s svojim poslanstvom v smeri oživljanja
življenja ob in na reki Dravi, obujanja vodnih športov in boljše
izkoriščenosti naravnih potencialov našega mesta«, je ob tem
poudaril rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar.
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Nagovor rektorja UM, prof. dr. Igorja Tičarja; foto: Mediaspeed

Nastop kvarteta Štirje študenti; foto: Mediaspeed

Nagovor generalnega direktorja HSE Matjaža Marovta; foto: Mediaspeed

Nagovor direktorja DEM mag. Viljema Pozeba; foto: Mediaspeed

Svečani podpis pogodbe o predaji donacije; foto: Mediaspeed

Zbrani gostje; foto: Mediaspeed

Projektiranje drugih infrastrukturnih
objektov

šestih nadvozov na G2-101, odsek 0232 Ljubelj – Tržič, v
vrednosti približno 86.000 evrov. Delo je bilo pridobljeno na
javnem razpisu, kjer so bili ekonomsko najugodnejši ponudnik.

V medijih lahko že dnevno spremljamo novice o gospodarski
rasti, zagonu investicij in gospodarskem okrevanju, kar žal
na področju energetike še ne velja. Breme minulih investicij
zmanjšuje investicijski potencial v skupini HSE. Ob hkratnih
nizkih cenah električne energije na trgih je danes tudi težko
upravičiti ekonomsko vzdržnost vlaganj v nove proizvodne
zmogljivosti.

Sodelovali so tudi na javnem razpisu FRISCO1 –
Rekonstrukcija pregrade Vonarje – izdelava projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer so bili ravno tako
ekonomsko najugodnejši ponudnik. Pogodba z naročnikom,
Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo republike
Slovenije za vode, v vrednosti okoli 24.000 evrov, je trenutno v
podpisovanju.

V družbi HSE Invest so tako zelo aktivni pri pridobivanju
posla izven skupine HSE in tudi izven področja energetike.
Tako so že v prejšnjem letu, še posebej intenzivno pa v
začetku tega leta, iskali delo tudi na javnih razpisih za druge
infrastrukturne objekte, kot so projektiranje mostov, nadvozov,
vodnih pregrad itd., kar sicer ni primarna naloga družbe,
vendar so zaposleni usposobljeni tudi za to delo in imajo zanj
bogate reference.
Tako so meseca maja podpisali pogodbo z Ministrstvom za
infrastrukturo, Direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo,
za izdelavo PZI dokumentacije sanacije oziroma rekonstrukcije

V družbi HSE Invest intenzivno sodelujejo na javnih razpisih
za projektiranje infrastrukturnih objektov, bodisi samostojno
bodisi v sodelovanju z drugimi velikimi projektivnimi
biroji. Vsaka investicija se prične s pripravo investicijske in
projektne dokumentacije, kar, poleg kompleksnosti umeščanja
energetskih objektiv v prostor, zahteva svoj čas izdelave.
V družbi HSE Invest so mnenja, da je potrebno delati na
razvoju projektov že danes, da bodo s projekti in pridobljenimi
gradbenimi dovoljenji pripravljeni na nov investicijski cikel.

Nadvoz KR0065, na cesti Ljubelj - Tržič, ki je predmet sanacije; foto: Arhiv HSE Invest
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Pretesarba trase traka 70 P
V Premogovniku Velenje so z namenom zagotavljanja ustrezne
proizvodnje, načrtovane za prihodnja leta, izkoristili prvomajske
praznike za pretesarbo proge trase traka 70 P. Proizvodnja v
Premogovniku, ki je bila v prvem trimesečju zelo dobra, je bila
ključnega pomena, da so lahko za ta čas prekinili proizvodnjo
na odkopu –80/C in med prvomajskimi prazniki pretesarili 56
metrov trase traka 70 P, s čimer so izpolnili zastavljeni cilj.
Pretesarbo so začeli v ponedeljek, 24. aprila, in jo končali

v soboto, 6. maja, torej tri dni pred predvidenim rokom.
Nadaljevali so s pretesarbo, ki je bila načrtovana po vzpostavitvi
funkcionalnosti traka 70 P za potrebe odkopa –80 C in
pripravskih delovišč številke 8 in 9. Pretesarba je potekala
brez večjih težav. V povprečju so dnevno pretesarili 4,8 metra,
celotno pretesarbo v dolžini 56 metrov pa so sklenili v trinajstih
dneh. Tako je bil prvotni plan ponovne vključitve odkopa –80/C
prestavljen s 15. na 9. maj.
Z uspešno pretesarbo so pokazali, da zmorejo v jami hitro
in učinkovito opraviti delo, ki je potrebno za nadaljevanje
delovnega procesa. Pretesarba ni vključevala samo rudarjev
Priprav, pred njo sta imeli veliko dela tudi Jamska strojna
služba in Jamska elektro služba, kajti treba je bilo demontirati
in odstraniti celotno konstrukcijo traka 70 P. Vsi sodelujoči
so odlično izpeljali svoj del nalog, dela so izvedli hitro in
učinkovito. S pretesarbo in vsemi pomožnimi deli so dokazali
tudi, da je sodelovanje med posameznimi obrati dobro in se še
izboljšuje.

Pretesarba trase traka 70 P; foto: Miran Beškovnik

Posodobitev in avtomatizacija
jamskih črpališč v Hrastovcu
Črpanje vode iz jame Škale bo potekalo do konca odkopavanja
v Premogovniku Velenje. Zanesljivo obratovanje črpališč
v Hrastovcu je zelo pomembno za obratovanje jame, saj
imajo stalni dotok vode iz vrtin na k. +85. Vsako minuto
iz vrtin priteče več kot 3 m³ čiste tehnološke vode, kar na
letni ravni znaša več kot 1,5 milijona m³ prečrpane vode.
Zaradi dotrajanosti, predimenzioniranosti in energetske
neučinkovitosti tehnološke opreme v črpališčih je potrebna
njena temeljita rekonstrukcija.
Posodobitev in avtomatizacija črpališč potekata v skladu
z rudarskim projektom Avtomatizacija črpališč odpadne
in čiste vode na k. +120 in k. +85 v jami Škale. Črpališči
sta v svoji več kot 30-letni zgodovini zanesljivo obratovali.
Glede na že opravljene posodobitve pričakujejo, da bodo
lahko v juniju začeli s triizmenskim delom zaposlenih. S
10

posodobitvijo opreme bodo povečali dolgoročno, zanesljivo
in varno obratovanje črpališč. Z avtomatizacijo bodo dosegli
možnost upravljanja obratovanja na daljavo in posledično ne
bo več potrebe po stalni prisotnosti črpalničarja. S filtracijo
trdih delcev iz vode na k. +85 bodo poskrbeli za zanesljivejše
obratovanje črpalk na k. +120, reducirnih postaj in drugih
armatur na omrežju tehnološke in protipožarne vode. Stare
črpalke bodo zamenjali z manjšimi, s čimer bodo povečali
energetsko izkoriščenost črpanja.
Dela so se začela sredi leta 2016 s posodobitvijo zbiralnikov
in cevovodov na k. +85 in so bila do konca leta v večini
končana. Na začetku leta 2017 so dela intenzivno stekla na
k. +120 in bodo trajala skozi celo leto, ko bo avtomatizacija
črpališč končana. Montaža nove opreme poteka postopoma
ob delujočih starih črpalkah, tako da ne pride do prekinitve
pri črpanju čiste in tehnološke vode. Vsaki montaži nove
črpalke sledi njeno poskusno obratovanje, dokler ne zagotovijo
zanesljivega in avtomatiziranega delovanja.

zahtevami sistema kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem.
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje sta tako prvi družbi v
skupini HSE, ki sta uspešno opravili prehod na nova standarda.

V Premogovniku Velenje izkopali
245 milijonov ton premoga
V torek, 30. maja, so v 3., nočni izmeni, v Premogovniku Velenje
izkopali 245-milijonto tono premoga. V pridobivalnem prostoru
premogovnika, ki deluje od leta 1875, bodo do konca odkopavanja
v letu 2054 odkopali še 96 mio ton, medtem ko je odkopnih rezerv
še nekaj več kot 115,5 mio ton (bilančnih pa še približno 147,5 mio
ton).
Stare črpalke bodo zamenjali z novimi, energetsko
učinkovitejšimi; foto: Miran Beškovnik

V Premogovniku Velenje in HTZ
Velenje uspešen prehod na nova
standarda ISO 9001:2015 in ISO
14001:2015
V letu 2015 sta bili s strani ISO organizacije izdani novi verziji
standardov za sisteme vodenja. To sta ISO 9001:2015 – sistem
vodenja kakovosti in ISO 14001:2015 – sistem ravnanja z
okoljem.
Oba standarda sta prinesla kopico novosti. Ključna sprememba
je poenotenje strukture standardov, strnjene v desetih točkah.
Z izdajo novih standardov je bil podan tudi rok za uskladitev
sistemov vodenja z novimi zahtevami in za izvedbo prehodnih
presoj. Vse organizacije morajo prehod izvesti v roku treh let od
izida standarda, to je do septembra 2018.
Skladno s planom aktivnosti sistemov vodenja so v februarju
in marcu v 40 organizacijskih enotah potekale notranje presoje
sistemov vodenja. Presojali so skladno z zahtevami vpeljanih
standardov. Notranjim presojam sta sledila vodstvena pregleda
sistemov vodenja v obeh družbah, katerih rezultat je bil
potrditev dosedanjega delovanja na področjih sistemov vodenja.
Prav tako so bile podane usmeritve in naloge za nadaljnje
izboljševanje sistemov vodenja.
Potrditev pravilnosti delovanja družb z zahtevami novih
standardov je preverjanje skladnosti na zunanji presoji. Zunanjo
presojo v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje je 12. in 13.
aprila 2017 opravila certifikacijska hiša SIQ Ljubljana. Skladno
z zahtevami Energetskega zakona je treba za vse velike družbe
izvesti energetski pregled. Zaradi tega so zunanji presojevalci
v sklopu sistema ravnanja z okoljem preverjali izvedbo
energetskega pregleda, ki ga imajo v obeh družbah izvedenega
skladno z ISO 50001:2011.
Zunanja presoja je potekala po planu presoje z ekipo
presojevalcev SIQ. Presojevalci so ugotovili, da nenehno
izboljšujejo delovanje naših procesov, obvladujejo tveganja
in spremembe skladno s postavljeno politiko in cilji družb.
Ugotovili so, da je poslovanje obeh družb usklajeno z zahtevami
vseh presojanih standardov. V poročilih zunanje presoje so
presojevalci podali nekaj priporočil za izboljšave procesov v
obeh družbah in potrdili ustreznost delovanja družb z novimi

V letu 2017 načrtujejo proizvodnjo premoga v višini 3.300.000 ton,
kar pri napovedani kalorični vrednosti 11,7 GJ/t v energiji znaša
38.607 TJ. Pri izdelavi jamskih prog letos načrtujejo 5.728 metrov
novih prog, 692 metrov pretesarb in 148 metrov sanacij stabilnih
jamskih objektov.
»V prvih petih mesecih smo pridobili 1,6 mio ton premoga.
Kalorična vrednost pridobljenega premoga je znašala 11,9 GJ/
tono,« je povedal vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični
vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek in dodal,
da so imeli januarja in februarja občasno v odkopavanju kar tri
odkope; na ta način so dosegali zelo dobro proizvodnjo (v februarju
celo 400.000 ton). »Od marca pa do danes sta v odkopavanju dva
odkopa, ki dosegata proizvodnjo tudi preko 15.000 ton dnevno,
tako da v dozdajšnjem poteku leta beležimo proizvodnjo nad letnim
načrtom. Tudi preostali del leta bosta v odkopavanju dva odkopa s
podobno proizvodnjo in na ta način ne pričakujemo večjih težav pri
doseganju letošnjega načrta proizvodnje.«
V Premogovniku Velenje vodijo evidenco o količini zalog premoga
od leta 1960 dalje, ko je bila ocena zalog izdelana po »začasnih
navodilih« Komisije za ocenjevanje zalog mineralnih surovin
in je bilo izračunanih okoli 700 milijonov ton »zalog v ležišču«,
kar bi danes imenovali geološke zaloge v nahajališču. Od takrat
pa do danes je omogočena sledljivost količin, ki so se na račun
raziskav nekoliko povečevale in na račun izkoriščanja postopoma
zmanjševale. Vsakih pet let se skladno z rudarsko regulativo izdela
elaborat o zalogah, o količinah preostalih zalog premoga pa vsako
leto poročajo pristojnemu ministrstvu.
Zadnje količine zalog so obdelane v Elaboratu o klasifikaciji in
kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku
Velenje s stanjem na dan 31. 12. 2013, št. el. E/14-IV, Velenje,
2014. V vsakem elaboratu se izračun zalog izdela na osnovi vseh
razpoložljivih raziskovalnih vrtin. Do danes je bilo z različno
dinamiko po časovnih obdobjih in v različne namene čez premoški
sloj izvrtanih že okrog 700 vrtin s površine, s skupno dolžino nad
215 km in okrog 2.450 jamskih vrtin s približno 120 km dolžine,
kar predstavlja zelo dobro osnovo za izračun zalog premoga.
V preteklosti je bila za izračun zalog uporabljena metoda
vzporednih prerezov, z razvojem računalniških orodij pa so prešli
na izračun, ki temelji na digitalnih modelih in je v primerjavi s
predhodnimi metodami bolj natančen.
Za odkopavanje odkopnih zalog premoga imajo v Premogovniku
Velenje izdelane koncepte odkopavanja do leta 2054, iz katerih je
razvidno, na kateri način bo možno odkopati vse odkopne zaloge
premoga.
11

Dravske elektrarne Maribor sodelujejo
v evropskih projektih
V družbi Dravske elektrarne Maribor so že pred leti pričeli z
aktivnostmi na projektih, ki so deloma ali v celoti financirani
iz različnih finančnih mehanizmov Evropske unije. V
preteklosti so nudili podporo in bili aktivni člani v različnih
projektih – iz iniciative »START – Danube region project
fund« so črpali sredstva za pripravo EFLOOD platforme, ki
je med deležniki iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske pripravila
skupna izhodišča pri vzpostavitvi platforme za usklajeno
obvladovanje poplav. V projektu LIVEDRAVA so kot
sofinancer rešitve za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih
se vodnih ptic sodelovali z nevladno organizacijo za varstvo
narave Dopps. V letih 2016 in 2017 so večino aktivnosti
in truda usmerili v projekte, ki jih financira Evropski
regionalni razvojni sklad (ESRR) pod nazivom Interreg
Central Europe, ki za različne razvojne projekte v finančni
perspektivi 2014-2020 namenja kar 246 milijonov EUR. V
program je vključenih devet članic (Slovenija, Avstrija, Češka,
Madžarska, Poljska Slovaška, del Nemčije in del Italije),
pokrivajo štiri tematska področja in deset specifičnih ciljev sofinanciranje za partnerje iz Slovenije je 85-odstotono.
Trenutno aktivno, kot projektni partner, sodelujejo v projektu
Interreg CE-HEAT, kjer z devetimi partnerji iz srednje

CE-HEAT se je predstavil na konferenci CIGRE 2017; foto: Arhiv DEM
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Evrope gradijo model celovitega upravljanja z odpadno
toploto. Upravljanje z omenjeno energijo je v zadnji direktivi
učinkovitega upravljanja z energijami prepoznan kot
pomemben člen na poti v brezogljično družbo. Projekt se
izvaja v časovnem obdobju od junija 2016 do maja 2019. Vanj
so vključeni štirje zaposleni v DEM in mu namenjajo približno
30 odstotkov delovnega časa. Glavni cilji projekta so:
•

Zagotavljanje platforme za analizo in nadzor ter izgradnja
regionalnega GIS katastra odpadne toplote.

•

Zagotavljanje rešitve za pomoč pri upravljanju projektov,
povezanih z odpadno toploto – izdelava odločevalskega
orodja za bodoče financerje omenjenih projektov.

•

Integracija rešitev projekta v lokalne, regionalne in
nacionalne energetske strategije ter širitev idej preko
evropskih meja.

Delo v projektni skupini, kjer je uraden in pogovorni jezik
angleščina, je zanimivo in stimulativno. Vezi, ki se spletajo,
so zelo koristne, prihodnje projektne ideje se rojevajo na
vsakem od srečanj, znanje in izkušnje se delijo med partnerji
– nenazadnje je to tudi ideja evropske komisije: tehnološko
napredna, odprta in za življenje udobna ter stimulativna
Evropa.
Poleg omenjenih projektov sodelujejo še pri pripravi projekta
Damwarm, kjer s kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor
in ARSO pripravljajo projektno prijavo na temo boljšega
izkoristka vode in tveganj iz naslova poplavne ogroženosti iz
porečja rek Drave in Mure. Pri tem v veliki meri izkoriščajo
dobre odnose in vezi, ki sta jih v mnogih letih sodelovanja
spletla sodelavca mag. Igor Čuš in mag. Ladislav Tomšič.

Izmerjen vetrni potencial na nekaterih
lokacijah severne Slovenije ugoden
Razvojni načrt Dravskih elektrarn Maribor temelji na
ohranitvi obstoječe proizvodnje električne energije iz vodnih
virov in povečanju deleža električne energije, pridobljene iz
obnovljivih virov, k čemur družbo ne nazadnje zavezujejo
tudi obveze, ki jih je dala država glede povečanja količine
proizvedene energije iz omenjenih virov. V družbi Dravske
elektrarne Maribor so tako že leta 2009 začeli razmišljati
o energetski izrabi vetra. Po pregledu obstoječih vetrnih
zemljevidov za celotno državo so ugotovili, da le-ti niso dovolj
natančni za ekonomsko–tehnične ocene in preveritve lokacij,
zato so leta 2014 z lastno lasersko napravo začeli izvajati
meritve vetra. Brez vsaj enoletnih meritev na konkretnih
lokacijah ocena vetrnega potenciala namreč ni mogoča. Pred
začetkom izvajanja meritev so o načrtovanih aktivnostih
seznanili lokalno skupnost in pridobili njihovo podporo,
prav tako so pridobili soglasje lastnika za postavitev merilne
naprave na zemljišču, ki je v zasebni lastni.
Meritve vetra, ki so jih izvedli na lokaciji nad Dravogradom –
pobočju Ojstrice, so pokazale ekonomske in tehnične možnosti
potencialne postavitve osmih vetrnih elektrarn, na osnovi
česar so pripravili pobudo za njihovo umeščanje v prostor.
Vzporedno s pripravo tehnične in ekonomske dokumentacije
so kot del okoljske pred-presoje naročili tudi ornitološki
monitoring, ki ga je izvajalo Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Ugotovili so, da so na
omenjeni lokaciji sprejemljive največ tri vetrne elektrarne, kar
bomo v DEM spoštovali in upoštevali.
Projekt potencialne izgradnje Vetrne elektrarne Ojstrica je v

fazi sprejemanja Državnega prostorskega načrta (DPN), kar
pomeni, da sedaj postopek vodi pristojno ministrstvo in ne
Dravske elektrarne Maribor.
Kot je na srečanju s krajani (10. maja 2017) pojasnil direktor
DEM, se bodo v postopku sprejemanja DPN izvedle prostorske
konference, na katerih bodo vse imele zainteresirane javnosti
možnost podati svoja stališča, investitor pa bo dolžan nanje
pripraviti odgovore. Šele po vseh teh korakih se bo odločalo o
sprejemu/zavrnitvi DPN.
V kolikor bi do postavitve vetrnih elektrarn prišlo, bodo to
največ tri vetrne elektrarne, vsaka moči približno 3,3 MW,
torej skupno približno 10 MW moči in 19 do 23 GWh letne
proizvodnje električne energije. Ocenjena investicijska
vrednost celotnega projekta znaša med 11 in 13, 5 milijoni
evrov.
O poteku aktivnosti v zvezi s postavitvijo vetrnih elektrarn
na DEM že od samega začetka redno seznanjajo lokalno
skupnost. Že pred pričetkom projekta so o potencialnih
aktivnostih na redni seji seznanili občinski svet Občine
Dravograd ter prebivalce področja Ojstrica. Gre za ključne
deležnike, ki so projekt takrat tudi podprli. V sredo, 10.
maja 2017, so se predstavniki DEM s krajani naselja Ojstrica
srečali tudi na zboru krajanov. Predstavili so jim najnovejše
informacije o pobudi za sprejem Državnega prostorskega
načrta za potrebe vetrnih elektrarn na območju Košenjaka,
vendar so naleteli na nasprotovanje novoustanovljene civilne
iniciative. Ne glede na to bodo s prakso rednega in korektnega
dialoga z lokalno skupnostjo nadaljevali tudi v prihodnje.

Vetrno polje - fotografija je simbolična; foto: Internet
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Dobrodošli v Termoelektrarni
Šoštanj in na ogledu bloka 6
V Termoelektrarni Šoštanj so vedno odprti za javnost in
z veseljem sprejmejo različne interesne skupine, društva,
podjetja, srednje šole, fakultete, strokovno javnost iz Slovenije
in tujine. Na leto se zvrsti od 30 do 50 organiziranih ogledov
skupin, kar pomeni več kot 1000 obiskovalcev. Vsak prvi
četrtek v mesecu, razen med dopusti, izvedejo tudi dan
odprtih vrat, kjer si lahko obiskovalci brez napovedi ogledajo
proizvodnjo v TEŠ.

upravne stavbe, kjer goste sprejmejo in odpeljejo v dvorano
za predstavitev. V polurni predstavitvi spoznajo zgodovino
družbe, delovanje termoelektrarne ter potek izgradnje bloka
6. Pred njegovim ogledom jih seznanijo z varnostnimi pravili
med gibanjem v območju termoelektrarne. V garderobi
jih opremijo z zaščitno opremo, čelado in odsevnim
brezrokavnikom. Ogled boka 6 zaključijo v slabi uri, a se
seveda tudi prilagodijo zanimanju obiskovalcev.
Termoelektrarno Šoštanj prav vsako leto z obiskom razveselijo
malčki iz vrtca. Zanje je pripravljena preprosta razlaga o
proizvodnji električne energije. Za otroke je zelo zanimiv
ogled makete, kjer njihove očke ne skrivajo začudenja ob tako
natančni izdelavi figur elektrarne. Najmlajši strokovno ekipo
TEŠ vedno znova izzivajo z zelo zanimivimi vprašanji. Sledi
fotografiranje s čeladami na glavi, fotografijo pa prejmejo za
spomin.

Obisk Termoelektrarne Šoštanj se začne pri recepciji

Glede ogleda Termoelektrarne Šoštanj se lahko pozanimate
preko spletne strani http://www.te-sostanj.si/si/vprasajtenas. Oglede izvajajo izobraževalci v TEŠ, s katerimi se
dogovorite glede termina in vsebine ogleda.

Najmlajši obiskovalci med ogledom; foto: Arhiv TEŠ

Najmlajši obiskovalci ped fotografiranjem; foto: Arhiv TEŠ

Mladi obiskovalci bloka 6; foto: Arhiv TEŠ
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Nekdanjemu direktorju SENG
Vladimirju Gabrijelčiču nagrada
za dolgoletno uspešno delo v
slovenskem elektrogospodarstvu
V okviru 13. konference slovenskih elektro energetikov,
ki je potekala med 22. in 24. majem v Mariboru, so
najzaslužnejšim posameznikom podelili strokovna
priznanja, in sicer nagrado za dolgoletno uspešno delo
v elektrogospodarstvu, priznanje za življenjsko delo in
priznanje ambasador CIGRE. Priznanje za dolgoletno
uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu je
prejel Vladimir Gabrijelčič, ki je bil od leta 1974 vse
do upokojitve, konec leta 2014, zaposlen v družbi Soške
elektrarne Nova Gorica (SENG).
Vladimir Gabrijelčič, univerzitetni diplomirani inženir
elektrotehnike, se je v družbi (SENG) zaposlil leta 1974.
Po uspešno opravljenem pripravništvu je svoje prve
poklicne izkušnje pridobival pri projektu izgradnje male
hidroelektrarne Kneške Ravne I, kot vodja projekta
izgradnje. V začetku osemdesetih let je bil pomočnik vodje
projekta in vodja elektro del pri novogradnji HE Solkan.
V drugi polovici osemdesetih let je vodil izgradnjo HE
Zadlaščica, konec devetdesetih pa je kot vodja oddelka
izgradenj vodil tudi izvedbo HE Plave II in HE Doblar II. Po
končani investiciji je prevzel vodenje tehničnega področja. S
1. januarjem 2003 je postal direktor družbe SENG.

Na letošnji konferenci so svoje prispevke predstavili tudi
sodelavci Soških elektrarn Nova Gorica, Primož Bergoč s
kar štirimi referati s področja avtomatike in regulacije.
Primož Bergoč (SENG) je z Rokom Leskovcem (EIMV)
predstavil Obnovo vzbujalnega sistema za zadostitev
zahtevam SONDO na mali HE Log.
Jani Koršič, Primož Bergoč, Miha Leban in Darijo
Markočič (vsi SENG) so predstavili Sanacijo male
hidroelektrarne Podmelec po poplavi.
Razvoj algoritmov turbinskega regulatorja s pomočjo real
time matematičnega modela hidroelektrarne je prispevek
Primoža Bergoča (SENG).
Primož Bergoč (SENG), Dejan Matvoz (EIMV) in Rok
Leskovec (EIMV) so pripravili referat, ki se strokovno
ukvarja s problematiko Preverjanja karakteristike jalove
moči elektrarne med obratovanjem.

V času treh mandatov, ko je bil Gabrijelčič na čelu SENG-a
je zaživel nov investicijski cikel z izvedbo sodobnega centra
vodenja, prav tako sta bili v tem času zgrajeni še MHE
Klavžarica in prva ter zaenkrat edina slovenska črpalna
hidroelektrarna Avče (2009). Pod njegovim vodstvom so
v družbi SENG uspešno uvedli poenoteno vodenje verige
HE na Soči s črpalno HE Avče in malimi HE, za kar je bilo
podjetje nagrajeno tudi s strani pristojnih državnih ustanov.
Vladimir Gabrijelčič bo, kot so zapisali v obrazložitvi,
ostal zaznamovan tudi kot tisti direktor v slovenskem
elektrogospodarstvu, ki je zgradil prvo črpalno
hidroelektrarno v Sloveniji.
Na letošnji konferenci, ki jo organizira Slovensko združenje
elektro energetikov CIGRE-CIRED in je največje strokovno
srečanje slovenskih elektro energetikov, so skupno
predstavili kar 224 referatov z različnih področij, tridnevno
konferenco pa je spremljalo tudi več različnih dogodkov in
strokovnih predstavitev. Prednostne teme letošnje konference
so se nanašale na problematiko in aktualne izzive elektrarn,
daljnovodov, trga z električno energijo, obratovanja in
vodenja elektroenergetskih sistemov, informacijskih
sistemov, okolja, pametnih omrežij, zagotavljanja kakovosti
električne energije in prihodnjega razvoja omrežij.

Vladimir Gabrijelčič je bil direktor družbe SENG kar tri mandate,
in sicer od leta 2003 do leta 2014. Slovensko združenje elektro
energetikov CIGRE-CIRED mu je na letošnji konferenci
podelilo priznanje za dolgoletno uspešno delo v slovenskem
elektrogospodarstvu. Foto: Arhiv SENG
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