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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)
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
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Praznovanje, delo in oddih
Junij je po navadi tisti mesec, ko se že veselimo poletnega oddiha, hkrati pa je to tudi
čas, ko pred odhodom na dopust pogledamo, kaj smo že in česa še nismo naredili ter
kaj nas čaka v nadaljevanju do izteka leta.
Med najbolj izstopajočimi dogodki letošnjega prvega polčasa je zagotovo stoletnica
hidroelektrarne Fala. Z zadovoljstvom in ponosom smo spremljali prireditve v njeno
počastitev. Občutki slavja in zanosa so se prav nalezljivo prelivali od Dravskih
elektrarn Maribor na vse v skupini HSE in zajeli marsikoga tudi zunaj sistema
energetike. Pošta Slovenije je marca izdala priložnostno znamko s sliko Fale, sledili
sta razstava in posvet, vrhunec pa je bila majska slovesnost v muzejsko urejeni stari
strojnici elektrarne. Zgodba o tej najstarejši hidroelektrarni na slovenskem delu Drave
od njenih začetkov, ko so se naši predniki na Štajerskem šele privajali na električno
razsvetljavo, pa do danes, ko prisegamo na obnovljive vire energije, nam govori tudi
o trajni vrednosti zelene energije.
Pogledovanje po velikih dogodkih je samo ena plat našega skupnega delovanja,
druga pa je niz običajnih opravil, ki jim namenjamo svojo dnevno energijo. Če je ne
obnavljamo, lahko tudi ta nekoliko opeša po dolgotrajni izrabi. Najboljša priložnost
za nujno obnovo je zagotovo oddih. Ker smo na pragu sezone poletnih dopustov, naj
spomnim, kakšen je pomen oddiha tako za posameznika kot tudi za skupnost, v kateri
je zaposlen.
Na pasti pretiranega dela brez počitka, ki lahko vodi v izgorelost, opozarjajo celo
znanstvene študije. Navajajo slikovite primerjave: če si prizadevate, da bi dvignili
težko ali celo pretežko breme, vam lahko uspe morda enkrat, večkrat pa ne, ker boste
poškodovali sebe, bremenu pa ne boste kos. Po nasvetu znanstvenikov s primerno
kombinacijo med delom in oddihom lahko dosežemo boljšo fizično in intelektualno
kondicijo za premagovanje bremen. Pogosto nam tudi lastne izkušnje potrjujejo, da
se nam najbolj kreativne ideje in rešitve problemov utrnejo prav med počitkom in
oddihom. Sprožilec za tako imenovani trenutek »aha!« je pogostejši v sproščenem
okolju zunaj delovnega mesta, zato znanstveniki priporočajo, da naj se znebimo
občutka krivde zaradi dopusta, ker nam bo ta prinesel več koristi, kot bi jih imeli, če
bi delali ves čas brez oddiha.
Znanstvenim priporočilom verjamem, zato voščim vsem prijeten in sproščen dopust.
Če pa se vam utrnejo dobre in inovativne ideje, jih nikar prehitro ne odpodite, ker
bodo morda koristne, ko se vrnete z oddiha.

ENERGIJA

je časopis skupine HSE

Izdajatelj:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Glavna in odgovorna urednica:
Lidija Pavlovčič, vodja Službe
za korporativno komuniciranje
skupine HSE

Uredniški odbor:

Lidija Pavlovčič in mag. Petja
Rijavec (HSE), Miha Pečovnik
(HSE Invest), Majna Šilih (DEM),
Martina Pavlin (SENG), Tadeja
Jegrišnik (PV), Natalija Grebenšek
(TEŠ), Ervin Renko (HSE - EDT)

Fotografije na naslovnici:

Stara strojnica hidroelektrarne
Fala; foto: Matjaž Wenzel

Oblikovanje in prelom:
Majna Šilih

Tisk:
HTZ Velenje, I.P., d.o.o.,

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

Naklada:

1.000 izvodov

E-pošta za vprašanja,
predloge in pripombe:
lidija.pavlovcic@hse.si

							
Lidija Pavlovčič
glavna in odgovorna urednica Energije

E-Energija:
www.hse.si
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>> INTERVJU: ANDREJ TUMPEJ, DIREKTOR DEM

OHRANJANJE VISOKEGA NIVOJA ZANESLJIVOSTI OBRATOVANJA
IN ISKANJE NOVIH PROIZVODNIH PRILOŽNOSTI BOSTA KLJUČNA
CILJA PRIHODNJEGA OBDOBJA
Andrej Tumpej, ki družbo Dravske elektrarne Maribor vodi zadnjega dobrega pol leta, se je v njej zaposlil pred
skoraj 27 leti. Na svoji dosedanji poslovni poti je opravljal funkcije na tehničnem področju – od inženirja za elektro
naprave, preko vodje obratovanja HE Zlatoličje, vodje proizvodne enote spodnja Drava in vodje obratovanja Dravskih
elektrarn do tehničnega direktorja družbe, leta 2009 pa za obdobje šestih mesecev že dodatno tudi posle direktorja
družbe. Prepričan je, da so Dravske elektrarne Maribor dobro podjetje, pri čemer gre največja zahvala zavzetosti in
strokovnemu znanju sodelavcev. Verjame, da bodo kot ekipa tudi v prihodnje dosegali zastavljene cilje, med katerimi
je najpomembnejši ostati vodilni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in vitalen del skupine
HSE.

Andrej Tumpej, direktor DEM; foto: Matjaž Wenzel

Letošnje leto je zagotovo zaznamovala pomembna
obletnica – stoletnica obratovanja hidroelektrarne
Fala?
Res se zdi, kot da se letošnje leto vse vrti okrog
hidroelektrarne Fala. V mesecu marcu je dobila svojo
priložnostno poštno znamko, v začetku maja smo ji
posvetili besede na mednarodnem posvetu Komunalna
energetika in zanjo postavili fotografsko in arhivsko
razstavo, konec maja pa smo stoletnico njenega delovanja
obeležili še s slavnostnim dogodkom. In prav je tako,
brez zadržkov lahko namreč rečem, da v Sloveniji v tem
trenutku nimamo objekta, ki bi imel takšno težo, kot jo je
imela hidroelektrarna Fala ob začetku obratovanja – leta
1918, ko je bila največja hidroelektrarna v tem delu Evrope
– srednje alpskem prostoru in je za potrebe Maribora in
okolice proizvedla prve kilovatne ure električne energije ter
nenazadnje tudi danes, ko deluje kot del verige Dravskih
4

elektrarn Maribor njena vloga ni zanemarljiva. Prenovljena in
sodobno opremljena – brez posadke – danes prispeva približno
deset odstotkov v celotno proizvodnjo Dravskih elektrarn
Maribor, v stotih letih obratovanja pa je proizvedla toliko
električne energije, da bi z njo pokrili leto in pol vse slovenske
porabe v sedanjem času. Prepričan sem, da tako letos ne
praznujemo njene zadnje okrogle obletnice.
Omenjena okrogla obletnica pa ni edina, ki se ji
posvečate v letošnjem letu?
V jesenskih mesecih letošnjega leta nas čakata še dve
pomembni obletnici, in sicer bomo obeležili sedemdeset let
delovanja hidroelektrarne Mariborski otok in štirideset let
delovanja naše najmlajše hidroelektrarne, HE Formin. Tudi
naslednje leto v tem pogledu ne bo pusto, saj bo, »Abraham«
slavila največja slovenska hidroelektrarna, HE Zlatoličje.

Hidroelektrarno Formin, kot zadnjo v verigi, čaka
obsežna prenova. Kako potekajo dela in kaj se
načrtuje izvesti?
Prva faza rekonstrukcije oziroma obnove hidroelektrarne
Formin se je že začela. Konec oktobra lani je bila podpisana
pogodba za izgradnjo nadomestnega cestišča čez jez v
Markovcih, ki bo, tudi v času obnove jezu, omogočal nemoten
lokalni promet. Drugače pa iščemo več variant obnove, od
načina, kot so bile obnovljene vse ostale naše hidroelektrarne
– s kompletno novo elektro in strojno opremo – do možnosti,
da na hidroelektrarni Formin ohranimo nekaj težke strojne
opreme, saj je pretok elektrarne s petsto kubičnimi metri na
sekundo že sedaj takšen, da ne dopušča bistvenega dviga –
največ do petsto petdeset kubičnih metrov na sekundo, kar pa
bi omogočila tudi že vgrajena oprema.
Kot rečeno bomo proučili več možnih variant rekonstrukcije
hidroelektrarne Formin, na koncu pa bo, ob maksimalni
energetski izkoriščenosti in ustrezni zanesljivosti
obratovanja, ekonomika odločilni faktor, po katerem se bomo
odločili za najustreznejšo obliko obnove.
Preteklo leto, je bilo kar se hidrologije tiče
sorazmerno zahtevno, kako kaže letos?

kjer bi energijo vetra lahko izkoriščali. Ena teh je Ojstrica nad
Dravogradom, za katero smo v začetku marca prejeli sklep
Vlade Republike Slovenije o pripravi državnega prostorskega
načrta. Če bo postopek tekel s tempom, kot ga predvideva
zakonodaja in brez dodatnih ovir, bi lahko v obdobju štirih
let pričeli z gradnjo do treh vetrnih agregatov na omenjeni
lokaciji.
Ob naštetem sta seveda še vedno aktualna tudi projekta
izgradnje črpalne hidroelektrarne Kozjak in izgradnje malih
hidroelektrarn na pritokih reke Drave. Lani smo prejeli
subvencijo za tri male hidroelektrarne in konec oktobra 2017
začeli z gradnjo prve, tako imenovane mikro hidroelektrarne
Rogoznica na jezu v Markovcih. Verjamem, da bomo tekoče
nadaljevali tudi z izgradnjama ostalih dveh ter drugih, saj
imamo vodna dovoljenja za trinajst malih hidroelektrarn.
Omeniti je potrebno tudi že skoraj desetletje trajajoč, projekt
sanacije in potencialne energetske izrabe reke Mure, v
okviru katerega smo zaradi neljubih zapletov na resornem
ministrstvu ponovno oddali dopolnjeno Okoljsko poročilo.
Iskreno verjamemo, da bo tokrat vsem nosilcem urejanja
prostora omogočen vpogled vanj in posredovanje vprašanj
oziroma pomislekov, saj verjamem, da lahko le na ta način, s
transparentno in argumentirano komunikacijo, pridemo do
zaključka, ki bo sprejemljiv za vse, predvsem pa za naravo.

Lansko leto smo se soočili z eno najnižjih hidrologij v
zadnjem desetletju. Letošnje leto nam je, kar se tega tiče,
bistveno bolj naklonjeno. Hidrologija reke Drave je trenutno
takšna, da smo v prvih petih mesecih izdatno presegli
načrtovano proizvodnjo.

Ob skrbi za obstoječe objekte in projekte v teku pa bodo
neprestano potekala tudi dela na novih virih; nujno je, da si
zagotovimo čim širšo paleto možnosti proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov.

Kakšni so načrti za naslednje kratkoročno obdobje?

Omenili ste nove vire. Kaj konkretneje imate v
mislih?

Načrti zajemajo več področij. V prvi vrsti želimo ohraniti
visok nivo zanesljivosti obratovanja naših proizvodnih
naprav, pri čemer pa bo potrebno optimizirati stroške in
posledično čase zaustavitev. Prepričan sem, da imamo
v družbi znanje in voljo, da tudi v prihodnje sledimo
temu cilju. V sozvočju s tem bomo nadaljevali z že nekaj
let trajajočo obnovo pretočnih polj, kar ne bo le naloga
naslednjega štiriletnega obdobja, ampak bodo aktivnosti na
tem področju potekale dolgoročneje.

Ne gre zanemariti napovedi, ki se vedno bolj kristalizirajo,
da se bo namreč delež porabe električne energije v prihodnje
večal, ne glede ali pa predvsem zaradi učinkovitejše rabe
energije. Smernice kažejo, da bomo v bodoče na osnovi
zavedanja o pomenu učinkovitosti koristili okolju prijaznejše
aparate, kot na primer toplotne črpalke, električne
avtomobile in podobno, ki pa so sami po sebi veliki porabniki
električne energije in prav zaradi tega bo delež le-te v skupni
porabi energije iz leta v leto rastel.

Ne glede na čas bo zagotavljanje zanesljivosti obstoječih
objektov vedno ključno. Prvi korak k temu, da bo tudi
čez štiri leta tako, je zamenjava pomožnih sistemov na
agregatih prve faze, torej na hidroelektrarnah Dravograd,
Vuzenica in Mariborski otok. Čez štiri leta bomo morali
imeti vse pripravljeno za obnovo najmlajše v verigi naših
hidroelektrarn – elektrarne Formin. Rečem lahko, da nas
čakajo štiri intenzivna leta.

Prav v povezavi z navedenim gredo naša srednjeročna
razmišljanja v smeri izgradnje omenjene črpalne
hidroelektrarne Kozjak oziroma drugih na potencialnih
lokacijah Drave, dolgoročnejša razmišljanja in raziskave pa v
smeri še drugih tako imenovanih hranilnikov energije, katerih
cilj je v povečanju fleksibilne proizvodnje zaradi dinamičnega
obratovanja obstoječih enot oziroma odjema – v tem primeru
govorimo o tako imenovanih Li-Ion hranilnikih. Druga
vrsta pa so tako imenovani H2 hranilniki, ki omogočajo, da
viške energije, ki se pojavijo ob proizvodnji, uporabimo za
pridobivanje vodika z elektro-lizatorji, ga skladiščimo in ga kot
energent ali tehnični plin prodamo na trgu.

Drugo področje, ki mu bomo namenjali pozornost in kjer
smo že lani naredili pomemben preskok, je odstranjevanje
sedimentov. Gre za aktivnost, ki bo postala stalnica Dravskih
elektrarn v naslednjih letih, saj bomo prav s tem omogočali
ustrezen energetski potencial naših bazenov in posledično
zanesljivo proizvodnjo ter zagotavljali poplavno varnost.
Za prihodnje obdobje želim izpostaviti še dva projekta, in
sicer izgradnjo sončnih elektrarn na brežinah dovodnih
kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin ter izgradnjo
vetrnih elektrarn, kjer smo v zadnjem obdobju z lastnimi
napravami opravljali – na nekaterih lokacijah še opravljamo –
meritve vetrnega potenciala. Te so pokazale kar nekaj lokacij,

Ob navedenem se pripravljajo tudi študije in pilotni projekti
izrabe virov odvečne toplotne energije ter električne
mobilnosti, kjer bomo z vzpostavljeno infrastrukturo
polnilnih postaj, centra upravljanj, izkušenj iz preteklosti
in napovedi ciljev evropske politike na tem področju, v
sodelovanju s partnerji nadaljevali s širjenjem mreže polnilnih
postaj in dejavnost nadgrajevali z drugimi koristnimi
storitvami za uporabnika.
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Omenili ste tako imenovano e-mobilnost. Nedavno
smo v medijih lahko prebrali, da bomo že leta 2030
imeli možnost na novo registrirati le električne
avtomobile. Je to dejansko izvedljivo v Sloveniji?
Omenjena letnica je cilj, brez katerega se nekatere zadeve ne
bi premaknile. Dvomim sicer, da bo vse potekalo po trenutno
začrtani poti, saj je leto 2030 tako rekoč pred vrati, vendar
kot rečeno, cilj mora biti. Dejstvo je tudi, da se bodo nekatere
stvari dogajale hitro, česar pa iz preteklosti, ko je energetika
slovela kot konservativna panoga, kjer skoraj ni sprememb
oziroma se te dogajajo zelo počasi, na dolgi rok, nismo
vajeni. Sedaj pa je predvsem elektro energetika postala zelo

fleksibilna panoga, kjer se včasih že sprašujemo, ali vemo, kaj
se bo dogajalo jutri. Naglo se spreminjajo tudi vloge nekaterih
akterjev v sistemu, prihajajo vedno nove storitve, ki si jih
nedaleč nazaj niti zamišljati nismo mogli. Napovedovanje
za čas čez desetletje je nehvaležno, spremljati je potrebno
dogajanje in slediti le-temu oziroma še bolje biti tudi kje
prvi. Verjamem, da bomo kot družba in kot skupina tudi v
prihodnje prepoznavali priložnosti oziroma jih ustvarjali,
da na slovenskem in širšem energetske zemljevidu ohranimo
mesto, ki nam pripada.

Hidroelektrarna Fala - najstarejša slovenska velika, še delujoča hidroelektrarna; foto: Matjaž Wenzel
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Intervjuvala: Majna Šilih

Dravske elektrarne Maribor so v letošnjem letu, ko najstarejša
slovenska velika, še delujoča hidroelektrarna praznuje sto let
obratovanja, pripravile več dogodkov, s katerimi so na različne
načine proslavili pomembno obletnico.

Hidroelektrarna Fala prejela svojo poštno
znamko
Dravske elektrarne Maribor so 22. marca 2018 – simbolično
ob svetovnem dnevu voda – v sodelovanju s Pošto Slovenije,
Filatelistično zvezo Slovenije in Filatelističnim društvom
Maribor pripravile krajši kulturni dogodek ob izidu
priložnostne poštne znamke. Šlo je za prvega v nizu dogodkov,
ki jih je v letošnjem letu, ko najstarejša slovenska velika, še
delujoča hidroelektrarna – hidroelektrarna Fala – praznuje
stoto obletnico delovanja, pripravlja družba Dravske elektrarne
Maribor.
»Veseli nas, da je Pošta Slovenije prepoznala pomen obletnice
hidroelektrarne in se odločila, da jo z izdajo priložnostne
poštne znamke tudi v filatelističnem smislu zapiše v
zgodovino. Brez skromnosti lahko rečemo, da v slovenskem

»Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da skupina HSE
proizvede več kot dve tretjini vse električne energije iz
obnovljivih virov v Sloveniji. Pomen Dravskih elektrarn
Maribor potrjuje tudi njihov 32-odstotni delež proizvodnje
električne energije v skupini HSE. Znanje in dolgoletne
izkušnje, ki so skoncentrirane v Dravskih elektrarnah
Maribor, pripomorejo k temu, da lahko tudi po stotih letih
od izgradnje hidroelektrarne Fala praznujemo takšne
okrogle obletnice na še vedno vitalni elektrarni,« je povedal
Matjaž Marovt, generalni direktor HSE. Poudaril je, da
usmeritev v obnovljive vire ostaja ena glavnih prioritet te
največje slovenske energetske skupine: »Pri novogradnjah
smo prvenstveno usmerjeni v izrabo vodnega potenciala v
Sloveniji, ki ga je še možno izrabiti v energetske namene.
V skupini HSE se zavedamo, da je prav voda tisti naravni
vir, kjer Slovenija najlažje poveča delež obnovljivih virov v
proizvodnji električne energije.«
Prireditev je potekala v prostorih tako imenovane »stare
stikalnice«. Ta danes skupaj z ostalimi prostori predstavlja
muzejski del hidroelektrarne, ki je bil z odlokom Vlade
Republike Slovenije leta 2008 razglašen za kulturni
spomenik državnega pomena. Ohranjeni in restavrirani
del hidroelektrarne letno obišče približno pet tisoč
obiskovalcev, v družbi Dravske elektrarne Maribor, ki

Zbrani gostje na dogodku ob izidu znamke in povezovalec programa - igralec Jure Ivanušič; foto: Mediaspeed
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>> FOTOREPORTAŽA: DOGODKI OB STOTI OBLETNICI HIDROELEKTRARNE FALA

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Z
VEČ DOGODKI OBELEŽILE STO LET
OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE
FALA

elektroenergetskem prostoru nimamo objekta, ki bi bil
primerljiv s hidroelektrarno Fala; tako pred sto leti, ko je
začela obratovati in proizvedla prve kilovatne ure električne
energije ter s tem omogočila elektrifikacijo in industrijski
razvoj bližnjih mest, kot tudi danes, ko prenovljena in redno
vzdrževana ter brez posadke predstavlja pomemben člen
osmih hidroelektrarn na reki Dravi. Dravske elektrarne
Maribor pa so v okviru skupine HSE nepogrešljiv člen pri
zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno
energijo iz obnovljivih virov«, je poudaril Andrej Tumpej,
direktor Dravskih elektrarn Maribor.

upravlja z muzejem, pa verjamejo, da bo v prihodnje zanimanje
za ogled še večje. V mesecu maju so namreč v muzeju postavili
prvih pet od načrtovanih petnajstih eksponatov, ki na zanimiv
in poučen način omogočajo obiskovalcem videti in preizkusiti
načine pridobivanja električne energije. S postavitvijo
eksponatov, ki omogočajo preizkuse pretvarjanja različnih
drugih oblik v elektriko, želijo v družbi slediti sodobnim
smernicam muzejske dejavnosti in z interaktivnimi pristopi
dodatno obogatiti vsebino muzeja.
Upoštevanje kulturno zgodovinskih smernic, ki jih narekuje
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ter sledenje
sodobnim prikaznim možnostim, pa je botrovalo tudi
ustanovitvi Sveta muzeja hidroelektrarne Fala, katerega člani
– predstavniki družbe Dravske elektrarne Maribor, lokalne
skupnosti, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Maribor in Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije – so se prvič sestali 19. marca 2018 ter začrtali
prihodnji program dela in razvoja Muzeja hidroelektrarne Fala.

Strokovni in kulturni dogodek posvečen
praznovanju stote obletnice obratovanja
HE Fala
Dravske elektrarne Maribor so 8. maja 2018 v sodelovanju s
partnerji pripravile dva dogodka, vezana na praznovanje stote
obletnice delovanja najstarejše slovenske velike, še delujoče
hidroelektrarne – hidroelektrarne Fala.
Pod okriljem Laboratorija za energetiko - Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru in ob podpori Dravskih elektrarn Maribor
je v prostorih Univerze v Mariboru, potekal prvi dan 27.
mednarodnega posvetovanja Komunalna energetika – oskrba
z energijo z naslovom »Reka Drava - 100 let zelene energije«, ki
je bil v celoti posvečen razpravi o pomenu hidroelektrarne Fala
ter proizvodnji električne energije na reki Dravi v slovenskem
in širšem regionalnem prostoru. Sogovorniki na okrogli mizi,
ki je sledila referatom, so vsak s svojega zornega kota predstavili
pomen Fale in ostalih delujočih hidroelektrarn v preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti - mag. Klemen Potisek, državni
sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, dr. Matjaž Eberlinc,
izvršni direktor proizvodnje v Holdingu Slovenske elektrarne,
Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, Vili
Vindiš, pomočnik direktorja Dravskih elektrarn Maribor,
Darko Kuča, Vodja HE Varaždin, Jurij Lep, župan Občine
Selnica ob Dravi, in Uroš Rozman iz Regionalne razvojne

Otvoritev fotografsko-arhivske razstave v UKM; foto: Arhiv UKM
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agencije za Koroško so se strinjali, da bo imela proizvodnja
električne energije iz obnovljivih virov v prihodnosti še
večji pomen, hkrati pa bo reka Drava še uspešneje sobivala z
okoljem.
Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje v Holdingu
Slovenske elektrarne je povedal, da »v skupini HSE skrbimo za
vzdrževanje vseh proizvodnih enot s ciljem varne in zanesljive
proizvodnje električne energije. To dokazuje tudi visok in
častitljiv jubilej hidroelektrarne Fala. Hidroelektrarne in med
njimi tudi najstarejša Fala v družbi Dravske elektrarne Maribor
skupaj prispevajo 50 odstotkov vse proizvedene električne
energije v skupini HSE in so pomembne pri zagotavljanja
fleksibilnosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema,
upoštevajoč čedalje večjo razpršenost proizvodnje«.
Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, je ob
tem poudaril, da »družba že sedaj proizvede približno četrtino
potrebne električne energije, v prihodnosti, ob uresničitvi
zastavljenih načrtov in ob podpori deležnikov pa se bo odstotek
še zviševal. Prispevek hidroelektrarne Fala tudi po sto letih
delovanja ni zanemarljiv – posodobljena in redno vzdrževana
danes v proizvodno bilanco Dravskih elektrarn prispeva
približno deset odstotkov.«
Posvet Komunalna energetika je sicer trajal tri dni, posebej velja
izpostaviti še študentski sklop, v okviru katerega so študenti
predstavili svoje članke oziroma referate. Dravske elektrarne
Maribor so tri med njimi nagradile s finančno donacijo.
Popoldan pa je direktor Dravskih elektrarn Maribor, skupaj z
dr. Zdenko Petermanec, ravnateljico Univerzitetne knjižnice
Maribor, in Primožem Premzlom, direktorjem Umetniškega
kabineta ter enim od pripravljavcev razstave v prostorih
Univerzitetne knjižnice Maribor, otvoril še fotografsko in
arhivsko razstavo. Ta prikazuje čas izgradnje in vse ostale
pomembne dogodke, ki so se zgodili v stoletju obratovanja
hidroelektrarne Fala.
Dr. Zdenka Petermanec je ob tem povedala, da se
»Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja knjižnica
Univerze v Mariboru, druga arhivska knjižnica v državi in
domoznanska knjižnica za mesto Maribor in širšo regijo z
otvoritvijo razstave vključuje v praznovanje častitljive obletnice
hidroelektrarne Fala. S tem dokazuje, da se z aktualizacijo
dogodkov na podlagi bogatega fonda povezuje z okoljem in
tudi tako izpolnjuje svoje poslanstvo. Hkrati pa je razstava
primer dobrega povezovanja kulturnih ustanov v mestu in
dokaz dobrega sodelovanja med Univerzo v Mariboru in
elektrogospodarstvom v regiji.«

Dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica UKM in soavtorici razstave
dr. Vlasta Stavbar in mag. Nina Gostenčnik; foto: Arhiv UKM

Sto let hidroelektrarne Fala - osrednji
dogodek
V prodorih tako imenovane stare strojnice so se 22. maja
2018 zbrali najvišji predstavniki države; predsednik
Vlade Republike Slovenije, minister za infrastrukturo,
predstavniki elektroenergetskih družb, družb skupine HSE,
lokalnih skupnosti in drugi povabljeni ter proslavili stoto
obletnico delovanja najstarejše slovenske velike, še delujoče
hidroelektrarne – hidroelektrarne Fala.
Reka Drava, na kateri danes domuje osem hidroelektrarn,
s katerimi upravlja družba Dravske elektrarne Maribor, ki
zagotavljajo dobro četrtino potrebne električne energije v
Sloveniji, je bila nekoč drugačna – hitra in deroča reka, na
kateri se je v 13. stoletju razmahnilo splavarstvo, ki se je
obdržalo skoraj do sredine 20. stoletja, natančneje do aprila
1941, ko ga je prekinil začetek druge svetovne vojne. A še med
obema vojnama je reka predstavljala pomembno splavarsko
transportno pot skozi Podravje v Podonavje in naprej proti
Črnemu morju.
28. septembra 1912 je bila izdana odločba o koncesiji na
ime projektantskega podjetja Albert Buss v Gradcu v lasti
Karla Scherbauma in tovarne strojev v Leobersdorfu pri
Dunaju in leta 1913, ko je v zgodbo vstopil pravni naslednik
koncesionarjev, družba Steiermärkische ElektrizitätGesellschaft (krajše StEG) iz Gradca, se je pričelo z gradnjo.
Zaradi prej omenjenega pomena splavarstva na reki Dravi je
bilo graditeljem s koncesijsko pogodbo naloženo, da mora
elektrarna omogočati prehajanje splavov, zato je bila zgrajena
tako imenovana splavnica, ob njej pa še ribja steza. Dokler
je bila hidroelektrarna Fala edina elektrarna na Dravi, je od
pomladi do zgodnje jeseni po reki peljalo dnevno tudi do
dvajset splavov s po 90 do 100 kubičnimi metri lesa.
Gradnja takšnega objekta je bila velikanski tehničen podvig,
zato so projektiranje in vodenje gradnje prevzela švicarska
podjetja, ki so imela z gradnjo hidroelektrarn takrat največ
izkušenj. Potrebni kapital si je graditelj – družba StEG –
priskrbel pri švicarskih bankah, pa tudi vgrajena oprema je
bila večinoma proizvedena v Švici.
Po omenjenem začetku gradnje leta 1913 se je le-ta v začetku
leta 1915 zaradi vojne ustavila, a se je že jeseni istega leta
nadaljevala, saj so se pojavile za vojno proizvodnjo velike
potrebe po elektriki v Tovarni dušika v Rušah. V gradnjo pa so
bili vključeni vojni ujetniki iz Rusije in Italije.
6. maja 1918 so tako začeli obratovati prvi trije agregati, 9. maja
četrti in 23. maja še peti agregat. Elektrarna, ki je bila prvotno
zasnovana z zamislijo, da bo z električno energijo napajala
omrežje industrijskega bazena Srednje Štajerske s središčem
Gradcem, a so prvotne načrte prekrižali razpad avstro-ogrske
države in nove državne meje, je tako malo pred koncem
prve svetovne vojne proizvedla prve kilovatne ure električne
energije na reki Dravi in začrtala pot vsem naslednjim. Leta
1925 je začel delovati šesti agregat in leta 1931 še sedmi agregat.
V obdobju med obema svetovnima vojnama je imela
hidroelektrarna Fala velik narodnogospodarski pomen,
saj je pospešila industrializacijo Maribora z okolico,
njeno oskrbovanje z elektriko pa je segalo še naprej, vse
do Prekmurja in Hrvaškega Zagorja. Tudi med drugo
svetovno vojno je hidroelektrarna redno obratovala in je bila
skupaj z zgrajenim omrežjem ter velenjsko in trboveljsko
termoelektrarno zaplenjena in vključena v podjetje EVSÜD, ki

so ga ustanovile okupacijske oblasti, s sedežem v Mariboru.
Po osvoboditvi je bila hidroelektrarna nacionalizirana in
vključena v nastajajoči elektroenergetski sistem Slovenije, ki se
je oblikoval z izgradnjo 110-kilovoltnega omrežja. V kasnejših
letih se je znašla v različnih podjetniških oblikah – kot del
združene gospodarske družbe, kot samostojna gospodarska
družba – leta 1961 pa je sledila ponovna združitev v Dravske
elektrarna Maribor, v okviru katerih deluje tudi danes.
Leta 1974 se je začela vgradnja osmega agregata v prvo
pretočno polje, ki je začel obratovati tri leta kasneje. Leta 1986
pa se je začela obnova elektrarne in gradnja nove strojnice ter
postopki za vgraditev devetega in deseta agregata v splavnici
in ribji stezi. Leta 1990 so bili iz obratovanja izločeni agregati
ena do tri, leto kasneje pa še štiri in pet. Istega leta sta začela
obratovati agregata devet in deset.
Po opustitvi aktivne proizvodnje v stari strojnici in prenehanju
delovanja najstarejših agregatov so razmere ponudile možnost
za drugačno rabo. Dravske elektrarne Maribor so se takrat
odločile v historičnem delu predstaviti zgodovino objekta in
urediti muzejsko-predstavitveni prostor. Prenova je omogočila
ohranitev in predstavitev enega slovenskih najpomembnejših
spomenikov arhitekturne dediščine 20. stoletja.
Že leta 1986 je bila tako hidroelektrarna Fala zaradi
tehničnih in arhitekturnih kvalitet razglašena za tehnični
spomenik lokalnega pomena, leta 2008 pa je bila z odlokom
Vlade Republike Slovenije razglašena za kulturni spomenik
državnega pomena.
Danes najstarejša hidroelektrarna na slovenskem delu
reke Drave deluje s tremi agregati, po prenovi kot ena
najsodobnejših v državi, brez posadke, in letno proizvede
približno 260 GWh električne energije. V vsej svoji zgodovini
pa je proizvedla skoraj 19.400 GWh oziroma je s svojo
proizvodnjo zadovoljila približno leto in pol vse slovenske
porabe električne energije v sedanjem času.
Predsednik Vlade Republike Slovenije v odstopu dr. Miro
Cerar je na dogodku povedal: »Danes se nam vsem zdi
samoumevno, da lahko uživamo nemoteno oskrbo z elektriko.
Pa vendarle mineva komaj nekaj več kot 130 let od takrat, ko
je v Sloveniji posvetila prva žarnica in smo začeli vzpostavljati
korenine današnje slovenske energetike. Prav elektrarna Fala je
ena izmed prvih oziroma najstarejših slovenskih elektrarn. Ob
prebiranju o hidroelektrarni Fala se mi je v spomin še posebej
vtisnila zanimivost o njeni gradnji, ki je skoraj v celoti potekala
v času vihre prve svetovne vojne. Gradnja v tako zahtevnih časih
je dokaz, kako pomembna je bila električna energija že v tistih
časih. Danes je zanesljivost oskrbe z električno energijo ključen
pogoj za izvajanje storitev, ki omogočajo delovanje in življenje
sodobne družbe. Brez elektrike sodobno življenje praktično
ni več mogoče. In HE Fala še danes igra pomembno vlogo v
energetski zgodbi te regije. 100 letnica delovanja je posebno
priznanje vsem, ki so bili v njej zaposleni in so s svojim znanjem
in predanostjo skrbeli za njeno nemoteno delovanje in prenašanje
znanja na bodoče generacije. Nenazadnje pa je HE Fala zaradi
svoje zgodovinske vrednosti tudi pomemben informativen in
izobraževalen objekt. Zato me še posebej veseli, da je bil Muzej
elektrarne Fala razglašen za kulturni spomenik državnega
pomena. Vodenje po muzeju so prevzeli vaši upokojeni zaposleni,
ki čutijo v tem svoje poslanstvo, predanost in pripadnost podjetju
ter celotni energetiki. Za ta njihova dejanja se jim na tem mestu
še posebej zahvaljujem. Vsem skupaj pa ob koncu izražam iskrene
čestitke, HE Fala pa želim uspešnih nadaljnjih 100 let delovanja.«
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Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Matjaž
Marovt: »Odločitev o gradnji HE Fala pred stotimi leti
je bila pogumno in daljnovidno dejanje naših prednikov.
Drznili so si zgraditi elektrarno v času, ko so se ljudje komaj
privajali na električno žarnico in razsvetljavo. Ravnanje
naših prednikov pri odločanju je dober zgled za današnji čas.
Zdaj porabimo več električne energije, kot je proizvedemo v
domačih elektrarnah, hkrati pa si ne upamo sprejeti odločitve
za nove elektrarne, na katere bi bili ponosni naši dediči še čez
sto let, tako kot smo danes mi na HE Fala.«
Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi je povedal, da
»smo kot lokalna ponosni na zgodovinska dejstva, saj je
izgradnja elektrarne močno vplivala na razvoj naših krajev.
Brez nje bi vsekakor počasneje napredovali in oblikovali našo
občino. Veliko ljudi se je priselilo zaradi možnosti zaposlitve,

gradile so se tovarne in stanovanja, tako da si je marsikdo v
teh krajih uredil stalno bivališče in si ustvaril družino. Zato
je prav, da Občina Selnica ob Dravi 23. maj obeležuje kot
svoj praznik. Ta dan se vedno spomnimo na leto 1918, ko
je v naših krajih zagorela prva žarnica, ki se je napajala z
električno energijo, proizvedeno v hidroelektrarni Fala.«
Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor
je poudaril, da »v Sloveniji v tem trenutku nimamo
proizvodnega objekta, ki bi imel takšno težo, kot jo je imela
hidroelektrarna Fala ob začetku svojega obratovanja in
jo ima še danes, saj v skupno bilanco proizvedene energije
družbe še vedno prispeva približno deset odstotkov,« ter
dodal, da je prepričan, »da danes ne praznujemo njene
zadnje okrogle obletnice«.

Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi, Andrej Tumpej, direktor DEM, dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS v odstopu, Matjaž Marovt,
generalni direktor HSE in dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo na osrednji prireditvi; foto: Mediaspeed

Marko Vezovišek, režiser predstave in Jure Ivanušič, igralec; foto:
Mediaspeed
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Nastopila je tudi Raiven; foto: Mediaspeed

Povabljeni gostje na osrednji prireditvi; foto: Mediaspeed

Matjaž Marovt, generalni direktor HSE, in Andrej Tumpej, direktor
DEM na pogostitvi ob osrednjem dogodku; foto: Mediaspeed

Mag. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE z gosti osrednjega
dogodka; foto: Mediaspeed

Hidroelektrarna Fala - za naslednjih sto let; foto: Matjaž Wenzel
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>> ZGODILO SE JE

Iz naših družb

Strateška konferenca skupine
HSE: korak naprej k dobremu
razvojnemu načrtu
Konec marca 2018 je v Ljubljani potekala enodnevna
strateška konferenca skupine HSE, katere glavni namen je
bil nadgraditi razvojni načrt družbe in skupine HSE 20162020. Na konferenci, ki so se je udeležili ključni predstavniki

krovne in odvisnih družb, so analizirali priložnosti in
nevarnosti, ki jih pred skupino HSE postavlja poslovno
okolje, večji del konference, ki je tokrat prvič potekala v obliki
delavnic, pa je bil namenjen opredelitvi ključnih strateških
usmeritev in iskanju odgovorov, kako jih konkretno udejanjiti.
Po zaključku konference se je strokovna ekipa lotila priprave
vsebinskih povzetkov ter ustreznih merljivih ciljev in
časovnice njihove izvedbe, kar bo podrobno dorečeno v sami
fazi izdelave razvojnega načrta.

Strateška konferenca je letos prvič potekala v obliki delavnic; foto: PR HSE

Korak za korakom do novega razvojnega načrta skupine HSE; foto: PR HSE
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Mag. Stojanu Nikoliću nov mandat
finančnega direktorja HSE
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE)
je na 40. redni seji 13. aprila 2018 mag. Stojanu Nikoliću,
katerega dosedanje delo in rezultate je ocenil kot uspešne,
podaljšal mandat za naslednje štiriletno obdobje. Drugi
mandat na mestu finančnega direktorja HSE Nikolić nastopi 1.
oktobra 2018.
Mag. Stojan Nikolić je bil na mesto finančnega direktorja,
člana poslovodstva HSE, imenovan znotraj zakonskega
dovoljenega obdobja pred iztekom prvega štiriletnega
mandata, ki ga je nastopil 1. oktobra 2014, skladno z veljavno
zakonodajo, Aktom o ustanovitvi in ob dodatnem upoštevanju
Politike raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe HSE
d. o. o. ter priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja
družb s kapitalsko naložbo države. Imenovan je bil na osnovi
predloga kadrovske komisije nadzornega sveta HSE, njegovo
imenovanje pa so soglasno podprli vsi člani nadzornega sveta
družbe: »Mag. Stojan Nikolić je s svojimi rezultati v celoti
upravičil naša pričakovanja,« pravi Milan Perović, predsednik

nadzornega sveta HSE. S ponovnim imenovanjem Nikolića
na mesto finančnega direktorja je zadovoljen tudi generalni
direktor HSE Matjaž Marovt: »Pred HSE so številni izzivi
in priložnosti, ki sva jih s Stojanom Nikolićem zastavila v
preteklem obdobju. Njegovo ponovno imenovanje družbi
zagotavlja kontinuiteto, stabilnost in zagotovilo, da se bodo
zastavljeni cilji realizirali v načrtovanem obsegu in na že
preverjen, utečen način.«
Nikolić, ki tako jeseni nastopi nov mandat finančnega
direktorja in člana poslovodstva največje slovenske energetske
družbe, pa je ob ponovnem imenovanju povedal, da bo
poslovodstvo HSE nadaljevalo številne že začete aktivnosti
na področju reorganizacije skupine HSE in njene poslovnofinančne stabilnosti. »HSE je v zadnjih letih v izjemno
zahtevnih tržnih razmerah posloval dobro, povečeval obseg
trgovanja z električno energijo in, kar je najpomembneje,
optimiral poslovanje na ravni celotne skupine kot tudi njeno
zadolženost: slednjo od začetka mojega prvega mandata za
skoraj 300 milijonov evrov. V prvem mandatu sem, če uporabim
športni žargon, imel za cilj predvsem obdržati HSE v igri,
obenem pa smo uspeli iz skupine HSE narediti tudi pravo ekipo.
V drugem mandatu pa bo potrebno delati predvsem na tem, da
ta ekipa začne zmagovati,« je povedal.

Mag. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE, z novim štiriletnim mandatom; foto: Arhiv HSE
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Energetski prehod Slovenije v
nizkoogljično družbo
Podpredsednik evropske komisije za energetsko unijo Maroš
Šefčovič, ministra dr. Peter Gašperšič in Zdravko Počivalšek
so na konferenci o izzivih energetike, gospodarstva in
družbe pri energetskem prehodu v nizkoogljično družbo 26.
aprila 2018 nagovorili predstavnike vodilnih energetskih in
gospodarskih podjetij, ljubljanske univerze in raziskovalnih
institucij. Konferenco sta organizirali ministrstvi za
infrastrukturo (MZI) in za gospodarstvo (MGRT) v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije.
Evropski komisar Šefčovič je izpostavil zaveze pariškega
podnebnega sporazuma in cilje, ki jih za dosego zavez morajo
izpolniti države članice EU. V dialogu z mladimi raziskovalci,
ki razvijajo moderne baterijske sisteme, je kot izziv zanje
navedel potrebo po tako imenovanih zelenih baterijah za
električna vozila, primernih tudi za reciklažo po izrabi. Ker
bo na evropskih cestah čedalje več električnih vozil, razvoj
baterijskih sistemov in materialov za baterije spodbuja tudi
evropska komisija prek razpisov v višini 200 milijonov evrov.

Udeleženci konference med razpravo; foto: Arhiv HSE
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V Sloveniji moramo izkoristiti za učinkovita vlaganja v
obnovljive vire naravne danosti, ki jih imamo, in vodni
potencial je danost, ki omogoča najučinkovitejšo pot za
doseganje okoljskih ciljev v naslednjih letih. Imamo še do dveh
teravatnih ur letno realno izkoristljivega potenciala za vlaganja
v velike in male hidroelektrarne, je na okrogli mizi povedal
generalni direktor HSE Matjaž Marovt, za kar je potrebno
prioritetno urediti stimulativno okolje za investitorje in doseči
splošni družbeni konsenz glede energetskih projektov z vsemi
deležniki. V razpravi o nizkoogljični proizvodnji in sistemsko
učinkoviti rabi energije je poudaril, da je potrebno v smislu
pričakovanih vse večjih potreb po hranilnikih električne
energije redefinirati vlogo črpalnih hidroelektrarn.
Udeleženci konference so na podpredsednika evropske
komisije za energetsko unijo Maroša Šefčoviča naslovili
pet pobud, med njimi tudi o vseevropskem spodbujanju
učinkovitejšega umeščanja v prostor za energetsko
infrastrukturo in OVE, ki so ključni za doseganje ciljev
nizkoogljične družbe.

Sodelavci in sodelavke HSE s
fotografijami okrasili hodnike
poslovne stavbe na Koprski ulici v
Ljubljani
HSE je med zaposlenimi razpisal foto natečaj z naslovom To
je energija. Natečaj je potekal od novembra 2017 do januarja
2018. Med več kot sto poslanimi fotografijami je neodvisna
zunanja fotografinja izbrala 47 najboljših, v glavni izbor
pa se je uvrstilo 16 fotografij – te so največje in spremljajo
obiskovalce HSE po stopnišču navzgor. Fotografinja Tina
Ramujkić ga je utemeljila takole: »Ideja, ki me je vodila h
glavnemu izboru, je bila primarno barva, ker v nas vzbudi
energijo moči in strasti. Sekundarno so na izbor vplivali
svetloba, brez katere ni življenja, ni fotografije, raznoliki
vzorci, ki nas zapeljejo v domišljijo ter tehnična kakovost , ki je
potrebna za razstavo. Fotografije so polne življenja, emocionalno
in estetsko nabite, tehnično dovršene, kompozicijsko
izpopolnjene in kar je najpomembnejše mimo njih ne moremo
brez, da bi jih pogledali.«
Izbrane fotografije od konca aprila dalje krasijo hodnike
prvega in drugega nadstropja poslovne stavbe, v kateri je sedež
HSE. Poslovni partnerji in ostali gostje, ki se bodo oglasili na
Koprski 92 v Ljubljani, so vabljeni k ogledu.

Najboljše fotografije, ki krasijo stopnišče poslovne stavbe HSE;
foto: Arhiv HSE

Izbor fotografij za hodnike; foto: Arhiv HSE
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Zaposleni v HSE izvolili nov Svet
delavcev
V Holdingu Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) so 15. maja
2018 potekale redne volitve v svet delavcev družbe. Vanj so
bili za mandatno obdobje štirih let imenovani Boštjan Jančar,
Vanja Živanič Jovanović, Petja Rijavec, Matej Kovač, Blanka
Povh, Peter Bedenik in Damjan Lipušček.
Redne volitve v svete delavcev odvisnih družb skupine HSE
bodo potekale v prihodnjih letih, in sicer v SENG in DEM leta
2019, v TEŠ in PV leta 2020 in v HSE Invest leta 2021.

Matjaž Marovt, generalni direktor
HSE, na konferenci EURELECTRIC
2018: »Hidroelektrarne bodo tudi
v prihodnje ključne na področju
shranjevanja energija«
V ljubljanskem Cankarjevem domu je 4. in 5. junija 2018
potekala letna konferenca Eurelectric, evropskega sektorskega
združenja z več kot tridesetimi članicami. Osrednje teme
letošnje konference – Slovenija jo je gostila prvič – z naslovom
Watt's Next? New Players, Products and Peers so obravnavale
vpliv novih akterjev in produktov na prihodnost sektorja
električne energije v Evropi in širše v svetu. Odpirala je
vprašanja, kakšni so potenciali vedno večje uporabe digitalnih
platform za energetiko, kako in katere cilje s področja
trajnostnega razvoja si zastaviti in kako jih realizirati,
kako hitro bo nizkoogljična tranzicija v sektorju električne
energije pospešila dekarbonizacijo ostalih sektorjev, zlasti v
prometu, ter kako bodo energetske družbe spodbudile aktivno
vključenost uporabnikov in krepile odnose z njimi. Velik
pomen so organizatorji v programu namenili inovacijam in
novim poslovnim modelom, ki so neizogibni v času korenitih
sprememb, s katerimi se sektor sooča.
Konference, ki je štela okoli 460 delegatov, so se udeležili
tudi predstavniki HSE. Matjaž Marovt, generalni direktor
družbe, je v ponedeljek, 4. junija 2018 kot govorec nastopil
na panelu z naslovom Thermal and Pumped Storage
Solutions, the Unknown and Undervalued Flexibility

Sogovorniki na konferenci; foto: Arhiv HSE
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Diamonds. V razpravi, v kateri so sodelovali še predstavniki
podjetij Siemens Gamesa, Verbund, SmartEn in Sonnen, je
spregovoril o prednostih in izzivih črpalnih hidroelektrarn.
Črpalne hidroelektrarne po njegovih besedah ostajajo
ključne na področju shranjevanja električne energije. Gre
za zrelo, preverjeno, fleksibilno in stroškovno učinkovito
tehnologijo z velikimi nameščenimi kapacitetami ter visokimi
stopnjami učinkovitosti, hitro odzivnostjo in skoraj ničelnim
onesnaževanjem okolja. Eden glavnih izzivov, s katerim
se spopadajo družbe v Evropi, ki nameravajo graditi nove
črpalne hidroelektrarne, pa je trenutno njihova ekonomska
upravičenost. »Tudi v skupini HSE imamo načrte na področju
črpalnih elektrarn in shranjevanja električne energije nasploh,«
dodaja Marovt, ki verjame, da se bodo dileme glede ustreznih
poslovnih modelov razrešile ter skupini HSE omogočile
izvesti načrte na tem področju. Izzive oz. priložnosti pa
predstavlja tudi hiter razvoj baterij, a ne kot tekmec, temveč
komplementarna tehnologija črpalnim elektrarnam.
V torek, 5. junija, pa je imel generalni direktor HSE pozdravni
nagovor pred odhodom udeležencev konference na obisk
hidroelektrarne Brežice. Prisotnim je predstavil osnovne
podatke o slovenskem hidroenergetskem sektorju ter cilje
Slovenije na področju dekarbonizacije družbe. »Verjamem,
da je najboljši način, da naša država do leta 2030 doseže
ambiciozni cilj 47,4-odstotonega deleža obnovljivih virov
energije v končni porabi električne energije, gradnja novih
velikih hidroelektrarn. Tudi projekcije kažejo, da bi lahko imeli
do leta 2030 skupno 1.303 MW nameščenih zmogljivosti na
področju hidroproizvodnje,« je poudaril in dodal, da ima vodna
energija v Sloveniji pomembno vlogo pri energetski tranziciji.
Za izboljšanje konkurenčnosti hidroelektrarn ne le v Sloveniji,
temveč širše v Evropi, pa po njegovem mnenju potrebujemo
stabilno regulatorno okolje, strinjanje in naklonjenost širše
javnosti glede prednosti in večfunkcionalnosti projektov
področja hidroenergetike za družbo ter usklajenost med cilji
na področju obnovljivih virov energije in na področju okolja.
»Trdno verjamem, da je pred proizvodnjo električne energije iz
vodnih virov svetla prihodnost,« je za konec povedal Matjaž
Marovt, generalni direktor HSE. »Med vsemi obnovljivimi viri
energije ima ravno ta najpomembnejšo vlogo, saj je zanesljiva,
učinkovita, ozračju in okolju prijazna, poleg tega pa zagotavlja
zanesljivost oskrbe in je ključnega pomena za stabilnost
elektroenergetskega sistema.«

Z vodikovo tehnologijo do hranilnika
energije
Sandi Ritlop iz HSE Investa je na letošnji strokovni konferenci
Energetika in okolje 16. maja v Ljubljani v okviru strateških
izzivov, ki so povezani z obnovljivimi viri in hranilniki
energije, predstavil idejno zasnovo projekta o shranjevanju
energije s pomočjo vodikove tehnologije. Kot je dejal, so prav
hranilniki energije danes v ospredju razvojnih trendov tudi
zato, ker sta sonce in veter zelo nepredvidljiva obnovljiva vira
energije, vodik kot gorivo prihodnosti pa »si še išče pot in svojo
uporabno vrednost na področju energetike in transporta«.
Namen projekta Vodikova tehnologija in shranjevalnik
energije, ki ga razvijajo v skupini HSE in ki bi lahko imel
multiplikativne učinke, je, kako kar najbolj učinkovito
izkoristiti razpoložljive obnovljive vire. Za proizvodnjo vodika
z elektrolizo je tako možno postaviti sončno elektrarno na
brežine derivacijskih kanalov HE Zlatoličje in HE Formin ter
koristno porabiti energijo, ki se sicer izgubi zaradi prelivanja.
Trendi kažejo, da je bilo zaradi razmer na trgu v zadnjih

letih vsako leto več prelivanja, zato tudi ideja, kako v takih
trenutkih to presežno energijo akumulirati. Vodik, ki bi ga
pridobili iz vodnih viškov ali sončne elektrarne, bi lahko
prodali na trgu, lahko pa bi ga kar tam, kjer smo ga pridobili,
uporabili za proizvodnjo električne energije v času, ko bi jo
potrebovali in bi dosegala višjo ceno. S proizvodnjo električne
energije z gorilnimi celicami bi pridobili tudi možnost
ponujanja sistemskih storitev, tako terciarne negativne
regulacije ali proizvodnje na zahtevo (»on-demand«).
Predstavljena zasnova projekta, za katerega bi morali
izdelati študije izvedljivosti s tehničnega, tehnološkega in
ekonomskega vidika in morda privabiti celo partnerja, je med
elektroenergetskimi strokovnjaki s fakultet, inštitutov in
podjetij zbudila precej zanimanja. Priznani profesor
dr. Peter Novak pa je javno pohvalil HSE, »da se je lotil
problema prelivanja vode«.

Sandi Ritlop je energetskim strokovnjakom predstavil idejno zasnovo projekta o pridobivanju vodika iz vodnih viškov; foto: Arhiv HSE
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V Premogovniku Velenje investirajo
v visoko tehnološko opremo
Premogovnik Velenje nadaljuje z investiranjem v visoko
tehnološko opremo za podzemno odkopavanje premoga in s
tem izboljšuje obratovalno zanesljivost. Investirajo predvsem
v stroje in naprave, ki jih potrebujejo za opravljanje osnovne
dejavnosti, to je podzemno pridobivanje debelih slojev
premoga.
V marcu 2018 je potekala montaža novega odkopa CD3G,
ki je pomemben za doseganje letne proizvodnje premoga.
Posebnost odkopne opreme sta nov odkopni verižni in
smerni verižni transporter, poimenovan JOY 11, ter vgradnja
prve serije hidravličnega odkopnega podporja, razvitega in
izdelanega v Premogovniku Velenje.
Z lastnim inženirskim znanjem in predvsem na podlagi
dolgoletnih izkušenj s podzemnim pridobivanjem premoga
so v Premogovniku Velenje skonstruirali in izdelali lastno
hidravlično odkopno podporje za odkopavanje debelih
slojev premoga s širokočelno metodo. Prejeli so certifikat

Odkop CD3G; foto: Arhiv PV

18

za ustreznost opreme, ki jim ga je podelil akreditirani
laboratorij Evropske unije za preverjanje in podeljevanje
tovrstnih certifikatov poljski inštitut Komag. Zdajšnjo rešitev
konstrukcije sekcije so v Premogovniku Velenje in njegovih
hčerinskih družbah razvijali kar nekaj let. Pri tem so bila
uporabljena znanja in izkušnje njihovih rudarskih, strojnih
in elektroinženirjev ter rudarjev v jami, ki so skozi svoje
vsakodnevno delo sporočali, kakšna rešitev bi bila zanje
najboljša.
Na odkopu CD3G so vgradili devet kompletov novega
hidravličnega odkopnega podporja. Poudariti je treba, da
je Velenjska odkopna metoda posebnost v svetu, saj se z
izvajanjem te metode premog s stropa pridobiva oz. toči
neposredno v čelni verižni transporter. Glede na metodo
odkopavanja so ustrezno priredili hidravlično odkopno
podporje. Tako sta nosilni stojki vpeti v ščit podporja in
ne v stropnik, kot je to pri večini hidravličnega odkopnega
podporja, ki se uporablja drugje po svetu.
Seveda se s tem posodabljanje za izboljšanje obratovalne
zanesljivosti v Premogovniku Velenje ne končuje. Imajo
še kar nekaj projektov, na katerih intenzivno delajo.
Navajajo zgolj nekaj najpomembnejših, ki bodo v prihodnje
pomembno vplivali na obratovalno zanesljivost, to so:
optimizacija transporta in logistike, nova jamska črpalna
postaja, postrojenje za napajanje čelskega delovišča s
hidravličnim medijem v sklopu energetskega vlaka.

Srečanje projektnih partnerjev
mednarodnega raziskovalnega
projekta ROCD
Na začetku marca 2018 je Premogovnik Velenje gostil
projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju raziskovalnorazvojnega projekta ROCD, povezanega s problematiko
premogovega prahu v premogovnikih. Ta tematika bo
obravnavana s petimi integriranimi delovnimi paketi s
strani interdisciplinarnega konzorcija desetih institucij iz
petih evropskih držav. Glavni cilj raziskave je razvijanje
novih naprav za spremljanje in zatiranje prahu, posledično
pa v čim večji možni meri zmanjšanje zaprašenosti ozračja v
premogovnikih.
Projekt ROCD združuje multidisciplinarno ekipo iz
desetih institucij v petih evropskih državah, vključno z
univerzo (UNEXE) iz Velike Britanije, tremi poljskimi
rudarskimi ustanovami (GIG, KOMAG, EMAG), neodvisnim
nemškim rudarsko-tehnološkim podjetjem (DMT), tremi
premogovniškimi podjetji – JSWSA in PGG iz Poljske in
PV, Univerzitetno kliniko Freiburg (UKLFR) in Španskim
nacionalnim raziskovalnim svetom (CSIC). Začetek projekta
ROCD je bil v juliju 2017. Projekt je trileten in se konča v juliju
2020.
Razviti in preizkušeni bodo novi sistemi za nižanje
koncentracij lebdečega prahu, ki jih bo mogoče potrditi
skladno z direktivo ATEX in bodo optimizirani za vse frakcije
prahu, predvsem najmanjših, za uporabo v veliko širšem
obsegu različnih scenarijev zaprašenosti in preventivnih
ukrepov za zmanjšanje zaprašenosti v premogovnikih.

Osnovna ideja je globalno razširjanje razvitih protokolov in
modulov za usposabljanje ter proizvodnja novih naprav za
spremljanje in zatiranje premogovega prahu doma in po svetu.
ROCD je eden izmed štirih projektov, ki v Premogovniku
Velenje tečejo v okviru raziskovalnega sklada RFSC. Projekt
je široko zastavljen, izvajajo ga na različnih področjih, zato je
vanj vključenih veliko strokovnjakov iz Premogovnika Velenje.
Glede na fazo projekta se vanj vključujejo različni strokovnjaki
s področij rudarstva, geologije, strojništva, elektrotehnike in
informatike. Glavna naloga projektne skupine ROCD PV je
v okviru tretjega delovnega paketa, katerega naloga je razvoj
avtomatiziranega sistema prh na odkopih, ob upoštevanju
narave in koncentracij prahu, iz katerih bodo razviti algoritmi
in računalniško vodeni sistemi za uravnavanje sistema vodnih
prh (vodne zavese). Različne simulacije in in-situ testi bodo
izvedeni s pripadajočimi predhodno izvedenimi meritvami in
analizami. Optimizacija in testiranje avtomatiziranih sistemov
se bosta izvajala v različnih situacijah in lokacijah v jami
Premogovnika Velenje in poljskih premogovnikih. Ta delovni
paket aktivnosti se začne z intenzivnejšim delom v drugi
polovici leta 2019.
Projekt ROCD sofinancira Razvojni sklad za raziskave v
premogovništvu in jeklarstvo pri Evropski komisiji (RFCS) v
vrednosti 2,2 milijona EUR, z deležem za PV 168.000 EUR. Pri
projektih v večini sodelujejo z raziskovalno-razvojnim delom,
ki ga opravljajo njihovi strokovnjaki in zaposleni. V projekte
primarno vključujejo material in opremo, ki ju v vsakem
primeru potrebujejo v PV. Na takšen način se trudijo doseči
maksimalno dodano vrednost projekta, ki ni samo finančna.
Pomemben je tudi dejanski razvoj, ki ima lahko velike
finančne in predvsem varnostne učinke.

Srečanje partnerjev ROCD; foto: Arhiv PV
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Premogovniška družba RGP je
v sklopu zapiralnih del Rudnika
Trbovlje-Hrastnik pristopila k
likvidaciji jaška Dol in opuščenih
priključnih objektov

Glede na to, da je treba objekte jaška Dol ohraniti v tej
meri, da bodo služili za naravno prezračevanje Zveznega
obzorja, so pristopili k sanaciji. Odstranjevanje dotrajane
opreme poteka od zgoraj navzdol z uporabo treh manjših
vitlov oziroma vrvi. Odpadni material s pomočjo vitla
na električni pogon dvigujejo iz jaška. V območju
transportnega oddelka sproti z napredovanjem del v
globino jaška v betonsko oblogo pritrjujejo klinasto lestev
z varovalnim sistemom.

Jašek Dol je bil zgrajen leta 1958 kot glavni izvozni jašek
za jamo Dol. Uporabljali so ga za vstop zaposlenih,
dostavo materiala in opreme v jamo, služil je tudi za
vstopni zračni tok za prezračevanje. Objekt je v slabem
stanju, jašek je neprehoden. Zaradi ohranitve povezovalne
proge in zračenja Zveznega obzorja, kjer se nahajajo
vrtine s kakovostno pitno vodo, ga je treba stabilizirati in
ohraniti. Družba RGP, ki si je z izdelavo novega Zračilnega
jaška NOP II pridobila bogate izkušnje, je tako na razpisu
uspešno pridobila to zahtevno sanacijo.

Iz jaška bodo ob končanju del odstranili lesene dele
podestov, ki se nahajajo na tridesetih mestih, leseno lestev
v pohodnih oddelkih ter 20 jeklenih profilov tipa NPU.
Ocenjena količina materiala znaša 10 m 3 lesa, 450 m 2
mreže in 7 m 3 železa. Ker je to slepi jašek, ves material
transportirajo po podkopnem rovu Dol dolžine 80 metrov.
Vsa dela izvajajo v nemetanskem območju, vendar morajo
pred vstopom v objekte z elektronskim inštrumentom
preveriti prisotnost plinov. Z deli bodo predvideno končali
v juliju.

Jašek Dol je slepi jašek in je izdelan od kote 403,5 do
kote 252,4 metra nadmorske višine, kar predstavlja 151,1
metra vertikale. Jaškovna cev je razdeljena na dva neenaka
dela, in sicer pohodnega in transportnega. Svetli profil
jaška znaša 13,5 m2. Opremo v jašku danes predstavljajo
pohodni oddelek iz smrekovega lesa in zarjaveli profili
jeklenih podestov, ki statično niso več stabilni. Celotni
pohodni oddelek je v slabem stanju, zato ga je treba
odstraniti in nadomestiti z novo vertikalno lestvijo.

Dela, ki jih izvajajo pri izvedbi teh sanacijskih del v
vertikalnem jašku globine 151 metrov, so zaradi proste
globine in preperelih podestov izredno nevarna. Močno
korodirana je tudi jeklena nosilna konstrukcija oddelka za
prehod moštva. Zapiralna dela RTH potekajo postopoma
že od leta 2001, zato sanacija jaška Dol predstavlja samo
posamezni segment zapiralnih del, ki jih opravlja družba
RGP.

Likvidacija jaška Dol in opuščenih priključnih objektov; foto: Arhiv PV
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Prvi redni remont šestega bloka TEŠ
V ponedeljek, 7. maja 2018, se je začel prvi redni remont
bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Trajal bo slaba dva
meseca, predvidoma do 2. julija 2018. V tem času bodo
opravljena glavna večja dela na bloku, za varno in
zanesljivo oskrbo z električno in toplotno energijo pa bo v
tem času skrbel blok 4 TEŠ.
Šesti blok TEŠ je bil zaradi načrtovanih garancijskih del
iz omrežja izključen že nekaj dni pred začetkom remonta,
natančneje 1. maja 2018. V času med 5. in 7. majem 2018
je bil znova kratkotrajno dan v obratovanje zaradi izvedbe
predremontnih testov, ki so pogoj za določitev nadaljnjih
aktivnosti v času remonta. Od 7. maja 2018 dalje, ko je
blok 6 za dva meseca izključen iz omrežja, pa bodo v
okviru rednega remonta opravljena večja remontna dela in

še preostala garancijska popravila. Zaradi najsodobnejše
opreme in dovršene tehnologije je naslednji redni letni
remont šestega bloka načrtovan šele leta 2022, torej čez
štiri leta, medtem ko so bili pri starih blokih TEŠ remonti
na tri leta.
Šesti blok TEŠ letno proizvede približno tretjino
električne energije v celotni slovenski proizvodnji. Od
začetka poskusnega obratovanja, t. j. od 19. junija 2015, je
proizvedel 9.700 GWh električne energije, v letošnjem letu
več kot 1.000 GWh. Najvišjo dnevno proizvodnjo v višini
12,6 GWh je blok 6 dosegel 13. junija 2017, povprečna
dnevna proizvodnja v prvih treh letošnjih mesecih pa je
bila 9 GWh in je skladna z načrtovano.
Podrobnosti o remontu šestega bloka in ekološki
posodobitvi petega bloka, ki že poteka, bodo predstavljene
na novinarski konferenci v začetku julija.

Pospešen potek del v okviru remonta bloka 6 TEŠ; foto: Janez Jelenko
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ČHE Avče - steber prehoda
slovenske družbe v nizkoogljično
družbo
V strojnici črpalne hidroelektrarne Avče so predstavili
najbolje prodajan električni avtomobil na svetu. Družba
SENG upravlja kar 27 hidroenergetskih objektov med
njimi je tudi zaenkrat edina črpalna elektrarna v Sloveniji,
to je ČHE Avče, ki je začela obratovati leta 2010. Ideja
za črpalno hidroelektrarno je nastala predvsem zaradi
neugodne strukture električne energije in želje po
skladiščenju le-te za obdobja, ko so potrebe po električni
energiji največje. S svojo napredno tehnologijo – je
med prvimi reverzibilnimi črpalnimi elektrarnami s
spremenljivo hitrostjo vrtenja v črpalnem režimu v Evropi,
pa prinaša ČHE Avče tudi vrsto drugih pridobitev, kot
so sistemske rezerve, regulacija napetosti, kompenzacija
jalove energije, in tako izboljšuje obratovanje
elektroenergetskega sistema. S svojim delovanjem pa ČHE
omogoča tudi bolj ekonomično izrabo vodnega vira.
Osnovna dejavnost družbe SENG je proizvodnja obnovljive
energije iz vodnega vira. Vodno energijo uvrščamo med
obnovljive vire, saj je voda, ki teče skozi hidroelektrarno,
del obnovljivega vodnega cikla. Čista je v tem smislu, da
njena pretvorba v električno energijo ne onesnažuje okolja
in tako skrbi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
saj zamenjuje ostale načine pridobivanja energije.
Tudi ČHE Avče proizvaja čisto, obnovljivo električno
energijo, hkrati pa jo lahko še skladišči za obdobja, ko
so potrebe po električni energiji največje. Prav zaradi teh
dejstev lahko ČHE Avče razumemo kot enega ključnih
elektroenergetskih objektov v Sloveniji oziroma stebrov
prehoda slovenske družbe v nizkoogljično družbo. V
prihodnosti, ko se bo število električnih avtomobilov
na slovenskih cestah občutno povečalo in bo potrebno
zagotavljati zadovoljivo sistemsko moč in dovolj električne
energije, bodo prav tovrstne elektrarne lahko zagotovile
dovolj obnovljive električne energije za povečano število
porabnikov.

Potencial ČHE Avče z vidika elektro
mobilnosti
Preobrazba v nizkoogljično oziroma brezogljično družbo
namreč ne bo mogoča brez sistemskih rezerv električne
energije, ki jih bo možno hitro in učinkovito vključiti
v omrežje. Zato je ključnega pomena celoten sistem
Soških elektrarn, katerega sestavni del je tudi ČHE Avče.
Vsa proizvedena energija Soških elektrarn je namreč
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brezogljična, ČHE Avče pa je pomemben hranilnik
obnovljive energije iz vodnega kroga.
Električna mobilnost povezuje prometni in energetski
sektor. Postavlja jima nove izzive, na katere bo možno
odgovoriti le s hitrim odzivanjem na spremembe na trgu
energije. Vključevanje novih, aktivnih odjemnikov bo
zahtevalo večanje deleža obnovljivih virov energije, in
posledično stabilizacijo celotnega sistema.
Kolikšen je potencial črpalne hidroelektrarne Avče za
množično elektrifikacijo prometa v Sloveniji odkriva
dejstvo, da je v polnem akumulacijskem jezeru shranjeno
2,52 GW (14 ur x 180 MW) energije. To je toliko energije,
kot jo je možno shraniti v baterije 63.000 Nissan Leafov
(63.000 x 40 kWh).

2030 naj bi na slovenskih cestah vozilo
170.000 električnih avtomobilov
V povprečju Slovenci s svojimi avtomobili na dan
prevozimo 45 km. Če vzamemo za referenčno bruto
porabo električnega avtomobila vrednost 21,6 kWh/100
km (upoštevane 22-odstotne izgube pri polnjenju in
sedemodstotne izgube v prenosnem omrežju), potrebuje
povprečni slovenski voznik za vožnjo z električnim
avtomobilom bruto 9,72 kWh električne energije na
dan. To pomeni, da bo potrebno leta 2030 za vožnjo 45
kilometrov 170.000 električnih avtomobilov po slovenskih
cestah, 1,652 GWh električne energije na dan. Toliko
električne energije proizvede ČHE Avče, pri obratovanju
s polno močjo (180 MW) v nekaj več kot devetih urah.
Za dnevno oskrbo z električno energijo vseh predvidenih
električnih avtomobilov v Sloveniji za leto 2030, sta torej
dovolj že dve tretjini vode v akumulacijskem jezeru črpalne
hidroelektrarne na Kanalskem Vrhu.
Električna energija proizvedena v ČHE Avče je brezogljična
in omogoča vzpostavitev celostne vrednostne verige
brezogljične individualne motorne mobilnosti v Sloveniji.
In če je na izhodišču te vrednostne verige energije reka
Soče, je na drugem koncu električni avtomobil, ki ob vožnji
po slovenskih cestah z obnovljivo in brezogljično energijo
reke pripomore, da bo Soča tudi v bodoče krasna, bistra hči
planin.

Gorazd Leban, vodja vzdrževanja na SENG je novinarjem predstavil delovanje in pomen črpalne hidroelektrarne Avče; foto: Arhiv SENG

Akumulacijsko jezero na Kanalskem Vrhu je velik hranilnik obnovljive električne energije; foto: Arhiv SENG
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