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Energija iz narave za človeka in naravo. Že več kot 100 let.
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UVODNIK

Vsebina

Med preteklostjo in prihodnostjo
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Leto, ki se počasi izteka, so v prvi vrsti zaznamovale obletnice nekaterih naših hidroelektrarn; sto let
že obratuje hidroelektrarna Fala, sedemdeset let hidroelektrarna Mariborski otok in štirideset let naša
najmlajša – hidroelektrarna Formin. Vseh osem hidroelektrarn, s katerimi upravljamo, pa je do sedaj v
omrežje oddalo skoraj 140.000 GWh električne energije, s čimer bi v današnjem času zadostili porabo
vseh slovenskih gospodinjstev za obdobje 43 let. Številke, ki nas upravičeno navdajajo s ponosom, a
tudi z zavezo, da zastavljenim ciljem in razvoju sledimo tudi v prihodnje. In verjamem, da bomo, saj
sodelavci ob tem, da dnevno skrbijo za zanesljivo obratovanje obstoječih proizvodnih enot, neprestano
razvijajo izboljšave in delajo na projektih izrabe še neizkoriščenih obnovljivih virov.
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70 let HE Mariborski otok in
40 let HE Formin

Proizvodnja električne
energije od aprila do
septembra 2018

Leto je zaznamovala tudi nadpovprečna hidrologija prve polovice in podpovprečna druge, a kot kaže,
bo zaključeno uspešno, kar pomeni, da bomo plan dosegli oziroma ga celo nekoliko presegli.
Leto si bomo zapomnili tudi po intenzivnih pogajanjih za določitev vsebine novih Podjetniških
kolektivnih pogodb družb skupine HSE, ki bodo, kot kaže, zaključena do konca tega leta. Ne moremo
tudi mimo napovedanih visokih vod, ki so grozile v času Krompirjevih počitnic – napovedi se k sreči
niso uresničile v takšnih razsežnostih kot smo jim bili priča pred šestimi leti. Je pa vetrolom na avstrijski
strani povzročil druge nevšečnosti, po Dravi so začele potovati velike količine plavja – sodelavci so
delali cel mesec, štiriindvajset ur na dan, da so odstranili vso nanešeno plavje. Ponovno smo dokazali,
da znamo v izrednih situacijah stopiti skupaj in slediti skupnemu cilju. Verjamem, da bomo enako
storili v vsaki podobni situaciji. Želim pa, da bi se našega poslanstva zavedali vsak dan in stopili skupaj
tudi ob »normalnih« okoliščinah ter si tudi na ta način naredili službeni vsakdan prijetnejši in znosnejši.
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Športno društvo DEM
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Šport in prosti čas

Ob vseh ostalih manjših in večjih projektih tega leta, ki so predstavljeni v nadaljevanju, pa ne morem
mimo še ene zadeve, ki se je dogajala v letošnjem letu – volitev, tako državno zborskih, kot lokalnih. V
času tega pisanja še ne vemo, kdo bo naslednja štiri leta vodil mesto, kjer je sedež naše družbe, le upamo
lahko, da nam bo uspelo korektno sobivati, in da bo razumel sodoben način upravljanja gospodarskih
družb. Naj pa ob tem vseeno dodam, da Drava še vedno teče skozi Maribor in vedno bo; a tekla bo tudi
skozi dvajset ostalih občin in kot smo se trudili do sedaj, se bomo tudi v prihodnje; namreč, da sredstva,
ki so na razpolago pravično razporedimo med vse obdravske občine, njihova društva, organizacije in
prepoznane dogodke.
Poslovne napovedi za leto 2019 so dobre, dodajmo jim še ščepec dobre volje in verjamem, da bo leto
uspešno.
Srečno in srčno 2019!

MAJNA ŠILIH, glavna in odgovorna urednica
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70 let hidroelektrarne Mariborski
otok in 40 let hidroelektrarne
Formin - osrednji dogodek
MAJNA ŠILIH, vodja službe komuniciranja
V dvorani upravne stavbe družbe Dravske elektrarne Maribor so se 2. oktobra 2018 zbrali ministrica za infrastrukturo,
poslanci, predstavniki lokalnih skupnosti, vidni predstavniki slovenskega elektroenergetskega sektorja, bivši in sedanji
zaposleni družbe in svečano proslavili dve okrogli obletnici – 70 let delovanja hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let
delovanja hidroelektrarne Formin.
Predlog za izgradnjo hidroelektrarne
pri Mariborskem otoku se je na seji
mariborskega občinskega sveta prvič
obravnaval že leta 1909, a ni dobil podpore.
Slabo desetletje kasneje je bila dograjena
hidroelektrarna Fala, nato pa se do
začetka druge svetovne vojne na tem delu
reke Drave v energetskem smislu ni nič
dogajalo. Poleti 1941 je okupator zadolžil
družbo AEW, da prične s pripravami za
izgradnjo hidroelektrarne Mariborski
otok. Z gradnjo so začeli jeseni 1942 in po
prvotnem načrtu naj bi prvi agregat začel
obratovati že leta 1944. Zaradi vojne pa
dela niso potekala po načrtu in ob koncu
druge svetovne vojne je bilo dokončanih
le trideset odstotkov gradbenih del.
Šele v začetku leta 1946 se je z gradnjo
intenzivneje nadaljevalo, a že isto poletje je
visoka voda graditeljem povzročala velike
težave. Ob še nekaterih drugih težavah je
hidroelektrarna Mariborski otok s prvim
agregatom začela obratovati 5. septembra
1948 - šlo za prvo hidroelektrarno zgrajeno
v obdobju tako imenovanega Petletnega
načrta oziroma prvo, ki je bila zgrajena v
povojni Jugoslaviji. Drugi agregat je pričel
obratovati leta 1953, tretji pa leta 1960.
V okviru tako imenovane prve faze
prenove gornje dravskih elektrarn je bila
med letoma 1994 in 2000 prenovljena
tudi hidroelektrarna Mariborski otok,
ki tako danes deluje z močjo na pragu
60 MW in letno proizvede približno 270
GWh električne energije; v celotnem
obdobju delovanja pa je proizvedla skoraj
17.000 GWh električne energije, s čimer
bi v današnjem času pokrila porabo vseh
slovenskih gospodinjstev za dobrih pet let.
Z gradnjo hidroelektrarne Formin naj bi po
prvotnih načrtih začeli takoj po dograditvi

hidroelektrarne Zlatoličje, torej leta 1969, a
sprejem dokončne odločitve ni bil sprejet.
Z mrtve točke je slednje premaknilo šele
dejstvo, da so Hrvati leta 1971 začeli graditi
hidroelektrarno Varaždin, ki je s pričetkom
obratovanja leta 1974 znatno porušila režim
obratovanja v verigi dravskih elektrarn.
Odbor za urejanje vprašanj posebnega
pomena na področju elektrogospodarstva
Slovenije je leta 1973 sprejel program
elektroenergetskih objektov s Socialistični
republiki Sloveniji, ki jih je treba zgraditi
in leta 1975 se je pričelo z gradnjo. A tudi
tukaj ni šlo brez zapletov in težav, ki pa so
bila k sreči premagana in naša »najmlajša«
je s prvim agregatom začela obratovati 2.
februarja 1978, drugi agregat pa je bil na
omrežje priključen 27. oktobra istega leta.
Hidroelektrarna Formin je bila že v osnovi
zgrajena z namenom, da bo daljinsko vodena
iz Centra vodenja, kar se je tudi uresničilo,
in sicer 1. avgusta 1991.
Hidroelektrarna je v času svojega
obratovanja sicer doživela nekaj delnih
prenov ter med vsemi elektrarnami na
slovenskem delu reke Drave utrpela tudi
največ škode ob katastrofalnih poplavah
leta 2012, a osnovna vitalna oprema je
ostala do danes – torej je edina od osmih
hidroelektrarn s katerimi upravljajo Dravske
elektrarne Maribor, ki še ni bila deležna
temeljite prenove. Projekti za le-to se sicer
že pripravljajo in načrtuje se, da se bo
obnova pričela nekje v sredini naslednjega
desetletja.
Najnižje ležeča hidroelektrarna na
slovenskem delu reke Drave deluje z močjo
na pragu 116 MW in letno proizvede
približno 550 GWh električne energije, s
čimer je druga po količini proizvodnje med
hidroelektrarnami naše družbe; v celotnem

obdobju delovanja pa je proizvedla dobrih
21.000 GWh električne energije, s čimer
bi v današnjem času pokrila porabo vseh
slovenskih gospodinjstev za skoraj šest let
in pol.
Mag. Alenka Bratušek, ministrica za
infrastrukturo je na slovesnosti poudarila:
»V vseh letih delovanja hidroelektrarn so se
le-te vedno izkazale. Dobre hidroelektrarne
bomo potrebovali tudi v bodoče, a energija
proizvedena iz vode ne bo zadostovala,
potreben bo prehod na nove vire, kar
pomeni izkoriščanje ostalih obnovljivih
virov za proizvodnjo električne energije.
Potrebe po njej se v prihodnje namreč ne
bodo zmanjševale. Naložbe v obnovljive vire
so nujne in verjamem, da bomo skupaj našli
dogovore v dobro države, družbe in ljudi.«
Matjaž Marovt, generalni direktor
Holdinga Slovenske elektrarne
je izpostavil, »da je zagotavljanje
zanesljive in varne oskrbe z električno
energijo poslanstvo in nenehna skrb
elektroenergetike. Nenehna skrb mora biti
tudi zagotavljanje zadostnih virov električne
energije. Zgodba Mariborskega otoka,
kjer je od ideje do začetka gradnje poteklo
kar 30 let, nas uči, da delujemo v panogi,
kjer so odločitve zahtevne in posledice
vidne po več letih. Potrebe po električni
energiji naraščajo in ne glede na ukrepe
učinkovite rabe energije bodo s prehodom
v brezoglično družbo še večje, zato bo na te
izzive potrebno odgovoriti sedaj. Skrbnost
sodelavcev Dravskih elektrarn Maribor pri
ohranjanju objektov, zgrajenih v preteklosti,
vliva zaupanje, da jim gre zaupati tudi
projekte za prihodnost.«
Dr. Andrej Fištravec, župan Mestne
občine Maribor je povedal: »Obe
elektrarni, Mariborski otok in Formin,
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AKTUALNO
močno zaznamujeta moje videnje reke
Drave. Hidroelektrarno Mariborski otok
sem kot kratkohlačnik opazoval z obrežja
Mariborskega otoka in strmel v razpenjen
padec mogočnega slapa skozi pretočno polje
iz granitnih kock sestavljene elektrarniške
pregrade. Pri hidroelektrarni Formin
sem bil vpleten po družinski strani, saj je
moj pokojni oče sodeloval pri izgradnji
hidroelektrarne nekaj lučajev stran od
rojstne vasi Gajevci. Kar se tiče samega
gospodarskega razvoja mesta, pa so bili z
izgradnjo hidroelektrarne Fala, prve v nizu
elektrarn na reki, ustvarjeni pogoji za hiter
industrijski razvoj mesta. Maribor je postal
pomembno industrijsko središče različnih
industrij prav po zaslugi cenejše električne
energije, ki je prihajala s Fale. V desetletjih,
ki so sledila, so tudi druge hidroelektrarne
pomembno sooblikovale življenje v mestu.
Žal pa je v zadnjih dobrih desetih letih
državna politika z nizom svojih odločitev
dosegla, da Drava ne teče več skozi Maribor
in pokrajino, ki jo je ustvarila. Dodana
vrednost tukaj proizvedene najcenejše

slovenske elektrike gradi druga slovenska
okolja. Žal v Mariboru in Podravju nimamo
nobene večje koristi od presežkov pri
proizvodnji električne energije na reki
Dravi. Čas je, da se to spremeni.«
Jožef Kokot, župan Občine Gorišnica je
poudaril, »da je Občina Gorišnica – kjer stoji
hidroelektrarna Formin na račun tako velikega
posega v okolje in prostor pridobila sredstva,
ki jih vestno in načrtno vlagamo v vzdrževanje
infrastrukture in razvoj občine. Kot sem že
omenil, je investicija v prostoru (torej izgradnja
kanala in hidroelektrarne Formin) našim
občanom prinesla tudi veliko pozitivnega:
dodatna delovna mesta, prepoznavnost kraja
in posledično seveda tudi občine Gorišnica
ter pomoč Dravskih elektrarn Maribor pri
obnovi in vzdrževanju obstoječe infrastrukture.
Danes so se tako krajani Formina, kot tudi
občani Občine Gorišnica že povsem navadili
na visoko strojnico z mostnima žerjavoma, pa
tudi na stikališče zbiralnikov, daljnovodnih in
generatorskih polj, ki stojijo v neposredni bližini
njihovih domov.«

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

AKTUALNO

:

i

ne

HIDROELEKTRARNA FORMIN NEKOČ IN DANES

ANDREJ RAJH, POSLANEC, ANDREJ TUMPEJ, DIREKTOR DEM, MAG. ALENKA BRATUŠEK, MINISTRICA ZA INFRASTRUKTURO, MATJAŽ MAROVT, GENERALNI DIREKTOR
HSE IN OSTALI ZBRANI GOSTJE NA OSREDNJI PRIREDITVI
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NAGOVOR MINISTRICE ZA INFRASTRUKTURO, MAG. ALENKE BRATUŠEK

PROGRAM JE OBOGATIL NASTOP GLASBENE SKUPINE SERAFINKE.

JOŽEF KOKOT, ŽUPAN OBČINE GORIŠNICA, ANDREJ TUMPEJ, DIREKTOR DEM,
MAG. ALENKA BRATUŠEK, MINISTRICA ZA INFRASTRUKTURO IN MATJAŽ
MAROVT, GENERALNI DIREKTOR HSE

NASLOVNICA PRILOŽNOSTNEGA ZBORNIKA, KI SO GA PREJELI GOSTJE.

POGOSTITEV IN SPROŠČENO DRUŽENJE POVABLJENIH
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Proizvodnja električne energije od
aprila do septembra 2018
IVAN VUTE, inženir i v de vodenje proizvodnje
Večina sestavka se nanaša na primerjavo načrtovane in realizirane proizvodnje v opazovanem obdobju od aprila do
septembra 2018. Za načrtovanje proizvodnje so bili uporabljeni statistični podatki (pretoki) posameznih elektrarn
oziroma 50 odstotna verjetnost, da bodo ti pretoki v opazovanem obdobju realizirani.
V obdobju od april do septembra 2018 je
proizvodnja pod načrtovano, saj je bil srednji
dotok v tem obdobju nižji od pričakovanega,
(graf 1).
V tem obdobju so elektrarne obratovale
brez posebnosti in večjih izpadov. Manjše
okvare so bile z dobrim posredovanjem
vzdrževalnega osebja in ekip strokovne
podpore odpravljene v kratkem času.
V tem obdobju je znašala proizvodnja
velikih, malih in sončnih elektrarn

1.742.409.549 kWh oziroma 96 odstotka
načrtovane proizvodnje (graf 2).

nižja za štiri odstotke.

Od tega so agregati v velikih
hidroelektrarnah proizvedli 1.731.623.180
kWh, v malih hidroelektrarnah 10.054.465
kWh in v sončnih elektrarnah 731.904
kWh električne energije. Glede na plan
in strukturo proizvodnih virov je v
opazovanem obdobju realizirana proizvodnja
pri velikih hidroelektrarnah nižja za tri
odstotke, pri malih hidroelektrarnah je nižja
za 16 odstotkov in pri sončnih elektrarnah je

Podrobna razdelitev načrtovane in
ustvarjene proizvodnje je prikazana v
tabelah 2, 3 in 4.
V letošnjem letu je bilo v obdobju
od januarja do septembra skupno
proizvedeno 2.330.799.427 kWh električne
energije, kar trenutno ustreza 105 odstotni
realizaciji plana. Glede na trenutno stanje se
načrtuje, da bo ob koncu leta plan dosežen
oziroma malenkostno presežen.

DIAGRAM 1: PRETOKI PO DNEVIH
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TABELA 1: PRIČAKOVANI IN DEJANSKI PRETOKI PO MESECIH
Pričakovani pretok v m3/s

Dejanski pretok v m3/s

April

287

469

Maj

406

556

Junij

456

426

Julij

391

254

Avgust

310

216

September

272

265

TABELA 2: PROIZVODNJA VELIKIH ELEKTRARN
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September

Plan v GWh

Realizacija v GWh

240
345
373
336
269
231

362
414
342
220
188
214

TABELA 3: PROIZVODNJA MALIH ELEKTRARN
Plan v GWh

Realizacija v GWh

April

1,96

2,15

Maj

2,02

2,63

Junij

1,97

1,31

Julij

2,03

1,38

Avgust

2,03

1,27

September

1,97

1,58

TABELA 4: PROIZVODNJA SONČNIH ELEKTRARN
Plan v GWh

Realizacija v GWh

April

0,130

0,127

Maj

0,130

0,130

Junij

0,130

0,117

Julij

0,140

0,119

Avgust

0,120

0,130

September

0,100

0,108

PO DRAVI SO POTOVALE VELIKE KOLIČINE PLAVJA; PO OCENAH STROKOVNJAKOV VEČ KOT 9.000 TON.

8

Visoke vode v
času krompirjevih
počitnic
MAJNA ŠILIH, vodja službe komuniciranja

Z začetkom letošnjih krompirjevih
počitnic so se začela vrstiti obvestila
dispečerjev DEM o visokih vodah.
V noči s ponedeljka, 29. oktobra na
torek, 30. oktobra pa so v krajih ob
Dravi doneli alarmi. Reka je z vse
večjo silo pritekala iz Avstrije. Gasilci
so bili na terenu. Ljudje so polnili
vreče s peskom. Pripravljali smo se na
najhujše. Še predobro se namreč vsi
spominjamo poplav izpred šestih let.
Vendar na koncu pretok reke ni bil tako
močan, največ je Drava dosegla 1.750
kubičnih metrov na sekundo - napovedi
so bile dobrih 2.100 kubičnih metrov na
sekundo, leta 2012 pa jih je bilo skoraj
3.000. Tudi obveščanje in odziv vseh
služb (tudi avstrijskih) sta bila tokrat
hitra in učinkovita. V torek popoldne so
se razmere v Podravju začele umirjati,
a ukrepi, ki veljajo po Pravilniku o
delovanju pri visokih vodah so bili
preklicani šele v soboto, 3. novembra.
Se je pa ta dan začela nova nevšečnost,
po Dravi so namreč začele, kot posledica
vetroloma, potovati velike količine
plavja. Zaposleni DEM in zunanji
sodelavci so potrebovali kar nekaj
tednov da so iz struge reke odstranili
večino plavja.

R
p

AKTUALNO

Rekonstrukcija in prizidava cestišča
preko jezu Markovci
IZTOK ŠIŠERNIK, strokovna podpora gradbena služba
Jez Markovci je bil zgrajen leta 1978 ob gradnji hidroelektrarne Formin. Objekt je vstopna pregrada za hidroelektrarno
Formin, ki zajezuje reko Dravo na koti 220.00 ter jo preusmeri v dovodni kanal, ki se od dravske struge odcepi na njenem
levem bregu.
Jez ima šest pretočnih polj širine 17 metrov
(celotna dolžina krova je približno 105
metrov), ki so opremljena s segmentnimi
zapornicami z zaklopkami. Hkrati se na
objektu odvija tudi proizvodnja električne
energije (mala hidroelektrarna Markovci) in
lokalni promet, ki povezuje občino Markovci
in občino Videm. Prevoz preko jezu
omogoča lokalnemu prebivalstvu dostope do
obdelovalnih površin, ki se nahajajo na obeh
straneh Ptujskega jezera.
Ker je od izgradnje minilo že štirideset
let, je potrebno zamenjati dotrajano
hidromehansko in elektro opremo ter
zaščititi samo konstrukcijo jezu. Ker gre za

velik poseg, ki bo trajal šest let (vsako leto
po eno pretočno polje) je bilo potrebno hkrati
zagotoviti in uskladiti interese rabe prostora
na in ob njem, ne da bi bila okrnjena
osnovna vodna, energetska in gospodarska
dejavnost. S tem namenom smo v Dravskih
elektrarnah Maribor v letu 2017 pristopili
k rekonstrukciji in prizidavi cestišča preko
jezu Markovci. Ta bo omogočal nemoteno
delo na samem jezu in prevoz lokalnega
prebivalstva. Istega leta je bila podpisana
pogodba za izvedbo del z izvajalcem RGP.
Izvajalec je z deli pričel konec lanskega leta
ter z rušenjem na stebrih v mesecu januarju
2018.

Prvi obrisi bodočega mostu so bili vidni v
mesecu juniju, ko so bile narejene konzole na
steber in ležišča za montažo nosilcev mostu.
Julija je bila izvedena montaža nosilcev,
kar je bila osnova za nadaljevanje del na
mostu. V naslednjih mesecih je bila izvedena
plošča mostu, robni venci, priklopne rampe,
robniki, ograja in drugo, s čimer je most
skoraj dobil svoj končni izgled.
Po terminskem planu je zaključek del
predviden v začetku leta 2019. V kolikor pa
bodo vremenske razmere še naprej ugodne,
lahko pričakujemo izvedbo mostu že ob
koncu leta 2018.

RUŠENJE NA STEBRIH.

LEŽIŠČA ZA NOSILCE.

MONTAŽA NOSILCEV.

ŠE MALO IN BO NOVI MOST KONČAN.
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Mednarodna konferenca o hidroenergetiki HYDRO 2018
DRAGO TALJAN, vodja službe za procesne sisteme
Konferenca HYDRO 2018 se je z naslovno usmeritvijo »V napredek s partnerstvom« (ang. »Progress through
Partnerships«) odvijala med 15. in 17. oktobrom v prelepem Gdansku na severu Poljske. Dogodek je združil strokovnjake
hidro energetike iz več kot 70 držav z vsega sveta. Ključni poudarek konference je bil v izmenjavi izkušenj in možnostih
sodelovanja zlasti pri energetskih projektih v Aziji, Afriki in južni Ameriki. Velik prispevek k uspehu konference so dali
strokovnjaki iz Evrope, zlasti iz Avstrije, Francije, Nemčije, Norveške, Švice in seveda domači iz Poljske. Konference
smo se udeležili tudi Slovenci iz energetskih podjetij: HESS, SEL in DEM ter proizvajalcev: Litostroj, Kolektor in IBE.
Konferenca je bila organizirana po
strokovnih področjih v 36 sekcijah v obliki
strokovnih forumov. Delo je večinoma
potekalo na zasedanjih sekcije z neposredno
javno prestavitvijo (avtorjev) izbranih
referatov, nekatere teme pa so se odvijale
tudi ob shemah na panelih v avli centra.
Sodelujoči so z vprašanji, s komentarji
in predlogi pomembno prispevali k
razumevanju in uporabnosti predstavljenih
vsebin. Ob tem je preko 250 podjetij z vsega
sveta predstavljalo svoje dosežke, izdelke,
izkušnje, znanje, tehnologije in storitve s
področja hidro energetike in gradnje jezov
(angl. »Hydro and Dams«).

Konferenca HYDRO 2018
Temeljna področja delovanja, iskanj in
naporov udeležencev konference so bila:
•

Izvajanje hidroenergetskih projektov na
področju novogradenj in rekonstrukcij.

•

Tehnološke inovacije, nove možnosti
gradnje, modeliranje in okolju prijazne
tehnologije.

•

Mednarodno sodelovanje, usklajevanje
predpisov gradnje in možnosti prenosa
znanja in tehnologij.

•

Okolijska in sociološka problematika,
zaščita flore in favne, problematika
migracije rib, zelena gradnja ipd.

•

Obvladovanje tveganj zaradi klimatskih
sprememb, ob izjemnih dogodkih in
novo – kibernetska varnost.

•

Projektiranje, inženiring, dizajniranje,
varnostni monitoringi, varnost objektov
in ljudi.

•

Izobraževanje mladih strokovnjakov,
pridobivanje znanja in izkušenj ter
vključevanje v delovni proces.

•

Financiranje in zlasti angažiranje
privatnega kapitala v energetske projekte.

•

Inovacije na področju črpalnih
hidroelektrarn in hranilnikov energije.

•

Podaljšanje razpoložljivosti
hidroenergetskih objektov, njih
vzdrževanje, obratovanje in
prenavljanje.

•

Problematika sedimentov, tehnike
odstranjevanja in načini omejevanja
nastajanja in vplivanja.

•

Majhne in srednje hidroelektrarne, nove
rešitve v nerazvitih ruralnih okoljih
(Afrika) in poceni gradnja.

Konference smo se udeležili tudi sodelavci
Dravskih elektrarn Maribor. Marko
Rebernik iz delovne enote SP, službe
Procesni sistemi, je predstavil referat v
sekciji 30 »Vzdrževanje in obratovanje«
z naslovom (ang.) »HPP Fala Secondary
systems refurbishment and problematics
of HPP's control system upgrade«
oziroma slovensko »Prenova sekundarnih
sistemov na HE Fala in problematika

MARKO REBERNIK PREDSTAVLJA REFERAT.

10

nadgradenj sistemov procesnega vodenja«.
V predstavitvi je suvereno in nadzorno
predstavil lani zaključeni projekt prenovo
naše sto let stare hidroelektrarne Fala
in problematiko nadgradenj (cenovno,
terminsko in tehnološko) zahtevnih
tehnoloških sistemov, kot so sistemi vodenja,
zaščite, avtomatike, napajanja idr. v objektih
brez stalne posadke.
Naslednja konferenca bo v letu 2019 med 14.
in 16. oktobrom v Portu na Portugalskem.
Več o konferenci je moč najti na www.
hydropower-dams.com.

Aktivnosti ob konferenci
Aktivnosti so potekale ves čas konference
in tudi po njej; strokovne so izvajala
posamezna podjetja in sekcije, kulturne pa
so nam približale arhitekturne, glasbene ter
druge lepe dosežke mesta Gdansk in njegove
okolice.

E

SA

AKTUALNO

ke
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li

SODELAVCI DEM NA KONFERENCI HYDRO

Energetski koncept Slovenije
SAMO FEKONJA, vodja projekta
Do 15. oktobra 2018 je Ministrstvo za infrastrukturo podaljšalo javno obravnavo o predlogu besedila Resolucije
o energetskem konceptu Slovenije (EKS), pri čemer si na ministrstvu z novo ministrico mag. Alenko Bratušek
prizadevajo, da bi omenjeni koncept vendarle sprejeli do konca prihodnjega leta.
V smislu javnega diskurza je družba
Elektro Maribor, d. d. 7. septembra
pripravila predstavitev stališč energetskih
podjetij podravske regije, pri čemer so
svoja stališča do omenjene teme predstavili
direktorji in visoki predstavniki podjetij
ter nekateri štajerski poslanci. Skupno
vsem razpravljavcem je bilo razmišljanje
oziroma potreba po uskladitvi energetske
zakonodaje s predstavljenim konceptom in
podpori zagotavljanju zanesljive, trajnostne
in konkurenčne oskrbe z energijo. Izpostavili
so visok potencial štajerske energetike, ki
že danes zagotavlja številna delovna mesta
z dodano vrednostjo. Direktor Dravskih
elektrarn Maribor Andrej Tumpej meni,
da smo s predlogom resolucije dobili dobro
zastavljen dokument, pri čemer pa vendarle
pogreša, da bi se konkretneje opredelili do
izrabe razpoložljivega in še neizkoriščenega
hidroenergetskega potenciala. Od končne
verzije pričakuje, da bo zapisana na način,
da bo zagotavljala stabilnost načrtovanja
investicij v nove obnovljive proizvodne

vire. Hkrati pričakuje, da bodo pripravljavci
dokumenta uskladili področje energetike in
okolja.
Pripravo Resolucije o energetske konceptu
bo v prihodnjem obdobju potrebno uskladiti
z najnovejšim poročilom o podnebnih
spremembah, ki ga je pripravil Medvladni
panel za podnebne spremembe pri Združenih

narodih IPCC in izpostavlja nujnost ukrepov
pred globalnim segrevanjem, sprejemljivo
temperaturno mejo rasti so znižali iz 2,0 °C na
1,5 °C. Ukrepi, ki jih predlagajo, na področju
energetike, podpirajo obnovljive vire energije
in z njimi povezane nove tehnologije ter
popolno ukinitev podpore fosilnim gorivom
(vključno s plinom).

RAZPRAVA O EKS V PROSTORIH ELEKTRO MARIBOR
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27. Zasedanje stalne slovenskoavstrijske komisije za reko Dravo
SAŠO KRESLIN, vodja proizvodnje
11. in 12. septembra 2018 je v Izoli potekalo 27. Zasedanje stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, ki sva se ga
udeležila Andrej Tumpej in Sašo Kreslin.
Zasedanje prestavlja krovni dogodek, na
katerem so prisotni predstavniki energetskih
družb Verbunda, Kelaga in Dravskih
elektrarn Maribor, predstavniki nosilcev
upravljanja z vodami Zvezno ministrstvo za
trajnost in turizem, Urad Koroške deželne
vlade - Oddelek za vodno gospodarstvo na
avstrijski strani in predstavniki Ministrstva
za okolje in prostor, Direkcije za vode ter
Ministrstva za zunanje zadeve na slovenski
strani.
Glavna naloga komisije je uskladitev,
informiranje in koordinacija aktivnosti s
področja upravljanja z vodami v porečju
reke Drave na območju Avstrije in
Slovenije. Tako v okviru komisije delujeta
dve podkomisiji, in sicer podkomisija za
Energetsko gospodarstvo in podkomisija za
Vodno gospodarstvo v okviru katere deluje
še delovna skupina za Hidrologijo.
Naloga podkomisij in delovne skupine
je priprava strokovnih podlag za glavno
zasedanje komisije. Glavnina dela priprave
je bila s strani podkomisij za obravnavano
leto 2017 opravljena do meseca aprila,
ko so potekali zaključni delovni sestanki
podkomisij.

4. Medsebojno obveščanje o

vodnogospodarskih ukrepih v porečju
Drave z zaznavnimi vplivi v mejnem
profilu

4.1 HE Koralpe-Golica.
4.2 Suspendirane snovi.
4.3 Ostali ukrepi.

5. Izkušnje s službo za alarmiranje in
opozarjanje.

V delovanju delovne skupine za hidrologijo
bi izpostavil delo na področju vzpostavitve
in EU poplavne direktive
skupnega hidrometeorološkega modela reke
6.1 Usklajevanje v čezmejnem območju. Drave, ki bo služil predvsem za obvladovanje
visokovodnih valov. Glede na to, da
6.2 Izmenjava informacij in izkušenj.
vključuje tudi zaloge snežnih ekvivalentov,
Poročilo delovne podskupine za
pa računamo na to, da bo uporabo možno
hidrologijo.
razširiti na izdelavo srednjeročnih napovedi
pretokov, predvsem za prvo kvartalno
obdobje leta.

6. Izvajanje EU okvirne direktive za vode

7.

Energetsko gospodarstvo

1. Medsebojno obveščanje o obratovanju

obstoječih elektrarn na Dravi in ostalih
elektrarn v porečju.

2. Medsebojno obveščanje o novih

energetskih ukrepih v porečju Drave.

3. Zaproditev akumulacij (vključno z

Na zasedanju komisije smo obravnavali
naslednje tematike:

bagranjem) in plavje v Dravi.

4. Matematični model visokovodnih valov

Vodno gospodarstvo

Drave.

1. Preiskave kakovosti vode Drave v

Komisija v splošnem ugotavlja dobro delo
in čezmejno sodelovanje vseh sodelujočih
uradov in družb. Glavni poudarek dela v
novejšem času je predvsem na problematiki
upravljanja s sedimenti, poplavni varnosti
ter izvajanje ukrepov s področja vodne in
poplavne EU direktive. Iz naslova upravljanja
je bila ustanovljena nova delovna skupina,
ki bo obravnavala izključno problematiko
upravljanja s sedimenti.

Poleg že naštetega ima komisija nalogo
vzdrževanja ažurnih kontaktnih podatkov
za potrebe informiranja in komuniciranja
uradov ter obratovanja elektroenergetskih
objektov s pripadajočimi centri vodenja.
Zasedanje komisije je bilo zaključeno s
slovesnim podpisom uradnega zapisnika
s strani predsednikov, in sicer Mihaela
Sameka na avstrijski strani in dr. Mitje
Briclja na slovenski strani.

mejnem območju.

2. Kraški in razpoklinski vodni viri v

Karavankah na obeh straneh državne
meje.

3. Perspektivno vodno gospodarstvo in

vprašanja poplavnih voda Drave kot tudi
informacije o ustreznih študijah

3.1 Matematični model 			
poplavnih valov Drave.
3.2 Ravnanje s prodnimi snovmi in
oblikovalni ukrepi v akumulacijah
dravskih elektrarn.
3.3 Aktualni projekti.

SLAVNOSTNI PODPIS URADNEGA ZAPISNIKA S STRANI DR. MITJE BRICLJA IN MIHAELA SAMEKA.
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Meddržavna komisija za reko Muro
MAG. IGOR ČUŠ, vodja projekta
16. in 17. oktobra 2018 se je v Izoli sestala stalna slovensko-svstrijska komisija za reko Muro. Njen namen je obravnavati
skupne zadeve in reševati probleme na mejnem odseku reke Mure od Ceršaka do Radencev.
Ene izmed točk skupne obravnave je
tudi energetska izraba mejnega odseka
reke Mure, kar je v prvi vrsti slovenski
interes, saj so Avstrijci na svojem delu
Mure, tik do državne meje zgradili že
34 hidroelektrarn. Dravske elektrarne
Maribor imamo na mejnem odseku
reke Mure s slovenske strani podeljeno
koncesijo, kar pomeni, da smo na ta
način zadolžene izvesti preveritev možne
energetske izrabe in jo v okviru pogojev
prostora in okolja izvesti. Okolje je na
mejnem odseku v varstvenem režimu
Nature 2000, ki ne omejuje energetske
izrabe, načeloma pa postavlja več izzivov
investitorju.

Davske elektrarne Maribor smo iz tega
razloga izvedle Trajnostno preveritev
mejnega odseka tudi iz vidika narave.
Ugotovitev je, da je energetska izraba
možna, vendar v manjšem obsegu kot je bilo
predvideno z osnovno koncesijo.
Ob tem je na mejnem odseku še mala
hidroelektrarna Ceršak, ki jo imamo
Dravske elektrarne Maribor v lasti od leta
2004. Objekt je tehnično in tehnološko iz leta
1936 ter tudi zelo dotrajan zaradi slabšega
vzdrževanja v preteklosti. Zato je bila sprejeta
odločitev, da se namesto male hidroelektrarne
zgradi nova, nadomestna hidroelektrarna.
V ta namen smo v družbi pripravili variantne
rešitve raznih lokacij hidroelektrarne na

širšem območju od Ceršaka do Sladkega vrha.
Na podlagi omenjenih variant smo izvedli
izhodiščne okoljske preveritve, ki kažejo, da
je izvedba hidroelektrarne na tem območju
sprejemljiva iz okoljskega vidika.
Namera Dravskih elektrarn Maribor je bila
obravnavana na komisiji, kjer je iz avstrijske
strani zainteresirana energetska firma izrazila
željo in predlog za sodelovanje.
Do konca leta bodo potekali razgovori o
nadaljnjem sodelovanju na projektu nove,
nadomestne hidroelektrarne Ceršak. Intenzivni
začetek umeščanja v prostor - v Sloveniji
DPN in v Avstriji UVP - naj bi se predvidoma
začel v prvi polovici naslednjega leta.

Izraba vetrnega potenciala
MAG. IGOR ČUŠ, vodja projekta
Izgradnja vetrnih elektrarn na območju severovzhodne Slovenije spada v koncept povečanja proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov in je v skladu s slovensko strategijo in smernicami iz gradiva za razpravo o oblikovanju še
nesprejetega Energetskega koncepta Slovenije (EKS; nekdaj NEP) in evropsko direktivo, ki predvideva doseganje 25
odstotnega deleža porabe energije iz obnovljivih virov do leta 2020.
Vodilna smernica v razvojnem načrtu
Dravskih elektrarn Maribor zavezuje podjetje
k ohranitvi obstoječe proizvodnje iz vodnih
virov ter povečanje deleža električne energije
pridobljene iz drugih obnovljivih virov.
Kot rezultat politike večine držav evropske
skupnosti, smo priča naraščajoči pojavnosti
vetrnih elektrarn v življenjskem prostoru.
Vetrne elektrarne bodo torej tudi pri nas v
prihodnosti po predvidevanjih predstavljale
vedno večji delež v proizvodnji električne
energije in nadomeščale del proizvodnje iz
konvencionalnih virov, še posebej v času
nizke porabe.

Različne lokacije
Prva lokacija v okviru projekta vetrnih
elektrarn, primerna za izkoriščanje vetrnega
potenciala, ki je bila v družbi izbrana, je
lokacija Košenjak nad Dravogradom.

Predvidena je vetrna elektrarna Ojstrica
s tremi vetrnicami moči po 3,45 MW kar
znaša skupaj 10,35 MW, s predvideno letno
proizvodnjo približno 28.000 MWh.

ter omejitev. Tako sta bili izbrani še dve
lokaciji, ki sta energetsko dobro izkoristljivi
tudi iz vidika okoljskih prvin, ki jih
predstavljajo varstveni režimi.

Za to lokacijo se je s sklepom Vlade pričelo
umeščanje v prostor z državnim prostorskim
načrtom. Ta predvideva, da bi po preveritvi
okoljskih vplivov lahko pridobili gradbeno
dovoljenje v letu 2020 ter nato začeli s
postavitvijo vetrnic, ki bi lahko pričele
obratovati v letu 2022.

Prva okacija je območje Paškega Kozjaka,
kjer bi bilo možno postaviti polje štirih vetrnih
agregatov, s skupno močjo 13,5 MW in letno
proizvednjo 31.000 MWh.

Z namenom povečanja deleža električne
energije iz obnovljivih virov so bile s tako
imenovanim Lidarjem, ki ga upravljamo
opravljene meritve hitrosti in smeri vetra,
na več lokacijah v severnem delu Slovenije.
Na podlagi teh in drugih podatkov je bil na
Oddelku za okolje EIMV izdelan model
vetrnega potenciala severovzhodne Slovenije
z upoštevanjem hribovitega reliefa Slovenije
ter istočasno naravnih in prostorskih sestavin

Kot dobra lokacija z najmanj varstvenimi
režimi, ki lahko predstavljajo oviro gradnji
vetrnic, se je je pokazalo tudi območje
severno od Rogatca, kjer bi lahko po
analizah vetrovnih razmer stalo šest vetrnih
agregatov s skupno močjo 21,6 MW ter letno
proizvodnjo 60.480 MWh.
Za slednji lokaciji smo vložili zahtevo in tudi
pridobili Energetsko dovoljenje, ki ju je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo. Naslednji korak
je priprava obeh lokacij za državni prostorski
načrt, ki se, na podlagi pogojev v energetskem
dovoljenju, mora začeti v letu 2019.
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Več informacij o vseh opisanih
projektih:
http://www.interreg-central.eu/
Content.Node/CE-HEAT.html

Projekt CE HEAT smo predstavili
strokovnjakom za družbeno odgovornost
MAG. ALJAŠA BRAVC, strokovna sodelavka i
V torek, 13. junija 2018, smo v muzeju
hidroelektrarne Fala gostili strokovnjake s
področja družbene odgovornosti podjetij
in predstavnike lokalnih skupnosti iz
Španije, Grčije, Cipra, Češke in Norveške, ki
sodelujejo v evropskem projektu Road CRS.

E
t

Gostom smo pripravili pregled družbeno
odgovornih projektov družbe Dravske
elektrarne Maribor, med katerimi je tudi
projekt izrabe odvečne toplote CE HEAT.

SA

Prav v sto let stari strojnici muzeja
hidroelektrarne Fala, ki je razglašena za
kulturni spomenik državnega pomena, bo
naslednje leto zaživel prvi pilotni projekt
v okviru projekta CE HEAT v Sloveniji.
Muzejski del bomo namreč pričeli ogrevati
z odvečno toploto, ki nastaja kot stranski
produkt pri proizvodnji električne energije v
hidroelektrarni Fala.

PREDSTAVITEV DRUŽBENO ODGOVORNIH PROJEKTOV DEM.

Izkoriščanje odvečne toplote za
ogrevanje muzeja HE Fala
SAMO FEKONJA, vodja projekta
Muzejski prostor sto let stare
hidroelektrarne Fala, ene izmed
najstarejših elektrarn v tem delu
Evrope, je bil dolga leta ogrevan z
električnimi kaloriferji, pri čemer je
v zimskih mesecih notranjost tega
zgodovinskega objekta dosegala le
komaj vzdržne temperature.
Zaveza učinkoviti rabi energije in želja
po ohranitvi zgodovinske tehniške
dediščine sta od nas terjali ustrezne
ukrepe. Zato smo se v sklopu pilotnega
projekta CE-HEAT, financiranega iz
evropskega programa INTERREG CE,
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odločili uporabiti odvečno toploto,
ki nastaja pri obratovanju in hlajenju
agregatov, za proizvodnjo električne
energije. Sistem ogrevanja muzejskega
prostora smo prilagodili tako, da
odvečno toploto v celoti izkoristimo
in jo z uporabo ustrezne tehnologije
še oplemenitimo. V ta namen bomo
nadgradili generatorski hladilni sistem
agregata 1 z vgradnjo ustrezne toplotne
črpalke tipa voda/voda, na sekundarni
strani pa bomo z manjšim zalogovnikom
vode predvideli sistem toplovodnega
kaloriferskega ogrevanja. Ekonomski

kazalci kažejo, da se bodo stroški
ogrevanja znižali za približno 60
odstotkov, investicija pa se bo povrnila
v šestih letih, kar predhodno potrjuje
tudi izdelan poslovni model za izrabo
odvečne toplote v hidroelektrarnah. S
pilotnim projektom smo se predstavili
tudi na četrtem strokovnem srečanju
lokalnih energetskih upravljavcev z
naslovom Trajnostna energija lokalno,
ki ga je organizirala družba Borzen
18. septembra 2018 v Ljubljani.

KA
PR

AKTUALNO

PREDSTAVITEV PILOTNEGA PROJEKTA.

SREČANJE LOKALNIH ENERGETSKIH UPRAVLJAVCEV.

Energetski kalkulator za odvečno
toploto
SAMO FEKONJA, vodja projekta
Za podporo odločitvi o ekonomski
upravičenosti izkoriščanja odvečne toplote
smo v sklopu izvajanja projekta CE-HEAT,
financiranega iz evropskega mehanizma
Interreg Central Europe, izdelali spletni
energetski kalkulator, ki je bil javnosti prvič
predstavljen 10. oktobra 2018 na srečanju
Inovacija energetike 18 na Brdu pri
Kranju.
Osnova za njegovo izdelavo je bila študija,
ki jo je izdelal prof. dr. Aleš Hribernik
iz Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru. Metodologija, ki jo je pri tem
razvil, je predstavljala izvrstno osnovo za
pripravo programske rešitve, ki omogoča
predhodno tehnično-ekonomsko analizo
načrtovanih investicij na področju izrabe

odvečne toplote. Podatke o razpoložljivih
virih odvečne toplote smo med projektom
zbrali in jih zapisali v različnih GIS sistemih
Centralne Evrope. V Sloveniji podporo temu
sloju podatkov zagotavlja rešitev Borzen Atlas trajnostne energije, kjer so v zavihku
odvečne toplote navedeni tisti parametri, ki
potencialnemu investitorju omogočajo hiter
izračun ekonomske upravičenosti investicije
v tovrstno tehnologijo. Preprost vnos v spletni
obrazec podatkov o razpoložljivem viru
odvečne toplote, izbrani tehnologiji izrabe
in ekonomskih parametrih uporabniku poda
oceno donosnosti investicije ter izračuna
količino porabljene odvečne toplote in
pridobljene energije. Programska rešitev
v tem trenutku podaja rešitve za naslednje

KALKLATOR ODVEČNE TOPLOTE JE NA KONFERENCI INOVACIJA ENERGETIKE 18
PREDSTAVIL PROF. DR. ALEŠ HRIBERNIK.

tehnologije za izrabo odvečne toplote:
prenosnik toplote, mehanska toplotna črpalka,
absorpcijska hladilna naprava in organski
Rankinov cikel (ORC) za proizvodnjo
električne energije. V prihodnje bo rešitev
mogoče nadgraditi z drugimi tehnologijami,
povečati fleksibilnost obstoječih algoritmov,
dodati morebitne modele subvencioniranja
in povečati točnost napovedanih tehničnoekonomskih kazalnikov.
Z omenjenim energetskim kalkulatorjem
smo uspešno testirali ekonomske kazalnike
pilotnih projektov v sklopu projekta CEHEAT – pri pilotnem projektu Muzej
hidroelektrarne Fala nam je rešitev
potrdila ekonomsko upravičenost izvedbe
rekonstrukcije ogrevanja.

SPLETNI OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV
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VARSTVO PRI DELU - IZOBRAŽEVANJE

ABC prehranjevanja
ANDREJ HAJNC, vodja službe zagotavljanje varnosti, zdravja in požarne varnosti
V času velikih razlik v razporeditvi hrane, presežkov v razvitih območjih (med katera spada tudi
Slovenija) in še vedno pomanjkanju v manj razvitih območjih, pa žal zdravstvene organizacije
in podobne ustanove ugotavljajo, da bolezni, povezane s prekomernim vnosom hrane (pretežno
sladkorjev in procesirane hrane), predstavljajo najpogostejša in največja tveganja za zdravje ljudi.
Večina bolezni modernega sveta izhaja
iz neustreznega prehranjevanja, na
primer: presnovni sindrom, diabetes tipa
2, prepustnost črevesja, kot tudi bolezni
oziroma okvare nevro-degenerativnega
in psiho-senzornega značaja; ADHD,
Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova
bolezen.

antropološkemu pristopu prehranjevanja in
se najprej posvetimo:
•

Aktualni pogled na prehrano med
potrošniško družbo še vedno izpostavlja
zgolj energijski vnos, kjer se vsi “ubadajo”
s kaloričnim vnosom, malo bolj napredni se
že spogledujejo z razumevanjem od kod vse
te kalorije zaužijejo; iz beljakovin, maščob,
ogljikovih hidratov. Iz drugega zornega
kota pa smo kot potrošniki vsakodnevno
izpostavljeni trendom tako imenovane
bio prehrane. Pred vsem navedenim pa
je smiselno, da se vrnemo k osnovam in

Izvoru hrane; prehranjujmo se s hrano,
katere poreklo poznamo in vemo,
da je le-ta pridelana z minimalnimi
negativnimi vplivi (uporaba pesticidov,
vplivi prometa in drugih onesnaženj,
čim krajši čas med proizvajalcem in
ponudnikom, čim manj predelana
živila,...).

•

Svežini; mine naj čim krajši čas med
proizvajalcem in ponudnikom, obroki
naj se pripravljajo sproti oziroma se
ustrezno vzdržuje temperatura, ki
zagotavlja nespremenjeno kakovost
hrane.

•

Načinu priprave; hrana naj bo
primerno pred pripravljena, naj ne

RAZNOVRSTNE IN OKUSNE OBROKE PRIPRAVLJAJO TUDI V NAŠI MENZI...
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stoji predlogo pred samo pripravo
in uživanjem, uporabljajo naj se
preprosti načini priprave, torej kuhano,
hitro popečeno, sveže uživanje,
fermentacija,...
•

Raznolikosti; uživajmo raznoliko
prehrano, predvsem sezonsko, glede
na okolje v katerem živimo. Obrok naj
vsebuje vse vrste hranil. Ne podlegajmo
trendovskim prehranskim smernicam.

Izkoristimo in zavedajmo se prednosti
lokalne hrane, možnost uživanja sveže
pripravljenih obrokov in pestre ponudbe,
ki nam jo omogoča okolje. Sendviči in
konzervirana hrana naj predstavljajo
izključno “izhod v sili”.
Pa dober tek!

VARSTVO PRI DELU - IZOBRAŽEVANJE

o,

mo

e,

NASVETI ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
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TEHNIČNI KOTIČEK

Ko je podatkov preveč za pošiljanje
po elektronski pošti
BENJAMIN VOGLAR, inženir i v službi informatika
Pošiljanje datotek v priponki preko elektronske pošte je nekaj povsem vsakdanjega. Priponke pa so vse večje in večje., a elektronska
pošta ni namenjena pošiljanju velikih datotek. Omejitve, ki jih imajo poštni strežniki za pošiljanje in prejemanje elektronskih
sporočil, so nekje med deset in dvajset megabajti, le redki omogočajo pošiljanje večjih datotek. Zaradi tega se uporabniki
upravičeno vprašamo, kako poslati večjo količino podatkov, ne da bi uporabili medije, kot so USB ključki ali zgoščenke.
Na srečo obstaja nekaj alternativnih
možnosti, ki nam pomagajo, ko so naše
datoteke prevelike. Dodaten plus spodaj
opisane rešitve pa je tudi to, da je brezplačna.
WeTransfer je najbolj znano in najbolj
enostavno orodje za pošiljanje velikih
datotek. WeTransfer je brezplačena (obstaja

pa tudi plačljiva varianta, ki omogoča
pošiljanje še večje količine podatkov), za
pošiljanje se ni treba registrirati, naenkrat
pa lahko pošljemo do dva gigabajta
podatkov, in sicer kar dvajsetim različnim
prejemnikom. Datoteke lahko pošljemo
kolikorkrat želimo, saj ni nobene omejitve
glede količine uporabe. Ko datoteke

Kako WeTransfer deluje na računalnikih Windows?
V priljubljeni brskalnik vpišemo https://wetransfer.com/
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pošljemo, prejemnik v svoj elektronski
nabiralnik prejme povezavo za njihov
prenos, ki deluje sedem dni.
WeTransfer obstaja kot spletna storitev ter
kot aplikacija, ki si jo lahko naložimo tudi na
mobilni telefon ali tablico.

SP
DA
VE

e

TEHNIČNI KOTIČEK
S PRITISKOM NA PLUS (+) LAHKO IZBEREMO
DATOTEKO ALI DATOTEKE, KATERIH SKUPNA
VELIKOST JE LAHKO DO DVA GIGABAJTA.

V POLJE VPIŠEMO ELEKTRONSKE NASLOVE
PREJEMNIKOV DATOTEK.

V POLJE VPIŠEMO SVOJ ELEKTRONSKI NASLOV.

VPIŠEMO LAHKO TUDI KRATKO SPOROČILO
PREJEMNIKOM DATOTEK.

PREJEMNIKI BODO NA SVOJ ELEKTRONSKI NASLOV PREJELI POVEZAVO, KJER SI LAHKO SNAMEJO DATOTEKE.
ČE JIH JE VEČ, BODO TE V ZIP DATOTEKI.

S PRITISKOM NA GUMB »GET YOUR FILES« ALI S PRITISKOM POVEZAVE, KI SE NAHAJA POD »DOWNLOAD
LINK«, SE ZAČENE PREJEMANJE DATOTEK.
KO PREJEMNIK DATOTEKE SNAME, POŠILJATELJ PREJME OBVESTILO O TEM.
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KOTIČEK ZA ZAPOSLENE

Optimizacija poslovnih procesov
MAJNA ŠILIH, vodja službe komuniciranja
Glede na poslovno usmeritev skupine HSE,
vezano na učinkovitejše izvajanje poslovnih
procesov in s ciljem iskanja sinergijskih
učinkov, vsebinskega razvoja, poenotenih
procesov in strokovnih standardov se,
po opravljeni optimizaciji Informacijsko
komunikacijske dejavnosti, pristopa k
podobnim korakom še na kadrovskem in
pravnem področju.
Na kadrovskem področju je tako
načrtovano, da se optimizacija izvede s
1. januarjem 2019, na pravnem področju
pa s 1. aprilom 2019, o čemer so sodelavci
obeh omenjenih služb seznanjeni. Ob tem
je potrebno poudariti, da sodelavci fizično
ostanejo v prostorih Dravskih elektrarn
Maribor in v prvi vrsti pokrivajo poslovne
procese naše družbe in ostajajo vpeti v njeno
vsakodnevno delovanje. Z optimizacijo
delovanja služb nihče ne odhaja, celotna

skupina pridobiva v smislu združevanja
znanj in kompetenc. Verjamemo, da bomo s
sodelovanjem in razumevanjem ter nekoliko
začetne strpnosti, v prihodnje vzpostavili
službe, ki bodo delovale še učinkoviteje kot
so delovale vsaka zase.

Ob tem pa naj spomnimo, da je bil s 1.
oktobrom 2018 izveden pogodbeni prenos
izvajanja IT procesa iz družbe HSE na
družbo DEM in obratno. V praksi to
pomeni, da je družba DEM prevzela
Informacijsko komunikacijske tehnologije
Podrobnejša predstavitev zgoraj omenjenih
za potrebe vseh družb skupine HSE –
procesov za vse socialne partnerje bo
kamor sodita Sistemska infrastruktura
izvedena v mesecu decembru. V začetku leta in Komunikacijska infrastruktura. Na
2019 pa se načrtuje predstavitev načrtovane
DEM so se na osnovi tega prezaposli trije
optimizacije financ, računovodstva in
sistemski inženirji HSE, vendar je lokacija
kontrolinga.
njihovega delovnega mesta ostala Ljubljana
Marsikdo med nami ima glede omenjene
oziroma Šoštanj.
optimizacije pomisleke, a dejstvo je, da
V skladu s predlogom družbe DEM
tudi skupine drugod funkcionirajo na
podoben način. Iskreno želimo, da postopek je Storitveni center, kamor sodi
sprejmemo z zdravo mero strpnosti, a hkrati Podpora uporabnikom, prešel v Službo
s konstruktivnimi predlogi, ki bodo koristili, informacijskih tehnologij HSE, kjer se
da skupni procesi zaživijo v najboljši meri za opravlja podpora uporabnikom skupine
vse zaposlene.
HSE.

Družbena odgovornost DEM
MAJNA ŠILIH, vodja službe komuniciranja
Dravske elektrarne Maribor so vodilno
podjetje na področju učinkovite izrabe
obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki
s svojo razvojno naravnanostjo zagotavljajo
kakovostno energijo na okolju sprejemljiv
način, s ciljem ekonomske uspešnosti in
skladnega trajnostnega razvoja.

prepoznani športni in kulturni dogodki, ki
jih želimo finančno podpreti.

Prav slednje ima družba, ki deluje že skoraj
sedemdeset let neprestano pred očmi pri
svojem delovanju. Zavedamo se, da smo
obiskovalci na območjih, katerih vire
izkoriščamo za proizvodnjo električne
energije. Reka Drava teče skozi dvajset
občin in edino pravilno se nam zdi, da
sredstva, ki so namenjena sponzorstvom
in donacijam pravično razdelimo med vse.
Četudi je sedež družbe v Mestni občini
Maribor, reka Drava ni last mesta, vije se
tudi preko drugih mest, krajev, vasi v katerih
delujejo številna društva in organizacije,
se odvijajo številni slovensko in širše

V letošnjem letu, ko smo slavili kar nekaj
okroglih obletnic, pa smo ob vseh podeljenih
sredstvih, s katerimi smo, verjamemo,
nadgradili delovanje marsikaterega društva
oziroma doprinesli k izvedbi marsikaterega
dogodka, nekoliko višje zneske namenili
trem organizacijam; in sicer Centru za
socialno delo Maribor, Društvu za razvoj
in izvajanje programov pomoč Ars Vitae
Ptuj in Vrtcu Gorišnica. Prvima dvema
za programe, ki lajšajo življenje socialno
najbolj ogroženim posameznikom in tretji,
ki bo sredstva porabila za nakup didaktičnih
pripomočkov za najmlajše.
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Dejstvo je, da so sredstva omejena, a čiste
vesti lahko zapišemo, da jih v skladu s
politiko sponzorstev in donacij družbe
Dravske elektrarne Maribor enakomerno
porazdeljujemo med vse obdravske kraje.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih
elektrarn Maribor je ob predaji donacij
trem omenjenim društvom, ki je potekala
4. decembra povedal: »Kljub gospodarski
rasti, ki je zaznana v državi, dnevno še
vedno prejmemo številne vloge za različne
pomoči oziroma podpore. Vedno smo in
tudi v prihodnje bomo pomagali društvom
in posameznikom, ki sredstva koristno
porabijo. Prav tako bomo še naprej
podpirali dogodke, ki so prepoznani in
nas kot državljane delajo še dodatno
ponosne. Naj pa ob tem dodam, da ne
bomo pomagali le finančno temveč bomo v
prvi vrsti odgovorni do okolja, saj je prav
urejeno in varno okolje osnova za delovanje
posameznikov, društev in organizacij.«

je

a

e

KOTIČEK ZA ZAPOSLENE
V obdobju od 1. avgusta do konca leta 2018
so nas zapustili naslednji sodelavci:

V obdobju od 1. avgusta do konca leta 2018
smo dobili naslednje nove sodelavce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Irena Sušec - redna odpoved
Branka Belec - redna odpoved
Darja Pokrajac - redna odpoved
Denis Radi - redna odpoved
Aleksander Brunčko - sporazumno prenehanje
Ana Tostovršnik - sporazumno prenehanje
Boris Grebenc - upokojitev
Vitomir Srebnik - upokojitev
Anton Kirbiš - upokojitev
Olga Medoš - upokojitev
Zvezdana Damijan - upokojitev
Dragica Manfreda - upokojitev
Vladimir Krajcer - upokojitev
Danijel Ažnik - upokojitev
Anton Doško - upokojitev
Milan Hrašan - upokojitev
Janez Tratnik - upokojitev

Janez Brglez, Inženir informacijskih tehnologij
Sandi Ritlop, Vodja projekta I.
Boštjan Božič, Arhitekt informacijskih tehnologij
Saša Koren, Arhitekt informacijskih tehnologij

DAN ODPRTIH VRAT
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

V družbi Dravske elektrarne Maribor
smo se odzvali povabilu na DAN
ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA, ki je bil namenjen
predstavitvi podjetja in dejavnosti
otrokom in njihovim staršem s ciljem,
da se mladi lažje odločijo za poklic.
Obiskovalci so si ogledali Muzej
hidroelektrarne Fala in z zanimanjem
prisluhnili tako zgodovini družbe kot
sedanjim aktivnostim in načrtom za
prihodnost.

ČETRTEK,
29. 11. 2018
OB 16.30 URI

ZAKAJ?

ZA KOGA?

PRIJAVA

Da v praksi spoznate
delodajalce, poklice in
ljudi, ki te poklice že
opravljajo.

Vabljeni vsi
osnovnošolci (skupaj
s starši) ter dijaki, ki
se odločate za poklic.

Prek spletne strani
www.odkrijsvojtalent.si
ALI s pomočjo
svetovalnega delavca na
OŠ/SŠ.

SE VIDIMO 29. 11. 2018 - VABLJENI K PRIJAVI!
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Druženje zaposlenih na
prijetnih izletih
IGOR ŠTRUC, predsednik sindikata dem
Verjamem, da obslužbeno druženje
krepi pripadnost in gradi prijetno
vzdušje. Zahvaljujem se sodelavcem,
ki so v letošnjem letu organizirali
sindikalne izlete posameznih poslovnih
enot, pripravili zapise o izletih, ki so
predstavljeni v nadaljevanju in iskreno
želim, da s tem nadaljujemo tudi v
prihodnjih letih.

Sindikalni izlet skupnih služb
Po zboru sodelavcev in vkrcanju na avtobus
je sledila vožnja v smeri Slovenske Bistrice,
Sevnice do Dobove, kjer lovski muzej
Polovič predstavlja edinstveno zasebno
zbirko. Ogledali so si 50 različnih živali, ki
so razdeljene geografsko in predstavljene na
svojstven način. Po ogledu so pot nadaljevali
do Otočca in naprej v Novo Mesto. Sledilo je
kosilo in vkrcanje na Rudolfov splav, nato pa
vožnja po okljuku reke Krke, ki je zanimiva,
saj so se peljali pod štirimi mostovi, mimo
gradu Kamen in Novi dvor (danes bolnica),
videli stolno cerkev sv. Nikolaja, občudovali
Breg – najbolj priljubljeno mesto neštetih

SODELAVCI SKUPNIH SLUŽB V NOVEM MESTU

SODELAVCI SKUPNIH SLUŽB PRED MATJAŽEVO DOMAČIJO
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slikarjev, frančiškansko cerkev in samostan.
Na splavu je potekal poseben program,
posvečen dolenjski glasbeni legendi, Lojzetu
Slaku. Skupaj so zapeli nekaj Slakovih
pesmi, vmes pa so postregli s cvičkom, saj je
bil Slak tudi ambasador cvička.
Za konec so se odpeljali v majhno dolenjsko
vasico Paha. Sprejeli so jih na Matjaževi
domačiji. Po dobrodošlici je gospodinja
razkazala pred kratkim obnovljeno 150
let staro hišo, ki je vključena v evropsko
mrežo »Hiše s tradicijo«. Hkrati z
avtentično opremljeno hišo so spoznali tudi
življenje prednikov, konkretno dolenjskega
»osobenjka« (bajtarja). Ogledali so si »mali
in veliki konc«, Bogkov kot, kredenco, zidan
štedilnik,... Posebno zanimiva je bila klet, v
kateri so hranili zelenjavo in sadje, v lesenih
sodih pa vino. Gospodar je ob kozarčku
cvička zapel posebno cvičkovo zdravico.
Na lesenem podu so si ogledali 20-minutno
multivizijsko prezentacijo »Zgodba o
cvičku«, v kateri se je predstavil sam cviček.
V sedmih dejanjih so spoznali zgodovino
vinske trte in vina, vinske zavetnike,…
Sledila je še degustacija sestavin cvička:
dolenjsko belo, frankinja, žametovka in kot
višek degustacije – kralj cvička. V poznih
popoldanskih urah so se odlično razpoloženi
odpravili proti domu.

Sindikalni izlet Spodnje Drave
Na spodnji Dravi so letos organizirali dva
izleta, in sicer dvodnevnega in enodnevnega.

Dvodnevni izlet so izvedli 15. in 16. junija
v Slavonijo in Baranjo. Udeležilo se ga je
šestnajst zaposlenih.
Prvi dan so si ogledali mesto Đakovo, ki mu
je sledila vožnja v srce Baranje do Kneževih
Vinogradov, kjer je bila pred 5. stoletjem v
hrib vkopana klet Belje - največja vinska
klet v Hrvaški. Pot so nadaljevali do Osijeka,
glavnega mesta Slavonije. Sledil je ogled
Osijeka, mesta z bogato zgodovino.
Drugi dan so se odpravili v naravni pak
Kopački rit, ki se nahaja med Dravo in
Donavo. Kopački rit je eno od največjih
evropskih močvirij, izjemno bogato z
različnimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami, saj je eno od večjih gnezdišč ptic
selivk in največje drstičje donavskih rib.
Nato so nadaljevali pot do Vukovarja, ki
leži na sotočju rečice Vuke in Donave.
Sprehodili so se po mestu, ki je bilo v
zadnji vojni popolnoma uničeno, zdaj pa se
pod pokroviteljstvom Unesca spet vrača v
nekdanji ritem življenja. V kleti vukovarske
bolnice so si ogledali multimedijski prikaz
dogajanja v vojni bolnici jeseni leta 1991.
Enodnevni izlet v Sečo, ki se ga je udeležilo
štiriindvajset sodelavcev so organizirali 14.
septembra.
V Seči so si ogledali ribogojnico in
školjčišče Fonda. Vkrcali so se na pontonsko
plovilo, ki omogoča, da se zelo približamo
linijam za gojenje rib in školjk. Po ogledu
ribogojnice je sledila še vožnja z ladjo po
Piranskem zalivu in prijetno druženje ob
dobri hrani in pijači. Za zaključek izleta so si
privoščili kavico in sladoled v Piranu.

Sindikalni izlet srednje Drave
Sindikat srednje Drave je letos pripravil
enodnevni izlet na Primorsko, in sicer 7.
septembra. Izleta se je udeležilo štirinajst
sodelavcev.
Ob 6. uri zjutraj so se zbrali na elektrarni
Mariborski otok, se vkrcali na avtobus
in pot jih je peljala proti slovenski obali.
Okoli pol desete ure dopoldan so prispeli
v Sečovlje, kjer so obiskali ribogojnico
Fonda. Imeli so kar aktiven izlet, saj so se
nekateri vozili s kanuji, drugi pa s čolni.
Ker pa so bili na morju, so nekaj časa
namenili tudi kopanju. Po teh aktivnostih
jim je teknilo okusno kosilo, ki ga je
pripravil gospod Fonda. Po kosilu so se
zapeljali s hidrogliserjem po slovenski
obali, najprej so se ustavili v Piranu, kjer
so si ogledali vojaško ladjo, saj je bil
dan odprtih vrat slovenske vojske. Pot so
nadaljevali v Portorož, kjer so se ohladili s
sladoledom.

Sindikalni izlet zgornje Drave
Tridnevni izlet sodelavcev zgornje Drave
je bil letos izveden med 21. in 23. junijem,
v Istro. Prvi dan so si ogledali Park vojaške
zgodovine v Pivki, drugi dan so se zapeljali
z ladjo po Limskem kanalu in si ogledi
mesto Rovinj, tretji dan pa so šli s trajektom
do Brionov, kjer so si z turističnim vlakom
ogledali nacionalni park Brioni. Izleta se je
udeležilo enaindvajset zaposlenih.

Pogajanja za določitev vsebine novih Podjetniških kolektivnih
pogodb družb skupine HSE
Kot ste seznanjeni, v letošnjem letu potekajo
pogajanja o vsebini novih Podjetniških
kolektivnih pogodb družb skupine HSE.

•

Cilj pogajanj je sklenitev podjetniških
kolektivnih pogodb družb skupine HSE, s
čemer

pri čemer povprečni stroški dela na
zaposlenega ne bodo nižji kot v letu
2017 - ob morebitni drugačni strukturi in
prilagajanju uspešnosti poslovanja.

•

se bodo poenotile pravice in obveznosti
zaposlenih v družbah skupine HSE z
upoštevanjem specifik posameznih družb
oziroma dejavnosti,

•

se vzpostavi skupno izhodišče za poenotenje
kadrovskih politik in praks (npr. kadrovanje
oziroma zaposlovanje; spremljanje,
ocenjevanje in nagrajevanje delovne
uspešnosti; spodbujanje in nagrajevanje
inovativnosti; razvoj in izobraževanje
zaposlenih…),

•

se povzemajo dobre poslovne prakse iz
posameznih družb,

•

bo dosežena višja raven poslovne odličnosti,

se zagotovi transparentnost in
primerljivost izvajanja kadrovskih
politik po posameznih družbah

potekajo vsakih štirinajst dni. Načrtuje se,
da bodo pogajanja zaključena do konca
tega leta, ko vas bomo s celotno vsebino
nove Podjetniške kolektivne pogodbe tudi
ustrezno seznanili.

V pogajanjih s strani Sindikata naše družbe
sodelujeva Andrej Kogelnik in Igor Štruc,
V poslovniku o poteku pogajanj je navedeno, občasno pa tudi Angela Sagadin.
da so le-ta zaprta za zunanjo in notranjo
Zadeve, ki smo jih dogovorili do sedaj,
javnost, med potekom pogajanj naj nobena
smo zapisali v Aneksu številka 7, ki je
stran ne bi dajala izjav. Z nekaterimi do
objavljen tudi na naši intranet strani, vsebina
sedaj dorečenimi vsebinami smo zaposleni
pa je vezana predvsem na količino letnih
seznanjeni, nekaj splošnih informacij pa
dopustov, odpravnine ob upokojitvah,
navajam še po tej poti.
jubilejne nagrade in drugo. Naj ob tem
poudarim, ker prihajamo v čas, ko vsi
S pogajanji o določitvi vsebine novih
Podjetniških kolektivnih pogodb – iztočnica pričakujemo tako imenovano božičnico, da
bo le-ta za letošnje leto izplačana po sedaj
za pogajanja je bila Kolektivna pogodba
veljavni kolektivni pogodbi; višina in datum
elektrogospodarstva – smo začeli ob
izplačila še nista določena, a vas bomo o
koncu preteklega leta, do sedaj smo imeli
obojem pravočasno obvestili.
dvaindvajset pogajanj – le-ta namreč
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Študijsko potovanje članov
Združenja svetov delavcev
VLADIMIR ŠEGA, predsednik sveta delavcev dem
Letna študijska potovanja članov Združenja
svetov delavcev Slovenije v evropske
države so postala že tradicionalna in
nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih
sistemov ter dobrih tujih praks na področju
uveljavljanja sodobnih oblik delavskega
soupravljanja in socialnega partnerstva.
Tokrat smo se podali v Švico, ki sicer ni
članica EU, kljub temu pa ima visoko razvite
različne oblike sodelovanja delavcev pri
upravljanju družb in visoko razvito socialno
partnerstvo. Zato so bile njihove izkušnje
vsekakor izjemno dragocene za izboljšanje
naše prakse.
Švica ne pozna dikcij, kot so prepovedano,
strogo prepovedano, obvezno, nujno in
podobno - pozna le »ni dovoljeno« ali
»prav je tako« in vsem je vse jasno. V
Švici je odpuščanje povsem enostavno in
ni delodajalcu potrebno navesti nikakršnih
razlogov, pa je tega zelo malo. Tudi v zelo
velikih podjetjih, kot je na primer Novartis,
ne poznajo registracije delovnega časa, pa
vsi postorijo vse, kar delodajalec od njih
pričakuje. Skratka urejena država, ki ob
našem stanju duha in etike delodajalcev (pa
priznati je potrebno tudi delavcev) nikakor
ne bi funkcionirana.

in ekonomsko krizo« je eden izmed
razlogov, da si je Švica hitro opomogla po
zadnji finančni krizi, prav v dolgi tradiciji
socialnega dialoga, saj so bili socialni
partnerji sposobni sesti za pogajalsko mizo
in se dogovoriti o ustreznih ukrepih. V Švici
so socialni partnerji vključeni v tripartitne
komisije, ki sodelujejo pri spremljanju stanja
in predlagajo ukrepe na področju delovnih
razmerij tako na zvezni, kot lokalnokantonalni ravni.
Čeprav Švica ni članica EU in je
evropska zakonodaja na tem področju ne
zavezuje, se je pri pripravi zakonodaje
po njej zgledovala, zato sistem delavske
participacije v Švici deluje na podobnih
načelih, kot v ostalih evropskih državah.
Pravni okvir delavske participacije v Švici
določa Zakon o obveščanju in posvetovanju
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M

z delavci v podjetjih. Vsebuje pa le šestnajst
členov. Predstavniški organ se oblikuje v
primerih, ko vsaj ena petina delavcev to
zahteva oziroma v podjetjih s petsto in več
zaposlenimi vsaj sto delavcev.
Čeprav je zakon (vsaj za naše razmere) dokaj
nedorečen in v glavnem temelji na sistemu
»v dobrem duhu«, težav glede uresničevanja
»pravic« skorajda ne poznajo. Področje
finančne participacije temelji na načelu
prostovoljnosti. Delodajalec in delavski
predstavniki se lahko skupaj odločijo
in dogovorijo za finančno participacijo
delavcev v obliki delavskega lastništva
ali udeležbe delavcev pri dobičku. Kljub
prostovoljnosti zadnje raziskave kažejo da so
sheme delavskega lastništva uvedene v več
kot desetih odstotkih Švicarskih podjetij.
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Zanimiv je podatek iz Ženevske družbe
EBU. Povprečna bruto plača v tej družbi je
12.800 frankov, pa vendar so pred nekaj leti
ustanovili Svet delavcev in želijo soodločati
o usodi podjetja in odločitvah poslovodstva,
kar jim tudi uspeva. Seveda nas cene
življenjskih stroškov, vrtcev, stanovanj,…
dokaj hitro postavijo na realna tla o mleku in
medu v Švici. Ko te povabi sosed ali prijatelj
na piknik pomeni, da tako meso, kot pijačo
prineseš s seboj.
Socialno partnerstvo, kljub zelo skopi
zakonski ureditvi temelji na dialogu,
za katerega je značilno spoštovanje in
pripravljenost na razpravo, ob zavedanju,
da je socialna harmonija ključ do
gospodarskega napredka. Po ugotovitvah
študije ILO in svetovalne banke v poročilu
»Inventar sistemskih odzivov na finančno
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KORISTNA PREDAVANJA IN SPOZNAVANJE DOBRIH PRAKS.

In
ko
ob
S.
če

KOTIČEK ZA ZAPOSLENE

Aktivnosti tima za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja
MOJCA POGAČNIK, vodja projekta

t
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15. maja je Mednarodni dan družine in dan,
ko smo Dravske elektrarne Maribor prejele
posebno zahvalo, diplomo za dvanajst letno
aktivno vključenost v izboljšave na področju
dela in družine.
Tim za usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja je imel v letu 2018 dva
sestanka na katerih smo obravnavali tekoče
zadeve kar se tiče izvajanja ukrepov.
V prejšnjem članku smo vas obvestili,
da bomo vodstvu predlagali nov ukrep,
in sicer ukrep prijazen do starejših. Za
predloge smo prosili vse zaposlene, še
posebej starejše, saj oni najbolje vedo, kaj
sedaj potrebujejo. Odziva ni bilo, zato vse
zaposlene ponovno pozivam, da predloge
pošljete na e-poštni naslov: infodpp@dem.si.
Z mesecem septembrom so naši
nadobudneži ali prvič ali ponovno stopili
v šolo, zato vas obveščam, da imate, sicer
naslednje leto, možnost vsi, ki boste peljali
otroka prvič v šolo, izkoristiti en dan letnega
dopusta, v skladu s podpisanim Aneksom št.
7 h kolektivni pogodbi, z dne 17. september
2018.
Mesec november, čas martinovanja in
bližajočih božičnih praznikov smo zaključili
z dnevom Delo in družina, ki je potekal 30.
novembra. Ekvilib inštitut je organiziral
akcijo Dan Delo Družina, ko podjetja,
ki so vključena v akcijo, spodbujajo svoje
zaposlene, da gredo pravočasno, torej po
vseh oddelanih urah, domov. Več o akciji si
lahko preberete na spletni povezavi: http://
www.ekvilib.org/sl/dandelodruzina/dandd-za-posameznike/
In že bomo zakorakali v čarobni december,
ko nas bosta razveseljevala predstava ter
obdarovanje otrok. Dedek Mraz in predstava
S.O.S. piškoti, bosta otroke razveselila v
četrtek, 13. decembra 2018, ob 17. uri.

OTROCI SO VEDNO VESELI, KO JIH OBIŠČE KATERI OD DOBRIH MOŽ IN PRINESE ŠE DARILO.
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Iz dela Društva upokojencev DEM
BRANKO OMAN, predsednik društva upokojencev dem
Po poletnem zatišju smo ponovno pričeli
z našim najštevilčnejšim udejstvovanjem
– izletništvom. Naša komisija za druženja
pridno dela in nam pripravlja prijetne in
zanimive izlete.
V septembru smo se podali na Kočevsko.
Po razburljivi vožnji čez Kočevski rog smo
si ogledali Bazo 20, nato pa še podzemni
bunker Škrilj.
Na drugi jesenski izlet smo se odpravili v
Hrvaško Istro, deželo tartufov. Ogledali smo
si starodavni mesti Motovun in Grožnjan
ter poskusili izdelke s tartufi. Ogledali smo
si tudi iskanje tartufov, ki rastejo tudi meter
pod površjem, s posebej dresiranimi psi.
Tretji izlet je bil 13. novembra, ko smo po
tradicionalnem običaju počastili god Svetega
Martina.
Poudariti moram, da vsak izlet zaključimo s
prijetnim in veselim druženjem.

SKUPINSKO FOTOGRAFIRANJE V MOTOVUNU.
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ŠPORTNO DRUŠTVO DEM

Spoštovane športnice, športniki, vsi
zaposleni!
MATJAŽ PODGORNIK, predsednik šd dem
V Športnem društvu Dravskih elektrarn
Maribor že 23 let skrbimo za celoletno
športno in družabno udejstvovanje vseh
naših, trenutno 243, članov.
V društvu je aktivnih petnajst sekcij,
kot aktivnost smo dodali tudi skupen
projekt vodstva Dravskih elektrarn
Maribor, službe za Varnost in zdravje
pri delu ter Športnega društva »zDravo
vadimo«.
Kakor vsa leta poprej, smo bili tudi
v letu 2018 precej aktivni v poletnih
mesecih. Naj omenim samo nekatere
večje aktivnosti: teniška sezona na
igriščih pri Klementini in v Dravogradu,
izvedba tekmovanj v športnem ribolovu,
tekmovanja v streljanju, nogometu in
košarki, udeležba na različnih tekaških
in kolesarskih maratonih po Sloveniji in
v tujini, izvedba več planinskih izletov
po hribovju in visokogorju, izvedba
dveh srečanj v kartingu.

Kot organizirano skupinsko udejstvovanje
naj omenim še redno igranje odbojke na
mivki. Sam menim, da je bila poletna
sezona uspešna, vedno pa je še nekaj
prostora, da se kaj doda oziroma izboljša.
Seveda smo pripravili tudi aktivnosti
za čez jesenske in zimske mesece, tja
do pomladi 2019. Tako smo v mesecu
novembru organizirali športno srečanje
s Športnim društvom Eles (srečanje je
podrobneje opisano v nadaljevanju),
v začetku leta 2019 se bomo udeležili
smučarskega srečanja med športnimi
društvi DEM, SEL in SENG v organizaciji
Športnega društva SEL.
V okviru jesensko – zimskih aktivnosti
pa vse člane društva vabim, da se nam
pridružite pri organiziranih vadbah na
različnih lokacijah, in sicer:
•
košarka v dvorani OŠ Vuzenica,
•
odbojka v dvorani OŠ Janka
Glazerja v Rušah,

•
•
•
•
•
•
•

namizni tenis na Fali in v hangarju
pri upravni stavbi,
kegljanje v Športnem parku Ruše,
badminton v hangarju pri upravni
stavbi,
rekreacija v dvorani veslaškega
kluba,
projekt »zDravo vadimo« v avli
upravne stavbe,
načrtovani planinski izleti,
priprave na zimsko sezono –
pohodništvo.

Glede točnih terminov organiziranih vadb
se obrnite na predsednike posameznih
sekcij, ki vam bodo z veseljem pomagali in
vas vključili v aktivnosti.
Ob vsem tem naboru možne rekreacije
sem prepričan, da lahko vsak najde nekaj
sebi primernega, ter tako aktivno vstopi v
zaključek leta 2018 oziroma v leto 2019.

NEKATERI OD ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA DEM
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ŠPORT IN PROSTI ČAS

Športno srečanje s Športnim
društvom ELES
MATJAŽ PODGORNIK, predsednik predsednik šd dem
V mesecu novembru smo člani Športnega
društva DEM organizirali športno srečanje s
Športnim društvom ELES iz Ljubljane.

Zaključek z razglasitvijo rezultatov je
potekal v restavraciji Galeb, ob prijetnem in
predvsem prijateljskem vzdušju.

Ideja o druženju je nastala že pred leti, na
pobudo takratnih predsednikov društev Mirka
Pajančiča in Srečka Lesjaka. Ker vemo, da
je vsaka takšna oblika druženja pozitivna in
kot športniki potrebujemo kdaj pa kdaj tudi
tekmeca izven našega društva, smo igre hitro
vzeli za svoje.

Menim, da smo zadeli bistvo športnega
srečanja, to je druženje med športniki
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in sodelavci. Sklenili smo, da se dobimo
ponovno v naslednjem letu kot gostje
Športnega društva ELES in nadaljujemo s
tradicijo druženja.

Tako smo se v soboto, 17. novembra, ob
sončnem vremenu dobili v Športnem parku
v Rušah, kjer smo se pomerili v desetih
disciplinah, planinska sekcija pa je za planince
organizirala tudi pohod.
Tekmovanja so potekala v nogometu, odbojki,
namiznem tenisu, košarki, streljanju, kegljanju,
badmintonu, pikadu in šahu. V večini panog
smo nastopali v mešanih ekipah, tako da je
bilo tekmovanje še toliko bolj zanimivo.

SK

Ponovno smo se izkazali kot dobri
organizatorji in gostitelji, vendar to velja samo
za spremljevalni del iger; v tekmovalnem
smislu namreč gostom nismo prizanesli
ter zmagali z rezultatom sedem proti tri po
posameznih panogah.
Če se še malo poigram z rezultati:
Košarka
ŠD DEM : ŠD ELES 28 : 61
Namizni tenis
ŠD DEM : ŠD ELES 0 : 3
Nogomet
ŠD DEM : ŠD ELES 4 : 1
Badminton
ŠD DEM : ŠD ELES 0 : 2
Šah
ŠD DEM : ŠD ELES 12 : 6
Odbojka
ŠD DEM : ŠD ELES 2 : 1
Streljanje
ŠD DEM : ŠD ELES 491 : 258
Pikado ženske
ŠD DEM : ŠD ELES 1308 : 1028
Pikado moški
ŠD DEM : ŠD ELES 1313 : 1221
Odbojka
ŠD DEM : ŠD ELES 2 : 1
Kegljanje
ŠD DEM : ŠD ELES 991 : 655

ZBRANI UDELEŽENCI SREČANJA PRED ZAČETKOM TEKMOVANJ.

UDELEŽENCI POHODA, KI JE BIL LETOS ORGANIZIRAN PRVIČ.
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Kolesarstvo								
V mesecu septembru se nas je dvanajst
kolesarjev iz kolesarske sekcije Zgornje
Drave podalo na tri dnevno kolesarjenje.

Prekolesarili smo 210 kilometrov okoli
Blatnega jezera na Madžarskem. Pot okoli
jezera ni bila zahtevna, nam je pa vroče

DARINKO STICH

vreme povzročalo dehidracijo, ki smo jo
nadomeščali z napitki iz hmelja.

S KOLESARSKEGA IZLETA PO MADŽARSKI

Odbojka										
Že tradicionalno odbojkarji in odbojkarice
poletne torke preživljamo na mivki in tako
smo se srečevali tudi letos vse do septembra.
Z mesecem oktobrom smo se preselili v
športno dvorano v Osnovne šole Janka
Glazerja v Rušah.
Vse ljubitelje odbojke ob tej priložnosti
ponovno vljudno vabim, da se nam
pridružijo vsako sredo ob 18.30 uri.
Odbojkarska sekcija se je udeležila tudi
letnih iger Drava – Sava – Soča v Bovcu
in zasedla drugo mesto. Za ekipo so igrali:
Uroš Sorman, Tadej Korpar, Matjaž
Podgornik in Mojca Pogačnik.

ODBOJKARSKA EKIPA NA TEKMI
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MOJCA POGAČNIK
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Planinci									
V članku planinske sekcije so predstavljeni
planinski pohodi, ki smo jih opravili od
maja do konca oktobra 2018.
V maju smo se odpravili na planino
Svinja, ki se razprostira nad Velikovcem.
Povzpeli smo se na vrh, ki je visok 2.097
metrov.
Tudi Grmado in Šmarno goro smo
obiskali v maju. Pripeljali smo se do
Tacna. Najprej smo se podali na pot do
vrha Grmade. Pot je bila precej strma in
spolzka. Premagovali smo tudi skalnati
teren. Iz Grmade smo se spustili v dolino in
se povzpeli še na Šmarno goro. Lepo vreme
je privabilo kar veliko pohodnikov. Od tu
smo se po krožni poti spusti do izhodišča.
Meseca junija smo opravili krožno pot
Radlje - Bricnik - Odernik –Radlje. Iz
Radelj smo se zapeljali do mejnega prehoda
Radelj. Od tu smo nadaljevali peš po
panoramski poti na vrh Bricnika. Privoščili
smo si krajši postanek in nadaljevali pot
proti turistični kmetiji Odernik. Tu smo
imeli daljši postanek in se okrepčali s
slastnim narezkom. Čakala nas je še pot
do kombija. Bil je lep izlet, v čudoviti
pokrajini in s prijetnimi udeleženci. Še
vreme nam je bilo naklonjeno.

DARINKA ŠPINDLER
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PLANINA LAZ NA POTI NA OGRADE

Ker se letos nismo podali na Triglav, smo
ga v juliju opazovali z njegovega bližnjega
vrha Ogradov. Na pohod smo se podali s
parkirišča na planini Blato (1.147 metrov)
ter nadaljevali po gozdni poti. Ustavili smo
se na planini v Lazu (1.560 metrov), kjer
smo imeli počitek in malico, kakor tudi
čudovit pogled na vrh, ki ga bomo osvojili.
Po travnatem pobočju smo prišli na vrh
Ogradov (2.087 metrov) s katerega smo
imeli lep pogled na planino v Lazu. Prav
tako je bil zelo lep razgled proti Triglavu
z Aljaževim stolpom ter na Planiko in
na vrhove nad Bohinjskim jezerom do
Vogla ter na okoliške vrhove Debeli vrh,
Kanjavec, Škednjovec, Mišelj vrh, Vernar,
Tošč, Jezerski Stog in druge.

NA

V juliju smo imeli zahteven izlet v
domačem okolju. Zjutraj smo se zbrali v
Rušah in se zapeljali do Martnice. Od tu
smo se podali do koče na Cojzarici. Vrnili
smo se po isti poti.
V avgustu smo imeli prelep dvodnevni
izlet. Prvi dan smo se povzpeli na Ciprnik
(1.745 metrov). Na pot smo se podali od
jezera Jasna (827 metrov), nato se je pot
po gozdu strmo vzpenjala. Prispeli smo do
Mojčinega doma (1.555 metrov), kjer se pot
položi. Tukaj smo imeli malico in počitek.
Sledila je lepa grebenska pot. Postopoma
smo prišli iz gozda v pas ruševja, nato se
je pot strmo vzpenjala ob varovalih do
30
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razglednega Ciprnika. Pogled se nam je
razprostiral na celotne Julijske Alpe. Z vrha
je bil tudi lep razgled na naše izhodišče,
kakor tudi na naš cilj v Planici. Sledil je
spust v Planico in do Gozda Martuljek, kjer
smo prenočili. Naslednji dan smo se podali
v sotesko potoka Martuljek. Izhodišče
je bilo pri mostu čez Savo Dolinko (742
metrov), od koder je lep razgled na vrhove
Martuljške skupine. Pot se je zložno
vzpenjala ob reki navzgor do mostu,
od koder je bil lep razgled na spodnji
Martuljkov slap, ki je visok 29 metrov.
Nadalje se je pot po gozdu strmo vzpenjala,
dokler nismo prišli do soteske, kjer je
zgornji Martuljkov slap (1.150 metrov), ki

v štirih stopnjah pada več kot sto metrov
globoko. Zadnji del poti je izpostavljen, s
pomočjo varoval smo se spustili do vode.
Vrnili smo se v dolino mimo kapele in
Ingotove koče na planini Jesenje. Tudi od
tu je bil lep razgled na vrhove Martuljške
skupine. Oba dneva smo imeli čudovito
vreme, tako da smo uživali v naravi.
Septembra smo se povzpeli na Tolsti vrh.
Naša pot se je pričela nad Golnikom. Med
vožnjo nas je spremljal dež, ko pa smo
pričeli hoditi, je prenehal. Večji del poti
je bilo oblačno in megleno, a vreme ni
vplivalo na vzdušje pohodnikov. Med potjo
so nas razveseljevali gobani, ki smo jih z

veseljem pobirali. Pot je bila precej strma,
vendar nam je le uspelo priti na Tolsti vrh
in potem naprej do koče na Kriški gori.
Ko smo se vračali proti izhodišču, nas je
pozdravilo tudi sonce.
V oktobru se zaradi nestabilnega vremena
nismo podali na zahtevnejši pohod. Zbrali
smo se v Bistrici ob Dravi in se zapeljali
do Loga. Pot smo nadaljevali po »strmici«
do doma na Pečkah. Ker je bilo zelo lepo
sončno vreme, smo imeli daljši postanek
za sončenje in nato pot nadaljevali do
Meranovega. Tudi tu smo se nastavili
prijetnim sončnim žarkom.

NA POTI NA CIPRNIK

MOJČINA KOČA NA POTI NA CIPRNIK

POGLED Z VRHA CIPRNIKA
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PRVI MARTULJŠKI SLAP

DRUGI MARTULJŠKI SLAP
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Strelska sekcija					
Strelska sekcija ima strelišče na
hidroelektrarni Vuhred, kjer se vsako leto,
po pravilniku strelske zveze Slovenije, med
člani športnega društva odvijajo tekmovanja
z zračno puško. Strelja se v tarče R8 in to
dvajset strelov. Letos je tekmovanje potekalo
30. maja. Tekmovanje je imelo še poseben
pomen, saj smo športno proslavili odhod v
pokoj ene najboljših strelk Minke Vidovič.
Minka je še zadnjič pokazala iz kakšnega

testa je in premagala vse tekmovalce. Pri
moških je zmagal Branko Topler s 166
krogi, drugi je bil Drago Kropfl s 162
krogi, tretji pa Rajko Robin s 159 krogi. Pri
ženskah je bila, kot rečeno, najboljša Minka
Vidovič s 169 krogi pred Darinko Špindler
s 131 krogi. Letos smo prvič podelili
prehodni pokal, ki bo za eno leto ostal na
zgornji Dravi pri Branku Toplerju.
Zaključek strelske sezone je bil 12.

BRANKO TOPLER

septembra v lovski koči Zeleni Vrh nad
Vuzenico, kjer se tradicionalno pomerimo
v streljanju na glinaste golobe in v tarčo
srnjaka. Streljalo se je na deset golobov in
petkrat v tarčo srnjaka. Zagrizenost med
tekmovalci je bila vrhunska, rezultati temu
primerni, a žal so ostali v lovski koči.
Da pa nismo samo streljali v tarčo srnjaka,
smo si privoščili tudi odličen srnjakov golaž.

ČLANI STRELSKE SEKCIJE

33

ŠPORT IN PROSTI ČAS

Kegljaška sekcija					
Tudi sezona kegljanja se je pričela na polno.
V mesecu septembru smo se ponovno
prijavili za tekmovanje v Mariborsko
kegljaško ligo. Začetek je izvrsten, odigrani
dve tekmi in dve zmagi. Upamo, da v
takšnem tempu nadaljujemo do konca
sezone, ki se bo zaključila nekje konec
meseca maja 2019 in do takrat se bo odigralo
vsaj sedemnajst tekem.
V ligi nastopa petnajst ekip, nekate imajo
že kar visok jubilej sodelovanja in kar
hrepenijo po najboljših rezultatih, tako da se

ČLANI KEGLJAŠKE SEKCIJE
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tekmovanja odvijajo v napetem vzdušju in
kar rado se zgodi, da tudi mi poskrbimo za
prekrižaje načrtov glede rezultatov.
Redni treningi naše sekcije potekajo vsak
petek od 19. do 21. ure na kegljišču
v Rušah. Menimo, da imamo idealen
termin, ki naj bi ustrezal tudi oddaljenim
kegljačem iz drugih enot. Čas tako ne bi
smel biti izgovor za nesodelovanje oziroma
neprisotnost na kegljišču.
Meseca junija smo organizirali turnir
zaposlenih v katerem je pri moških zmagal

RAFAEL GRILČ

Ferdo Cigler, pri ženskah pa je svojo
premoč pokazala Dragica Manfreda. Nato
smo turnir zaključili ob hrani in pijači kot
se spodobi.
Kot vsako leto bomo tudi v novi sezoni
kegljači aktivni. Nekaj naših članov
nastopa in sodeluje v Koroški ligi in tam
dosega dobre rezultate.
Potrudili se bomo, da v našo sekcijo
pridobimo še več članov, in da kegljanje v
družbi postane še bolj aktivno.
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Uspešen zaključek tekmovalne
sezone Veslaškega kluba DEM
VILI VINDIŠ, predsednik veslaškega kluba dem

Ob zaključku letošnjega tekmovalnega leta
smo v veslaškem klubu organizirali našo 40.
veslaško regato na jezeru pri Brestrnici in se
udeležili 28. državnega prvenstva na Bledu.
Na jubilejni regati, ki je bila v soboto, 15.
septembra 2018 se je zbralo skoraj 350
veslačev iz štirih držav. Imeli smo 37 tekem.
Najuspešnejši klub po osvojenih medaljah
je bil naš klub. Osvojili smo 14 zlatih, šest
srebrnih in pet bronastih medalj in s tem
osvojili naziv najbolj uspešnega kluba na
regati. Na tradicionalni tekmi za memorial
Ivana Kralja so naši mlajši mladinci v
dvojnem četvercu v sestavi posadke Oskar
Marinič, Jernej Grace, Filip Koren in Jure
Čas osvojili prehodni pokal. S tem je pokal
ostal v naši posesti za eno leto.

40. VESLAŠKA REGATA NA JEZERU PRI BRESTRNICI.

Na naši mednarodni regati se je od aktivnega
veslanja poslovil naš uspešen veslač Gašper
Fistravec. Njegovi največji uspehi v veslaški
karieri so osvojitev naslova mladinskega
svetovnega prvaka leta 2004 in 3. mesto na
evropskem članskem prvenstvu leta 2012.
Za zaključek je izvedel ekshibicijsko tekmo
z znanimi aktivnimi športniki iz Maribora.
Tekmovali so v dvojnih dvojcih. Na
zaključku je Gašper prejel še veliko plaketo
Veslaške zveze Slovenije.
Na državnem veslaškem prvenstvu, ki je bilo
22. in 23. septembra, smo bili prav tako zelo
uspešni in osvojili največ zlatih medalj med
veslaškimi klubi v Sloveniji. Skupno smo jih
odnesli enajst. Na letošnjem prvenstvu smo
nastopili predvsem z mlajšimi močmi. Pet
zlatih smo osvojili med pionirji, štiri zlate
v kategoriji mlajši mladinci in dve zlati v
mladinski kategoriji.

PREHODNI POKAL IVANA KRALJA JE PODELIL ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR, DR. ANDREJ FIŠTRAVEC.

Naslove so v različnih starostnih skupinah
in v različnih čolnih osvojili Jaka Čas,
Filip Polše, Jernej Grace, Jure Čas,
Lea Bedekovič, Lara Čas, Filip Koren,
Oskar Marinič, Miha Kramberger, Arne
Završnik, Stuart Liam Edmonston, Jakob
Brglez, Marko Pavlovič in Rok Krebs.
Z dosežki letošnjega leta smo zadovoljni,
saj nam potrjujejo, da je delo naših trenerjev
Primoža Merfa, Jerneja Juršeta, Tadeja
Šantla in Tomaža Juršeta, ki jih vodi
Dušan Jurše dobro zastavljeno in ciljno
usmerjeno.

GAŠPER FISTRAVEC JE ZAKLJUČIL USPEŠNO TEKMOVALNO POT.
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Preteklost se prepleta s sedanjostjo in tke niti za prihodnost.
Naj bo leto 2019 polno novih idej in uresničenih načrtov.
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