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Biš. Slovesna predaja male fotonapetostne elektrarne 

Namesto kmetovanja proizvodnja elektrike 
Minuli teden so v Bišu na domačiji Danila Muršc8 predali namenu trifazno malo fotonapetostno elektrarno. Zmogljivost elektrarne je 15 kW, dejanska 
moč na števcu pa znaša 15,18 kW. Vrednost naložbe je znašala 72.000 evrov. Investitor in izvajalec del je podjetje M·LAN, d. o. o., Iz Maribora. 

Kot je povedaj Danilo 
Muršec, se je za elektrarno 
odločil, ker samo na tak na
čin dobi gospodarsko po
slopje novo funkcijo, saj ga 
za potrebe kmetijstva več ne 
potrebujejo in bi ga sčasoma 
podrli. S tem bo tudi nado
mestil dohodek, ki ga je prej 
domačija imela iz kmetijske 
dejavnosti. Kot je povedaj 
Muršcc, je do sodelovanja z 
omenjenim podjetjem pri
šlo na osnovi dolgoletnega 
poznanstva z direkto~em 
podjetja M-lAN, d. o. o., An
drejem Mlaskom, ki mu je 
predstavil omenjeni projekt. 
Na osnovi tega sta se odloči
la za sodelovanje in postopo
ma bo elektrarna postala last 
domačije. 

Tehnične karakteristi-
ke elektrarne je predstavil 
direktor podjetja M-lAN, 
d. o . o., Andrej Mlasko: "Maja 
fotonapetostna elektrarna je 
sestavljena iz 72 modulov na 
površini 120 kvadratnih me
trov. Letni izkupiček elek
trarne bo nekaj čez 16.000 
kilovatnill ur električne 
energije, ki se v celoti distri
buira v omrežje kot zelena 
energija. Panele je izdelaj 
edini slovenski proizvajalec, 
podjetje Bisol iz Prebolda, 
razsmernike pa proizvaja 
podjetje SMA. Mesečni izku
piček elektrarne bo znašal 
okrog ;20 evrov, kar pome
ni, da se investicija amortizi
ra v desetih letih." Povedal je, 
da imajo v podjetju kar nekaj 

izkušenj s tovrstno tehnolo
gijo, saj je to že tretja takšna 
elektrarna, v kratkem pa bo 
začela obratovati četrta. 

Zraven sosedov in prijate
ljev so se slovesnosti udele
žili tudi župani [reb občin: 
župan občine Trnovska vas 
Alojz Benko, župan občine 
Destrnik in poslanec Franc 
Pukšič ter župan občine Do
rnava Rajko JanžekoviČ. 

Alojz Benko je povedal, da 
je ponosen, saj gre za prvo 
takšno investicijo v občini 
Trnovska vas, kajti tudi takš
ne investicije so pomembne 
za razvoj občine. Poslanec in 
župan Franc Pukšič je pove
dal, da je vesel, da se ljudje 
odločajo za takšne investici
je, ki so vsekakor prihodnost. 

Poudaril je, da je Danilo Mur
šec svoje življenje posvetil 
vzgoji otrok in s tem projek
tom tudi dokazuje, da vzgaja 
mladi rod tudi z dejanji, saj 
je ekološka osveščenost zelo 
pomembna. Župan občine 
Dornava Rajko janžekovič je 
poudaril, da takšni projekti 
kažejo na splošno ekološko 
osveščenost, in dodaj , da si 

želi, da bi se ljudje širše odlo
čaji zanje. Prepričan je, da bi 
bilo projektov več, če bi bi la 
sama tehnologija cenejša. 

Novo majo fotonapetost
no elektrarno so skupaj v 
elektrodistribucijsko omrež
je vključili Danilo Muršcc, 
direktor M-lAN-a Andrej 
Mlasko, župan Alojz Benko 
ter župan in poslanec Franc 

Pukšič. 

Ob koncu slovesnosti se je 
Danilo Muršec zahvalil vsem, 
ki so pomagaJi pri omenje
nem projektu, še posebej di- · 
rektorju podjetja M-lAN An
dreju Mlasku in poslancu in 
županu Francu PukŠiČU, ki je 
pomagal pri hitrejšem ureja
nju upravnih postopkov. 

Zmago Salamun 
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