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Beseda urednice
Dober tok.

Elektro Ljubljana, d.d. dober in
zanesljiv partner
Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci,
Naj to mesto
izkoristimo {e za
obvestilo, da ima
Elektro
Ljubljana, d.d.
od 11. aprila
2003 novo klicno
telefonsko
{tevilko.
[tevilka, na
kateri vas bomo
prijazno sprejeli,
je po novem:
(01) 230 40 00.

tokratno, aprilsko {tevilko Elektro novic, smo
v okviru rednih mese~nih rubrik prilagodili
bralkam in bralcem, ki ste na{i poslovni partnerji - kupci elektri~ne energije. @eleli smo
vam na enem mestu ponuditi ~imve~ informacij o dejavnostih in storitvah, ki jih v
skladu z zakoni in uredbami opravlja in
ponuja delni{ka dru`ba Elektro Ljubljana.
Takoj za uvodnikom uprave delni{ke dru`be
v rubriki Tema meseca organizacijska enota
za prodajo elektri~ne energije upravi~enim
odjemalcem predstavlja nekatere svoje
aktivnosti, ki so usmerjene k zadovoljevanju
potreb kupcev in vzpostavljanju dobrega in
zanesljivega partnerskega odnosa.

Toliko o vsebini. Naj to mesto izkoristimo {e
za obvestilo, da ima Elektro Ljubljana, d.d.
od 11. aprila 2003 novo klicno telefonsko
{tevilko. [tevilka, na kateri vas bomo prijazno sprejeli, je po novem: (01) 230 40 00.
@elimo vam prijetno, ustvarjalno pomlad in
poletje, ki ju naj preveva veselje do `ivljenja
in uspe{nost na vseh podro~jih.
DOBER TOK!
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Dejavnost, ki tudi spada v sklop tr`nih
dejavnosti in poteka v okviru poslovanja
Elektra Ljubljana, d.d., je in`eniring na
podro~ju na~rtovanja, izgradnje, vzdr`evanja in optimizacije distribucijskih in porabni{kih omre`ij. V {iroki paleti storitev in
uslug, ki jih nudimo naro~nikom, je glavni
cilj doseganje kakovosti in celosten pristop
pri re{evanju naro~il.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Ker se po~asi pribli`ujejo dnevi zaslu`enega
dopusta, za vas in va{o dru`ino, slu`ba za
tr`enje po~itni{kih objektov podjetja predstavlja svojo ponudbo. Odlo~itev je na vas!
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Slogan Skupaj z Elektrom Ljubljana, d.d. do
kakovostne telekomunikacijske storitve
predstavlja novo tr`no storitev, ki jo Elektro
Ljubljana, d.d. ponuja potencialnim kupcem.
Ve~ o temi preberite znotraj vsebine internega glasila.
V skladu z obvezami gospodarske javne
slu`be, opredeljenih v energetskem zakonu,
Elektro Ljubljana, d.d. skrbi za upravljanje,
vodenje, obratovanje in usklajeno delovanje
distribucijskega omre`ja s prenosnim
omre`jem ter vzdr`evanje in razvoj distribucijskega omre`ja. Vse, kar bi vas kot kupce
elektri~ne energije lahko zanimalo s podro~ja
Elektra Ljubljana, d.d. kot upravljalca distribucijskega omre`ja, lahko preberete v
drugem delu vsebine. Na kratko pa se predstavlja tudi dejavnost distribucije elektri~ne
energije.

Violeta Irgl
Prispevke za naslednjo {tevilko
Elektro novic, ki bo iz{la konec maja,
po{ljite do srede 14. maja, na `e znani
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose
z javnostmi, Slovenska 58, 1516
Ljubljana, faks: 01 23 25 42 ali kar na
elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Uvodnik
Dober tok.

Spo{tovani upravi~eni odjemalci,
sodelavke in sodelavci,
upokojenke in upokojenci
Energetski zakon, sprejet v letu 1999, je prinesel na podro~ju oskrbe z elektri~no
energijo velike spremembe. Nekateri od vas ste te spremembe tudi sooblikovali in
vplivali na razvoj trga z elektri~no energijo.
podzakonskim aktom in ostalim uredbam.
Vzpostavljanje ravnote`ja med tr`nimi in
reguliranimi dejavnostmi predstavlja velik
izziv za vodstvo in zaposlene. Zavedamo se,
da je na{e temeljno poslanstvo zanesljiva in
kakovostna oskrba z elektri~no energijo. To
poslanstvo `elimo z ve~jo u~inkovitostjo in
kvaliteto nadgraditi z dodatnimi storitvami
in s tem prispevati k va{i ve~ji
konkuren~nosti na doma~em in tujih trgih.
Ludvig Soto{ek

V Elektru Ljubljana, d.d. smo se teh sprememb zavedali od vsega za~etka in dali
veliko podporo razvoju tr`nih dejavnosti, ki
v reguliranem sistemu v preteklosti, roko na
srce, niso imele velike mo`nosti razvoja. V ta
namen smo ustanovili tri tr`ne dejavnosti, za
katere smo po zakonu dol`ni voditi tudi
lo~ene ra~unovodske izkaze.
Prva tr`na dejavnost je investicijski in`eniring, ki izvaja pestro paleto storitev na
podro~ju
projektiranja,
gradnje
in
in`eniringa. Druga tr`na dejavnost je prodaja elektri~ne energije upravi~enim odjemalcem, ki je zadol`ena za prodajo elektri~ne
energije in storitev upravi~enim odjemalcem,
ki na podlagi energetskega zakona lahko izbirajo svojega dobavitelja. Najmlaj{a tr`na
dejavnost pa je bila ustanovljena za tr`enje
telekomunikacijskih storitev in bo delovala v
tesnem sodelovanju z novoustanovljenim
podjetjem Elektro TK.
V okviru vseh treh tr`nih dejavnosti vam
`elimo ponuditi kvalitetne in konkuren~ne
storitve in s tem ohraniti dolgoro~ni partnerski odnos. Delitev na{e organiziranosti na
tr`ne in regulirane dejavnosti prina{a tudi
dolo~ene nejasnosti in te`ave pri poslovanju.
Na eni strani smo podvr`eni tr`nim zakonitostim in mehanizmom, na drugi pa zakonu,

@elimo Vam prijetno branje in DOBER TOK!
Vincenc Jan{a, predsednik uprave
Ludvig Soto{ek, ~lan uprave

ludvig.sotosek@elektro-ljubljana.si, vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Vincenc Jan{a

Prizadevali si bomo, da vam bodo va{i skrbniki vselej na voljo in da boste z nami zadovoljni. V tokratni {tevilki Elektro novic smo
izbrali vsebine, ki vas zagotovo zanimajo.

V okviru vseh
treh tr`nih
dejavnosti vam
`elimo ponuditi
kvalitetne in
konkuren~ne
storitve in s tem
ohraniti
dolgoro~ni
partnerski
odnos.
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Spo{tovani kupci!
V tokratni {tevilki Elektro novic vam bomo predstavili na{e aktivnosti, ki so usmerjene v zadovoljevanje va{ih potreb in `elja.

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

Z raziskavo
potreb in
usmerjenostjo h
kupcem
razvijamo
razli~ne pakete,
ki jih bomo
dopolnjevali v
sodelovanju z
vami. Prav tako
se ~edalje bolj
zavedamo
pomena
dodatnih storitev
in ustvarjanja
dodatne
vrednosti za vas
in s tem
pove~anje
dodane
vrednosti.
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Predstavili vam bomo aktivnosti slu`be za
nakup in trgovanje elektri~ne energije, ki
vstopa na mednarodni trg in s tem zagotavlja konkuren~no sposobnost in primerljivost s
tujo konkurenco. Prav tako vam bomo predstavili projekt upravljanja z energijo, ki ga
izvajamo v sodelovanju z na{im kupcem.
Predstavili vam bomo prizadevanje za {e bolj
u~inkovito vzpostavitev informacijskega sistema za delo s kupci, ki nam bo v pomo~ pri
sodelovanju z vami. Opisali vam bomo tudi
nov projekt za vzpostavitev informacijske
re{itve, ki bo na{im kupcem omogo~al
razli~ne vpoglede v njihovo porabo in ostale
poslovne informacije, ki bodo odvisne od
na~ina na{ega sodelovanja.
V nadaljevanju vam `elim predstaviti dolo~ena razmi{ljanja o preteklih izku{njah in
razvoju trga in storitev v prihodnosti.
Postopen razvoj odpiranja trga z elektri~no
energijo je na novo razdelil vloge med
posamezne igralce na trgu. Svoj prostor na
trgu smo na{li tudi v Elektru Ljubljana, d.d. v
okviru nakupa in prodaje upravi~enim odjemalcem. Z raziskavo potreb in usmerjenostjo
h kupcem razvijamo razli~ne pakete, ki jih
bomo dopolnjevali v sodelovanju z vami.
Prav tako se ~edalje bolj zavedamo pomena
dodatnih storitev in ustvarjanja dodatne
vrednosti za vas in s tem pove~anje dodane
vrednosti.
Polo`aj Elektra Ljubljana, d.d. po odprtju
trga z elektri~no energijo je {e naprej mo~no
odvisen od regulacijske mo~i in mehanizmov
dr`ave, Agencije za energijo ter prakti~no
monopolnega proizvajalca elektri~ne energije. Odpiranje trga je v prvi fazi opredelilo
alokacijo prihodkov in odhodkov med regulirane in tr`ne dejavnosti ter s tem omogo~ilo
vpogled v poslovanje na mikro ravni podjetja. Ta proces je v Elektru Ljubljana, d.d. `e
povzro~il zanimanje malih delni~arjev in pritisk na dr`avo po popravku reguliranih cen.
Enak proces se je pri~akoval tudi v proizvodnem sektorju, kjer pa je zaradi razli~nih razlogov razdelitev prihodkov in odhodkov med
proizvodnimi podjetji precej netransparentna. To onemogo~a razvoj trga standardiziranih produktov in s tem hitrej{i razvoj
trga. Dr`ava kot ve~inski lastnik v vseh pod-

Gregor Bo`i~
jetjih nastopa tudi v regulatorni vlogi, kar
prav tako predstavlja oviro za bolj pregledno
delovanje trga. Potrebni so novi igralci
z druga~no lastni{ko strukturo in interesi.
Privatizacija elektroenergetskega sektorja je
torej klju~ni moment. Vpra{anje, ki se ob tem
pojavlja, pa je smiselnost vertikalne delitve
sektorja in njegova privatizacija po delih,
posebno ob trenutnem razmerju mo~i
posameznih udele`encev trga.
Naslednji pomemben element je model trga
in smernice njegovega razvoja. Bistvena
pomanjkljivost trga se ka`e predvsem v
nedore~enih vlogah organizatorja trga,
borze, sistemskega operaterja, ponudnikov
izravnalne energije in sistemskih storitev ter
ostalih udele`encev trga. Pomanjkljivost se
ka`e v odsotnosti poslovno-informacijske
infrastrukture, ki naj bi jo zagotovil in
uskladil organizator trga {e pred samim
odpiranjem trga. Lastni{ki interes pri organizatorju trga naj bi uveljavljale poleg
udele`encev na trgu tudi finan~ne in druge
institucije. [tevilne funkcije organizatorja
trga tako trenutno prevzema zastopnik
proizvajalcev, kar je na nek na~in korak nazaj
pri razvoju trga.
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V danih razmerah smo se je Elektro
Ljubljana,d.d. pripravil na novo poslovno
sodelovanje z na{imi kupci, v tej fazi predvsem z upravi~enimi. Veliko truda smo
vlo`ili za ohranitev zaupanja obstoje~ih
kupcev-odjemalcev. Nekateri kupci so v
novih razmerah izkoristili prilo`nost in
zamenjali prodajalca oziroma so zmanj{ali
{tevilo prodajalcev v primeru razpr{enosti
svojega odjema. Pripravljenost distribucijskih podjetij na odprtje trga je bila razli~na
in temu primerno so se odzvali tudi kupci.
Mo~ distribucijskih podjetij se ka`e predvsem v poznavanju kupcev, vzpostavljenem
poslovnem sodelovanju in priklju~enosti teh
kupcev na distribucijsko omre`je. [ibkost

distribucijskih podjetij se ka`e v odsotnosti
lastne proizvodnje, v pomanjkanju znanj pri
razvoju storitev ter v delovanju v prete`no
reguliranem okolju. Nove mo`nosti se ka`ejo
pri razvoju novih storitev v obliki energetskega svetovanja, u~inkovite rabe energije, ponudbi ostalih energentov ter drugih
storitev. Prav tako se ka`ejo mo`nosti za
razvoj mednarodnega trgovanja z elektri~no
energijo.
Mag. Gregor Bo`i~,
izvr{ni direktor
za prodajo upravi~enim odjemalcem

Trgovina z elektri~no energijo
Trgovina z elektri~no energijo je kakor trgovina nasploh zelo pomembna funkcija v
gospodarstvu. V sam proces oskrbe z elektri~no energijo (proizvodnje in potro{nje)
s trgovino vstopajo v sektor novi igralci, trgovci, ki v tr`nem okolju praviloma
pove~ujejo u~inkovitost celotnega sektorja.

Poleg t.i. cenovnega tveganja govorimo {e o
koli~inskem tveganju, tveganju spremembe
te~ajev valut, operativnem tveganju, ipd.
Tveganju, ki je posledica negotove prihodnosti, se ni mogo~e izogniti, lahko pa z njim
upravljamo. Vsaka vrsta tveganja ima razvite
instrumente, ki jih uporabljamo za njihovo
omejevanje. Tako npr. cenovna tveganja
zavarujemo z nakupom ali prodajo ustreznih
finan~nih instrumentov, volumenska tveganja z nakupom ali prodajo opcij, tveganje
spremembe te~ajev pa lahko s pravo~asnim
nakupom ali prodajo ustreznih valut. Seveda

Iztok Soto{ek
nam zmanj{evanje tveganj praviloma
zmanj{uje tudi pri~akovan donos, tako da je
politika trgovanja tista, ki dolo~a sprejemljive stopnje tveganja. Naloga upravljanja
s tveganji je torej, da pri dani stopnji tveganja poi{~e maksimalen pri~akovan donos
oziroma da pri danem pri~akovanem donosu
poi{~e minimalno tveganje. Trg namre~ pri
istem tveganju zahteva ~im ve~ji pri~akovani
donos, oziroma pri istem pri~akovanem
donosu ~im manj{e tveganje.
Elektro Ljubljana, d.d. ni naklonjen velikemu
tveganju. To izhaja tako iz narave podjetja,
kakor tudi iz njegove tradicije. Del podjetja
opravlja gospodarsko javno slu`bo, podjetje
pa `e ve~ kot sto let oskrbuje kon~ne odje-

iztok.sotosek@elektro-ljubljana.si

S kupovanjem na eni strani in prodajo na
drugi prevzamejo trgovci nase nekatera tveganja, ki jim trg priznava dolo~eno vrednost.
Trgovci lahko kupujejo in prodajajo elektriko
brez tveganj spremembe cene, kar pomeni,
da elektriko kupijo {ele takrat, ko natan~no
vedo, kam in za koliko jo bodo prodali.
Takemu
na~inu
trgovanja
pravimo
"arbitra`e". Mo`nost arbitra` se z razvojem
trga vseskozi zmanj{uje, saj dana{nji
u~inkoviti informacijski sistemi zmanj{ujejo
razlike v ceni na minimum. Trgovci so tako
prisiljeni kupovati oziroma prodajati elektri~no energijo brez pokritja na drugi strani,
{pekulirajo in s tem tvegajo spremembo cene
med ~asom nakupa in ~asom prodaje.
Tveganje spremembe cene je eno glavnih tveganj pri trgovanju z elektri~no energijo.

Tveganju, ki je
posledica
negotove
prihodnosti, se
ni mogo~e
izogniti, lahko pa
z njim
upravljamo.
Vsaka vrsta
tveganja ima
razvite
instrumente, ki
jih uporabljamo
za njihovo
omejevanje.

5

april 2003

Tema meseca
Dober tok.

malce z elektri~no energijo. Oskrba kon~nih
odjemalcev je tako ena od temeljnih funkcij
podjetja Elektro Ljubljana, d.d., ki se ne bo
spremenila ne glede na spremembe v okolju,
kot je morebitna privatizacija dru`be.
Slu`ba za nakup in trgovanje vidi svojo vlogo
predvsem v zasledovanju interesov oskrbe
kon~nih odjemalcev. V zadnjih dveh letih je
Elektro Ljubljana,d.d. za potrebe oskrbe
kon~nih odjemalcev vzpostavil partnerske
odnose z vsemi proizvajalci v regiji, kakor
tudi z vsemi trgovci na na{em podro~ju. To
je zelo pomembno tudi zato, ker se Slovenija
v tem letu spreminja iz dr`ave neto
izvoznice elektri~ne energije v dr`avo neto
uvoznico elektri~ne energije in s tem se odpira mo`nost za dodaten razvoj dejavnosti
trgovine z elektri~no energijo v Sloveniji.
Prave posledice te spremembe bomo lahko

robert.jelenc@elektro-ljubljana.si

Glavna
zna~ilnost
sistema EVI je,
da povezuje vse
pomembne
informacije v
skupen
informacijski
sistem in je zato
uporaben na
vseh
podjetni{kih
podro~jih.
Omogo~a
namre~ veliko
preglednost
podatkov o
kupcih.
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~utili `e pri sklepanju pogodb za naslednje
leto.
Ne glede na negotovo prihodnost pa nas ni
ni~esar strah. Glavni instrument za
zmanj{evanje tveganja negotove prihodnosti
je neprestano u~enje in trdo delo. V slu`bi za
nakup in trgovanje nam je oboje doma~e.
Kon~nim odjemalcem, kakor tudi ostalim
sodelavkam in sodelavcem, lahko zagotovimo, da bomo zvesti doslednemu delu tudi v
bodo~e in obljubljamo vestno in po{teno
opravljanje svojih zadol`itev tako v podjetju
kakor tudi v {ir{em okolju na podro~ju
oskrbe z elektri~no energijo.
Iztok Soto{ek,
vodja slu`be za nakup in trgovanje

Elektro Ljubljana, d.d. na poti do
uspe{ne CRM organizacije
Razvoj odpiranja trga z elektri~no energijo je Elektro Ljubljana, d.d. na podro~ju
prodaje elektri~ne energije vodil k temu, da se tr`no usmeri h kupcem in posku{a v
sodelovanju z njimi pripraviti najrazli~nej{o paleto paketov, ki bodo zadovoljili njihove potrebe.
Odprt trg pomeni enakovredne pogoje za vse
prodajalce elektri~ne energije, kar pomeni
konkuren~en in po{ten boj med prodajalci za
zaupanje kupcev. Da bi si pridobili njihovo
zaupanje, je potrebno dobro poznavanje le
teh in njihovih potreb. Kupec za prodajalca
ni ve~ kralj, ampak partner.
Tudi v Elektru Ljubljana, d.d. se zavedamo
trenda uspe{ne CRM (Customer Relationship
Management) organizacije, zato postopoma
uvajamo in gradimo sistem za upravljanje
odnosov s strankami, pri tem pa uporabljamo
svoje znanje in izku{nje, nadgrajeno s spoznanji tujih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo
elektri~ne energije.
Upravljanje odnosov s strankami je uskladitev poslovnih strategij, organizacijske
strukture in kulture podjetja ter informacij o
strankah in informacijske tehnologije tako,
da so vsi kontakti s strankami upravljani s
ciljem zadovoljevanja potreb strank ter
doseganja koristi in dobi~ka za podjetje.
CRM nam mora slu`iti kot poslovni in tehnolo{ki izziv, pri katerem moramo imeti podporo vodstva, jasno definirane cilje, ustrezne

Robert Jelenc
vire, znanje, realno osnovane cilje, novo
tehnologijo in seveda ~as. Hkrati pa se
moramo zavedati, da je vsako podjetje
enkratno v svoji pojavnosti in si mora CRM
prilagoditi lastnim potrebam primerno.
Elektro Ljubljana, d.d. `eli z odjemalci elektri~ne energije ustvariti ~im bolj{i partnerski
odnos, zato v svoje poslovanje uvaja CRM
sistem
EVI.
EVI
(Energie-Vertriebs-
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Informationssystem) je pro`en in zmogljiv
informacijski sistem, ki je usmerjen prav na
poslovanje ponudnikov razli~nih vrst energije v razmerah odprtega trga. Programski
paket se `e uporablja pri mnogih ponudnikih
razli~nih vrst energije po Evropi. Zasnovan je
na podatkovni bazi Oracle, ki je v sodobnem
svetu vodilna na podro~ju podatkovnih
zbirk.
Glavna zna~ilnost sistema EVI je, da povezuje vse pomembne informacije v skupen informacijski sistem in je zato uporaben na vseh
podjetni{kih podro~jih. Omogo~a veliko preglednost podatkov o kupcih. Na enem mestu
so tako zbrani podatki o osnovnih zna~ilnostih kupcev, njihovih vzorcih obna{anja, projektih, sogovornikih, zadovoljstvu kupcev,
razvoju partnerskega odnosa, povpra{evanju
in spremembah potreb, zgodovini stikov,
povezavah kupcev, pogodbah s kupci, njihovem odjemu elektri~ne energije, merilnih
napravah in terminih na~rtovanih aktivnosti.
Omogo~a tudi osnovanje lastnega arhiva za
predloge razli~nih pogodb, pisem, elektronske po{te in poro~il.
Pri uvajanju pa se sre~ujemo tudi z nekaterimi te`avami, saj se moramo zavedati, da je
CRM ena ve~jih poslovnih sprememb podjetja v konkuren~nem okolju. Kompleksnost
sprememb in nivo inovacij podaja zahtevo za
kontinuirano obvladovanje tveganj.
CRM ni ena sama aplikacija, ampak poslovna
strategija. Zato je zelo pomemben tudi
tehnolo{ki vidik. Integracija podatkov in
aplikacij pa je klju~nega pomena za tehnolo{ki uspeh. Podatkovno skladi{~e mora
postati osrednja to~ka z vidika informacij o
strankah. Potrebno je zagotoviti nestrukturirane informacije - mo`nost zajemanja
(dostopa) do razli~nih baz podatkov (kri`ne
strukture), zato bi bila potrebna popolna
integracija CRM-ja v obstoje~i integrirani
informacijski sistem.

napovedanih koli~in. Te informacije bodo
preko analiti~nega CRM-ja klju~na podlaga za
dolo~anje prodajnih cen elektri~ne energije
za posamezne produkte, kupce in njihove
skupine.
Na{tete dejavnosti in zahteve trga so nas
prepri~ale, da je nujno potrebno nadgraditi
obstoje~o CRM strukturo z orodji za analiti~ni CRM, saj je le celotna slika stranke tista,
ki prodajalcu dovoljuje mo`nost u~inkovitega in profesionalnega pristopa k stranki.
Le celoten sistem (EVI in dodane komponente) omogo~a spremljanje celotne
zgodovine stikov, njihove kategorizacije in
vrednotenja. Prav tako podpira sprotno
obve{~anje posameznih kupcev preko
navadne ali elektronske po{te o sve`ih
novicah s podro~ja energetskega managementa, individualne porabe elektri~ne
energije in novih ponudb s strani dobavitelja. Bo tudi podlaga za globalne poslovne
analize na{e uspe{nosti pri zadovoljevanju
strank in pri ustvarjanju dobi~ka ter podpora
pri dolo~anju ciljnih skupin ogla{evalskih in
prodajnih kampanj.
Obvladovanje informacij je v poslovnem
svetu bistvenega pomena pri ustvarjanju
konkuren~ne prednosti. Le CRM usmerjena
organizacija se bo znala hitro in ustrezno
odzvati na rasto~o konkurenco (deregulacija,
tujina…) in rasto~e zahteve strank (stranka
obravnavana kot posameznik in ne kot
mno`ica). Pri tem pa se moramo zavedati, da
CRM ni tehnologija, ampak filozofija, ki jo
morajo sprejeti vsi zaposleni. Le tako CRM
organizacija lahko dejansko za`ivi.
Robert Jelenc,
slu`ba za prodajo

Poleg tega pa je potrebno razviti novo
podatkovno skladi{~e, kjer se bodo dnevno
nalagali podatki o 15-minutnem odjemu
posameznih kupcev in prevzemu elektri~ne
energije za celoten portfelj na{ih kupcev. Za
tiste kupce, ki nimajo registracijskih meritev,
se bo na podlagi obra~unskih podatkov
oziroma voznih redov in pravil za delovanje
izravnalnega trga izdelal nadomestni diagram odjema. Prav tako bo treba hraniti cene
nakupa posameznih produktov elektri~ne
energije
in
odstopanj
odjema
od
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Sistem za
spremljanje
prodaje
elektri~ne
energije bo
omogo~al
analizo podatkov
o porabi na
poposameznih
odjemnih
mestih. Ti se
zbirajo s
pomo~jo
daljinskih
od~itkov slu`be
za meritve. Tako
pridobljeni
podatki se s
posebnimi
procedurami
preko predpripravljenih
programov
prenesejo na
SQL stre`nik,
kjer se vr{i
kontrola
pravilnosti in
~i{~enje
podatkov.
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Spremljanje prodaje elektri~ne
energije
V zadnjih desetih letih smo na podro~ju prodaje elektri~ne energije do`iveli vrsto
sprememb in se nenehno prilagajali tr`nim razmeram. Na odprtje trga z elektri~no
energijo tako nismo vstopili nepripravljeni, a kljub temu tr`ne razmere, ki so stalnica v proizvodnih podjetjih, tudi od nas prodajalcev z elektri~no energijo terjajo
nenehna prilagajanja.
z evidencami pogodb, kar omogo~a analiziranje razlike v ceni, profitabilnosti kupcev,
prodaje in nabave po posameznih produktih
(pasovna, trapezna, no~na energija, dnevna
energija). Podatki se v podatkovnem skladi{~u
hranijo vrsto let, tako da bo mo`en pregled
zgodovine, s tem pa primerjanje rasti prodaje,
nabave, odmiki od planiranih vrednosti, itd.

Milan Lampret
Tega se v OE za prodajo upravi~enim odjemalcem mo~no zavedamo, zato smo se odlo~ili,
da s pomo~jo sodobnih orodij za analizo
podatkov, s katerimi razpolagamo, pristopimo
k bolj{emu, hitrej{emu analiziranju na{ih
odjemalcev in le tem {e dodatno omogo~imo
dinami~nej{i na~in odjema. Pri tem jim
`elimo, na podlagi hitrih in transparentih
analiz, pomagati pri optimizaciji njihovega
diagrama in jim tudi na svetovalni na~in
prikazati prednosti in slabosti trenutnega
odjema ter posledi~no s tem povezano stanjem bilan~ne skupine. V ta namen smo
pristopili k izdelavi pilotskega projekta
spremljanja porabe in prodaje elektri~ne
energije po posameznih odjemalcih bilan~ne
skupine.
Sistem za spremljanje prodaje elektri~ne
energije bo omogo~al analizo podatkov o
porabi po posameznih odjemnih mestih. Ti se
zbirajo s pomo~jo daljinskih od~itkov slu`be
za meritve. Tako pridobljeni podatki se s
posebnimi procedurami preko pred- pripravljenih programov prenesejo na SQL stre`nik,
kjer se vr{i kontrola pravilnosti in ~i{~enje
podatkov. V prvi fazi je predvideno pridobivanje urnih podatkov, glede na potrebe
napovedovanja pa je mo`no pridobivanje tudi
15 minutnih podatkov. Poleg osnovnih
podatkov o porabi se posredujejo tudi podatki o odjemnem mestu. Ti podatki se zdru`ijo
z informacijami o nabavi elektri~ne energije in

Celoten sistem omogo~a:
• Mo`nost hitrih grafi~nih analiz, tako po
produktih, kupcih, regijah, panogah, tr`nih
zastopnikih, itd.
• Analizo profitabilnosti po porabnikih (ABC
analiza, odlo~itveno drevo, perspektive)
• Pripravo pred-pripravljenih poro~il ali adhoc analiz.
• Napovedovanje z razli~nimi scenariji
(razli~ne cene produktov).
• Integracijo
podatkov
na
skupno
podatkovno platformo.
• Nadzor in upravljanje na enem mestu.
• Pripravo podatkov za obra~un.
• Posredovanje podatkov porabnikom.
• Analizo te~ajnih razlik med nabavno ceno
in pla~ili odjemalcev.
• Prikaz podatkov o nakupih na borzi.
Sam sistem kot tak je zametek sistema za podporo odlo~anju. Od njega pri~akujemo zelo
veliko, saj bo osnova za podrobnej{e spremljanje posameznega odjemalca. Odjemalcem
pa bomo na podlagi hitrih analiz nudili svetovalno pomo~, ki jim bo omogo~ala {e ugodnej{e doseganje nabavnih cen posameznih
produktov.
Sistem razvijamo v sodelovanju z na{im
kupcem LIVAR d.d. iz Ivan~ne gorice in ga
nameravamo v prihodnosti ponuditi tudi
ostalim kupcem.
Milan Lampret,
vodja slu`be za prodajo
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Optimalna raba elektri~ne energije
Poslovni sistem CIMOS, Titan livarna d.o.o.
V livarski industriji predstavljajo stro{ki za elektri~no energijo nemalokrat tudi do
15 % vseh stro{kov, zato je skrb za optimalno rabo elektri~ne energije `ivljenjskega
pomena. Z odpiranjem trga elektri~ne energije so se za ve~je industrijske odjemalce
hkrati spremenili tudi pogoji za doseganje optimalne cene elektri~ne energije.

Peter Kro{elj

Ur{ula Krisper

Poleg koni~ne mo~i, ki v novih razmerah
nima ve~ tako velikega vpliva na dose`eno
ceno, je po novem pomemben tudi dose`en
minimum odjema. Nov obra~un temelji
namre~ na standardiziranih produktih:
pasovna energija, trapezna energija in no~na
energija. Ob veljavnih cenovnih razmerjih
posameznih produktov se je izkazalo, da je
potrebno dr`ati porabo pasovne energije ~im
vi{je, trapezne pa ~im ni`je.

mogo~e pripraviti tudi na zalogo. To pomeni,
da je mogo~e taliti takrat, ko je to s stali{~a
optimizacije odjema ugodno, v nasprotnem
primeru pa lahko uporabljamo talino iz
zaloge.

Za primer vzemimo poslovni sistem, ki ima
proizvodne obrate na ve~ lokacijah. Za optimizacijo porabe elektri~ne energije potrebujemo tak sistem, ki bo v sprotnem ~asu zaje-

ursula.krisper@elektro-ljubljana.si

Optimizacijo diagrama odjema je mo`no
dose~i z ustreznim na~rtovanjem in krmiljenjem obratovanja ve~jih porabnikov. V
mnogih industrijskih panogah so mo`nosti
za optimizacijo odjema sorazmerno majhne,
saj narava proizvodnje (tehnologija) dolo~a
tudi ~as obratovanja najve~jih porabnikov.
Nasprotno pa se prav v livarski industriji,
kjer so elektro-talilne pe~i najve~ji porabnik
elektri~ne energije, ponujajo kar lepe
mo`nosti. Dolo~eno koli~ino taline je namre~

Seveda v ta namen potrebujemo nadzorni sistem, ki bo samodejno krmilil delovanje talilnih pe~i ob vseh robnih pogojih in omejitvah,
poleg tega pa je potrebno
zagotoviti
nemoten potek ostale proizvodnje in hkrati
varno obratovanje. Obstoje~e sisteme, ki so
bili do sedaj v rabi le za omejevanje koni~ne
mo~i, je mogo~e sorazmerno enostavno prilagoditi tudi za optimizacijo diagrama odjema, vendar na tak na~in ne izkoristimo vseh
mo`nosti, ki se ponujajo v novih razmerah.

Namen
vzpostavitve
tak{nega
kompleksnega
sistema je
zni`ati stro{ke
za elektri~no
energijo, poleg
tega pa bo
mogo~ tudi
sproten in
arhivski na~in
pregleda nad
porabo
celotnega
poslovnega
sistema.
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mal podatke o porabi z vseh lokacij in jih
nato posredoval v center za nadzor, kjer
imamo ustrezna orodja za optimizacijo.
Komunikacije med lokacijami lahko v na{em
primeru potekajo preko interneta. Slika 1
prikazuje osnovne nivoje nadzornega sistema, ki so merjenje, krmiljenje in centralni
nadzorni sistem.
Namen vzpostavitve tak{nega kompleksnega
sistema je zni`ati stro{ke za elektri~no
energijo, poleg tega pa bo mogo~ tudi sproten in arhivski na~in pregleda nad porabo
celotnega poslovnega sistema.

Glede na dejstvo, da tak sistem prina{a prednosti tako za upravi~enega odjemalca kot
tudi za dobavitelja elektri~ne energije, smo
se odlo~ili, da ga zgradimo skupaj. Tako prodajalci kot tudi kupci se zavedamo, da je v
zaostrenih tr`nih razmerah potrebno izkoristiti prav vse ponujene mo`nosti. Le tak
pristop omogo~a uspe{no in dolgoro~no stabilno poslovno sodelovanje med prodajalcem
elektri~ne energije in upravi~enimi odjemalci.
Mag. Peter Kro{elj, Poslovni sistem
CIMOS, Titan livarna d.o.o. in Ur{ula
Krisper, Elektro Ljubljana, d.d.

In`eniring
Organizacijska enota (OE) IN@ENIRING spada v
sklop tr`nih dejavnosti Elektra Ljubljana, d.d.
OE IN@ENIRING je bila ustanovljena z
namenom tr`enja znanja na podro~ju na~rtovanja, izgradnje, vzdr`evanja in optimizacije
distribucijskih in porabni{kih omre`ij. V
{iroki paleti storitev in uslug, ki jih nudimo
naro~nikom, je na{ cilj doseganje kakovosti
in celosten pristop pri re{evanju naro~il.
Naro~niku nudimo svetovanje, na~rtovanje in
izvedbo del s {irokega podro~ja distribucije
elektri~ne energije. Z znanjem, ki sledi tren-

dom, in z ustrezno opremljenostjo
konkuren~no posegamo na trg. Z na{o
dejavnostjo zapolnjujemo tr`no ni{o od del
na 110 kV daljnovodih do izdelave nizkonapetostnih priklju~kov in v prihodnosti tudi
hi{nih in{talacij. OE In`eniring nudi opisane
storitve na podro~ju Elektra Ljubljana,
pripravljeni pa smo ponuditi in izvesti
storitev kjerkoli na obmo~ju Slovenije.

Za dodatne informacije, naro~ila in nasvete smo Vam na voljo
predstavniki posameznih podro~ij - pri~akujemo Va{ klic
OBMO^JE

IME IN PRIIMEK

GSM

UPRAVA - direktor

Iztok Bartol

041/ 751 102

UPRAVA - vodja projektive

Zoran Lebi~

041/ 382 847

UPRAVA - vodja komerciale

Bojan Rode

041/ 682 768

Roman Poneb{ek

041/ 351 469

UPRAVA - vodja tr`enjetr`enja

Adriana Kru{i~

031/ 380 130

KO^EVJE - vodja podro~ja

Sre~ko Miheli~

041/ 351 472

LJ. MESTO- vodja podro~ja

Damjan Mikli~

041/ 682 746

LJ. OKOLICA- vodja podro~ja

Franci Golob

031/ 659 127

NOVO MESTO- vodja podro~ja

Mitja Brudar

041/ 351 484

Ale{ Kuhar

041/ 351 475

UPRAVA - vodja izgradenj

TRBOVLJE- vodja podro~ja
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• Izdelava elektromonta`nih del - elektromonta`na dela predstavljajo klju~ni del
dejavnosti na{e OE IN@. Letni promet na tem segmentu se v povpre~ju giblje okoli 2 mlrd
SIT. Elektromonta`na dela opravlja 155 kvalificiranih elektromonterjev. [tevilna usposobljena elektromonterska ekipa z ustrezno in`enirsko podporo nam omogo~a, da vam
skladno s projektno dokumentacijo hitro in kakovostno izvedemo elektromonta`na dela
na vseh segmentih distribucijskega omre`ja ne glede na obseg del (srednje in nizko
napetostno omre`je ter pripadajo~e naprave in oprema). Uporaba profesionalnih orodij
in naprav, vgradnja kakovostnih materialov in brezhibna izvedba v okviru dogovorjenih
rokov so klju~ni dejavniki za zadovoljstvo investitorjev. Zadovoljstvo investitorjev se
zrcali v pridobljenih referencah. V ve~ini primerov se elektromonta`na dela pojavljajo v
sklopu s telekomunikacijskimi povezavami, javno razsvetljavo in elektri~nimi in{talacijami. Odzvali smo se hotenjem investitorjev po celoviti ponudbi in zato v praksi ponujamo poleg elektromonta`nih del tudi izvedbo TK povezav, javne razsvetljave in elektri~nih in{talacij,
• Tehni~no svetovanje - s tehni~nim svetovanjem, ki temelji na dolgoletnih izku{njah
pri na~rtovanju, izgradnji in vzdr`evanju distribucijskih omre`ij in naprav, vam pomagamo tako pri optimizaciji obstoje~ega sistema kot pri na~rtovanju novega,
• Projektantski in`eniring - od zamisli do izvedbe je dolga pot. Investitorju, ki ni ve{~
upravnih postopkov in nima ~asa za pridobivanje dovoljenj za gradnjo, nudimo storitev
na klju~, ki vsebuje celoten postopek od pridobitve lokacijske informacije do pridobitve
gradbenega dovoljenja. Nudimo vam projektantski in`eniring po meri in `elji investitorja,
• Izdelava idejnega projekta - izdelava idejnega projekta (IDP) lahko racionalno razre{i
marsikatero dilemo in nam slu`i za osnovo pri izdelavi projektne dokumentacije za
izvedbo projekta. Na podlagi `elja vam izdelamo idejni projekt, ki vsebuje variantne
re{itve posamezne ideje,
• Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo - skladno z dolo~ili Zakona o graditvi
objektov (ZGO) in `eljami naro~nika vam izdelamo Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) in Projekt za izvedbo (PZI) za celoten segment distribucijskega omre`ja
in naprav (srednjenapetostno in nizkonapetostno omre`je, transformatorske postaje,
merilna mesta, kompenzacija elektri~ne energije…),
• Izdelava projekta izvedenih del (PID) - v primeru, da naro~nik med fizi~no realizacijo projekta `eli spremembo, to ne predstavlja ovir. Vse spremembe oz. odstopanja od
PGD oz. PZI obdelamo v Projektu izvedenih del (PID),
• Izdelava dokumentacije za nizkonapetostne (NN) distribucijske priklju~ke novogradnja ali rekonstrukcija objekta narekuje tudi izgradnjo ali rekonstrukcijo NN
priklju~ka. Pred fizi~no realizacijo je potrebno NN priklju~ek projektno obdelati in pridobiti ustrezno Soglasje za priklju~itev ter skleniti pogodbo o dostopu do omre`ja.
Naro~niku nudimo izdelavo projektne re{itve za priklju~itev na elektri~no omre`je in
mu nudimo pomo~ pri pridobivanju Elektroenergetskega soglasja,
• Izvajanje strokovnega nadzora - ZGO predpisuje, da mora biti vsaka gradnja
strokovno nadzorovana s strani poobla{~enega nadzornika. Ustrezen strokovni nadzor
zagotavlja kakovost vgrajenega materiala in gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo. Na{i nadzorniki z opravljenim strokovnim izpitom vam nudijo strokovni nadzor nad
izdelavo {irokega spektra elektromonta`nih del,
• Pridobitev dokumentacije za tehni~ni pregled - tehni~ni pregled, ki ga opravijo
izvedenci posameznih strok, predstavlja zadnjo stopnjo pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja. Na tehni~nem pregledu, na osnovi projektne dokumentacije, na osnovi izvedenih potrebnih preizkusih ter meritvah in na osnovi dostavljenih listinah proizvajalcev,
izvedenci strok ocenijo ustreznost gradnje. V izogib ne`elenim pripombam ali manjkajo~im listinam naro~niku pripravimo dokumentacijo za tehni~ni pregled in organiziramo
tehni~ni pregled,
11
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• Pridobitev uporabnega dovoljenja - uporabno dovoljenje je cilj vsake gradnje. Na
osnovi tehni~nega pregleda in projektne dokumentacije uporabno dovoljenje izda tisti
upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Naro~niku nudimo pridobitev uporabnega dovoljenja obi~ajno v sklopu skupaj s tehni~nim pregledom,
• Izdelava NN priklju~kov - vsi objekti praviloma potrebujejo priklju~itev na distribucijsko omre`je. Sli{i se samoumevno, vendar je pot lahko zapletena in polna pasti. Po va{i
`elji vam svetujemo, izvedemo priklju~ek in poskrbimo, da v skladu z veljavnimi predpisi pripeljemo elektri~no energijo v va{ dom, kmetijo, podjetje, tovarno, skratka tja,
kamor si `elite. Kakovostna izvedba nizkonapetostnega distribucijskega priklju~ka
predstavlja pomemben ~len v verigi zanesljive oskrbe z elektri~no energijo. NN
priklju~ek vam izdelamo po konkuren~ni ceni ob uporabi kakovostnih gradnikov,
• Svetovanje in izvedba prestavitve (umik) delov energetskega omre`ja in
naprav - dogodi se, da elektroenergetsko omre`je in naprave ovirajo na~rtovano gradnjo. Nudimo vam svetovanje, izdelavo elaborata in fizi~ni umik elektroenergetskega
omre`ja ali naprave z namenom sprostitve prostora,
• Predelave veh vrst merilnih mest elektri~ne energije - elektri~na energija postaja
tr`na dobrina. Natan~no in sodobno urejeno merilno mesto omogo~a spremljanje porabe
elektri~ne energije na oddaljenem ra~unalniku bodisi pri kupcu, prodajalcu ali nadzorniku. Nudimo vam predelavo merilnega mesta tako na SN kot na NN omre`ju,
• Izdelava in vgradnja kompenzacijskih naprav - kompenzacija jalove energije
pomeni velik prihranek, saj je jalova energija, kot `e ime pove, energijsko nezanimiva.
Na osnovi meritev vam izdelamo analizo obstoje~ega stanja. Na osnovi analize in `elja
naro~nika izdelamo projekt in vgradimo ustrezno filtrsko kompenzacijo, ki je lahko
aktivna ali pasivna,
• Vzdr`evanje energetskih objektov - s pravilnim vzdr`evanjem se podalj{a `ivljenjska doba napravam. Pri vzdr`evanju se opravljajo tudi redne meritve, ki so pokazatelji
stanja naprave v smislu tehni~ne brezhibnosti in varnosti,
• Izvedba in na~rtovanje vseh vrst gradbenih elementov in gradbenih del - gradbena dela so nepogre{ljiv sopotnik elektromonta`nih del. Naro~niku nudimo tudi
na~rtovanje in izvedbo gradbenih elementov in del, ki so specifi~na za elektrotehni{ko
stroko,
• Izvedba meritev elektri~nih veli~in - na osnovi meritev dolo~enih parametrov
kakovosti elektri~ne napetosti se lahko odlo~ite za vgradnjo sodobnej{ih porabnikov el.
energije in tako dose`ete dvojni u~inek, racionalizirate porabo in ustvarite lagodnej{e
delovno okolje. Poleg ob~asnih meritev vam nudimo tudi vgradnjo merilne naprave, ki
stalno spremlja parametre kakovosti elektri~ne napetosti,
• Sanacije ozemljil - ozemljitev elektroenergetskih naprav in omre`ja je zelo pomembna s stali{~a varnosti ljudi. Dotrajana ozemljitev pomeni neposredno nevarnost, zato je
potrebno vrednosti ozemljitvene upornosti periodi~no meriti. Izvajamo tako meritve
ozemljitvene upornosti kot tudi sanacijo ozemljil, kjer to narekujejo razmere,
• Hiter priklop na javno distribucijsko omre`je - na osnovi izku{enj, na~ela kakovosti
izvedbe in odnosa do stranke vam priskrbimo hiter priklop na javno distribucijsko
omre`je,
• Proizvodnja elektri~ne energije v malih hidroelektrarnah - obnovljivi viri energije so v svetu vse bolj cenjeni. Tudi male hidroelektrarne sodijo med obnovljive in okolju
prijazne vire pridobivanja elektri~ne energije. Poleg proizvodnje elektri~ne energije v
malih hidroelektrarnah pa vam nudimo tudi revizijo in funkcionalni preizkus delovanja
za{~ite male hidroelektrarne ter opravljamo revizije elektroenergetskih elementov in
naprav,
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• Tr`enje po~itni{kih kapacitet - po~itek je v ~asu hitrega `ivljenjskega tempa zelo
pomemben. Za kakovosten po~itek je potrebno zamenjati okolje. Vabimo vas, da del svojega po~itka pre`ivite v na{ih po~itni{kih objektih, ki so locirani v najlep{ih predelih
Slovenije in ob hrva{ki obali. Vabljeni na na{o spletno stran: www.elektroljubljana.net/. Informacije in prijave: po telefonu: 01/23-04- 364, faksu {t.: 01/ 43-18280 ali e-po{ti: pocitniske.kapacitete@elektro-ljubljana.si.
Vabimo vas, da si podrobnej{e informacije o na{ih dejavnostih in storitvah ogledate na
spletnem naslovu www.elektro-ljubljana.si
Elektro Ljubljana d.d. je na opisanem segmentu storitev postala pomemben partner pri
gradnji in na~rtovanju energetskih objektov na avtocestah, stanovanjskih in poslovnih
objektih, objektih komunalne infrastrukture in pri opremljanju industrijskih objektov. S
svojim znanjem in prilagajanjem tr`nim razmeram smo se postavili ob bok najve~jim izvajalcem elektromonta`nih del. Gradbenim dru`bam pa smo zanesljiv in zaupanja vreden
partner. To pri~ajo reference in poslovni rezultat. Z veseljem bi navedli vse na{e ve~je partnerje, pa zaradi prostorske omejitve tokrat le nekatere:
DELNA REFEREN^NA LISTA:
• DARS, pri izgradnji avtocestnega kri`a
• SCT d.d,
• PRIMORJE d.d.,
• NIZKE IN RUDARSKE GRADNJE d.d.,
• PETROL d.d.,
• MERCATOR d.d.,
• CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
• TELEKOM d.d.,
• RS - MINISTRSTVA,
• GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d.,
• OB^INE,
• ISTRABENZ d.d.,

Pokli~ite nas in nam zaupajte nalogo, va{a naloga
za nas pomeni izziv.
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Oddih v po~itni{kih objektih podjetja
Po~asi, a zanesljivo v na{e kraje prihaja pomlad, ki nas s svojo toplino in svetlobo vabi, da
svoje aktivnosti v naravi prebujamo skupaj z njo. Zato si privo{~ite oddih in rekreacijo; verjetno se spra{ujete, kje to uresni~iti ~im bolj cenovno ugodno?
Mi vam ponujamo odgovor: nikjer ceneje kot v po~itni{kih objektih na{e dru`be.
Oglejte si na{o ponudbo in izkoristite prilo`nost. Pokli~ite nas takoj, ko boste med na{tetimi
kraji na{li koti~ek, kamor vas vle~e oko in srce…….
V ~asu razpisa, ki traja od 14. 6. 2003 do 30. 8. 2003 imajo izklju~no prednost
kori{~enja na{i zaposleni. V kolikor kapacitete niso zasedene, so na voljo za
kori{~enje tudi ostalim interesentom pod enakimi pogoji.

Izbirate lahko med 49 objekti v razli~nih krajih :
● v hribih:

- planinska ko~a na Mali
planini (14 le`i{~),
- dom na Gorjancih (8 le`i{~),
- dom na Prvinah (8 le`i{~),
- hi{a na Travni Gori (2 apartmaja po 4 le`i{~a).

Cene na no~: od 4.000 Sit do 4.900 Sit
(ne glede na {tevilo oseb).

● v predgorskih krajih vam ponujamo
apartmaje:
- v hi{i na Bledu (4 apartmaji po 3+2
le`i{~),
- v hi{i v Kranjski Gori (4 apartmaji po 4
le`i{~a),
- v Kranjski Gori, ^i~are (2 le`i{~i),
- v Bohinju, Rib~ev Laz (3
le`i{~a+gara`a+kolesarnica,)
- v Brodu pri Bohinjski Bistrici (2 le`i{~i),
- v Bovcu, Kaninska vas (2 le`i{~i).
Cene se gibljejo od 3.000 Sit do 5.000 Sit
na no~ na apartma.
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● ob morju letujete lahko v apartmajih:

● v toplicah vam ponujamo:

v slovenskem primorju:
- v Portoro`u (3 x 4 le`i{~a),
- v Simonovem zalivu (4 garsonjere po 3
le`i{~a, 2 apartmaja po 4 le`i{~a in
stanovanje s 4 le`i{~i),

v Termah ^ate`:

na hrva{kih otokih:
- Lo{inj, Lopari (apartma s 4 le`i{~i),
- Pag, Gajac (2 apartmaja po 4 le`i{~a),
- Krk, Punat (2 garsonjeri po 4 le`i{~a).
in celini:
- Barbariga pri Puli (4 apartmaji po 4
le`i{~a),
- Selce pri Crikvenici (vila s 4 sobami s
kopalnico + skupno kuhinjo),
- kamp INDIE pri Puli (2 bivalni enoti po
2+2 le`i{~a).

- 4 apartmajske hi{e (po 5 le`i{~),
in samostojne enote - vikend hi{e v:
- Dolenjskih toplicah (po~itni{ka hi{a s 6
le`i{~i),
- Pod~etrtku (po~itni{ka vikend hi{a s 6
le`i{~i).
Cene se gibljejo od 4.000 Sit do 5.000 Sit
na no~.

Cene se gibljejo od 3.000 Sit do 5.000 Sit
na no~.

Obi{~ite na{o spletno stran na naslovu www.elektro-ljubljana.net/. Oglejte si
prilo`ene fotografije objektov, cenik, proste termine, lahko se tudi prijavite.
Dosegljivi smo po telefonu: 01/230 43 64, po faksu: 01/431 82 80,
pocitniske.kapacitete@elektro-ljubljana.si.

po e-po{ti:

Izkoristite prilo`nost in nas pokli~ite!!
OE IN@ENIRING,
slu`ba za tr`enje
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Telekomunikacijske
storitve

april 2003

TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
Nova storitev s podro~ja telekomunikacij, ki jo Elektro Ljubljana ponuja potencialnim kupcem isto~asno z elektri~no energijo in ostalimi storitvami.
Prihodek iz trga
storitev je
Elektro
Ljubljana, d.d.
vzpodbudil, da je
v aprilu 2002
ustanovil
organizacijsko
enoto
Telekomunikacij
ske (TK)
storitve. Za
dejavnost
telekomunikacijs
ke storitve je bil
predhodno
izdelan strate{ki
na~rt razvoja TK
storitev in
poslovni na~rt.

Elektro Ljubljana, d.d. `e desetletja obvladuje glavni proces distribucije elektri~ne
energije. S spremembo zakonske regulative
pa je podjetje v zadnjih letih pri~elo uvajati
in uveljavljati storitve kot del glavnega
procesa. Storitve predstavljajo pomemben
proces v podjetju, ker prina{ajo podjetju
dele` prihodka iz trga javnih storitev.
Prihodek iz trga javnih storitev je Elektro
Ljubljana, d.d. vzpodbudil, da je v aprilu
2002 ustanovil organizacijsko enoto
Telekomunikacijske (TK) storitve. Za
dejavnost telekomunikacijske storitve je bil
predhodno izdelan strate{ki na~rt razvoja TK
storitev in poslovni na~rt.

•

•

•

•

•

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Janez Hostnik
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Poslovni na~rt je podrobno obdelal sam
proizvod TK storitve, organizacijo TK
storitev, plan aktivnosti in cilje ter ekonomsko finan~ni izra~un. Navedimo nekatere
bistvene elemente in cilje, obdelane v
poglavjih kot sledi:
• Obdelani so motivatorji dejavnosti, dana
je vizija in poslanstvo in negativni
dejavniki dejavnosti.
• Izdelana je projektna dokumentacija, na
osnovi katere se gradi TK omre`je za
lastne potrebe. Pri gradnji se maksimalno
uporablja elektroenergetska infrastruktura
tako podzemne kanalizacije kot
nadzemne stojne to~ke ter obstoje~i prostori v elektroenergetskih in obratovalnih
objektih.
• TK omre`je se gradi predvsem za podporo
lastnim tehni~nim in poslovnim procesom, to je za TK uporabnike v podjetju,

vi{ke razpolo`ljivih kapacitet TK omre`ja
pa nudimo TK uporabnikom - podjetjem,
na{im odjemalcem el. energije, dr`avnim
ustanovam, bankam, izobra`evalnim
ustanovam, zdravstvenim ustanovam,
operaterjem in drugim.
Analiza trga je pokazala, da imamo na
obmo~ju
Elektra
Ljubljana
dobre
mo`nosti, da se plasiramo na trgu TK
storitev, saj je polovica potencialnih
kupcev TK storitev v Sloveniji prav na
obmo~ju, ki ga pokriva na{e podjetje.
V storitveni verigi TK storitev tr`imo in
bomo tr`ili v manj{i meri prostor in infrastrukturo, v ve~jem obsegu pa opti~na
vlakna ter pasovno {irino v dostopu.
Prodajna pot TK storitev bo tekla skupaj s
prodajo el. energije po eni veji, po drugi
pa preko Elektro TK, skupnega razvojno
prodajnega podjetja, ki ga ustanavlja
sedem dru`benic iz elektrogospodarskih
podjetij (ELES, HSE in pet distribucijskih
podjetij).
Temeljna strategija v prodaji TK storitev
bo odli~na kakovost storitev in v cenovni
politiki. Cene bodo ni`je kot jih nudi na{a
konkurenca.
V celoti bomo lahko na{im kupcem
ponudili kakovostne TK storitve v letu
2004, saj bo gradnja TK omre`ja s
povezavami, vozli{~i in nadzornim sistemom v osnovi kon~ana v tem letu.

Predvidevam, da je iz predstavljenih elementov in ciljev iz poslovnega na~rta TK storitev
v podjetju dovolj jasno nakazana politika in
strategija na podro~ju TK storitev.
Potencialni kupec TK storitev in obenem na{
odjemalec elektri~ne energije se bo lahko
odlo~il za dodatno storitev na podro~ju
telekomunikacij, ker pa~ zaupa Elektru
Ljubljana na osnovi dosedanjih odli~nih
povezav na podro~ju elektri~ne energije.
Naj velja slogan: Skupaj z Elektrom
Ljubljana do kakovostne telekomunikacijske
storitve.
Mag.Janez Hostnik,
svetovalec uprave
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Uporabniku zanimiva plat
Upravljalca distribucijskega
omre`ja
Organizacijska enota Upravljanje distribucijskega omre`ja je gospodarska javna
slu`ba, ki deluje nepristransko do vseh udele`encev v procesu v skladu z obstoje~o
zakonodajo na podro~ju elektroenergetike.
Procesi, najbolj povezani z uporabnikom distribucijskega omre`ja so naslednji:

upravljalca omre`ja pridobiti soglasje za
priklju~itev.

1. Izdajanje soglasij, smernic, mnenj in
pogojev
2. Dostop do distribucijskega omre`ja
3. Dejavnosti s podro~ja kakovosti elektri~ne energije
4. Dejavnosti s podro~ja merjenja elektri~ne energije

Novo soglasje za priklju~itev je potrebno pridobiti tudi, ~e gre za:
• spremembo priklju~ne mo~i,
• spremembo ali rekonstrukcijo priklju~ka,
• spremembo
tehni~nih
karakteristik
naprav uporabnika,
• priklju~itev dodatnih naprav,
• spremembo odjemne skupine pri tarifnih
odjemalcih,
• zdru`evanje ve~ odjemnih mest v eno
odjemno mesto,
• delitev odjemnega mesta in
• spremembo namena odjema elektri~ne
energije.

1. Izdajanje soglasij, smernic, mnenj in
pogojev
Smernice, mnenja in pogoje k prostorsko ureditvenim aktom
Smernice, mnenja in pogoje se izdaja k
dr`avnim, ob~inskim in regionalnim prostorsko ureditvenim aktom. Namen teh pogojev
je, da si projektant pridobi lokacijsko informacijo in dolo~i dajalce soglasja v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja.

Soglasje k projektnim re{itvam
Soglasje k projektnim re{itvam je potrditev,
da je projektna dokumentacija izdelana v
skladu s pogoji, ki so bili predhodno
dolo~eni za njeno izdelavo. Soglasje k projektnim re{itvam se izdajajo proti pla~ilu
takse v sladu z zakonom, ki ureja upravne
takse in sicer v vi{ini, kot velja za potrdila, ki
se izdajajo na podlagi uradnih evidenc.
Soglasja za priklju~itev
Odjemalci, ki `elijo svoje objekte priklju~iti
na elektroenergetsko omre`je, morajo od

Vloga za izdajo soglasja za priklju~itev
mora poleg podatkov o prosilcu vsebovati:
• naziv in mesto objekta
• namen odjema el. energije
• ~as priklju~itve
• koni~no mo~
• nazivno mo~ posameznih ve~jih porabnikov el. energije
• re`im rabe mo~i in energije
• lokacijsko informacijo za nove objekte po
predpisih o graditvi objektov
• izpisek iz zemlji{ke knjige ali dokazilo o
pravici razpolaganja z objektom, ~e ni
vpisan v zemlji{ko knjigo
• upravno takso po tarifni {t. 1 in 3 ZUT,
trenutno v vi{ini 4.250,00 SIT.
Uredba o dolo~itvi splo{nih pogojev za dobavo in odjem elektri~ne energije (Ur.l. RS
117/02) v 15. ~lenu govori, da upravljalec
omre`ja izda soglasje za priklju~itev, ~e so
za to dane elektroenergetske in tehni~ne
mo`nosti. Pri pla~ilu stro{kov za izdajo
soglasja za priklju~itev uporabnik distribucijskega omre`ja pla~a stro{ke upravnega

joze.knavs@elektro-ljubljana.si

Projektni pogoji
Projektni pogoji se izdajajo v skladu z
Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1 Ur.l RS
{t 110/02), ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno z na{imi
pristojnostmi, dolo~enimi z zakonom ali
predpisom. V projektnih pogojih dolo~imo
zahteve za izdelavo projektne dokumentacije. Praviloma dolo~imo elektroenergetske in
tehni~ne pogoje, ki jih je potrebno izpolniti,
da se objekt lahko priklju~i na elektro distribucijsko omre`je.

Odlo~ba, s katero upravljalec izda novo
soglasje za priklju~itev, nadomesti prej{nje
soglasje za priklju~itev.
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postopka po tarifni {t. 1 in 3 ZUT in stro{ke
izdelave tehni~ne re{itve priklju~itve na distribucijsko omre`je.
Upravljalec omre`ja lahko zahtevo za izdajo
soglasja za priklju~itev zavrne, ~e bi zaradi
zagotovitve normalne oskrbe z elektri~no
energijo nastali nesorazmerni visoki stro{ki
na obstoje~em omre`ju, razen ~e uporabnik
pla~a tudi pove~ane stro{ke na omre`ju (Ur.l.
RS 117/02, 19. ~len).
Po preteku prito`benega roka se uporabniku
`igosa soglasje kot dokon~no. 22. ~len uredbe (Ur.l. RS 117/02) pravi, da po
dokon~nosti soglasja za priklju~itev in pred
priklju~itvijo skleneta imetnik soglasja in
izvajalec prenosa oziroma izvajalec distribucije pogodbo o priklju~itvi, s katero uredita
vsa medsebojna razmerja v zvezi s pla~ilom
priklju~ka, njegovo izvedbo, premo`enjskimi
vpra{anji v zvezi s priklju~kom, vzdr`evanjem priklju~ka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priklju~ek in priklju~itev.
Uporabnik mora izvajalcu prenosa oziroma
izvajalcu distribucije pla~ati ceno priklju~ka,
ki poleg neposrednih stro{kov v zvezi s
priklju~kom, ki jih nosi ta izvajalec, obsega
tudi povpre~ne stro{ke priklju~evanja na
omre`je, ki se upo{tevajo pri dolo~itvi cene
za uporabo omre`ij in jih dolo~a Agencija za
energijo RS v skladu s Prilogo I, ki je sestavni
del uredbe. Rok in na~in pla~ila cene
priklju~ka se uredi s pogodbo o priklju~itvi.
Soglasje za priklop na distribucijsko
omre`je in obratovanje elektrarn
nazivne mo~i do 10 MVA
Soglasje za priklop na distribucijsko omre`je
in obratovanje elektrarn nazivne mo~i do 10
MVA se za vsakega proizvajalca elektri~ne
energije obravnava posebej in se mu dolo~i
energetske, tehni~ne pogoje in navodila za
obratovanje. Soglasje za priklop agregata na
elektri~no in{talacijo, priklju~eno na elektrodistribucijsko omre`je, mora pridobiti
vsak uporabnik distribucijskega omre`ja ne
glede na to ali bo proizvajal elektri~no
energijo samo za sebe ali za oddajo v
omre`je.
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Kje se lahko vlo`i vlogo za izdajo smernic, pogojev in soglasja
Vloge za izdajo smernic, pogojev in soglasja
je mo`no oddati na sede`u dru`be Slovenska
58, Ljubljana in na vseh distribucijskih enotah (DE) Elektra Ljubljana, d.d., ki pokrivajo
svoje obmo~je.

Elektro Ljubljana d.d. DE Ko~evje
Cesta na trato 6, Ko~evje
Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana mesto
Kotnikova 9, Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana okolica
Slovenska 58, Ljubljana
Nadzorni{tva:
^rnu~e, Cesta 24. junija 1, Ljubljana
Kamnik, Ulica kamni{ko-zasavskega
odreda 6A, Kamnik
Dom`ale, Podre~je,
Grosuplje, Za gasilskim domom 12,
Grosuplje
Cerknica, Kova~eva ulica 13, Cerknica
Litija, Je`a 7, Litija
Logatec, Stara cesta 77, Logatec
Vrhnika, Ljubljanska cesta 22, Vrhnika
Zagradec, Fu`ina 46, Zagradec
@iri, Polje 36, @iri
Elektro Ljubljana d.d. DE Novo mesto
Ljubljanska 7, Novo mesto
Nadzorni{tva:
^rnomelj, Kolodvorska
^rnomelj

cesta

50,

Elektro Ljubljana d.d. DE Trbovlje
Gimnazijska cesta 25, Trbovlje
Nadzorni{tva:
Hrastnik, Cesta 1. maja, Hrastnik
Rade~e, Titova ulica 109, Rade~e
Trbovlje,
Trbovlje

Gimnazijska

cesta

25,

Zagorje, Cesta Borisa Kidri~a 13,
Zagorje
Vlogo za izdajo soglasja za priklju~itev se
lahko vlo`i tudi po po{ti na navedene
naslove s prilo`eno zahtevano dokumentacijo.
Vlogi morajo biti prilo`eni koleki za upravno
takso v vi{ini 4.250,00 SIT, ki jih stranke
lahko prinesejo s seboj ali jih za gotovino
lahko kupijo ob vlo`itvi vloge.
Dodatne informacije so na voljo na navedenih Distribucijskih enotah in na sede`u
dru`be.
Vlogo z navodili za izpolnjevanje in ostale
informacije o potrebnih prilogah najdete tudi
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na spletnih straneh dru`be www.elektroljubljana.si.
2. Dostop do distribucijskega omre`ja
Po dolo~ilih Energetskega zakona (Ur. list. RS
79/99) ima vsak odjemalec, ki je lastnik
merilnega mesta z naro~eno mo~jo (po
Soglasju za priklju~itev) ve~jo od 41 kW, status upravi~enega odjemalca. To pomeni, da
ima slednji pravico kupovati elektri~no
energijo prosto na trgu. Po sklenitvi Pogodbe
o nakupu elektri~ne energije va{ prodajalec
(dobavitelj) elektri~ne energije poda
Upravljalcu distribucijskega omre`ja zahtevo
za pripravo Pogodbe o dostopu do distribucijskega omre`ja. Le ta vsebinsko pokriva
prenos kupljene elektri~ne energije po elektroenergetskem omre`ju do merilnega mesta
odjemalca. Pogodbe o dostopu nato pripravimo in po{ljemo v podpis upravi~enemu odjemalcu. S podpisom omenjene pogodbe ima
odjemalec pogodbeno urejeno dobavo elektri~ne energije v predvidenem obdobju.
V primeru, da upravi~eni odjemalec ne
podpi{e pogodbe o nakupu in prodaji elektri~ne energije z nobenim od prodajalcev, je
po Energetskem zakonu uvr{~en v skupino
privzetih odjemalcev. Tako je dol`nost
obstoje~ega prodajalca (dobavitelja) elektri~ne energije, da v njihovem imenu in za
njihov ra~un sklene pogodbe za dobavo
energije, dostop do distribucijskega omre`ja,
izravnavo odstopanj (Uredba o spremembah
in dopolnitvah uredbe o na~inu izvajanja
gospodarskih javnih slu`b s podro~ja distribucije elektri~ne energije (Ur. list RS, {t.
99/2001). Cene storitve uporabe elektroenergetskega omre`ja ostanejo za privzetega
upravi~enega odjemalca nespremenjene.
Pogodba o dostopu do distribucijskega
omre`ja
Pogodba o dostopu do distribucijskega
omre`ja je sestavljena iz splo{nega dela individualnega dela. Splo{ni del obsega splo{na
dolo~ila, ki so skupna za eno oz. ve~ merilnih
mest, v prilogi pa so tehni~ni in pla~ilni parametri posameznega merilnega mesta. [tevilo
prilog pogodbe je enako {tevilu pripadajo~ih
merilnih mest. Oblika in vsebina pogodbe je
bila usklajena s strani vseh upravljalcev distribucijskega omre`ja v Sloveniji ter je vsebinsko in oblikovno enaka na obmo~ju cele
dr`ave. Seveda pa je upravljalec distribucijskega omre`ja pristojen le za sklepanje
pogodb na obmo~ju, ki ga fizi~no pokriva.
Tako v primeru, ko prodajalec prodaja elektri~no energijo podjetju, ki ima v lasti ve~

merilnih mest na podro~ju ve~ elektrodistribucijskih podjetij, poda vlogo za dostop
do distribucijskega omre`ja pristojnemu
upravljalcu distribucijskega omre`ja za
merilna mesta, ki se nahajajo na njegovem
podro~ju.
Obra~un uporabe elektroenergetskega
omre`ja
Cene za uporabo elektroenergetskega
omre`ja so podane s strani zakonodajalca
(Pravilnik o dolo~itvi cen za uporabo elektroenergetski omre`ij in kriterijih za
upravi~enost stro{kov) ter so seveda enotne
za podro~je cele Slovenije. Nadomestilo za
uporabo elektroenergetskega omre`ja se
zara~unava na principu po{tne znamke, se
pravi, ne glede na razdaljo do posameznega
merilnega mesta je za vse upravi~ene odjemalce enaka. Tako tudi neposredne investicije v dele elektroenergetskega omre`ja ne
vplivajo na ceno omre`nine. Glavni parameter za obra~un omre`nine je poleg izmerjenih koli~in energije in dose`ene maksimalne obremenitve tarifna razvrstitev
(izpisana je na ra~unu za uporabo elektroenergetskega omre`ja).
Elektro Ljubljana d.d. skladno z zakonskimi
dolo~ili odvaja prejeta sredstva iz naslova
Uporabe
elektroenergetskega
omre`ja
naslednjim institucijam: upravljalcu prenosnega omre`ja (omre`nina za prenosno
omre`je, sistemske storitve, prednostno
dispe~iranje), Agenciji za energijo. Omenjena
sredstva Elektro Ljubljana d.d. posreduje
naprej skladno s pla~ilno dinamiko prihodkov iz naslova omre`nine (delni oz. klasi~ni
mese~ni ra~uni), ki je dolo~ena z obstoje~o
dinamiko, tako tudi spremembe na~ina izstavljanja ra~unov zaenkrat niso mo`ne.
3. Dejavnosti s podro~ja kakovosti elektri~ne energije
Obvladovanje kakovosti elektri~ne energije
(KEE) je ena od temeljnih nalog upravljalca
omre`ja, zapisana tako v zakonskem kot v
podzakonskih aktih, ki regulirajo podro~je
elektroenergetike.
Naloge na podro~ju kakovosti elektri~ne
energije so zelo ob{irne, saj zajemajo {irok
spekter meritev tako elektri~nih kot tudi
neelektri~nih veli~in (npr. hrup), ki so neobhodne v procesu upravljanja z EE omre`jem.
Ena od poglavitnih nalog je pri tem merilnotehni{ki postopek ugotavljanja stanja KEE v
omre`ju. Meritve KEE se izvajajo tako v treh
osnovnih oblikah:
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ob~asne, prehodne prenapetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve napetosti.

• stalni nadzor parametrov KEE,
• preventivne sistemati~ne meritve po
vnaprej opredeljenem programu,
• meritev po pozivu (prito`bi) odjemalca.
Meritve po pozivu (t.j. prito`be) imajo
najvi{jo stopnjo prioritete in se izvajajo
urgentno. Postopek re{evanja prito`be zajema:
• merilno tehni~no ugotavljanje skladnost
KEE z zahtevami standarda EN 50160,
• ugotavljanje izvora motenj s pomo~jo
merilnih metod, postopkov in
• predlog za sanacijo oziroma odpravo
motenj.
Meritev po vnaprej opredeljenem programu
je namenjena pridobitvi ~im {ir{ega vpogleda
na stanje KEE tako na nivoju razdelilnih
transformatorskih postaj (RTP), razdelilnih
postaj (RP), kot tudi na prevzemno-predajnih
mestih
upravi~enih
odjemalcev.
Obvladovanje podro~ja KEE namre~ zajema
tudi specialna znanja v fazi na~rtovanja,
sanacije ugotovljenih stanj slabe KEE in se v
tujini uvr{~a v domeno t.i. PQ ("Power
Quality") in`eniringa.
Tretja oblika meritev KEE zajema uporabo
naprav neprekinjenega nadzora KEE na
kriti~nih mestih v distribucijskem omre`ju in
na prevzemno-predajnih mestih ve~jih
upravi~enih odjemalcev.
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Odzivi upravi~enih odjemalcev in pogajanja
z njimi ka`ejo, da so problemati~ni predvsem tisti parametri KEE, ki niso periodi~ni,
vendar povzro~ajo na napravah odjemalcev
(in tudi napravah distributerja) ve~je ali
manj{e okvare oziroma prekinitve proizvodnega procesa. Sem {tejemo hitre napetostne
spremembe, upade napajalne napetosti,

Iskanje vzroka in medsebojna vzro~no posledi~na korelacija tovrstnih dogodkov je
izredno te`avna. Stalni nadzor v najpomembnej{ih in predvsem kriti~nih to~kah distribucijskega omre`ja predstavlja eno od
sekundarnih funkcij sodobnih distribucijskih
centrov vodenja, s pomo~jo katerega lahko
izvajamo analize omenjenih dogodkov. Stalni
nadzor omogo~a, poleg zapisa omenjenih
dogodkov, tudi analizo merljivih periodi~nih
parametrov KEE po SIST EN 50160.
Pomembno vlogo naj bi imel tudi pri la`jem
na~rtovanju dopustnega nivoja motenj v
posameznih delih omre`ja. Dolgoletno izvajanje nadzora nad posameznimi, predvsem
periodi~nimi parametri, omogo~a namre~
ugotavljanje tendence spreminjanja parametrov KEE. Kon~ni cilj aktivnosti je postopno zvi{evanje nivoja kakovosti EE.
4. Dejavnosti s podro~ja merjenja elektri~ne energije
V okviru procesa merjenja elektri~ne energije v osnovi zagotavljamo brezhibno delovanje {tevcev elektri~ne energije, merilnih transformatorjev, stikalnih ur in MTK sprejemnikov uporabnikov. V skladu z veljavno
zakonodajo moramo preverjati ustreznost
merilnih naprav pred njihovo uporabo in
izvajati ob~asne tehni~ne kontrole in redno
overjanje teh naprav. Proces merjenja elektri~ne energije je sorazmerno ob{iren proces,
ki ga je dr`ava z zakonskimi akti dolo~ila v
upravljanje upravljalcu zato, da zagotavlja
nepristranost in enakopravnost vseh
udele`encev v procesu.
Zaradi odprtega trga z elektri~no energijo,
mo`nosti zamenjave dobavitelja, obvladovanja nakupa, napovedovanja in odjema
elektri~ne energije, se danes spopadamo z
dodatnimi zahtevami in storitvami, kot so:
• merjenje dinamike obremenitve
• dnevno daljinsko od~itavanje
• obdelava in posredovanje podatkov
S sprejemom podzakonskega akta "Uredbe o
splo{nih pogojih za dobavo in odjem elektri~ne energije, Ur.l. {t.117/02" je zahtevano,
da morajo imeti vsi upravi~eni odjemalci
izvedene meritve, ki omogo~ajo merjenje in
registracijo 15-min dinamike obremenitve in
izveden daljinski prenos podatkov do upravljalca omre`ja.
Na podro~je merjenja elektri~ne energije
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Aplikacija www100
tako prodirajo sodobne vede od telekomunikacij do informatike. V okviru sistema merjenja, ki je do sedaj vklju~eval daljinski
zajem, obdelavo in analize merilnih
podatkov, dodajamo del za posredovanje
merilnih podatkov uporabnikom in njihovim
dobaviteljem preko internet okolja.
Izdelana re{itev je namenjena v osnovi, da
upravi~ene odjemalce seznanimo z njihovo
strukturo odjema na relativno dandanes
najbolj dostopen na~in. Odjemalcem
aplikacija omogo~a detajlne analize, torej,
kako racionalneje izkoristiti svoj elektroenergetski sistem, pri la`jem pogajanju z
dobavitelji elektri~ne energije in seveda
sploh spoznavanju svojega odjema in v prihodnje tudi mo`nost optimalnega napovedovanja odjema.
Aplikacija www100, ki je informacijska
re{itev na internet osnovi, omogo~a industrijskim uporabnikom vpogled in analizo merilnih podatkov o porabi elektri~ne energije
preko interneta. Poleg tega omogo~a uporabnikom vpogled v specifi~ne podatke kot so
tarife, statistike, cene ali splo{ne informacije. Sistem na podlagi avtorizacije uporabnika
nudi vpogled le v podatke, do katerih in za
katero obdobje je ta avtorizirani uporabnik
upravi~en. Uporabniku omogo~amo, da

spremlja in analizira merilne podatke za zadnjih 400 dni vse dni v letu in 24 ur na dan!
Vsako jutro so mu na voljo podatki preteklega dne.
Z vzpostavitvijo internetne povezave preko
varnega kanala, kon~ni uporabnik starta program Captive Browser, preko katerega se
pove`e na podatkovni stre`nik ter dostopa
do podatkov o dinamiki obremenitve porabe
in dodatnih informacij. V okviru dodatnih
informacij v prvi fazi nudimo razli~ne tarifne
sheme (dvo, tri-tarifne). Uporabnikom nudimo tudi uporabne informacije s strani
racionalne rabe, trenutne zakonodaje in zanimive internetne povezave z vsebino s
podro~ja: zakonodaje, uradnih institucij,
evropskih elektro distribucij in trgovanja na
borzah z el. energijo (borzni monitoring).
Podatki se prena{ajo v obliki grafi~nega
poro~ila, ki se lahko kasneje obdelujejo
(se{tevajo, delijo, mno`ijo itd.) lokalno na
ra~unalniku kon~nega uporabnika, torej je
obremenjen le lokalni procesor pri uporabniku. Informacija o porabi se lahko kopira ali
izvozi v standardne Microsoft® aplikacije
kot so Excel in Word.
Kdo je upravi~en do teh podatkov? Dostop do
merilnih podatkov lahko dobi poobla{~ena
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Captive Browser
oseba s strani upravi~enega odjemalca, ki
ima vzpostavljen daljinski zajem merilnih
podatkov in s strani dobavitelja poobla{~ena
oseba, ki ima veljavno pogodbo o dobavi z
odjemalcem in se hkrati odjemalec strinja z
njegovim dostopom do podatkov, vendar
dobaviteljem nudimo dostop le za ~asovno
obdobje, ki je definirano v pogodbi o dobavi
med dobaviteljem in odjemalcem. Ve~jim
odjemalcem, ki imajo ve~ merilnih mest,
nudimo informacije o posameznem in skupnem agregiranem odjemu. Pripravljamo nadgradnjo z mo`nostjo vnosa napovedane urne
obremenitve in vpogled uporabnikom
aplikacije v razliko med realiziranim odjemom in njihovo napovedjo.
Osnovne informacije so dostopne na internetni strani http://www.elektro-ljubljana.si
pod menijem Informacije. Vse konkretne
informacije o dostopu do podatkov preko
Interneta so na voljo na elektronskem
naslovu: meritve@elektro-ljubljana.si.
Jo`e Knavs,
izvr{ni direktor za UDO
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OE za distribucijo elektri~ne
energije
OE za distribucijo elektri~ne energije je organizirana za izvajanje gospodarske
javne slu`be distribucije elektri~ne energije, ki obsega:
• transport elektri~ne energije po distribucijskem omre`ju
• odgovornost za teko~e in investicijsko vzdr`evanje distribucijskega omre`ja
• odgovornost za razvoj in graditev distribucijskega omre`ja
• organizacijo stalne slu`be, ki mora razpolagati z ustreznim {tevilom
usposobljenih ljudi in opremo za takoj{nje posege v zvezi z odpravljanjem
po{kodb in okvar na distribucijskem omre`ju in priklju~kih tarifnih odjemalcev.
OE je organizirana v dveh sektorjih - sektorju za vzdr`evanje in sektorju za razvoj.
Teritorialno je sektor za vzdr`evanje organiziran na 27 nadzorni{tvih, 5 distribucijskih
enotah in sede`u OE, sektor razvoja pa na 5
enotah in sede`u OE.
Sektor za vzdr`evanje izvaja preventivno in
kurativno vzdr`evanje postrojev (vodi VN,
SN in NN, RTP, RP, TP, priklju~kov odjemalcev
…). Pod preventivno vzdr`evanje sodi evidentiranje stanja, planiranje in izvedba
vzdr`evanja, ter a`uriranje dokumentacije.
Pod kurativno vzdr`evanje pa izvajanje
vzdr`evanja na osnovi izrednih dogodkov in
okvar. Sektor vzdr`evanja izvaja tudi
stikalne manipulacije in zavarovanje
delovi{~ ter organizira de`urno slu`bo za
odpravo po{kodb in okvar na distribucijskem
omre`ju. De`urno slu`bo izvajajo delavci OE
distribucija in OE in`eniring.

Slu`ba za investicije v sektorju razvoj je
zadol`ena za pripravo, usklajevanje in spremljanje plana investicij celotnega podjetja.
Investicijski cilji, ki smo si jih zastavili v letu
2002:
• dokon~anje prehoda distribucijskega
omre`ja Zagorja in Izlak na 20 kV z
izgradnjo RP 20 kV Izlake in rekonstrukcijo RTP 110/35/10 kV Poto[ka vas,
• dograditev 110 kV polj v RTP Metlika in
RTP ^rnomelj ter vzpostavitev 110 kV
povezave Metlika-^rnomelj,
• nakup zemlji{~a
Vrhnika,

za

izgradnjo

RTP

Izven zastavljenega plana je bila realizirana
tudi zamenjava okvarjenega transformatorja
110/35 kV v RTP Kle~e, za katerega je
zadol`en ELES. S tem smo zagotovili kvalitetnej{e napajanje 35 kV odjemalcev in zadostno rezervo 35 kV odjemalcem na podro~ju
mesta Ljubljane.
Na podro~ju vzdr`evanja smo realizirali
na~rtovana dela in dosegli zastavljeni cilj 5%
zmanj{anje stro{kov vzdr`evanja.

matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si

Sektor za razvoj sodeluje pri izdelavi in
izdeluje analize omre`ij in postrojev,
na~rtuje omre`je in postroje, sodeluje pri
izdelavi in izdeluje projektno ter pridobiva
upravno dokumentacijo, planira ter vodi in
nadzira investicije v vode in postroje.

• nakup zemlji{~a za izgradnjo RP Fu`ine,
• dokon~anje dvosistemskega 10(20) kV
daljnovoda v izvedbi na jeklenih
predal~nih jamborih DV 2 x 20 kV RTP
Zidani most - Rade~e v dol`ini 2,2 km na
obmo~ju DE Trbovlje,
• dokon~anje podvojitve 5,0 km 20 kV
daljnovoda z univerzalnim 20 kV kablom
na odseku RTP Metlika - Podzemelj za
potrebe napajanja obmo~ja Metlike in
^rnomlja na obmo~ju DE Novo mesto,
• obnova 20 kV daljnovoda Grosupje ^rnu~e, dol`ine 5,0 km, za povezavo RTP
^rnu~e z RTP Polje, po prehodu le-tega na
20 kV napetost, na DE Ljubljana okolica,
• obnova daljnovoda 2 x 35 kV Kle~e ^rnu~e, dol`ine 3,8 km, in njegova
vklju~itev v RTP ^rnu~e za potrebe napajanja RP Kozarje in ENP Vi~ po prehodu
ENP Vi~ na obratovanje s 35 kV na 20 kV
napetost, na DE Ljubljana okolica,
• za~etek izgradnje kabelske kanalizacije
med RTP [i{ka in tovarno Lek v dol`ini 1,0
km, na DE Ljubljana mesto,
• 92 novih transformatorskih postaj SN/NN,
• 45 km SN priklju~nih in osnovnih vodov,
• 72 km NN razvodov,
• 20
km
rekonstrukcij
obstoje~ih
priklju~nih vodov,
so bili v celoti realizirani.
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Leto 2002 je minilo brez obse`nej{ih havarij.
Najve~ji sta bili: v za~etku leta v RTP 110/10
kV Polje, ko je razneslo prenapetostni odvodnik in konec leta v RTP 110/20 kV Dom`ale,
ko je razneslo 110 kV merilni transformator.
Oba dogodka sta se kon~ala le z materialno
{kodo.
Pri izgradnji in vzdr`evanju elektrodistribucijskega omre`ja nam povzro~a najve~ te`av
nered na podro~ju urejanja prostora.
Za uspe{no umestitev v prostor je treba, od
same ideje o nameravani izgradnji elektroenergetskega objekta, usklajevati obi~ajno
izgradnji nenaklonjene in nasprotujo~e
interese razli~nih dejavnikov kot so lastniki
zemlji{~, dajalci soglasij in lokalne skupnosti.
Obi~ajno so elektrodistribucijski objekti vodi
razli~nih napetosti, katerih zna~ilnost je velika dol`ina objekta v prostoru in premosorazmerno s tem je povezano tudi veliko
{tevilo prizadetih lastnikov zemlji{~, dajalcev soglasij in lokalnih skupnosti. Pri sami
izbiri mo`nih tehni~nih re{itev smo in {e
vedno posku{amo `e v fazi ideje najti tako
tehni~no re{itev, ki bo za okolje ~im manj
obremenjujo~a, {e vedno pa sprejemljiva po
tehni~ni in finan~ni plati. Iz tega so iz{le
nove tehni~ne re{itve kot so daljnovodi s
polizoliranimi vodniki (PIV) in univerzalnim
kablom, male transformatorske postaje na
betonskem drogu za pode`elje in kompaktne
transformatorske
postaje
za
urbana
podro~ja. Te`nja s strani prizadetih v prostoru je, da se ~imve~ elektrodistribucijskih
vodov gradi v podzemni izvedbi. Temu
`elimo v najve~ji meri ugoditi, seveda spet
ob upo{tevanju tehni~nih in ekonomskih
omejitev. @e od leta 1999 dalje gradimo ve~
srednjenapetostne distribucijske mre`e v
tehniki s podzemnimi kabli kot pa prostozra~ne mre`e. Ta praksa se {iri tudi na
podro~je distribucijskih 110 kV vodov, kjer
bomo s strani dajalcev soglasij in lokalnih
skupnosti tudi primorani na dolo~enih
trasah uporabiti tudi do 8x dra`jo podzemno
izvedbo voda.
V letu 2003 sta stopila v veljavo nova zakona
o urejanju prostora (ZuerP) in graditvi objektov (ZGO) ter uredbi o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na za~asnih in premi~nih
gradbi{~ih in o splo{nih pogojih za dobavo in
odjem elektri~ne energije.
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Oba zakona sta bila najavljena kot poenostavitev postopkov za pridobitev upravnih
dovoljenj, vendar vsaj v za~etni fazi ne bo
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tako. Za pridobitev gradbenega dovoljenja bo
res potrebna le lokacijska informacija, toda
ta bo izdana na podlagi sprejetih lokacijskih
na~rtov. Potrebno bo torej vnaprej natan~no
obdelati smernice k lokacijskim na~rtom, v
njih predvideti vse na~rtovane objekte za
obdelovano obdobje in voditi dokumentacijo
o njih. Odgovornost za pravilno izbiro in
obve{~enost dajalcev soglasij je po novem od
upravnih organov prenesena na projektanta.
Tako so upravni organi razbremenjeni prakti~no vsake odgovornosti pri izdaji gradbenega dovoljenja, ki je zdaj padla na projektante. V novem zakonu o graditvi objektov so
se pojavile nove vrste projektov, ki bodo
potrebne za izgradnjo objekta in za njegovo
kasnej{e obratovanje.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na za~asnih in premi~nih gradbi{~ih
zahteva imenovanje koordinatorja za fazo
projektiranja in za fazo izgradnje objekta. @e
v fazi projektiranja je potrebno izdelati
varnostni na~rt izgradnje objekta, ki zajema
vse detajle gradnje.
Uredba o splo{nih dobavnih pogojih pa je
natan~no opredelila postopek priklju~evanja
na distribucijsko omre`je. V izdelavi so
osnutki dokumentov, ki jih zahteva nova uredba (pogodba o priklju~itvi) in ustrezna
ra~unalni{ka orodja za podporo tem procesom.
Glede na vse navedene novosti bo za uspe{no
izvajanje nalo`b v elektrodistribucijske
objekte potrebno vlagati v nova znanja, za
dolo~ena dela bo potrebno pridobiti nove
kadre, potrebno pa bo tudi ve~ zunanjih izvajalcev specifi~nih del, ki jih kot investitor ne
bomo mogli izvajati sami.
Za leto 2003 pa smo si kot glavne cilje za to,
da bomo lahko zagotavljali kakovostno in
zanesljivo oskrbo odjemalcev z elektri~no
energijo tudi v prihodnje, zastavili:
• pri~etek izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica
• pridobitev gradbenih dovoljenj za rekonstrukcijo RTP Polje in novogradnjo RTP
Rade~e ter RTP Vrhnika
• rekonstrukcija RTP Grosuplje
• prilagoditev RP na novi DCV
• prehod ENP Vi~ na 20 kV
• izgradnja KB Grgelj-@aga v dol`ini 4 km
• izgradnja kabelske kanalizacije in
polo`itev KB Lek-[i{ka v dol`ini 1,3 km
• izgradnja

kabelske

kanalizacije

po
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Bohori~evi v dol`ini 600m
polo`itev KB 2x20 kV RTP Kamnik-RP
Fu`ine-Kalcit v dol`ini 8km
novogradnja KB zaradi umika DV 20 kV
daljnovodov na podro~ju Novega mesta
zaradi gradnje avtoceste v skupni dol`ini
18,4 km
dokon~anje KB 20 kV Orehovica-Trojane v
dol`ini 3,5 km
120 transformatorskih postaj
65 km novega SN omre`ja
60 km rekonstruiranega SN omre`ja
96 km novega NN omre`ja.
Matja` Osvald,
izvr{ni direktor OE DEE
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(01) 230 40 00
Elektro Ljubljana, d.d. ima od 11. aprila 2003 spremenjeno klicno {tevilko. Nova klicna {tevilka je (01) 230 40 00.

01 2304000
01 2304000
01 2304000
01 2304000
01 2304000
01 2304000
01 2304000

joze.osvald@elektro-ljubljana.si

Leta 1876, eno leto po patentu telefona, je bil
na ljubljanski realki v uradnih prostorih
de`elnega glavarja, viteza von Widmana,
narejen poizkus telefoniranja …
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Stalne spremembe, nadgradnje, dogradnje ali
celo menjave tehnologij so ena glavnih
zna~ilnosti elektronsko-programske opreme.
Da bi bila oprema zasebne stacionarne telefonske mre`e Elektra Ljubljana, d.d., {e bolj
prijazna uporabniku, da bi bila {e bolj
u~inkovita, je bila 11. aprila 2003 izvedena
digitalizacija medomre`ne povezave Elektra
Ljubljana, d.d. in Telekoma Slovenije d.d.
Zaradi tega smo morali zamenjati klicni
{tevilki (01) 4315255 in (01) 2323844 z novo
klicno telefonsko {tevilko (01) 2304000.
Kaj bi lahko zapisali o {tevilu (01) 230 40 00?
Dvanajst milijonov tristo {tiri tiso~. Je
devetmestno {tevilo. Za~ne in kon~a se z ni~.
Je prijazno uporabniku, saj se ga da relativno
lahko
zapomniti.
Po
numerolo{kem
priro~niku je to {tevilo v znamenju sonca, je
vladar sre~e in blaginje, predstavlja ustvarjalnost.
Glavni pridobitvi prej omenjene posodobitve
sta, mo`nost neposrednega izbiranja vseh
internih telefonov na lokacijah Slovenska 56,
Slovenska 58, Kotnikova 9 in Slom{kova 18 v
Ljubljani, torej zvezo lahko vzpostavimo

mimo posredovalnega mesta in prikaz identifikacijske {tevilke tistim telefonom, ki imajo
displeje.
Takoj, ko bo zgrajen sodoben TK sistem
Elektra Ljubljana, d.d., ki je v intenzivni fazi
izgradnje, bo dana mo`nost digitalizacije
zasebnega
stacionarnega
telefonskega
omre`ja na celotnem obmo~ju Elektra
Ljubljana, d.d. V ta namen je `e pridobljen
{tevil~ni prostor, za~en{i od (01) 230 40 00 in
tja do (01) 230 49 99, torej cela tiso~ina. S
temi {tevilkami bomo naslavljali vse telefone, telefakse Elektra Ljubljana, d.d. direktno, hkrati pa bodo imele zadnje {tiri {tevilke
funkcijo internih {tevilk.
Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti {e
bolj{e. Stacionarna telefonija, pa tudi mlaj{a
sestra mobilna telefonija, imata pred sabo {e
{tevilne izzive. Eden od teh je zagotoviti
uporabniku bolj prijazno naslavljanje telefonov oziroma sogovornikov, saj je naslavljanje z devet mestnim, naklju~no izbranim
{tevilom, naporno. Lep zgled ~loveku prijaznega naslavljanja je navadna po{ta, v
dana{njem ~asu pa tudi elektronska po{ta.

Jo`e Osvald,
slu`ba za teleinformatiko
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Program dela SDE
20. marca letos je v Mariboru potekal III. Kongres Sindikata delavcev energetike
Slovenije, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo SDE in sprejete programske
usmeritve za delo sindikata v obdobju od l. 2003 do l. 2006. V tem prispevku vam
predstavljamo program dela, ki je razdeljen po tematskih podro~ijih in je osnova za
nadaljnje delo SDE.
dela in s tem zmanj{evanja {tevila zaposlenih.
Ob dejstvu, da lastnik kapitala nima predhodno izdelanih socialnih programov in posebej
zagotovljenih finan~nih sredstev, je polo`aj v
elektrogospodarstvu toliko bolj alarmanten.
Zato bo SDE argumentirano nastopal in vztrajal, da ne bo prihajalo do izlo~anja dolo~enih
dejavnosti pod pretvezo, da se na ta na~in
zmanj{uje stro{ke.

Jurij @van

Vse ve~ji pritiski po privatizaciji posameznih
delov elektrogospodarstva, pa naj si bo v
distribuciji ali drugih dejavnostih, imajo za
posledico predvidene reorganizacije, ki
izra`ajo tendenco po zmanj{evanju stro{kov

Na podro~ju pla~ne politike bomo v dru`bah
SDE Slovenije teko~e spremljali rast pla~ in
izvajali analizo o gibanju pla~ znotraj
posamezne dejavnosti in gibanju pla~ v RS.
Na podlagi tako pridobljenih ugotovitev
bomo od partnerjev zahtevali, da se pla~e v
dejavnosti uskladijo in sledijo rasti oziroma
vsem spremembam RS.
3. Kolektivne pogodbe
Od leta 1996 dalje urejamo pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja s kolektivno pogodbo dejavnosti. V tem obdobju ni
prihajalo do sprememb pogodbe, saj nobeden od partnerjev ni izpostavil te zahteve.
Novo sprejeta delovna zakonodaja in seveda
tudi druge spremembe, ki so posledica usklajevanja na{e zakonodaje z zakoni EU, pa
zahtevajo dolo~ene uskladitve. S svojo
aktivnostjo bomo ta trenutek pristali zgolj na
nujne uskladitve, nikakor pa ne bomo dovo-

jure.zvan@elektro-ljubljana.si

1. Ekonomska, socialna varnosti in
pogoji dela
Zagotavljanje
socialne
varnosti
in
zaposlitvene perspektive v energetiki
zaposlenih delavcev je do sedaj veljalo kot
prednostna naloga, ki se nadaljuje tudi
vnaprej. Spremenjene razmere v celotni
energetiki
nam
narekujejo
posebno
pozornost in zahtevajo na~rtovanje aktivnosti, ki bodo zagotavljale varno socialno,
ekonomsko in ne nazadnje zaposlitveno perspektivo v na{i dejavnosti. Probleme, ki so
nastajali in so {e vedno prisotni, smo do
sedaj uspe{no re{evali, vendar pa prav v tem
obdobju pri~akujemo najve~ problemov,
predvsem na podro~ju prezaposlovanja in
tehnolo{kih vi{kov v vseh dru`bah SDE
Slovenije.

2. Krepitev socialnega partnerstva
Na pobudo SDE Slovenije je bil v preteklem
letu ustanovljen Ekonomsko socialni odbor
za podro~je energetike. Z njegovo
ustanovitvijo smo si zagotovili enakopravni
odnos pri sprejemanju odlo~itev zaposlenih
v energetiki s partnerji: Vlado republike
Slovenije, oziroma ustreznim ministrstvom
in Gospodarsko zbornico Slovenije oziroma z
Zdru`enjem delodajalcev Slovenije - za energetiko. Prvi rezultati so bili vidni z uveljavitvijo II. pokojninskega stebra. Za nadaljnje
uspe{no razre{evanje problematike na
podro~ju socialne politike pa bo potrebno
izdelati nabor prioritetnih nalog ESO,
postaviti kadrovsko zasedbo in pri~eti z
ustreznimi aktivnostmi.

Prvi rezultati so
bili vidni z
uveljavitvijo II.
pokojninskega
stebra. Za
nadaljnje
uspe{no
razre{evanje
problematike na
podro~ju
socialne politike
pa je potrebno
takoj izdelati
nabor
prioritetnih
nalog ESO,
postaviti
kadrovsko
zasedbo in
pri~eti z
aktivnostmi.
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lili zni`evati nivo `e dose`enih pravic. V
dru`bah, ki {e nimajo svojih podjetni{kih
pogodb, bomo pripravili ustrezne predloge
pogodb in zagotovili, da bo pri{lo v
najkraj{em ~asu do pogajanj in njihovih podpisov.
Razmere znotraj
SDE nas stalno
opozarjajo, da je
dobra
organiziranost
temeljna oblika
uspe{nega
delovanja neke
organizacije,
zato je potrebna
stalna skrb za
graditev in
krepitev na{e
organizacije, saj
bomo le tako
lahko kljubovali
izzivom, ki nas
~akajo.

4. Odpiranje trga, liberalizacija in privatizacija celotnega energetskega sektorja
Odprtje energetskega trga, liberalizacija in
prilagajanje novim tr`nim razmeram daje
Sindikatu delavcev energetike Slovenije novo
vlogo pri za{~iti delovnih mest. V vseh teh
procesih bomo zahtevali, da aktivno sodelujemo kot enakovredni partnerji pri zastopanju interesov zaposlenih, ki praviloma najbolj
ob~utijo vse negativne spremembe ob
nastopu takih razmer. Pripravili bomo
ustrezne strokovne podlage in argumente za
svoje zahteve.
5. Aktivna politika SDE Slovenije pri
preoblikovanju energetskih dru`b
Preoblikovanje energetskih dru`b zaradi prilagajanja novim tr`nim razmeram pri odpiranju energetskega trga nas sili k veliki previdnosti predvsem glede ohranjanja delovnih
mest. S svojem delovanjem ne bomo
dopustili reorganizacij zaradi reorganizacij,
temve~ podprli le strokovne in utemeljene
projekte na podlagi predhodno izdelanih
analiz. Ne bomo pristajali na re{itve, da se
racionalizacija v posamezni dejavnosti
izvede izklju~no na ple~ih in na ra~un
delavcev.
6. Vzpostavljanje medsebojnih odnosov
z resornimi Ministrstvi
Po sklepu vlade o reorganizaciji vladnih
slu`b in zmanj{anju ministrstev je bil osvojen predlog, da nekatera podjetja - dru`be
elektrogospodarstva preidejo pod upravljanje Ministrstva za okolje in prostor, nekatera
pa ostanejo v okviru Ministrstva za gospodarstvo. Spremembe, ki so nastale, zahtevajo
vzpostavitev tak{nih medsebojnih odnosov,
ki bodo zagotavljali enakopravni polo`aj in
partnerski odnos v okvirih medsebojnega
sodelovanja. Upamo in `elimo, da se bodo
na{e zahteve uresni~ile in da nam ne bo
potrebno posegati po drugih sindikalnih
oblikah delovanja.
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7. Krepitev notranje organizacijske
vloge SDE Slovenije
Razmere znotraj SDE nas stalno opozarjajo,
da je dobra organiziranost temeljna oblika

uspe{nega delovanja neke organizacije, zato
je potrebna stalna skrb za graditev in krepitev
na{e organizacije, saj bomo le tako lahko
kljubovali izzivom, ki nas ~akajo. Ta programska usmeritev je stalna naloga, ki ji
moramo posve~ati vso pozornost. Pripravili
bomo operativni program za krepitev akcijskih sposobnosti ter u~inkovitost delovanja
SDE Slovenije na vseh nivojih. SDE Slovenije
bo izdelal analizo, s katero bo v sindikatih
podjetij in dru`b ter drugih oblikah delovanja preveril : vsebinsko oz. programsko
usmeritev delovanja, razmere in pogoje delovanja sindikata, kadrovsko problematiko,
metode in oblike dela, stanje medsebojne in
notranje informiranosti. Nadaljevali in dograjevali bomo `e ute~ene oblike solidarnostnih
pomo~i in zavarovanja na{ih ~lanov. @ivimo v
~asu, ko se sre~ujemo z vedno ve~jimi izzivi,
tem pa lahko sledimo le z nenehnim usposabljanjem. V SDE se zavedamo, da edino z
znanjem opremljen sindikalni zaupnik lahko
uspe{no deluje na vseh razli~nih in zahtevnih
podro~jih delovanja, zato bo izobra`evanje
~lanov sindikata temelj potrebnega znanja.
8. Sodelovanje in delovanje z drugimi
sindikati doma in v tujini
Dosedanje aktivnosti na podro~ju mednarodnega sodelovanja so prinesle spoznanje, da
je to povezovanje koristno na podro~jih kot
so: varnost, informiranost, izobra`evanje,
razne pomo~i, skupni nastopi tako pred
vladami dr`av kot evropsko zvezo. SDE
Slovenije se je uspel povezati s sorodnimi
organizacijami izven meja republike
Slovenije. V veliko pomo~ so nam `e sklenjeni sporazumi o sodelovanju s sindikatom
Italije FNLE, sindikatom Nem~ije ÖTV in energetskimi sindikati Vi{egrajske peterke. [e
posebno varnost pa ~utimo v dru`bi enega
najve~jih sindikalnih centrov PSI kot tudi
EMCF. Preko njih smo zastopani v evropski
zvezi sindikatov in mednarodni organizaciji
dela. V tem segmentu delovanja bo seveda
posebna pozornost namenjena {iritvi
odnosov z sorodnimi sindikati iz dr`av
~lanic EU.
V okviru tega programa bomo nadaljevali s
krepitvijo sodelovanja in aktivnega vklju~evanja v delo mednarodne sindikalne zveze
kot sta PSI - EPSU in EMCF, neposrednega in
posrednega delovanja preko njihovih
odborov na podro~ju energetske politike in
nadaljevali s tradicionalno izmenjavo
izku{enj med posameznimi sindikalnimi centralami.
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Za zaklju~ek
V tem programu je predstavljen nabor prioritetnih nalog SDE Slovenije. Ta bo temelj za
pripravo letnih na~rtov, ki jih bodo sprejemale posamezne konference in predsedstvo
SDE ter bodo naravnani trenutnim razmeram
znitraj posameznih sindikatov.
Jurij @van,
predsednik sindikata Elektro Ljubljana
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Stalne tehni~ne izbolj{ave
v letu 2002
Standard SIST ISO 9001-2000 obravnava problematiko izbolj{evanja oz. nenehnega
izbolj{evanja na vseh procesih v podjetju kot enega od temeljev razvoja vsake organizacije. O tej tematiki smo `e pisali v eni od {tevilk tega glasila v prej{njem letu.
Tudi v na{em podjetju je vedno bolj v
ospredju u~inkovitost sistema vodenja, ki
temelji na politiki, strategiji in opredeljenih
ciljih v dru`bi ter na izvajanju nalog, kazalcih in merjenju procesov (aktivnosti) do
opredelitve uspeha dru`be in posamezne
organizacijske enote.
Za razvoj in napredek podjetja pa niso
zavezani samo vodilni in vodstveni delavci,
ampak vsi zaposleni v tem podjetju. ^e sistem stalnih in tehni~nih izbolj{av v podjetju
dobro deluje in pri njem sodeluje ~im ve~
delavcev, je zagotovljen napredek podjetja,
ve~je zadovoljstvo: zaposlenih, odjemalcev
elektri~ne energije in uporabnikov storitev,
kar pa je ciljna usmeritev v podjetju.
Spomnimo se, da imamo problematiko
izbolj{av podrobneje obdelano v organizacijskem predpisu OP 25, izvajanje stalnih
izbolj{av in OP 24, izumi in tehni~ne
izbolj{ave. Oba predpisa sta dostopna v elektronski obliki na mre`nem K-disku.

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Izvajanje stalnih izbolj{av vodi slu`ba za
kakovost s predstavnikom vodstva za
kakovost mag. Janezom Hostnikom. Tehni~ne
izbolj{ave pa obravnava komisija za izume in
tehni~ne izbolj{ave pod vodstvom Franca
Leskovca.
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Postopek za izvedbo stalnih izbolj{av je
enostaven. Predlagatelj izpolni predpisani
obrazec, navede idejo izbolj{ave z obrazlo`itvijo in prilo`i morebitno dokumentacijo.
Predlog po{lje slu`bi za kakovost. Predstavnik vodstva za kakovost s slu`bo kakovosti
oceni uporabnost stalne izbolj{ave in dolo~i
izvajalce v sodelovanju z izvr{nimi direktorji OE, ki so skrbniki in izvajalci procesa, na
katerega se predlog nana{a ter predlagajo
stimulacijo, ki jo z letnim poro~ilom potrdi
Odbor za kakovost.

Prejeto je bilo sedemnajst predlogov za
stalne izbolj{ave, ki so bile obravnavane
skladno z organizacijskim predpisom OP 25.
Trinajst predlogov je bilo sprejemljivih za
izvedbo in s tem tudi nagrajenih. Skupna
vi{ina nagrad je bila izpla~ana v vi{ini
790.000 SIT neto. [tirje predlogi izbolj{av
niso bili primerni.
• Stalna izbolj{ava {t. 1: Predlog se
nana{a na pravilno izbiro in postavitev
kovinsko oksidnih odvodnikov za za{~ito
srednjenapetostnega
omre`ja
na
obmo~ju oddajnika Kum. Posredoval ga je
Anton Razpotnik. Predlog je bil sprejet in
tudi realiziran.
• Stalna izbolj{ava {t. 2: Izdelava in
poenotenje napisnih tablic, namenjenih
za ozna~evanje elektroenergetskih objektov in naprav na podro~ju Elektra
Ljubljana, ki jo je predlagal Zoran Lebi~.
Predlog je bil sprejet kot idejna re{itev.
• Stalna izbolj{ava {t. 3: Reklamacija
zaradi dvakratnega pla~evanja obroka
elektri~ne energije, ki je posledica slabo
izpisanega izpisa, napisanega v levem
spodnjem kotu ra~una, ki jo je predlagala
Pavlina Kuni~. Predlog je bil sprejet kot
idejna re{itev.
• Stalna izbolj{ava {t. 4: Spremljanje
delovnih procesov na DE Ljubljana mesto,
ki se evidentirajo na mre`nem disku, ki jo
je predlagal mag. Mirko Marin~i~. Predlog
je bil sprejet kot idejni predlog.
• Stalna izbolj{ava {t. 5: Programiranje
MTK sprejemnikov z novim programom,
vgrajenim na ro~ni terminal, ki jo je
predlagal Jakob Pavlin. Predlog je bil
sprejet in realiziran.

Postopek za predloge o tehni~nih izbolj{avah
in izumih vodi imenovana komisija in je
nekoliko dalj{i, ker je tudi zakonsko opredeljen ter zahteva ve~ dokumentacije.

• Stalna izbolj{ava {t. 6: Popis merilnega
mesta s pomo~jo ra~unalni{kega programa v ro~nem terminalu. Predlagatelj
Jakob Pavlin. Predlog je bil sprejet in realiziran.

Poglejmo si predloge stalnih izbolj{av v letu
2002. Za tehni~ne izbolj{ave ni bilo predlogov.

• Stalna zbolj{ava {t. 7: Opis dostopa do
TP-jev v posebni knjigi. Predlagatelji An`e
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Bo{tjan~i~, Zoran Popovi~ in Anton
Dolenc. Predlog je bil sprejet in realiziran.
• Stalna izbolj{ava {t. 8: Sprememba
podpisovanja pogodb o prodaji elektri~ne
energije
upravi~enim
odjemalcem.
Predlagatelj Dane Klepec. Predlog ni bil
sprejet. Uprava dru`be se s predlogom ni
strinjala.
• Stalna izbolj{ava {t. 9: Izgradnja sistema za nadzor SN in VN distribucijskega
omre`ja ob prehodnih pojavih z opcijo
centralnega nadzora. Predlagatelj Angel
Mihel~i~. Predlog je bil sprejet kot idejna
re{itev.
• Stalna izbolj{ava {t. 10: Problematika
obratovanja 110 kV Ljubljanske zanke
(vklju~no s TE-TOL) v primeru direktne
lo~itvene povezave z EE sistemom.
Predlagatelj Angel Mihel~i~. Predlog ni bil
sprejet, ker izvedba ni mo`na.
• Stalna izbolj{ava {t. 11: Poenotenja in
izbolj{anje u~inkovitosti pri izdelavi
nizkonapetostnih prostozra~nih in kabelskih priklju~kov. Predlagatelji Janez
Pirnovar, Roman Jesenko in mag. Mirko
Marin~i~. Predlog je bil sprejet kot idejna
re{itev.

preklopu MTK komand. Predlagatelj
Toma` Pungartnik. Predlog ni bil sprejet,
ker ne prina{a bistvenih novosti.
• Stalna izbolj{ava {t. 17: Uporaba kovinskih vilic, ki so kot pripomo~ek pri
postavljanju lesenih drogov. Predlagatelj
Vinko Urbas. Predlog ni bil sprejet, ker ne
pomeni izbolj{ave.
Iz leto{njega in lanskoletnega prispevka na
temo stalnih in tehni~nih izbolj{av je razvidno, da je {tevilo predlogov v porastu. Toda ne
morem mimo dejstva in spodbude, da je za
tako veliko podjetje kot je Elektro Ljubljana,
d.d. s tako visokim izobrazbenim potencialom predlogov za izbolj{ave odlo~no premalo. Pobudnike izbolj{av stimuliramo.
Znano je, da ni vse v denarju, stimulacija je
lahko tudi v pohvali in priznanju, ki se
podeljuje ob razli~nih slovesnostih v podjetju. Zato dajem pobudo, da izberemo
najbolj{i predlog, le ta ali predlagatelja
stalne oz. tehni~ne izbolj{ave v letu, pa
nagradimo in objavimo njegovo delo.
mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

• Stalna izbolj{ava {t. 12: Zagotavljanje
enotnega izvajanja gradbenih del in opisa
uporabe potrebnega gradbenega materiala
pri ureditvi okolice transformatorske
postaje. Predlagatelja Ivo Palanda~i~ in
mag. Mirko Marin~i~. Predlog je bil sprejet
in realiziran.
• Stalna izbolj{ava {t. 13: Zagotavljanje
enotnega izvajanja gradbenih del in opisa
uporabe potrebnega gradbenega materiala
pri postavitvi (temelju) armiranobetonskih drogov. Predlagatelja Ivo Palanda~i~
in mag. Mirko Marin~i~. Predlog je bil
sprejet in realiziran.
• Stalna izbolj{ava {t. 14: Poenotenje
opisa postopka pri oddajanju del gradbenim izvajalcem in spremljanju postopka gradnje. Predlagatelja Ivo Palanda~i~
in. mag. Mirko Marin~i~. Predlog je bil
sprejet in je v izvajanju.
• Stalna izbolj{ava {t. 15: Uporaba izolatorjev iz polimernih materialov v Elektru
Ljubljana. Predlagatelj Toma` Pungartnik.
Predlog je bil sprejet in je v izvajanju.
• Stalna izbolj{ava {t. 16: Zagotavljanje
hitrega ukrepanja in odprava napake pri
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Re{evanje obmejne problematike
napajanja odjemalcev z elektri~no
energijo
Elektro Ljubljana, d.d. je 31. marca s kraj{o sve~ano prireditvijo v Kostelu, na
samem jugu podro~ja, ki ga napaja z elektri~no energijo, zaznamoval zaklju~ek
desetletnega projekta re{evanja obmejne problematike s priklju~itvijo odjemalcev
na slovensko elektroenergetsko omre`je.

Dela so potekala na skoraj 200-kilometrskem
obmejnem pasu z Republiko Hrva{ko (od
Novega Kota pri Lo{kem Potoku do Metlike),
ki ga pokriva Elektro Ljubljana, d.d. Ta,
ve~inoma manj razvita in demografsko
ogro`ena podro~ja, so bila napajana me{ano
s slovenske in hrva{ke strani, sedaj pa so, ali
pa bodo kmalu, vsa priklju~ena na slovensko
stran. Zgrajenih je bilo tudi nekaj dodatnih
elektroenergetskih
povezav.
Elektro
Ljubljana, d.d. je s tem pokazal, da skrbi za
enakomeren razvoj na celotnem svojem
preskrbovalnem podro~ju. V tem 10-letnem

obdobju je bilo zgrajenih ali obnovljenih 38
km 20 kV daljnovodov, od tega polovica v
zemeljski izvedbi, 24 transformatorskih
postaj in 17 km nizkonapetostnega omre`ja
ter zazankani {tirje pomembni daljnovodi. V
projekt je bilo vlo`enih 475 milijonov tolarjev.
Slavnostni govorniki na prireditvi so bili
`upan Ob~ine Kostel Valentin Ju`ni~, `upan
Ob~ine Osilnica Anton Kova~ in predsednik
uprave Vincenc Jan{a. Predstavnikoma HEP
Distribucija DP Elektra Karlovac in DP Elektro
Primorje Rijeka sta predsednik in ~lan uprave
Elektra Ljubljana, d.d. podelila zahvali za
zgledno sodelovanje pri izvedbi projekta.
Prireditev je popestril nastop skupine
Dupljak z odli~no izvedeno glasbo in petjem.
Ve~ o samem projektu re{evanja elektrifikacije obmejnih obmo~ij smo pisali v februarski
{tevilki Elektro novic.
Milan Mlakar in Violeta Irgl
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BELMET d.o.o.

Oglasni ~lanek

Firma Belmet, ki se `e trinajst let profesionalno ukvarja z merilno tehniko, je v dolgoletnem obdobju sodelovanja z Elektrom Ljubljana, d.d. prodala oziroma posredovala kar nekaj merilne opreme.

Oglasni ~lanek

Ti dve strokovni temi naj bi osvetlili del~ek
dejavnosti firme Belmet, ki se v zadnjem
obdobju intenzivno ukvarja z merilnimi sistemi za merjenje kvalitete elektri~ne energije
po SIST EN50160. Tu lahko z gotovostjo
potrdimo
dejstvo,
da
je
Elektro
Ljubljana,d.d.,
na
tem
podro~ju
v
slovenskem in lahko tudi evropskem merilu
eno izmed vodilnih podjetij, ki prodano
energijo spremlja ne samo po kvantiteti
temve~ tudi po kvaliteti.

Oglasni ~lanek
Oglasni ~lanek

Andrej Kos
Belmet, d.o.o.

Posebno poglavje pa predstavlja preverjanje
delovanja elementov nadtokovne za{~ite kot
so instalacijski, tarifni, elektronski odklopni33

Oglasni ~lanek

Naj tokrat omenimo zelo pomembno meritev
impedance (upornosti) zanke, ki je po na{em
mnenju veliko premalo upo{tevana, ponavljana in preverjana. Predstavlja pa klju~en element pri varnosti in zanesljivosti obratovanja elektri~nih instalacij. V praksi se meritev
izvaja le ob priklopu instalacije na omre`je,
lahko je le ra~unsko podana in velikokrat ni
preverjana z meritvijo. Vrednost se spreminja med obratovanjem in ob vsaki spremembi
v omre`ju. Prav tako se spreminja seveda
kratkosti~ni tok in z njim ~as oziroma
zanesljivost odklopa nadtokovne za{~ite. V
Sloveniji veliko preve~krat beremo, da je
objekt pogorel zaradi kratkega stika na elektri~ni instalaciji. Na{e zavarovalnice {e ne
sledijo Evropi, kjer zavarovalnice `e povezujejo vi{ino protipo`arne premije z zanesljivo
in preverjano nadtokovno za{~ito. Meritev
impedance zanke in izra~un kratkosti~nega
toka je tako pomembna, da so merilni instrumenti za izvajanje teh meritev zakonska merila in uradno preverjani vsake dve leti.

Oglasni ~lanek

Posredovanje lastnega znanja in znanja, ki ga
dobimo pri proizvajalcih in dobaviteljih
merilne opreme iz celega sveta, dopolnimo z
izku{njami, ki nam jih na seminarjih ob
vpra{anjih posredujejo udele`enci. Tako
postane znanje zanimivo in aktualno, kar
dokazuje zelo veliko {tevilo ponovitev seminarjev.

Oglasni ~lanek

Pripravljamo specializirani seminar na temo
meritev ozemljitvene upornosti.

ki, bimetalna za{~ita, topljivi vlo`ki…
Preverjanje delovanja teh pomembnih elementov je bilo enkrat za vselej opravljeno pri
proizvajalcu in verjeti moramo, da bo element nadtokovne za{~ite zanesljivo deloval
{e po na primer 15 letih uporabe. Zaradi
te`av generiranja visokih preskusnih tokov
izven laboratorijev se preskusov delovanja
elementov nadtokovne za{~ite ne izvaja tudi
izven na{ih meja. Podjetje Belmet je v ta
namen razvilo in proizvaja prenosen in relativno cenen merilni instrument za
presku{anje in merjenje odklopnega ~asa za
elemente nadtokovne za{~ite do 160A. S tem
instrumentom - produktom slovenske pameti
- smo se letos pojavili tudi na industrijskem
sejmu v Hannovru. Na papirju pa nastaja
visokotokovni instrument, ki bo generiral
tokove do 1600A in bo {e vedno uporaben na
terenu. Preskusi bimetalnih, elektromagnetnih in elektronskih elementov nadtokovne
za{~ite ne bi smeli biti ve~ problem. Problem
tako doma kot v tujini je edino pomanjkanje
predpisov, ki bi predpisovali taka
presku{anja. Ker do danes ni bilo mo`nosti
izvajanja periodi~nih kontrol delovanja nadtokovne za{~ite na licu mesta tudi zakonodajalec tega ni mogel predpisati… Zanimivo je,
da so v tujini za tako merilno preverjanje
odklopnega ~asa nadtokovne za{~ite zainteresirane zavarovalnice.

Oglasni ~lanek

Po najbolj{ih mo~eh poizku{amo biti ne
samo trgovci in serviserji merilne opreme,
temve~ tudi svetovalci in pomo~niki pri njeni
pravilni uporabi. Tako smo `e kar nekaj let
soorganizatorji in pobudniki velikega {tevila
seminarjev, ki jih organizira firma Poti, d.o.o.
Kar nekaj udele`encev teh strokovnih seminarjev iz Elektro Ljubljana,d.d. je `e sodelovalo na temah kot so meritve na elektroinstalacijah in ozemljitvah, meritve kvalitete elektri~ne energije, meritve varnosti elektri~ne
opreme strojev in meritve delovanja nadtokovne za{~ite.
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Sre~no - na novih poteh

Rudi Zupan~i~, vodja slu`be za odjemalce na
distribucijski enoti Ljubljana mesto, se je 6.
marca v gosti{~u Pe~ari~ - po 36 letih
uspe{nega in kreativnega dela v Elektru
Ljubljana,d.d. poslovil od svojih sodelavk,
sodelavcev, prijateljic, prijateljev.
V vseh teh letih v Elektru Ljubljana,d.d.,
konkretno v Elektru Ljubljana mesto, je storil veliko koristnega in dobrega, tako za podjetje kot za sodelavce, s katerimi je vseskozi
rad in z uspehom sodeloval.

pripeljala v Elektro Ljubljana mesto, kjer je
za~el v obratovanju, in sicer na delovnem
mestu elektromonterja. Bil je marljiv delavec,
prijazen do sodelavcev, pa tudi `eljan novih
znanj in spoznanja {ir{ih obzorij. Zato se je
odlo~il za dodatno izobra`evanje, temu pa je
sledilo poklicno napredovanje. Tako je od
decembra leta 1992 opravljal dela in naloge
vodje konzumne slu`be, po zadnji reorganizaciji - slu`be za odjemalce. Vseskozi je bil
aktiven tudi na drugih podro~jih; v starih
socialisti~nih
~asih
kot
predsednik
delavskega sveta, kot predsednik zborov
delavcev. Bil je znan kot jedrnat in jasen govornik, zato so se vsi sodelavci veselili
zborov, ki jih je vodil on. V zadnjih letih pa
je bil aktiven ~lan komisije za varstvo pravic
delavcev in s svojim vedenjem o delu in
postopkih dela pri Elektru Ljubljana,d.d.
prispeval k uspe{nemu re{evanju prito`b
delavcev.
Danes je lahko upravi~eno ponosen na prehojeno pot in se veseli novega obdobja, ko si
bo lahko {e ve~ ~asa vzel za dru`enje s svojo
`ivljenjsko sopotnico in njun skupni
konji~ek - popotovanja z avtodomom.
Rudi, sre~no na novih poteh in hvala za vse.
Sodelavke in sodelavci

Iz Elektra Celje, ga je po treh letih in pol
delovnih izku{enj poklicna pot v letu 1967

Energetsko u~inkovito podjetje
15. aprila je v okviru prireditev ob Dnevih
energetikov v Portoro`u potekala `e sedma
zaklju~na prireditev projekta GV revije in
Agencije za u~inkovito rabo elektri~ne
energije Energetsko u~inkovito podjetje projekt 2003.
Letos je bilo v mo~ni konkurenci kot energetsko naju~inkovitej{e podjetje razgla{eno podjetje Livar Ivan~na Gorica, iz katere izhaja tudi
Toma` Trbiz, ki mu je bil dodeljen naziv energetsko u~inkovit manager leta.
V okviru prireditve je direktor Borzena
Gorazd Skubin podelil priznanja vsem
sodelujo~im na trgu z elektri~no energijo. V
imenu Elektra Ljubljana, d.d. je priznanje
prejel predsednik uprave Vincenc Jan{a.
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Sam projekt in zaklju~na prireditev sta za
Elektro Ljubljana, d.d. {e posebej pomembna

in zanimiva, ker je podjetje dolgoletni, `e
tradicionalni pokrovitelj akcije izbora energetsko u~inkovitega podjetja.
Violeta Irgl
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Lepa si bela Ljubljana
Prvega aprila - na dan la`nivcev, smo se `e ob osmi uri zbrali na Kongresnem trgu in
se podali na u~no uro po stari Ljubljani, tudi srednjeve{ki, tudi baro~ni. Zakaj? stara
Ljubljana je bila zgrajena v srednjem veku, stavbe pa so obnovljene v baro~nem
slogu.

Z ogledom smo za~eli kar na Kongresnem
trgu - spomin na kongres svete alianse 1821
(park Zvezda). Trg obkro`ajo stavba Univerze
- nekdaj De`elni dvorec (1896-1902),
Slovenska Filharmonija-druga najstarej{a v
Evropi, ustanovljena je bila 1701. Med ~astnimi ~lani Filharmoni~ne dru`be so bila velika
imena evropske glasbe: J. Haydn, Beethoven,
N. Paganini, J. Brahms in Gustav Mahler, ki je
v Ljubljani deloval kot dirigent (1881-82).
Stavbo Filharmonije so sezidali na mestu
stanovskega gledali{~a (1888-1902). S
Kongresnega trga je lep pogled na Ur{ulinsko
cerkev s stebrom sv. Trojice in Ur{ulinski
samostan - danes je v njem {olski muzej.
Pogled se nam ustavi na klasicisti~ni stavbi
Kazina (1837). Do prve svetovne vojne je bila
namenjena zabavi ljubljanskih me{~anov,
danes pa v njej gostujejo knjigarna, plesna
{ola in In{titut za novej{o zgodovino.
Pot smo nadaljevali po Wolfovi ulici do
Pre{ernovega trga (v~asih Marijin trg). Po
potresu 1895 so ta del mestnega sredi{~a
za~eli na~rtno oblikovati. Povezali so jedro
mestnega sredi{~a z `elezni{ko postajo.
Miklo{i~evo cesto, urejali so jo od 1906. leta

dalje, krasijo secesijske stavbe. Pre{ernov trg
obkro`ajo Hauptmanova hi{a ("Ura") - zanimivo je to, da je v potresu ostala
nepo{kodovana. Njen lastnik je po potresu
dozidal zgornje nadstropje v secesijskem
slogu. Ves ~as obstoja so v pritli~ju zgradbe
prodajali ure. Krog nadaljuje fran~i{kanska
cerkev Marijinega oznanjenja (1646-60),
Urban~eva hi{a - prva velika trgovska hi{a v
Ljubljani (Centromerkur), ki ima poleg zanimivega vhoda tudi posebno kvalitetno
oblikovano stopni{~e v notranjosti stavbe.
Nad pro~eljem hi{e stoji kip boga Merkurja za{~itnika
trgovcev.
Edinstveno
je
Tromostovje, ki nas od Pre{ernovega
spomenika popelje prek Ljubljanice v staro
mestno jedro. Srednji most ( zgradili so ga
1842 leta - kar dokazuje plo{~a z letnico) je
postal nekak{no "ozko grlo" v prometu.
Arhitekt Ple~nik je z meritvami ugotovil, da
je most {e v dobrem stanju in bi ga bilo
{koda podreti. Odlo~il se je zgraditi dva
"plo~nika" za pe{ce in tako smo dobili znamenito Tromostovje (1929 - 1930). Pre{ernov
spomenik - postavljen leta 1905 (I. Zajc, M.
Fabiani) je takoj ob postavitvi razdelil ljudi v
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dve skupini. Eni so bili zadovoljni in ponosni, drugi pa so se zgra`ali nad izvedbo
spomenika. Motila jih je muza nad Pre{ernovo glavo, ker je premalo oble~ena. Spomenik
stoji nasproti cerkve. Kar nekaj ~asa so
spomenik ~ez no~ pokrivali z odejami.
^e se ozremo ~ez Ljubljanico na drugo stran
Tromostovja, vidimo desno Filipov dvorec,
levo pa Kresijo, mimo katere gremo na znamenito pokrito ljubljansko tr`nico s kolonadami ob Ljubljanici. Po Ple~nikovih na~rtih
so jo zgradili v letih 1940-44. Postojimo pred
stolno cerkvijo sv. Nikolaja, ki jo od leta 1995
krasijo glavna - slovenska in stranska - ljubljanska vrata. Po Ciril-Metodovem trgu pridemo na Mestni trg, kjer iz strogega niza
izstopa mestna hi{a - Magistrat ali Rotov`
(zgrajen 1484), ki ga poudarjata stolpi~ z uro
in dvignjena lo`a. Ogledali smo si notranje
dvori{~e, obkro`eno z arkadami. Na eni
izmed sten je tlorisna upodobitev Ljubljane
iz srede 17. stole. V kotu dvori{~a je Narcisov
vodnjak (F. Robba), ki so ga prinesli z gradu
Bokalce. Na za~etku Mestnega trga stoji
Robbov vodnjak (1743-51) - Vodnjak treh
kranjskih rek (Sava Ljubljanica, Krka) z
vitkim obeliskom. Ko je Robba dokon~al vodnjak v svoji delavnici v Italiji, ga je moral prepeljati {e v Ljubljano. Med prevozom se je
obelisk prelomil in Robba je moral izdelati
nov vodnjak. Takrat je sklenil, da ne bo
ni~esar ve~ delal za Ljubljano. Toda premamila ga je lepa Ljubljan~anka, poro~il se
je, ostal v Ljubljani in ustvarjal v ljubljanskih
cerkvah. Nadaljevanje Mestnega trga je Stari
trg, kjer je Schvajgerjeva hi{a, ki je primer
ljubljanskega
baroka
z
rokokojskim
pro~eljem in balkonom. "Atlant" nad por-
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talom nosi balkon, s prstom pred usti
opozarja na lastnikov priimek ("mol~e~ne`").
Ob vhodu je doprsni kip slovenske pesnice
Lili Novy (1885-1958), ki je nekaj ~asa `ivela
in ustvarjala v tej hi{i. Sti{ki dvorec na
starem trgu je bil mestna rezidenca sti{kih
opatov. Nekaj ~asa je bilo v dvorcu sodi{~e.
Tu sta delovala F. Pre{eren in I. Tav~ar, danes
je v njem sede` Akademije za glasbo. Na{
ogled prestolnice smo kon~ali na ^evljarskem mostu (Ple~nikovo delo), od koder
smo si ogledali ~udovito Ple~nikovo zgradbo
Narodne in univerzitetne knji`nice (zgrajena
1936-41).
S ^evljarskega mostu smo od{li v znano
ljubljansko "[estico" kjer nas je ~akala topla
malica, ki se nam je {e posebno prilegla po
tako hladnem jutru kot je bilo dana{nje.
Po dobri malici prija dobro pivo. Privo{~ili
smo si ga kar v Pivovarni Union. Ogledali smo
si Pivovarski muzej, proizvodnjo piva in
brezalkoholnih pija~.
Povsod je lepo,
pa tud' v Ljubljani ni slabo.
To so besede, ki jih je ob slovesu izrekel
upokojenec, ki ne `eli biti imenovan, in
povedal, kako je bil z ogledom zadovoljen.
Veseli nas, da so se ogleda Ljubljane v nekoliko ve~jem {tevilu udele`ili tudi na{i ~lani iz
Ko~evja, Novega mesta in Trbovelj, saj je bil
ogled bolj namenjen njim.
Zvonka Osredkar
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PIRAN - SE^OVELJSKE SOLINE
Vabimo ~lane dru{tva upokojencev na izlet v PIRAN. Pod strokovnim
vodstvom si bomo gledali Piran - prijetno morsko letovi{~e z ohranjeno srednjeve{ko podobo, Se~oveljske soline in Tonino hi{o - stara
oljarna.
Kosilo po kon~anih ogledih okrog 15. ure.
Odhod iz Ljubljane v ~etrtek, 15. maja ob 7.00 uri s parkiri{~a v
Tivoliju.
Prihod v Ljubljano okrog 19.30 ure.
Prijave od 6. do 9. maja 2003
na telefon {tevilka 01/ 519 80 36, Zvonka Osredkar,
vsak dan do 11. ure.
Do zasedbe avtobusa.

POHOD NA BLEGO[ - 1562 m
^lane dru{tva vabimo na pohod na Blego{, 1562 m visok vrh lo{kega
pogorja z izrednim razgledom.
Pot je zahtevna - ca 2 uri hoje. Potrebna je primerna pohodni{ka
obutev. Malica iz nahrbtnika.
Odhod iz Ljubljane 27. maja 2003 ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli.
Prijave od 19. do 21. maja 2003
na telefon {tevilka 01/519 60 36, Zvonka Osredkar,
vsak dan do 11. ure.
Do zasedbe avtobusa.

"POT OKOLI LJUBLJANE"
V soboto, 10.maja 2003 ob 8. uri se dobimo v [i{ki pred
Okrep~evalnico Pri Cvi~ku ob Kose{kem bajerju. Podali se
bomo na pohod "Pot okoli Ljubljene" (del poti - 5 km) Kose{ki bajer - Ro`nik - Pre{ernov trg. Vsak udele`enec bo ob
prihodu na cilj prejel priznanje za udele`bo - zna~ko POHODA
2003. Pri~akujemo ~im ve~jo udele`bo.
Upokojensko - {portni pozdrav.
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Cerkni{ko jezero in Slivnica
Tako kot narava komaj ~aka, da se prebudi v pomlad, tako smo se `elja polni
dru`enja zbrali tudi mi, ~lani Dru{tva, ob 7. uri v Tivoliju in se odpeljali proti
Cerknici. Med potjo smo napolnili avtobus do zadnjega sede`a, v nadzorni{tvu
Cerknica pa sta se nam pridru`ila {e dva ~lana.
Najprej smo si v Dolenji vasi ogledali multivizijo o Cerkni{kem jezeru, ki nam je bilo
predstavljeno v {tirih letnih ~asih v sliki,
besedi in ob spremljavi glasbe, ki se prepleta
z originalnimi posnetki iz narave in si
ogledali tudi muzej, ki ponazarja `ivljenje
prednikov na tem slikovitem podro~ju. Ob
strokovni razlagi in ob maketi Cerkni{kega
jezera smo izvedeli vse o nastajanju in presihanju Cerkni{kega jezera. Prikazano nam je
bilo, kako poteka vodni sistem, spremljali
smo tonske posnetke `ivljenja na Cerkni{kem
jezeru in ob~utili vso `ivo naravo: `uborenje
voda, `vrgolenje ptic, ogla{anje `ivali...
Po ogledu muzeja smo se odpeljali v
Cerknico, do izhodi{~a za pe{ pot na Slivnico,
kjer po ljudski pripovedi domujejo ~arovnice.
Hoteli smo se prepri~ati, ~e je kak{na ostala
{e na ogled in se podali na pot proti planinski
ko~i. Vreme je bilo son~no, pot suha, le tu in
tam je bila pot zasne`ena in ledena. Med celo
potjo smo kramljali in opazovali naravo, kako
se prebuja iz spanja. V dolini so cveteli po
travnikih zvon~ki, vi{je ko smo se vzpenjali
in kjer je sneg ravno skopnel so iz zemlje
kukali beli `afrani, med travami in podrastjem vi{je smo ob~udovali belo-rde~e cvetove
teloha. Prvi del poti smo se vzpenjali mimo
smrekovega gozda, kjer je pot nekoliko bolj
strma, vendar ne tu ne vi{je, ko smo se vzpenjali do ko~e, ni nih~e od pohodnikov obupal.
Veseli smo bili, da so vsi zmogli z voljo
premagati pot, dolgo od ure in pol do dveh ur
in dose~i cilj, tj. 1114 m visok vrh Slivnice.
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Seveda se nam je {e kako prilegla topla malica in velike porcije ~aja, ki jih ponujajo v ko~i.
Nazdravili smo tudi dvema Jo`etoma za god,
enemu od obeh tudi za rojstni dan in jima
za`eleli z zdravico trdnega zdravja tudi
vnaprej. Malo smo se odpo~ili in okrep~ali ter
se spustili po dalj{i, varnej{i gozdni poti v
dolino do Grahovega, kjer nas je ~akal avtobus. Ta pot navzdol je bila dolga 9 km in marsikdo bi se doma ustra{il in se ne bi udele`il
pohoda, ~e bi vnaprej vedel, koliko bo v enem
dnevu "moral" oz. zmogel prehoditi. Tako pa
smo bili vsi radostni, ko smo spet sedeli v
avtobusu, saj smo imeli v planu {e kro`ni
ogled Cerkni{kega polja.

Maketa Cerkni{kega jezera
Cerkni{ko polje je najve~je izmed petih
dinarskih kra{kih polj, ki so nastala na
Notranjskem ob idrijskem prelomnem sistemu. Na polju nastaja in izginja presihajo~e
kra{ko Cerkni{ko jezero. Cerkni{ko polje ima
namre~ samo podzemeljske odtoke, skozi
katere pa lahko odte~e omejena koli~ina vode.
Kadar na polje prite~e ve~ vode, kot je lahko
ponikne, potoki prestopijo bregove in nastane
jezero. Ob mo~nem de`evju se jezero napolni
v nekaj dneh; voda ostaja v njem povpre~no
pol leta, v glavnem od pozne jeseni do konca
junija. Polno Cerkni{ko jezero zavzema okrog
26 km2, je nad 10 km dolgo in okoli 5 km
{iroko in s tem najve~je slovensko nestalno
jezero. Vzhodni in JV del polja sta iz neprepustnih dolomitnih kamnin, zato privrejo
vode z Blok in Lo{kega polja v {tevilnih
kra{kih izvirih. Potoki se stekajo v Str`en,
glavno vodno `ilo Cerkni{kega polja. Na
zahodnem in SZ delu polja so vodoprepustni
apnenci, zato so tu {tevilni ponori, kjer voda
izginja proti Ljubljanski kotlini. Del Str`ena
ponikne v skupinah ponorov Re{eto, Vodonos
in Retje pri naselju Dolenje Jezero in te~e pod
Cerkni{~ico neposredno v izvire Bistre pri
Vrhniki. Preostanek Str`ena se zdru`i s
Cerkni{~ico, edinim povr{inskim pritokom,
ter ponikne v jamah in ponorih Jamskega zaliva na SZ delu polja. Med jamami je najbolj
znan sistem Velike in Male Karlovice, labirint
te`ko dostopnih, blatnih rovov. Nekaj posebnega je jezerski zaliv Zadnji kraj, kjer se voda
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Na Slivnici
zadr`uje najve~ ~asa. Na istih mestih prihajajo na dan vode s pogorja Javorniki in ob su{i
spet izginjajo pod zemljo.
Cerkni{ko jezero slovi `e od nekdaj tudi po
ribah, predvsem pa po obi~ajih, povezanih z
ribolovom. Ob presihanju namre~ veliko rib
ostaja na suhem ter v blatnih kotanjah.
Najbolj znana je {~uka, sicer pa v jezeru `ivi
{e klen, kleni~, linj, pisanec, kapelj in umetno
vlo`ena rde~e-perka. Kjer se voda najdlje
zadr`uje, so obse`na, te`ko dostopna in prehodna trsti~evja, primeren `ivljenjski prostor
za pti~e, ki tu gnezdijo (okoli 90 vrst), prezimijo ali se le ustavijo med preletom. Med
gnezdilci, vezanimi na vodo, je najve~ rac
mlakaric in ~rnih list. Bi~ja trstnica in trstni
strnad gnezdita v trstju.
Kjer pa voda ostaja manj ~asa, uspevata
rastlinski zdru`bi togega in ostrega {a{a ter
ve~ redkih in ogro`enih rastlinskih vrst, npr.
bol{ji {a{, mo~virski svi{~ in grint. Na vla`nih
travnikih so prvi~ v Sloveniji na{li gnezda
rde~enogega martinca, tu gnezdijo {e priba,
kosec, poljski {krjanec in druge vrste. Velike
jate preletnikov pove~ini ostanejo, dokler
jezero ne zamrzne.
Doma~ini so `e od nekdaj sku{ali skraj{ati ~as
poplavljanja, da bi zagotovili ve~ krme in stelje. Raz{irjali so ponore in vhode v ponorne
jame, postavljali vanje lesene grablje, da jih
ne bi zapolnilo plavje. Ostanki grabelj so {e

vidni pred vhodom v Veliko Karlovico. Zaradi
poplav so skoraj vsa naselja na vi{jih robovih
polja, edina kraja neposredno na polju pa sta
na nekoliko dvignjenem vr{aju Cerkni{~ice
Dolenja vas in Dolenje Jezero. V ~asu ko{nje
bomo naleteli na zna~ilno oblikovane ostrnice, v katerih su{ijo seno in steljo.
Vi{ina jezerske gladine se nenehno spreminja,
zato ka`e Cerkni{ko jezero ob vsakem obisku
druga~no podobo; {ele ve~ ogledov razkrije
posebnosti in ~are izjemnega kra{kega presihajo~ega jezera. Podrobnej{o predstavo o
jezeru dobimo, ~e ga po cesti obkro`imo ({e
zlasti, ~e zanimivosti do`ivljamo s ~olnom ali
pe{). Tokrat smo si ogledali predstavo iz avtobusa in ugotovili, da je jezero prispodoba
kozmosa: vemo, da se ~as {iri v prostor, a
kak{en ~as, kateri prostor, se prepleta z
na{imi dimenzijami ~asa in prostora, da jima
lahko slutimo za~etek in konec? Ob jezeru
otipljemo utrip ve~nosti, zgo{~en v pogledu
na .... jezersko gladino, trsti~evje, pre~udnega
osamelca... ~e potopimo svoje misli v ti{ino
Zadnjega kraja. @elim si do`iveti to pot in te
lepote vsako leto vsaj enkrat v vseh {tirih letnih ~asih in najbr` nisem edina.
Odpeljali smo se proti Ljubljani, polni vtisov
in do`ivetij, si pomahali in si za`eli SRE^NO
do naslednjega snidenja.
Justi Kuder
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V aprilu 2003 so praznovali na{i
upokojenci svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Stanislav Luzar
Valentina Jesenovec
Rudolf Miklav~i~

5. 4. 1943
17. 4. 1943
10. 4. 1943

[entjernej
Dobrova
Novo mesto

4. 4. 1933
16. 4. 1933
19. 4. 1933
20. 4. 1933
24. 4. 1933
24. 4. 1933
24. 4. 1933

Ljubljana
Zagorje
Planina
Zagorje
^rnomelj
Notranje gorice
Ko~evje

~lan DUEL

70. ROJSTNI DAN
Berislav Lovri~
Milan Razbor{ek
Anton Malc
Leopold Flere
Milan Adle{i~
Jo`e Dra{ler
An~ka Pantar

~lan DUEL
~lan DUEL

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja.

Kadrovske novice
PRI[LI
V marcu 2003 se je zaposlila v na{i dru`bi:
IME IN PRIIMEK
Janja Podkoritnik

DELOVNO MESTO
tajnica - pripravnica

ORGANIZACIJSKA ENOTA
In`eniring

OD[LI
V marcu je prenehalo delovno razmerje naslednjim delavcem:
IME IN PRIIMEK
Danilo Komac
Peter Cigale

VZROK PRENEHANJA
upokojitev
prenehanje po lastni volji

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, Ko~evje
DEE, Lj. okolica
Nevenka Ivan~i~
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V aprilu so umrli na{i upokojenci:
[orn Fran~i{ek
Guzelj Vinko
Ko{ale Marija

MARIJI KO[ALE v slovo
(1947 -2003)
Vse nas, nekdanje sodelavce, je presunila vest, da je v tej prihajajo~i pomladi od nas za vedno od{la Marija Ko{ale.
Od nje smo se poslovili v nedeljo, dne 6. 4. 2003 na pokopali{~u
v Dol. Kamencah.
Marija je nastopila delovno razmerje v Elektru Novo mesto leta
1978. Na delovnem mestu ~istilka je vztrajala vse do svoje
upokojitve v letu 2000.
Veselila se je svojega odhoda v pokoj, ko bo kon~no na{la ~as in
ga posvetila svojim doma~im, predvsem pa vnukom, ki so jo
imeli zelo radi.
Marije se bomo spominjali po njeni skromnosti, nikoli se ni silila
v ospredje, vsakomur je pomagala po svojih mo~eh.
Doma je z veseljem obdelovala majhno kmetijo ter pomagala sinu in h~erki, tako pri gospodinjskih delih kot pri varovanju otrok.
Po upokojitvi se je zelo rada udele`ila vseh vabil, ki so pri{le s strani dru{tva upokojencev.
Kljub bolezni, ki jo je zahrbtno napadla, je prijateljem in sodelavcem kazala veliko optimizma in volje do `ivljenja.
Vse do zadnjega smo upali, da bo Marija v boju z boleznijo zmagala, zato smo toliko bolj
obnemeli ob novici, da je v boju z njo izgubila.
Pogre{ali jo bomo vsi nekdanji sodelavci in prijatelji.
Jolanda [tukelj
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^AJEVEC - Tea tree
(Melaleuca alternifolia L.)
Mnogo je razli~nih rastlin, ki pomagajo ljudem ohranjati zdravje. Na vsaki celini se
najde kak{na, v Avstraliji raste ko{ato drevo, imenovano ~ajevec.
edinstveno eteri~no olje. Ljudsko znanje so
kmalu potrdila znanstvena dognanja. Potrebe
po tem eteri~nem olju so se pove~ale in
s~asoma se je uveljavila planta`na pridelava.
Tako so naravna rasti{~a in s tem divjina
ostala neokrnjena.

Botani~no sodi v dru`ino evkaliptusov. In ta
dru`ina je `e na splo{no znana po rastlinah
z mo~nimi eteri~nimi olji. Med njimi sta {e
posebej znana evkaliptus in mirta, vendar pa
si je ~ajevec zaslu`il najprijetnej{i vonj.
Avstralski domorodci so ~ajevec uporabljali
za zdravilo. Hude bole~ine so ponehale, ~e so
si nanje polagali zme~kane liste z ilovico.
Take obkladke so uporabljali tudi pri opeklinah, izvinih, pikih `u`elk. Neznano de`elo so
osvojili belci in Avstralija je postala de`ela
zapornikov, kazenski otok. Ko je pri{el kapitan Cook in njegova posadka, so uporabljali
liste drevesa za pripravo ~aja, ta pa je bil prijetnega vonja in okusa. Tako je drevo dobilo
sodobno ime ~ajevec, oziroma angle{ko tea
tree. Botanik sir Joseph Banks je leta 1770
prinesel to rastlino v Anglijo. Rasti{~e ~ajevca je v Avstraliji, eno izmed rasti{~ je tudi v
dolini Bungawalbyn. To je mo~virnata pokrajina s te`kimi pogoji za rast rastlin. Med
mnogimi rastlinami, ki so se prilagodile tem
neugodnim pogojem, je tudi ~ajevec. Vsebuje
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Najve~ji proizvajalec organsko certificiranega olja ~ajevca - Tea tree oil je podjetje Purity
Australia. S svojo strokovno zasedbo
dolo~ajo ~as destilacije ro~no obranih listov
in tako dobijo ekstrakt najkakovostnej{ega
olja. Uvoznik za Slovenijo je podjetje Bioline.
To olje ne vsebuje snovi, ki bi lahko dra`ile
ko`o (surovine pridobivajo iz dreves, ki
rastejo nad nivojem trave in plevelov - te pa
pri nekaterih ljudeh povzro~ajo ko`ne alergije). Destilacijo izvajajo 4 ure in tako dobijo
najve~jo mo`no koli~ino aktivne sestavine.
To olje ne dra`i ko`e zaradi nizke stopnje
cineola (pod 4 %), ima veliko terapevtsko
vrednost. Rastline rastejo v dolini
Bungawalbyn in to daje olju originalne lastnosti. Za gojenje dreves ne potrebujejo ni~
za{~itnih sredstev, saj je ~ajevec dobro
odporen. Olje je idealno za lepotne terapije,
kot antiseptik, anestetik, baktericid, fungicid
ter topilo in celilno sredstvo, ki ne po{koduje zdravega ko`nega tkiva. Olje prodira v
ko`o do osnovne plasti in je aktivno v celicah tudi 4 tedne po uporabi. Olje se lahko
uporabi zunanje kot anestetik in sanitetno
sredstvo. Vodna raztopina olja se uporablja
kot anestetik in antiseptik pred odstranjevanjem dlak, pri manikuri, pedikuri, da nam
son~ne opekline hitreje minejo in podobno.
Potrebno je paziti, da olje ne pride v o~i.
Znanstvene raziskave u~inkovitosti olja
~ajevca segajo v za~etek prej{njega stoletja.
Takrat so ugotovili njegovo antisepti~no
delovanje. Saj je bilo 12 krat mo~nej{e od
tedanjega standardnega antiseptika fenola
(karbolne kisline). Takrat se je pri~elo
postavljati vpra{anje o tem, kako je lahko
neka snov tako u~inkovita in hkrati skoraj
brez stranskih u~inkov. Tudi to, da je po eni
strani tako neusmiljena do povzro~iteljev
bolezni in po drugi strani tako blagodejna do
zdravih celic oziroma tkiv. Leta 1937 je
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raziskava pokazala, da se ob prisotnosti
organskih snovi v rani (kri, gnoj) antisepti~no
delovanje olja {e okrepi. Avstralski vojaki so
liste ~ajevca vklju~ili v svoje komplete za
prvo pomo~. ^ez ~as je postalo povpra{evanje po olju ~ajevca vse ve~je in ve~je tako, da
so se na{li podjetni prevaranti. Ti so naredili
cenej{a sinteti~na olja, vendar ta niso bila
toliko u~inkovita. Tako je zgodba o ~ajevcu
za nekaj ~asa potihnila. Leta 1972 pa so iz{li
izsledki nove raziskave. Ta so potrjevala
ugodno delovanje olja pri 58 te`avah. Te so
povsem izginile ali pa se je stanje izbolj{alo.
Med preiskovanimi te`avami so bili:
oti{~anci, `ulji, glivi~ne oku`be stopala in
nohtov, neprijeten vonj nog. Preu~evali so
tudi vpliv tega olja pri vaginitisu (no`ni~ni
oku`bi) z zajedavcem trihomonasom in
drugimi oblikami vaginitisa. Med 130
preiskovankami je bilo 96 primerov trihomonasnega vaginitisa, preostale bolnice pa
so imele glivi~ne oku`be. Primerjalna
skupina 50 bolnic je dobila obi~ajne
no`ni~ne sve~ke proti trihomonasnemu
vaginitisu. ^ajev~evo olje so uporabili v prepojenih tamponih ali v raztopini za izpiranje
no`nice. Uspehi zdravljenja so bili v preiskovani in primerjalni skupini enaki, le da so se
pri bolnicah, ki so uporabljale ~ajev~evo olje,
te`ave veliko hitreje in izraziteje ubla`ile,
preden so izginile. Do sedaj je znano, da olje
~ajevca u~inkuje: antisepti~no (razku`uje),
anesteti~no (zmanj{uje ob~utek bole~in),
fungicidno, antivirusno in antibakterijsko
(uni~uje glivice, viruse in bakterije).
Raziskave so pokazale, da olje prodira skozi
ko`o in se vpije, ko ga nanesemo nanjo.
Predre tudi celi~no steno patogenih mikroorganizmov (bolezenskih) in jo razgrajuje.
Hkrati tudi pove~a prekrvavljenost obolelih
tkiv in s tem pomaga telesu k hitrej{emu
izlo~anju {kodljivih snovi. Iz literature je
razvidno, da eteri~no olje deluje podobno
kot antibiotik {irokega razpona. Posega
namre~ globoko v biokemi~ne procese presnove, ne slabi pa obrambnega sistema telesa,
ampak {e pomaga telesu k hitrej{emu okrevanju iz bolezni. To olje je pa~ naravno.
Uporaba
• Artritis: za za~asno olaj{anje bole~in
nama`emo prizadeta mesta s ~istim oljem
~ajevca
• Bole~ine v mi{icah: v kopel dodajamo
nekaj kapljic ~istega olja
• Bradavice: nama`imo jih z vodno raztopino olja

• Dermatitis, ekcemi, izpu{~aji, glivice:
nama`emo z vodno raztopino olja
• Kurja o~esa, `ulji: nama`emo s ~istim
oljem
• Neprijeten vonj nog: v kopel damo nekaj
kapljic ~istega olja
• Ugrizi, piki: nama`emo s ~istim oljem
• Vnetja grla, vnetje dlesni, slab zadah: v
kozarec tople vode dodamo 3 kapljice
olja, grgramo in nato izpljunemo
• Vnetje obnohtnice: nama`emo jo s ~istim
oljem
• Zama{en nos, sinusi, prehlad in gripa: v
vro~o vodo dodamo do 6 kapljic olja.
Glavo si pokrijemo z brisa~o in inhaliramo
paro
• Akne: ko`o umijemo z vodno raztopino
olja (1 del olja na 5 delov vode)
• ^i{~enje obraza in odstranjevanje li~ila:
ko`o si o~istimo z vodno raztopino olja
• Komarji in ostali mr~es se ogne vonju olja.
Zadostuje, da se po odkritih delih telesa
nama`emo z njim
• Lahko ga uporabimo kot gospodinjsko
dezinfekcijsko sredstvo, saj ne {koduje
ko`i in je tudi zelo u~inkovito.
POZOR: Olje ~ajevca je primerno le za zunanjo uporabo pri odraslih in za otroke, starej{e
od dveh let. Nose~nice naj ga ne uporabljajo.
Izogibati se potrebno stiku olja z o~mi. Olje
~ajevca je sicer blago naravno sredstvo, vendar lahko pri ob~utljivih ljudeh povzro~a
vzdra`enost ko`e ali alergijo. Zato je priporo~ljiva postopna uporaba olja.
Jan Kozamernik
Literatura:
Zittlau, J., Kriegisch, N., Heinke, D., 1999:
Doma~a lekarna. Pre{ernova dru`ba,
Ljubljana, str: 362 - 363.
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Kos celote

Osebni
zaimek

Del noge,
stegno

Reka na
Kavkazu

Vesna
Godina

Verdijeva
opera

Listnato drevo Ena od muz

Kratica nekdanje
politi~ne
organizacije

Slovanska
boginja
lepote

Avtomatska
obdelava
(kratica)

Darilo

Bat,
tolka~

Rde~i kri`

Ime igralke
Gardner

Vrsta sadre

Nered, zmeda

Oznaka za
neznanca

Zidarska
“‘lica”

Kositer
(simbol)

Italijanski
skladatelj

Pregnanstvo

O{tir Tone
Nem{ki
predlog

Barva igralnih
kart
Poljska reka

Nekdanji
kitajski
politi~ni
voditelj

^asopisni
oglas

Ljudska
republika

Klini~ni
center

Gospod
(hebrejsko)

Kemijski
simbol za
Radij

Povr{inska
mera

Bogastvo
gozdov

Natrij (simbol)

Obrat
`elezarne

Osn. nast.
ra~unalnika

Ra~unalni{ki
pomnilnik

Krvoskrunstvo

Ime igralke
Derek
Lojze Kos

Oznaka
{portnih
avtomobilov

Angle{ki
arhitekt

Vlado ^op

Igralna karta

Geslo
francoske
revolucije
(EGALITE)

@ensko ime

Sestavil
TONI

[ampion,
rekorder

Glavno
mesto
Italije

Sinne Anno
(kratica)

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca mar~evske {tevilke Janija [krbca, ki bo
prejel prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da nam geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton
[timec, napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no 14. maja na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana, d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni in
upokojenke ter upokojenci Elektra Ljubljana, d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je
3900 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter
Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
[tudentovo neznanje na izpitu je profesorja
tako razka~ilo, da je od {tudenta zahteval
indeks, vanj nekaj zapisal in ga vrnil {tudentu. Ko je {tudent zapustil profesorjev kabinet,
je odprl indeks in videl, da mu je profesor v
indeks zapisal: "Popolni idiot!"
[tudent je ponovno vstopil v profesorjev kabinet in rekel: "Oprostite, v indeks ste mi pozabili vpisati oceno, podpisali ste se pa `e!"
"Dragi {tudentje, `enske predstavnice so v
pravu vedno bolj{e od vas! Te
`enske bodo neko~ va{e predstojnice!" je rekel
profesor {tudentom.
Nekaj kasneje je profesor vpra{al {tudentko:
"Ali mi lahko razlo`ite dejansko stanje navedenega primera?"
Iz ust {tudentke ne pride niti beseda, profesor
pa se zopet oglasi:
"No, ja, izgleda, da ho~ete postati mo{ki!"

Profesor: "Midva se pa `e poznava, kajne?"
[tudent: "Da, lani sem bil na izpitu. Takrat mi
je spodletelo."
Profesor: "No, ja, bo {lo pa danes bolj gladko.
Se spomnite, kak{no je
bilo lani moje prvo vpra{anje?"
[tudent: " Midva se pa `e poznava, kajne?"
V porodni{nici se pogovarjata dva novorojen~ka. Fantek pogleda pun~ko in ji ponosno
re~e:
"Fantek sem."
"Kako pa to ve{?" vpra{a pun~ka in
fantek odvrne: "Po~akajva, da gre
sestra ven, pa ti bom pokazal.
" Ko sestra odide, potegne fantek
odejico stran, pomoli no`ice v zrak in
pravi: "Poglej, modre nogavi~ke imam."

Mo` se zjutraj zbudi z ma~kom. Ko odpre o~i, najprej na no~ni omarici
zagleda kozarec vode in zraven dva aspirina. Ko se {e bolj razgleda,
zagleda na stolu poleg postelje zlikano in zlo`eno obleko, pripravljeno, da jo
oble~e. Hi{a je vsa lepo pospravljena in na mizi v kuhinji je
listek: "Dragi, od{la sem po nakupih. Zajtrk je v pe~ici, jutranji ~asopis
na mizi." Nato pride mimo sin in on ga ves presene~en vpra{a, kaj se je
zgodilo prej{nji ve~er. "Oh, pri{el si ob 3h pono~i, pijan. Spotaknil si
se na stopnicah in razbil mamino najljub{o vazo, pobruhal hodnik, nato pa si
se zaletel v vrata, zato ima{ modrico na o~esu." "Aha," re~e on. "Ampak zakaj je potem vse tako
lepo urejeno in zakaj mama ni ni~ jezna?" Sin pojasni:
"Ko te je mama odvlekla v spalnico in ti posku{ala sle~i hla~e, si rekel:
"Gospa, pustite me pri miru, jaz sem poro~en!"
Na propagandni turneji po ZDA se predsednik George Bush ustavi v eni
od {ol in razlaga u~encem svojo vladno politiko. Nato pozove u~ence k diskusiji.
Mali Bob vstane in re~e: "Gospod predsednik, za vas imam tri vpra{anja:
1. Kako ste lahko kljub manj{emu {tevilu glasov zmagali na volitvah?
2. Zakaj ho~ete brez razloga napasti Irak?
3. Ali je tudi za vas atomska bomba na Hiro{imo najve~je teroristi~no dejanje vseh ~asov?"
V tistem momentu za~ne zvoniti in vsi u~enci se odpravijo iz razreda. Ko
se spet vrnejo z odmora, se tokrat dvigne Joe in pravi: "Gospod predsednik, za vas imam pet
vpra{anj:
1. Kako ste lahko kljub manj{emu {tevilu glasov zmagali na volitvah?
2. Zakaj ho~ete brez razloga napasti Irak?
3. Ali je tudi za vas atomska bomba na Hiro{imo najve~je teroristi~no dejanje vseh ~asov?
4. Zakaj je danes zvonilo 20 minut prej kot ponavadi??
5. Kje je Bob???"
Misel
Kriza na{ega ~asa, kakor jo za~enjamo po~asi z bole~ino dojemati, ni kriza rok,
temve~ kriza src.
Archibald MacLeish
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