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Odkritost in odprtost podjetja
veliko pove
Uprava in
predstavniki
podjetja morajo
z jasnimi mislimi
na poslovne cilje
komunicirati
z mediji tisto,
kar `elijo
komunicirati, pri
tem pa morajo
znati prestopiti v
vlogo novinarja,
gledalca, bralca,
poslu{alca in se
vpra{ati: Kaj je
zanje zanimivo?

Spo{tovane bralke in bralci!
Pred nami je oktobrska {tevilka Elektro novic. Prve strani so tokrat v znamenju dveh
pomembnih dogodkov, ki oba veliko prispevata k uresni~evanju poglavitnega cilja
podjetja: zanesljiva, stro{kovno u~inkovita in kakovostna oskrba odjemalcev z elektri~no energijo. Prvi je dolgo pri~akovani za~etek izgradnje RTP Ribnica. Drugi pa je
uspe{en zaklju~ek prenove RTP Poto{ka vas.
Ob uresni~evanju poglavitnega cilja podjetja
je Elektro Ljubljana d.d. v obeh primerih
uspe{no upo{teval tudi princip odkritosti in
odprtosti svojim javnostim. [e posebej
pomembna javnost, ki ima izreden vpliv na
oblikovanje javnega mnenja o podjetju, so
mediji. Odkritost in odprtost podjetja v odnosu do medijev je temelj pri izgradnji odnosa.
Pomeni pa tudi sestavni del kulture, ki
ozna~uje neko podjetje. Seveda pa to ne
pomeni, da podjetje razkriva svoje poslovne

zacijah na obmo~ju, velikem pribli`no tretjino
Slovenije, so tako nacionalni kot lokalni mediji velikega pomena.
Prav to se je ponovno potrdilo ob precej sve`em primeru dobrega sodelovanja z mediji ob
pojavu goljufov, ki so se predstavljali kot zaposleni podjetja, kot tudi na novinarski konferenci, ki je bila organizirana ob za~etku
izgradnje RTP Ribnica ter ob zaklju~ku prenove RTP Poto{ka vas. Oba za poslovanje podjetja pomembna dogodka, ki sta bila medijsko
dobro pokrita, sta kot je bilo `e omenjeno del
vsebine tokratnih Elektro novic.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Med prispevki oktobrske vsebine internega
glasila naj na tem mestu omenim {e strokovni
~lanek z naslovom Helikopterski pregled
nadzemnih vodov, kjer avtor nazorno predstavlja potrebe in nove metode za ugotavljanje stanja daljnovodov. Prispevek na{ih {tipendistov in vabilo slu`be za tr`enje po~itni{kih
objektov podjetja, ki nas obve{~a o Razpisu za
bo`i~no – novoletne praznike in 20 % popustu
pri kori{~enju obmorskih objektov v mesecu
novembru.
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skrivnosti. Uprava in predstavniki podjetja
morajo z jasnimi mislimi na poslovne cilje
komunicirati z mediji tisto, kar `elijo komunicirati, pri tem pa morajo znati prestopiti v
vlogo novinarja, gledalca, bralca, poslu{alca in
se vpra{ati: Kaj je zanje zanimivo? Pomembno
je poznati tudi celoten nabor slovenskih medijev. Za Elektro Ljubljana d.d., ki dobavlja elektri~no energijo odjemalcem na 5.230 kvadratnih kilometrih in ki je prisotna prav v vsakem
domu, podjetjih, ustanovah in drugih organi-

@elim vam prijetno jesen, lep dopust v na{ih
po~itni{kih objektih in veliko veselja ob prvih
sne`inkah, ki nas bodo kmalu presenetile.
Dober tok!

Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec novembra,
po{ljite do 17. novembra na `e znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
faks: 01 231 25 42 ali na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.

oktober 2003

Namesto uvodnika
Dober tok.

Novinarska konferenca ob za~etku
izgradnje RTP Ribnica
Glede na veliko zanimanje predvsem lokalnih medijev in v skladu z usmeritvijo podjetja o proaktivnem obve{~anju svojih javnosti se je uprava Elektra Ljubljana
odlo~ila, da kmalu po za~etku izgradnje RTP Ribnica organizira novinarsko konferenco, ki je komunikacijsko orodje, uporabno predvsem pri dogodkih ali dogajanju v
podjetju, ki imajo dovolj visoko komunikacijsko vrednost in o katerih `eli podjetje
poro~ati vsem medijem hkrati oziroma ko vsebina utegne zanimati {ir{o javnost.
Dobro obiskana novinarska konferenca je
potekala v petek, 3. oktobra, v prostorih ob~ine Ribnica. Govorci na novinarski konferenci so bili: `upan ob~ine Ribnica Alojz Marn,
predsednik uprave Vincenc Jan{a, izvr{ni
direktor OE DEE Matja` Osvald, pomo~nik
izvr{enega direktorja OE DEE za obmo~je
Ko~evja Milan Mlakar. Tema je bila predstavitev projekta izgradnje razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ribnica.
Za uvod je predsednik uprave Vincenc Jan{a
novinarjem na kratko predstavil podjetje,
poslovne rezultate v letu 2002 in nekatere
na~rte za prihodnost. Kot se je `e ve~krat
pokazalo, je `al poznavanje celotnega elektroenergetskega sistema in njegovih
posameznih delov s strani novinarjev pogosto pomanjkljivo. In prav z razli~no promocijo je mogo~e tovrstno stanje uspe{no spreminjati.
DE Ko~evje in pomen izgradnje RTP Ribnica
za to obmo~je je predstavil Milan Mlakar,
pomo~nik izvr{nega direktorja OE DEE za ob-

mo~je Ko~evja. DE Ko~evje se razprostira na
povr{ini pribli`no 1.300 kvadratnih kilometrov z 38.000 prebivalci na podro~ju od
Turjaka do Kolpe in meje z Notranjsko do
Ko~evskega roga. Skupaj DE oskrbuje
17.000 odjemalcev in jim je v letu 2002 prodala 111.200 MWh elektri~ne energije. V
uporabi je 1.705 kilometrov elektri~nih
vodov in 465 transformatorskih postaj z in{talirano mo~jo 116 MVA. Trenutno se vse te
naprave napajajo iz RTP Ko~evje 110/20 kV.
Po besedah pomo~nika izvr{nega direktorja
Milana Mlakarja DE Ko~evje letno investira
pribli`no 300 mio SIT, v kar so v{teta sredstva za investicije kot za vzdr`evanje. Letno
izgradijo do 10 transformatorskih postaj in
obnovijo oziroma izgradijo od 10 do 15 kilometrov novih daljnovodov ter pribli`no 10 kilometrov nizkonapetostnega omre`ja. V zadnjih desetih letih so pomembnej{i projekti:
izgradnja obmejnih povezav v vrednosti
500 mio SIT, izgradnja opti~nih povezav v
vrednosti okoli 310 mio SIT (od tega predvidoma 150 mio SIT v letu 2003). Naj-

Kot se je `e
ve~krat pokazalo,
je `al poznavanje
celotnega
elektroenergetsk
ega sistema in
njegovih
posameznih
delov s strani
novinarjev
pogosto
pomanjkljivo.
In prav z razli~no
promocijo je
mogo~e tovrstno
stanje uspe{no
spreminjati.

Novinarji so z zanimanjem spremljali posamezne govorce
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pomembnej{a investicija od leta 1976,
ko je bila odprta RTP Ko~evje pa je konec septembra za~eta izgradnja RTP
Ribnica v okvirni vrednosti 600 mio SIT.
Poleg
omenjenih
aktivnosti so na
DE na~rtno
opravili veliko
del pri izgradnji
20 kV vodov v
okolici Ribnice,
ki jih bo sedaj
razmeroma
enostavno
vklju~iti v novo
RTP. Tako v
samem mestu
Ribnica ne bo
potrebno izvajati
prevelikih del na
nivoju 20 kV, saj
se bodo v prvi
fazi na RTP
priklju~ili le
obstoje~i
objekti.

Za~etek izgradnje RTP Ribnica je rezultat
pribli`no 20 letnega truda in prizadevanj, da
bi kon~no pri{lo do izgradnje tega {e kako
potrebnega objekta. Izdelanih je bilo ve~
{tudij, ki so prikazovale potrebo po izgradnji
tega objekta `e v letu 1990, vendar je po letih
1991 in 1992 poraba energije stagnirala, za
nekaj ~asa je trend kazal celo navzdol, in se
je kon~no v letu 1998 obrnil zopet navzgor.
Danes je izgradnja tega objekta postala
tehnolo{ko nujna in ekonomsko popolnoma
opravi~ljiva.
Kot je poudaril pomo~nik izvr{nega direktorja Milan Mlakar, so vsa ta leta na DE Ko~evje,
ob strokovni pomo~i sodelavcev iz uprave
podjetja, pripravljali teren za izgradnjo.
“Pridobili smo zemlji{~e, sodelovali pri
izdelavi lokacijske dokumentacije in leta
1995 pridobili lokacijsko dovoljenje. Le to je
bilo v zakonskem roku podalj{ano in pred
iztekom pridobljeno gradbeno dovoljenje za
pripravljalna dela. Za nekaj let je gradnja
zastala, da smo kon~no na jesen tega leta, po
pridobljenem gradbenem dovoljenju in
opravljenih potrebnih javnih razpisih pri~eli
z delom. Za za~etek del je nedvomno najbolj

Izjava Radiu Slovenija
zaslu`en sedanji predsednik uprave Elektra
Ljubljana in nekdanji direktor PE Elektro
Ko~evje g. Vincenc Jan{a, ki si je skupaj s
sodelavci ves ~as prizadeval za izgradnjo
tega objekta in tudi sedaj ni pozabil na
podro~je, iz katerega izhaja.”
4

Poleg omenjenih aktivnosti so na DE na~rtno
opravili veliko del pri izgradnji 20 kV vodov

v okolici Ribnice, ki jih bo sedaj razmeroma
enostavno vklju~iti v novo RTP. Tako v samem mestu Ribnica ne bo potrebno izvajati
prevelikih del na nivoju 20 kV, saj se bodo
v prvi fazi na RTP priklju~ili le obstoje~i
objekti.

Dodatna pojasnila novinarjem
Ta, okoli 600 milijonov vredna investicija,
ima za gospodinjstva, predvsem pa za obrt in
industrijo, izreden pomen. Omogo~a hitrej{i
razvoj samega obmo~ja, saj bodo odstranjene omejitve glede razpolo`ljivosti elektri~ne mo~i, izbolj{ala se bo zanesljivost
dobave in same napetostne razmere. Med
izbolj{avami bo najbolj vidno zmanj{anje
okvar in motenj v 20 kV omre`ju. Zlasti nova
ra~unalni{ko krmiljena tehnologija je zelo
ob~utljiva tudi na t.i. motnje, ki trajajo samo
0,3 sekunde in so posledica prehodnih
pojavov na omre`ju. Odvisne so zlasti od
vrste omre`ja, konfiguracije terena, stanja
omre`ja. Tako {tevilo okvar kot motenj je
premo sorazmerno z dol`ino izvoda iz RTP,
saj povzro~a okvara na katerem koli delu
daljnovoda izpad celega voda. Za la`je
razumevanje je pomo~nik izvr{nega direktorja Milan Mlakar nazorno razlo`il razliko v
terminu motnja in okvara. “Okvara povzro~i
trajni izpad nekega DV ali dela DV, ki traja do
odprave okvare ali izvedbe preklopa, medtem ko je motnja kratkotrajna 0,3 sekunde
trajajo~a prekinitev. Za gospodinjstva in
ve~ino ostalega odjema je to skoraj nezaznavno, medtem ko pri nekaterih vrstah, predvsem starej{ih ra~unalnikih oz. ra~unalni{ko
krmiljenih strojih povzro~i izpad in je
potreben ponovni zagon. Tisti, ki imajo tako
krmiljene stroje (na primer CNC stroji ali
ra~unalni{ko krmiljene linije) dobro vedo,
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kaj to pomeni. Razmerje med okvarami in
motnjami je pribli`no 1:5. Za obmo~ja, ki
le`ijo ob daljnovodu Ko~evje–Ribnica–Sodra`ica, se bo {tevilo motenj zmanj{alo za
{tirikrat, za samo mesto Ribnica pa {e ve~.”
Mesto Ribnica in o`ja okolica je sedaj napajana po daljnovodu skupne dol`ine 42 km. Po
izgradnji nove RTP pa bo samo mesto Ribnica
napajano po {tirih posameznih daljnovodih
dol`ine nekaj kilometrov in s tem se bo
ustrezno zmanj{alo {tevilo motenj in okvar.
Tako bo v primeru okvare na enem od
daljnovodov, ki bo napajal del Ribnice, brez
napetosti samo tisti del Ribnice, pa {e tega bo
mo`no v razmeroma kratkem ~asu prevezati
na enega od neokvarjenih daljnovodov.
Podobno bo veljalo za Sodra`ico z okolico,
saj se bo zaradi bli`ine RTP Ribnice tudi
razdelilna postaja (RP) Sodra`ica obna{ala
kot del RTP. Ostali kraji ob tem daljnovodu so
napajani po vzporednem daljnovodu, ki pa je
skupne dol`ine kar 51 km. Le ta bo po novem
razdeljen na 6 ustrezno skraj{anih samostojnih izvodov.

@upan Ribnice je pozdravil za~etek del
Kraji, ki so nekoliko bolj oddaljeni od Ribnice
kot so Lo{ki potok, Draga, Sv. Gregor, Karlovica in drugi pa bodo imeli izbolj{ane napetostne razmere, saj so v teh krajih padci napetosti tako veliki, da {e komaj zado{~ajo
predpisanim vrednostim.
Z izgradnjo RTP Ribnica bo pridobilo tudi
Ko~evje, saj do sedaj ni imelo zanesljive in
dovolj velike rezerve v primeru izpada obeh
transformatorjev v RTP Ko~evje. Do tega bi
lahko pri{lo s spletom neugodnih okoli{~in
ali ve~je havarije na stikali{~u 110 kV. Tudi v

takem primeru bodo odjemalci Ko~evja, po
izgradnji RTP Ribnica in ob pomo~i nekaterih
sosednjih RTP, oskrbovani z dovolj kvalitetno
elektri~no energijo.
RTP Ribnica bo pomenila tudi velik finan~ni
prihranek na izgubah delovne mo~i v omre`ju. Po {tudiji Energetska in obratovalna analiza napajanja obmo~ja DE Ko~evje (RTP
Ribnica), zaklju~eni januarja 2002, ki je bila
izdelana na DE Ko~evje, je podana primerjava, ki poka`e, da se po vklju~itvi RTP Ribnica
v omre`je izgube v letu 2005 zmanj{ajo za
pribli`no 14 mio SIT, kar dodatno ka`e na
utemeljenost izgradnje RTP Ribnica.
V nadaljevanju je Matja` Osvald, izvr{ni
direktor organizacijske enote distribucija
elektri~ne energije, novinarjem predstavil
osnovne tehni~ne podatke o RTP Ribnica,
obsegu del in fazah izgradnje nove RTP.
Postaja je locirana ob lokalni cesti Ribnica–Ugar, pribli`no 800 m jugozahodno od
sredi{~a mesta Ribnica na zemlji{~u velikosti
5104 m2. V RTP Ribnica se bo energija transformirala s 110 kV na 20 kV nivo in v stikali{~u razdelila po 20 kV celicah. 20 kV odvodi pa bodo napajali obstoje~e distribucijske transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV
in razdelilne postaje RP 20/20kV.
Postaja bo razdeljena na dva dela, in sicer:
• Zunanji prostozra~ni del, ki vsebuje
110 kV stikali{~e z enosistemskimi zbiralnicami s H povezavo polj,
• energetski transformator 110/20 kV,
20 MVA,
• stavba, v kateri se bo nahajalo 20 kV stikali{~e z enosistemskimi zbiralnicami,
razdeljenimi na 4 sektorje in komandnimi
prostori.

Po {tudiji
Energetska in
obratovalna
analiza
napajanja
obmo~ja
DE Ko~evje
(RTP Ribnica),
zaklju~eni
januarja 2002, ki
je bila izdelana
na DE Ko~evje,
je podana
primerjava, ki
poka`e, da se po
vklju~itvi RTP
Ribnica v
omre`je izgube
v letu 2005
zmanj{ajo za
pribli`no 14 mio
SIT, kar dodatno
ka`e na
utemeljenost
izgradnje RTP
Ribnica.

RTP Ribnica bo daljinsko voden in nadzorovan objekt brez stalne posadke. Krmiljen
bo iz centra vodenja (CV) Ko~evje in daljinskega centra vodenja (DCV) Ljubljana.
Objekt se gradi na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega s
strani Ministrstva za okolje in
prostor dne 14. 3. 2003. Na podlagi
javnega razpisa za gradbena dela je
bila podpisana pogodba z gradbenim podjetjem “Obnova” Ko~evje, ki
je z deli `e pri~el, dokon~ati pa jih
mora v roku {estih mesecev.
Postopek javnega naro~ila za dobavo
in monta`o primarne in sekundarne
opreme je trenutno {e v teku in bi naj
bil po pri~akovanjih zaklju~en v roku,
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ki bo omogo~il pravo~asno
naro~ilo in izvedbo.

Po {tudiji
Energetska in
obratovalna
analiza
napajanja
obmo~ja DE
Ko~evje (RTP
Ribnica), bi naj
obratovanje z
enim
transformatorje
m zadostovalo
do leta 2010.
Takrat se bo
izvedla druga
faza izgradnje, ki
predvideva
vgradnjo {e
enega
energetskega
transformatorja
110/20 kV, mo~i
20 MVA,
vklju~no s
pripadajo~im
110 kV poljem.

•

•
•
•

Gradbena dela obsegajo:
• izgradnjo celotnega platoja za 110 kV stikali{~e,
vklju~no s temelji za 110 kV
aparate in energetski transformator,
izgradnjo stavbe, v kateri se
nahaja 20 kV stikali{~e in
komandni prostor,
postavitev jeklenih konstrukcij
za monta`o 110 kV opreme,
izvedbo ozemljitev objekta,
izvedbo strojnih in elektro
in{talacij.

Po kon~anju gradbenih del je
predviden za~etek elektromonta`nih del, in sicer:
• monta`a dveh 110 kV daljnovodnih polj prostozra~ne
izvedbe,
• monta`a 110 kV transformatorskega polja prostozra~ne
izvedbe,
• postavitev in priklop energet skega transformatorja
110/20 kV, mo~i 20 MVA,
• monta`a 24 srednjenapetostnih celic v
20 kV stikali{~u stavbe,
• monta`a opreme za za{~ito 110 kV polj in
20kV izvodov,
• monta`a opreme za daljinsko vodenje ter
{tev~ne in ostale meritve.
Po izgradnji RTP Ribnica se bo le ta vzankala
v obstoje~i napajalni 110 kV daljnovod RTP

Ogled gradbi{~a
Grosuplje – RTP Ko~evje, ki poteka v neposredni bli`ini lokacije nove RTP.
Po {tudiji Energetska in obratovalna analiza
napajanja obmo~ja DE Ko~evje (RTP Ribnica),
bi naj obratovanje z enim transformatorjem
zadostovalo do leta 2010. Takrat se bo izvedla druga faza izgradnje, ki predvideva vgradnjo {e enega energetskega transformatorja
110/20 kV, mo~i 20 MVA, vklju~no s pripadajo~im 110 kV poljem.
Kot zadnji govorec je o pomenu investicije za
podro~je Ribnice spregovoril `upan Ribnice
Alojz Marn. Med drugim je poudaril, da bodo
z izgradnjo RTP Ribnica zagotovljene zadostne kapacitete energije za nadaljnji razvoj
industrije in gospodarstva na tem
podro~ju ob ve~ji zanesljivosti
dobave in izbolj{ani kakovosti dobavljene elektri~ne energije.
Po predstavitvah govorcev so sledila
{e vpra{anja novinarjev in organiziran ogled gradbi{~a.
Violeta Irgl

Projekt bo zaklju~en v enem letu
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Izbolj{ane napetostne razmere na
obmo~ju Zagorja in Izlak
9. oktobra 2003 je bilo pred razdelilno transformatorsko postajo (RTP) 110/35/20 kV
Poto{ka vas v Zagorju zelo slovesno. ^lan uprave Ludvig Soto{ek in `upan Zagorja
Matja` [vagan sta z rezanjem slavnostne vrvice simboli~no zaznamovala zaklju~ek
rekonstrukcije omenjene RTP.
Kot je poudaril predsednik uprave Vincenc Jan{a v svojem pozdravnem nagovoru je poglavitni cilj podjetja zanesljiva, stro{kovno u~inkovita in kakovostna oskrba odjemalcev z elektri~no energijo. Zaklju~ek projekta rekonstrukcije RTP Poto{ka vas zagotovo pomembno
prispeva k uresni~itvi tega cilja. Izrednega
pomena pa je tudi uresni~evanje cilja podjetja
po enakomernem razvoju celotnega oskrbovalnega obmo~ja Elektra Ljubljana d.d. V svojem
nagovoru se je predsednik uprave tudi zahvalil
vsem, ki so prispevali k uspe{nemu dokon~anju omenjene investicije. [e posebej pa
sodelavcem in sodelavkam Elektra Ljubljana
d.d. za njihov neprecenljiv prispevek.

ja RTP 110/35/10 kV Poto{ka vas za napetostni nivo 110/35/20 kV.
Kratek zgodovinski pregled, za la`je razumevanje celotne investicije, podan s strani
Matja`a Osvalda, je pokazal, da je povojna
industrializacija Zasavja prinesla izgradnjo
35 kV omre`ja, vklju~no s {tevilnimi RTP
35/10 kV, 35/6 kV in industrijskimi TP.
Hrbtenico tega omre`ja so predstavljale tako
imenovane zasavske zbiralnice – dvosistemski
35 kV vod, ki je povezoval RTP-je od Litije,
Zagorja, Trbovelj, Hrastnika do Zidanega
mostu. Osrednjo napajalno to~ko je predstavljala TE Trbovlje. V letu 1970 se je v ta sistem
vklju~ila {e RTP 110/35/10 kV Poto{ka vas.
Hkrati z vklju~itvijo RTP Poto{ka vas v omre`je so se pojavila tudi prva razmi{ljanja o
mo`nostih prehoda podro~ja Zasavja, ki je
dobivalo zna~aj energetskega otoka z dokaj
razvito in razvejano mre`o 35 kV in 10 kV, na
obratovanje z 20 kV nazivno napetostjo, s katero so se napajala sosednja obmo~ja.

Po besedah
Matja`a Osvalda,
izvr{nega
direktorja OE
DEE, enega
izmed
govornikov na
sve~anosti, ki je
investicijo
podrobneje
predstavil,
je glavni namen
celotne
investicije
postopno
opu{~anje in
zamenjava
tristopenjske
transformacije
napetosti
110/35/10 kV
z optimalnej{o
direktno
transformacijo
110/20 kV.

Leta 1976 je {tudija EIMV Razvoj SNO Zasavja
z Litijo dokon~no in dovolj trdno opredelila

Pozdravni nagovor predsednika uprave
Po besedah Matja`a Osvalda, izvr{nega direktorja OE DEE, enega izmed govornikov na
sve~anosti, ki je investicijo podrobneje predstavil, je glavni namen celotne investicije
postopno opu{~anje in zamenjava tristopenjske transformacije napetosti 110/35/10 kV
z optimalnej{o direktno transformacijo
110/20 kV. S prehodom srednje napetosti na
20 kV na podro~ju Zagorja in Izlak je bila
dokon~ana v leto{njem letu tudi rekonstrukci-

^lan uprave in `upan sta prerezala slavnostno vrvico
7
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V sredini 90 let je
z na~rtovano
izgradnjo
avtoceste
Ljubljana – Celje
pri{el trenutek,
ko se je izkazalo,
da po starem ni
{lo ve~ naprej.

odlo~itev za 20 kV napetost in dolo~ila
dinamiko postopnega prehoda. V tem
obdobju je podjetje pri~elo v novo
zgrajene TP vgrajevati prevezljive distribucijske transformatorje 10 (20)/0,4
kV, polo`eni pa so bili tudi prvi metri
eno`ilnih termoplasti~nih kablov za napetost
20 kV. Naslednjih 20 let je podjetje gradilo
nove naprave za 20 kV, ki pa so skupaj s starimi obratovale z 10 kV.
V sredini 90 let je z na~rtovano izgradnjo
avtoceste Ljubljana – Celje pri{el trenutek, ko
se je izkazalo, da po starem ni {lo ve~ naprej.
Za napajanje predorov na Trojanah bi bilo
potrebno po prvotnih na~rtih zgraditi celo RTP
110/20 kV Izlake, vendar pa so se kasneje
zahteve po mo~i zmanj{ale, a {e vedno ne
dovolj, da bi jih lahko zadovoljili z 10 kV
omre`jem. Tako so stekle aktivnosti za izvedbo prehoda na 20 kV napetost na podro~ju
Izlak in Zagorja.
Za izvedbo prehoda je bilo potrebno zagotoviti 20 kV napajalni vir, ki ga je podjetje pridobilo z rekonstrukcijo RTP Poto{ka vas.
S prehodom RTP Poto{ka vas na napetostni
nivo 20 kV, z rekonstrukcijo zastarelih naprav
ter z vgradnjo modernej{ih naprav za daljinsko vodenje za celoten objekt je bila dose`ena
ve~ja zanesljivost dobave elektri~ne energije

Mesto lokalnega vodenja RTP Poto{ka vas
tudi izgube elektri~ne energije v distribucijskem omre`ju na tem obmo~ju.
Rekonstrukcijo je podjetje izvajalo na podlagi
gradbenega dovoljenja, izdanega s strani
Ministrstva za okolje in prostor dne 20. 4.
1999. Vrednost investicije pa je zna{ala 280
mio SIT.
Prehod SN omre`ja na obmo~ju Zagorja in
Izlak z napetostnega nivoja 10 kV na napetostni nivo 20 kV je bil najobse`nej{i projekt na
distribucijskem omre`ju srednje napetosti in
nizke napetosti (NN) v letu 2002 in to predvsem v organizacijskem in izvedbenem pogledu. Prehod je pokril obmo~je s 6400 odjemalci in je bil izveden na 142 distribucijskih in
industrijskih transformatorskih postajah, ki
jih napaja 140 km povezovalnih in priklju~nih
vodov k transformatorskim postajam. Za projekt izvedbe prehoda na 20 kV je bilo potrebnih {e dodatnih 61 mio SIT.
V ~asu izvajanja rekonstrukcije je podjetje
dela izvajalo v {tirih etapah, v katerih je bilo
postopno poru{eno 35 kV stikali{~e in postavljeno novo 20 kV stikali{~e.
Na samem objektu RTP Poto{ka vas so bila
izvedena naslednja dela:

U~enke Glasbene {ole Zagorje so pri~arale
prijetno vzdu{je
na obmo~ju Zagorja in Izlak, izbolj{ala se je
kakovost dobavljene elektri~ne energije, predvsem v smislu izbolj{anja napetostnih razmer
na omenjenem obmo~ju, prav tako pa so se
zaradi manj{ih tokov v distribucijskem srednjenapetostnem (SN) omre`ju, kar je posledica
vi{je obratovalne napetosti 20 kV, zmanj{ale
8

• dograjen je bil nov energetski transformator 110/20 kV, mo~i 31,5 MVA, vklju~no s
pripadajo~im transformatorskim poljem,
• poru{eno je bilo enajst 35 kV celic, v preostalih treh pa je bila rekonstruirana sekundarna oprema,
• poru{eno je bilo celotno 10 kV stikali{~e,
• montiranih je bilo 22 novih 20 kV celic,
• izvedla se je predelava obstoje~ega energetskega transformatorja ter prevezava z
napetostnega nivoja 110/35 kV na nivo
110/20 kV,
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lagoditev omre`ja in transformatorskih
postaj, 154 v izgradnjo RP Izlake, 140 v
transformacijo 110/20 kV in 280 mio
SIT v rekonstrukcijo RTP Poto{ka vas.
Po dokon~ani rekonstrukciji je RTP
Poto{ka vas daljinsko voden in nadzorovan objekt brez stalne posadke.
Krmili se iz centra vodenja Trbovlje in distribucijskega centra vodenja Ljubljana.
Z rekonstrukcijo RTP Poto{ka vas in prehodom
na napetostni nivo 20 kV so zagotovljene
zadostne kapacitete za nadaljnji razvoj indus-

Stikali{~e 110 kV
• zamenjan je bil celoten sistem daljinskega
vodenja v postaji.
Po kon~ani 2. fazi prehoda RTP 110/35/10 kV
Poto{ka vas na napetostni nivo 110/35/20 kV
je bil izveden prehod celotnega SN na
obmo~ju Zagorja, Kisovca in Izlak z napetostnega nivoja 10 kV na napetostni nivo 20 kV.
Ukinjena je bila tudi transformacija 35/10 kV
v RTP Podvine.
Trenutno v RTP Poto{ka vas obratujejo {e tri
35 kV celice ter en transformator 110/35 kV,
mo~i 31,5 MVA, ki napajajo obmo~je Litije.
Kon~na etapa prehoda in popolna odprava 35
kV nivoja napetosti v RTP Poto{ka vas bo
mo`na {ele po izgradnji RTP 110/20 kV Litija
predvidoma do leta 2010. Seveda pa je to
pogojeno z izgradnjo novega daljnovoda
2x110 kV Beri~evo–Litija–TET.
Od leta 1997 do danes je podjetje v prehod
vlo`ilo skoraj milijardo SIT. 440 mio SIT v pri-

Od leta 1997
do danes je
podjetje v
prehod vlo`ilo
skoraj milijardo
SIT. 440 mio SIT
v prilagoditev
omre`ja in
transformatorski
h postaj, 154
v izgradnjo RP
Izlake, 140 v
transformacijo
110/20 kV in
280 mio SIT
v rekonstrukcijo
RTP Poto{ka
vas.

Investicijo je predstavil Matja` Osvald
trije in gospodarstva na tem podro~ju, ob
ve~ji zanesljivosti dobave in izbolj{ani kakovosti dobavljene elektri~ne energije.
Po besedah Matja`a Osvalda je bil z zaklju~kom rekonstrukcije “narejen ogromen korak,
kljub temu pa ta korak predstavlja le pribli`no
eno ~etrtino prehoda celotnega Zasavja na 20
kV napetostni nivo. Naslednji ve~ji korak se bo
v skladu s srednjero~nim planom zgodil leta
2006, ko bo podjetje zgradilo novo RTP
110/20 kV Rade~e, ki bo nadomestila dotrajano RTP 35/10 kV Zidani most.”
Slovesnosti se je udele`ila ve~ina povabljenih
poslovnih partnerjev, predstavnikov lokalne
skupnosti, dobaviteljev opreme, izvajalcev in
sodelavcev Elektra Ljubljana d.d. Za kulturni
del programa je poskrbela Glasbena {ola
Zagorje pod vodstvom ravnateljice Danice
Kova~ z odli~nimi glasbenimi to~kami.

Ogled investicije

Violeta Irgl
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Helikopterski pregled nadzemnih
vodov
Video pregled
omogo~a
hitrej{i,
natan~nej{i,
celovit pregled
trase voda tudi
na te`ko
dostopnih
mestih in
njegovih
posameznih
komponent.

Z odprtjem trga z elektri~no energijo in s tem povezanih sprememb oz. novih zahtev
po ~im manj{i nedobavljeni elektri~ni energiji (v nadaljevanju NEE) je potrebno pri
pregledovanju in vzdr`evanju VN in SN vodov vklju~iti nove metode merjenja oz. diagnostike in iskanja napak, ki bodo pripomogle k ~im kvalitetnej{emu vzdr`evanju in
zgodnej{emu odkrivanju napak, hkrati pa izklju~ile objektivne faktorje, ki so bili pri
dosedanjih pregledih daljnovodov odvisni od posameznega monterja (vestnost,
natan~nost, strokovnost, sposobnost opa`anja...).
Po veljavnih tehni{kih predpisih za obratovanje in vzdr`evanje elektroenergetskih
postrojev se pregled daljnovoda izvaja dvakrat letno, in sicer med obratovanjem. Normativ pregleda je 1 h/km. Revizije izvajajo
enkrat letno. Normativ revizije je 5 h/km.
Takrat je potrebno daljnovod izklopiti in s
plezanjem po drogovih ugotavljati vidne
napake na spojnem materialu, izolatorjih,
vodnikih... Notranje napake, kot so pregrevanje, parcialne praznitve in korona, pa so s
takim pregledom neodkrite. Prav zaradi njih
pa lahko v dolo~enem ~asu pride do okvare,
katere posledica je veliko ur NEE.
Pojavlja se potreba po racionalizaciji ~asa
izklopa, zato je ena izmed metod tudi
helikopterski pregled daljnovoda, ki ne
zahteva izklopa. S helikopterskim pregledom
lahko opravimo:
•
•
•
•
•

video pregled
lasersko skeniranje
ultrazvo~ni pregled
termografski pregled
korona pregled

rado.glavic@elektro-ljubljana.si

Video pregled
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Video pregled omogo~a hitrej{i, natan~nej{i,
celovit pregled trase voda tudi na te`ko dostopnih mestih in njegovih posameznih komponent.
Helikoptersko posadko sestavljajo pilot,
kopilot in operater. Pilot in kopilot sta
opremljena z `irostabilnim daljnogledom,
kar jima omogo~a stabilen in jasen pogled na
traso voda in njegove komponente. Hitrost
helikopterja je 15 – 30 km/h v oddaljenosti
10 –15 m od voda. Operater snema traso
voda z `irostabilno kamero s 24-kratnim
zoomom. Video posnetek je opremljen z GPS
podatki, ki pa odstopajo od dejanskega stanja za 10 – 15 m, odvisno od oddaljenosti
leta. Vse opa`ene mehanske po{kodbe (vodnikov, za{~itne vrvi, izolatorjev, stebrov...) se

fotografirajo {e z digitalnim fotoaparatom z
visoko resolucijo. O celotnem pregledu trase
je izdelano poro~ilo v tiskani, video in digitalni obliki. Vse anomalije so komentirane in
dokumentirane s fotografijami.
Pomanjkljivost video pregleda je, da isto~asno ne moremo izvajati {e katere od prej
na{tetih metod.
Lasersko skeniranje daljnovodov
Lasersko skeniranje daljnovodov je namenjeno:
• ugotovitvi dejanskega stanja na trasi
daljnovoda
• izdelavi baze podatkov
• dolo~itvi geometri~nih in geodetskih parametrov
• prikazu parametrov, ki odstopajo od projektne dokumentacije
• dolo~itvi stopnje obra{~enosti in prikazu
kriti~nih mest.
Osnova laserskega skeniranja je kombinacija
laserske tehnike, moderne navigacijske tehnologije in digitalne fotografije visoke lo~ljivosti.
Helikoptersko posadko sestavljajo pilot,
kopilot in operater. Hitrost helikopterja je
40 km/h, vi{ina leta pa 250 m nad zemljo.
Laserska naprava je sposobna dolo~iti razdalje do objektov, ki so na poti laserskega
`arka, v to~nosti 10 – 20 cm. Gre za registracijo prvega in zadnjega odboja laserskega
`arka in dolo~itev razdalje med njima. Prvi
odboj pripada objektu, ki je najbli`ji oddajniku, zadnji odboj pa pripada
objektu, ki je absolutna ovira
za laserski `arek (tla, streha,
stavbe..). Med snemanjem gozdnatega terena laserska slika prika`e
odboj od tal in delni odboj od vegetacije. Z uporabo posebne programske opreme se eliminirajo
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to~ke, ki se nana{ajo na vegetacijo in ostane
samo ~isti relief tal.
V poro~ilu o laserskem skeniranju daljnovoda so navedene:
•
•
•
•
•

geodetske koordinate stebrov
koti daljnovoda
razdalje med stebri
spisek vrste kri`anj
razdalje spodnjih vodnikov do zemlje
oziroma objektov
• absolutna vi{ina to~k pritrditve faznih
vodnikov in strelovodne vrvi
• izmerjeni povesi vodnikov in povesi,
prera~uni glede na dodatno obremenitev
• podatki o vegetaciji in gradaciji po vi{ini
Podatki, pridobljeni z laserskim skeniranjem,
omogo~ajo hitro projektiranje novih daljnovodov in slu`ijo kot pomo~ pri vzdr`evanju
obstoje~ih daljnovodov.
Ultrazvo~ni pregled
Ultrazvo~no valovanje na daljnovodih se
izra`a na izolatorjih in tokovodnikih. V primeru po{kodb je jakost ultrazvoka izrazitej{a. Po{kodovan izolator npr. oddaja
zvok frekvence okrog 150 MHz.
Frekvenco ultrazvoka zaznavajo detektorji v
obmo~ju med 20 in 300 MHz.

kriti~na za nastanek okvar. Odkrijejo
se {ele takrat, ko okvara `e nastopi.
Posledica je velika koli~ina NEE in
dodatni stro{ki.
Metoda odkrivanja napak s termovizijo
temelji na principu merjenja infrarde~ega sevanja, ki zajema podro~je
med 5 in 13 µm. Kamera meri sevanje v
podro~ju infrarde~e svetlobe valovne
dol`ine med 8 µm in 13 µm, saj sevanje
v valovni dol`ini med 5 µm in 8 µm ne daje
to~nih rezultatov zaradi prevelikega son~nega vpliva in je primerno samo za no~no
snemanje.
Zahteve oziroma pogoji za izvajanje termografije:
• obremenitev voda z vsaj 30 % nazivne
obremenitve
Zaradi bolj{ih rezultatov pa je {e priporo~ljivo:
•
•
•
•

Ultrazvo~no
valovanje na
daljnovodih se
izra`a na
izolatorjih in
tokovodnikih.
V primeru
po{kodb je
jakost ultrazvoka
izrazitej{a.
Po{kodovan
izolator npr.
oddaja zvok
frekvence okrog
150 MHz.

hladno ozra~je
obla~no vreme
~im manj vetra
nizka relativna vlaga

Pregreta mesta se poka`ejo na slabih tokovodnikih, tokovnih vezeh, sponkah...

Helikoptersko posadko sestavljajo pilot,
kopilot in operater. Hitrost helikopterja je
40 km/h v oddaljenosti 20 – 50 m nad
vodom. Ko detektor z radiofrekven~nim sprejemnikom zazna zvok na izolatorju, GPS
naprava locira pozicijo stebra, mesto napake
se ro~no vpi{e na trasni na~rt voda ali na
karto 1 : 25000 z vrisanim daljnovodom.
Poro~ilo zajema karto z vrisano potjo leta
helikopterja in vrisanimi to~kami z najdenimi napakami.
Pomanjkljivost te metode je, da je locirana
samo pozicija stebra, ne pa tudi po{kodovani
izolator. Iskanje po{kodovanega izolatorja je
prepu{~eno monterjem. S takim pregledom
ni dolo~ena te`a po{kodbe, zaradi ~esar je
te`ko dolo~iti nujnost posega odprave
po{kodbe.
Termografski pregled
Pregrevanja na dolo~enih mestih daljnovoda
so posledica slabih stikov, po{kodovanih
tokovodnikov, po{kodovanih in slabih materialov, oksidacije in podobno. Taka mesta so
odvisna predvsem od obremenitve in s tem

Primer pregretega spoja
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Helikoptersko
posadko
sestavljajo pilot,
kopilot in
operater. Hitrost
helikopterja je
25 km/h v
oddaljenosti 20
– 25 m od voda.
Celotna trasa
voda z GPS
podatki se
snema s termo
kamero s {iroko
20µ x 13µ le~o in
vidnim poljem
0,6 mrad.
Digitalni
posnetek je
opremljen z
avtomatsko
temperaturno
skalo, s katere je
mo`no od~itati
vsa odstopanja.

Helikoptersko posadko sestavljajo pilot,
kopilot in operater. Hitrost helikopterja je
25 km/h v oddaljenosti 20 – 25 m od voda.
Celotna trasa voda z GPS podatki se snema s
termo kamero s {iroko 20µ x 13µ le~o in vidnim poljem 0,6 mrad. Digitalni posnetek je
opremljen z avtomatsko temperaturno skalo,
s katere je mo`no od~itati vsa odstopanja.
Podatki o trasi se shranjujejo na prenosnem
ra~unalniku.
Mesto ki je pregreto nad 30µ C pri 50 % obremenitvi je po {vedskih izku{njah prepoznano kot napaka. Let helikopterja se
upo~asni, helikopter zaokro`i nad mestom
okvare in ta predel kamera posname z ozko
5µ x 3,3µ le~o, katere vidno polje je 0,15
mrad, S tem je omogo~en podrobnej{i pogled
(zoom) pregretega mesta in njegova lokacija.
Predel je poslikan s ~asovnimi presledki 1 s.
Po opravljenem letu se zabele`eni podatki ra~unalni{ko obdelajo s programom, ki ga
predlo`i proizvajalec opreme.
O celotnem pregledu trase je izdelano poro~ilo, ki vsebuje:
• temperaturne vrednosti pregretih mest
• termografsko poro~ilo dejanske obremenitve voda
• termografsko poro~ilo in analizo napak pri
100 % obremenitvi voda
• zgo{~enko z vsebino poro~ila in programom za ogled poro~ila
• videokaseto trase

Primer korone SN postroja
V termografskem poro~ilu dejanske obremenitve voda je prikazano mesto okvare v video
in infrarde~i (IR) sliki. Sliki sta opremljeni
z datumom in ~asom snemanja, parametri
ozra~ja, oddaljenostjo snemanja, emisivnostjo materiala elementov in obremenitve
voda.
V termografskem poro~ilu je narejena tudi
analiza napak pri 100 % obremenitvi voda.
Prikazana so mesta napak pri 100 % obremenitvi voda in s tem tudi nujnost odprave.
Korona pregled
Koronski pojav je posledica:
•
•
•
•
•
•
•

onesna`enja
po{kodovanih stremen
ohlapnih vijakov – spojev
po{kodovanih izolatorjev
nepravilne instalacije
slabih ozemljitvenih povezav
ostrih robov

Zaradi na{tetih dejavnikov se ustvari visoko
elektri~no polje, ki ionizira zrak. Posledica
pove~ane ionizacije zraka je razelektritev, ki
jo imenujemo korona.
Posledica korone je:
•
•
•
•
•
•

{um
radijske in TV motnje
mehanske po{kodbe na komponentah
pospe{ena korozija komponent
razkroj polimernih izolatorjev
razjedanje cementnih in kovinskih kap porcelanastih izolatorjev

Korona je odvisna od
napetosti in ne od obremenitve vodov.
12

Primer korone na VN vodu

Korono spremlja UV sevanje v obmo~ju od 230 nm do 405 nm. Na terenu
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je meritev celotnega spektra UV sevanja
mo`no izvajati samo pono~i, saj je son~na
svetloba sestavljena iz UV sevanja in bi to
popa~ilo meritve.
V obmo~ju 240 nm – 280 nm sevanje son~ne
svetlobe nima vpliva, ker jo absorbira ozonska plast. Zato je v tem obmo~ju mo`no izvajati meritev korone tudi podnevi.
Helikoptersko posadko sestavljajo pilot,
kopilot in operater. Hitrost helikopterja je
25 km/h v oddaljenosti 20 – 25 m od voda.
Ko operater zazna korono, se let upo~asni in
korono slika {e z digitalnim fotoaparatom s
14 kratnim zoomom tako, da dobimo natan~en posnetek izvora korone.
Meritev se izvaja s kamero, ki je {e dodatno
opremljena z OFIL filtrom. Vidno polje
kamere je 5µ horizontalno in 3,5µ vertikalno.
Domet kamere je do 150 m. Kamera je sestavljena iz UV in vidnega kanala z
avtomatskim fokusom. UV kanal zazna
korono, vidni kanal pa locira izvor korone in
je opremljen z GPS koordinatami. Kamera
zazna korono velikosti 30 °C na oddaljenosti
6 m oz. 100 °C na oddaljenosti 50 m.
O celotnem pregledu trase je izdelano poro~ilo, ki zajema video posnetek trase in fotografije koron, opremljene z GPS koordinatami.

Zaklju~ek
Potreba po uvajanju novih metod
za ugotavljanje stanja daljnovodov je zaradi vedno ve~jih
zahtev po zmanj{anju NEE vse
ve~ja, k temu pa nas sili tudi
zmanj{evanje kadrov po posameznih
nadzorni{tvih. Z opisanimi na~ini so pregledi
opravljeni hitreje in natan~neje, za njihovo
izvajanje ni potrebno breznapetostno stanje
voda.
UV tehnologija je dopolnilo k `e obstoje~i IR
tehnologiji. IR tehnologija omogo~a odkrivanje napak zaradi visoke upornosti, UV
tehnologija pa odkriva napake, ki so {ele v
nastajanju.
Potrebno bi bilo dolo~iti, katere preglede bi
izvajali in kako pogosto. Nekateri izmed teh
pregledov se lahko kombinirajo tako, da
lahko isto~asno opravimo termografski in
video pregled, ali korona in video pregled. Z
natan~nimi posnetki tras daljnovodov bi
lahko uredili bazo podatkov in s tem omogo~ili natan~nej{e planiranje, spremljanje
kronologije dogodkov, ugotavljanje kakovosti materiala in s tem vplivali na ve~jo
zanesljivost delovanja daljnovodov.
Rado Glavi~, univ. dipl. in`. el.

Potreba po
uvajanju novih
metod za
ugotavljanje
stanja daljnovodov je
zaradi vedno
ve~jih zahtev po
zmanj{anju NEE
vse ve~ja, k
temu pa nas sili
tudi
zmanj{evanje
kadrov po
posameznih
nadzorni{tvih.
Z opisanimi
na~ini so
pregledi
opravljeni hitreje
in natan~neje, za
njihovo izvajanje
ni potrebno
breznapetostno
stanje voda.
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Novi elektropodjetji
Na svoji redni seji, 23. 10. 2003, je vlada sklenila, da morajo elektrodistribucijska podjetja:
Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d.,
Elektro Celje d.d., Elektro Primorska d.d. in
Elektro Gorenjska d.d. pripraviti vse potrebno,
da bo mogo~e najpozneje do za~etka leta 2005
ustanoviti novo dru`bo za upravljanje distribucijskega omre`ja v Sloveniji. Dr`avni
sekretar za energetiko, Djordje @ebeljan, je po

seji vlade pojasnil, da je to prvi korak k poenotenju te dejavnosti v Sloveniji. Prijava te
koncentracije je po njegovih besedah `e na
uradu za varstvo konkurence. Poleg skupnega
podjetja za prodajo elektri~ne energije upravi~enim odjemalcem – NOVA ENERGIJA je vlada
torej predvidela {e skupno podjetje za upravljanje distribucijskega omre`ja.
Vir: Delo, 24. 10. 2003, stran 2

Letno poro~ilo na odli~nem 14 mestu
Tudi letos je, v okviru ~asnika Finance,
potekala akcija izbora najbolj{ega letnega
poro~ila za preteklo leto, na katerega je
Elektro Ljubljana d.d. poslal svoje letno
poro~ilo v ocenitev. Najbolj{e letno poro~ilo
za leto 2002 med vsemi ocenjenimi je
poro~ilo dru`be Istrabenz. V kategoriji
Letna poro~ila po vsebini pa je med 48 letnimi poro~ili za leto 2002 Elektro Ljubljana
dosegel odli~no 14 mesto. Uvrstitev je zelo
dobra predvsem ~e pogledamo v kako izbrani dru`bi uspe{nih slovenskih podjetij je
Elektro Ljubljana d.d.
Kategorija: Letno poro~ilo po vsebini
1. Istrabenz
9. Kolinska
2. Sava
10. Probanka
3. Mercator
11. Intereuropa
4. Petrol
12. Cetis
5. Radenska
13. SKB banka
6. Gorenje
14. Elektro Ljubljana
7. NKBM
15. NLB
8. Droga

Upam, da bo zelo dobra uvrstitev pomenila
spodbudo pri pripravi Letnega poro~ila za
leto 2003.
Violeta Irgl
(Vir: Finance, 21. 10. 2003)

OE UDO z novim izvr{nim direktorjem
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30. septembra 2003 je prenehalo delovno
razmerje izvr{nemu direktorju OE za upravljanje distribucijskega omre`ja Jo`etu Knavsu,
univ. dipl. in`. elektrotehnike, ki je s 1. oktobrom 2003 nastopil funkcijo predsednika
uprave v Elektru Gorenjska d.d. Od 1. oktobra

2003 je izvr{ni direktor OE za upravljanje distribucijskega omre`ja Milan [vajger, univ.
dipl. in`. elektrotehnike.
Obema `elimo veliko uspehov na novih delovnih mestih.

oktober 2003

Zanimivosti
Dober tok.

Podpis dogovora o izgradnji
kabelske kanalizacije in
nizkonapetostnega priklju~nega
kabla za objekt rezidenca
Britanskega veleposlani{tva
V prostorih Elektra Ljubljana d.d. smo 6. oktobra 2003 gostili veleposlanika Zdru`enega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske gospoda Hugh Martina, ki sta ga
spremljala Igor Luna~ek, predstavnik investitorja in Tina Gruden.
doma~imi arhitekti in Elektrom Ljubljana, obstoje~o zgradbo obnovilo, da bo ponovno
zasijala v vsej svoji lepoti. Za njo bo zrasel {e
nov, modernej{i del, kjer bodo bivalni prostori
britanskega veleposlanika. Zgodovinski del,
skupaj s ~udovitim vrtom, pa bo namenjen
predvsem reprezentativni funkciji, ki se bo z
vstopom Slovenije v evropske in evro-atlantske integracije nedvomno pove~ala. Tako se
bo Velika Britanija prominentnim slovenskim
in tujim gostom predstavila v sodobni, moderni podobi, medtem ko bo ohranila slovensko
arhitekturno in kulturno dedi{~ino.

Na
kooperativnem
sre~anju so se
predstavniki
obeh strani
dogovorili o
medsebojnem
sodelovanju
Elektra Ljubljana
d.d. in
Britanskega
veleposlani{tva
pri izgradnji
novega
priklju~nega
voda za
napajanje
rezidence
Britanskega
veleposlani{tva.

Gospod Hugh Martin in predsednik uprave
Na kooperativnem sre~anju so se predstavniki
obeh strani dogovorili o medsebojnem sodelovanju Elektra Ljubljana d.d. in Britanskega
veleposlani{tva pri izgradnji novega priklju~nega voda za napajanje rezidence Britanskega
veleposlani{tva.
Po uvodni predstavitvi podjetja, ki jo je podal
predsednik uprave Vincenc Jan{a, je Mirko
Marin~i~ predstavil problematiko in razvoj
obstoje~ega elektroenergetskega omre`ja na
tem obmo~ju.
Britansko veleposlani{tvo v Ljubljani je konec
lanskega leta kupilo vilo v Ro`ni dolini.
Zgrajena okrog leta 1890, v ~asu AvstroOgrske, je ~udovit primer neohistori~ne arhitekture poznega 19. stoletja. Britansko veleposlani{tvo se zaveda svoje vloge v prispevanju k o`ivitvi tega odli~nega predela, znanega kot ~etrt me{~anskih vil na obrobju o`jega
centra Ljubljane. Zato bo, v sodelovanju z

Predstavniki obeh delegacij
Z izgradnjo novega priklju~nega voda za napajanje tega dela mesta bomo {e enkrat dokazali na{o odzivnost in pripravljenost sodelovati
z razli~nimi subjekti pri zagotovitvi zanesljivega in kvalitetnega napajanja obstoje~ih
in novih odjemalcev Elektra Ljubljana d.d.
Mag. Mirko Marin~i~
15
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Po~itni{ki objekti podjetja
vabijo vse leto – pridite!
Z namenom
dvigniti raven
na{ih storitev
smo v teko~em
letu poskrbeli
za razli~na
obnovitvena in
vzdr`evalna dela
na in v nekaterih
objektih.

Spomini na brezskrbne son~ne dneve nekje ob morju po~asi bledijo in mnogi med
vami `e sanjajo son~ne dneve na belih planjavah... Kakorkoli `e – po~itni{ki objekti,
ki so last na{e dru`be, so locirani tako, da vam omogo~ajo oddih in rekreacijo v vseh
predelih na{e lepe domovine.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da to mo`nost
izkori{~ate v vse ve~jem {tevilu, saj je {tevilo
no~itev v prvih devetih mesecih teko~ega leta
v primerjavi z istim obdobjem preteklega
leta vi{je za 22 %. Do sedaj smo realizirali
5.244 no~itev, gibanje le teh po mesecih je
razvidno iz spodnjega prikaza:
[TEVILO NO^ITEV
MESEC

leto
2003

leto
2002

%
pove~anja

JANUAR

283

153

85 %

FEBRUAR

373

299

25 %

MAREC

276

178

55 %

APRIL

274

189

45 %

MAJ

327

191

71 %

JUNIJ

676

542

25 %

JULIJ

1.152

1.039

11 %

AVGUST

1.276

1.208

6%

607

495

23 %

5.244

4.294

22 %

pocitniske.kapacitete@elektro-ljubljana.si
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Ker je glavna sezona za nami, vam lahko
postre`emo z nekaterimi kazalniki na{ega
dela v prvih devetih mesecih teko~ega leta
2003:
• skladno pove~anju {tevila no~itev so se za
22 % pove~ali tudi prihodki od no~itev in
zna{ajo 24 mio SIT,
• v istem obdobju smo bele`ili za 14 mio SIT
stro{kov, ki so od lanskoletnih vi{ji za 18 %.
Med stro{ki imajo najve~ji dele` stro{ki za
elektri~no energijo (20,6 %), sledijo jim
stro{ki pav{ala v ^ate`u (16,9 %), stro{ki
rednega vzdr`evanja (11,5 % – pleskanje,
~i{~enje, razni servisi...), stro{ki komunale
(8,4 % – voda, smeti, kanalizacija...) in tako
naprej.
Z namenom dvigniti raven na{ih storitev smo
v teko~em letu poskrbeli za razli~na obnovitvena in vzdr`evalna dela na in v nekaterih
objektih. Naj na{tejem samo ve~ja: v Portoro`u in Barbarigi je bilo prepleskano vseh se-

dem apartmajev,
prebarvan kontejner in ograja v Indijah, delno je obnovljen drobni inventar, dokupljeno
je nekaj osnovnih
sredstev, opravljeni so {tevilni servisi (od ~istilnih,
plinskih do vodovodno in{talaterskih....) in {e bi lahko na{tevali. V jeseni bo
obnovljena hi{a v Kranjski Gori (dela `e
potekajo).
Trudimo se, da je vsako leto obnovljeno vsaj
nekaj objektov, saj je vseh bivalnih enot 49,
kar ni majhno {tevilo za vzdr`evanje in
nenehno funkcioniranje. Potrjuje pa se ugotovitev, da je tako splo{no stanje objekta kot
tudi njegova notranjost (oprema in drobni
inventar) najbolj odvisna od tistih, ki objekt
koristijo. Zato ponovno pozivam vse uporabnike teh objektov k sodelovanju: povejte, kaj
vas je pri bivanju motilo, predlagajte, kaj je
potrebno zamenjati, popraviti, dokupite ali
postorite kaj malega tudi sami (ob predlo`itvi
ra~una vam bomo stro{ke povrnili). Objekti so
namenjeni vam in ponavljam: najdra`ji so
prazni, neizkori{~eni objekti.
Razpis za jesenske {olske po~itnice (od 25.
10. do 2. 11. 2003) smo uspe{no zaklju~ili,
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pred nami pa je Razpis za bo`i~no – novoletne
praznike v ~asu od 25. 12. 2003 do 4. 1. 2004.
Razpisali bomo dva petdnevna termina (od
25. 12. do 30. 12. in od 30. 12. do 4. 1. 2004).
Razpis bo objavljen zadnji teden v mesecu
oktobru, prijave bomo sprejemali 14 dni in
rezultate posredovali vsem prijavljenim do
12. novembra 2003.
Ker so v mesecu novembru objekti relativno slabo zasedeni, vam ponujamo 20 %
popust pri kori{~enju obmorskih destinacij, kjer je jesen zelo primerna za sprehode in rekreacijo. Za ogrevanje v objektih
je poskrbljeno: stanovanje v Simonovem
zalivu je centralno ogrevano, v apartmajih v
Simonovem zalivu so elektri~ni radiatorji, v
Portoro`u TA pe~i....).
Vabimo vas, da obi{~ete na{o spletno stran
na naslovu http://www.elektro-ljubljana.net/, (v pripravi je pregled zasedenosti, ki
bo dnevno a`uriran, tako da vam bodo na
voljo najbolj “sve`i” podatki). Za vse ostale
informacije in predloge smo dosegljivi po
telefonu: 01/23 04 364, po faksu: 01/43 18
280, pi{ete pa nam lahko na e-naslov: pocitniske.kapaciteteelektro-ljubljana.si. Veseli
bomo vsakega odziva.
Kru{i~ Adriana,
slu`ba za tr`enje
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Cenim ljudi, ki imajo jasna stali{~a
in lastno hrbtenico

roman.ponebsek@elektro-ljubljana.si

Skupaj s kolegi
orjemo ledino na
segmentu
storitev na{e
delni{ke dru`be
za trg. Na osnovi
izku{enj
postavljamo
sistem
komercialnih
procesov, od
pridobivanja
informacij o
potencialnih
poslih,
sistemati~nega
oddajanja
ponudb do
spremljanja
izgradnje in na
koncu analize
posla.
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S sodelavcem Romanom Poneb{kom sva se prvi~ sre~ala pred dobrim desetletjem na
seminarju za vodje prostovoljnih taborov, ki so potekali pod okriljem Dru{tva za prostovoljno delo Most. Roman je bil taborovodja planinskega tabora, sama pa sem vodila
tabor za revne halo{ke otroke. Presene~ena in vesela sem bila, ko sem pred ~asom
ugotovila, da sva sodelavca. Tudi tokrat me prvi vtis o ~loveku ni izdal: komunikativen, sposoben, odkrit, odgovoren. In seveda {e veliko, veliko ve~.
Tvoja izobrazba in na katerem delovnem
mestu dela{?
Sem diplomirani in`enir elektrotehnike, smer
mo~nostna elektrotehnika. Na Fakulteti za
elektrotehniko in ra~unalni{tvo v Ljubljani
sem pridobil naziv in`enir, ob delu pa sem
diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko,
ra~unalni{tvo in informatiko v Mariboru.
Trenutno sem razporejen na delovno mesto
vodje slu`be za izgradnjo na sede`u OE In`eniring. Zadol`en sem za razvoj novih produktov, ki so tr`no zanimivi in na{i delni{ki
dru`bi prina{ajo dodano vrednost. Skrbim za
koordinacijo izgradnje in vodim ali sem ~lan
v razli~nih projektnih timih, ki so bodisi v
interesu OE In`eniring, bodisi v interesu
celotne delni{ke dru`be. Skupaj s kolegi orjemo ledino na segmentu storitev na{e
delni{ke dru`be za trg. Na osnovi izku{enj
postavljamo sistem komercialnih procesov,
od pridobivanja informacij o potencialnih
poslih, sistemati~nega oddajanja ponudb do
spremljanja izgradnje in na koncu analize
posla. V pomo~ nam je program za kalkulacije, ki je delno `e v uporabi in CRM program, ki slu`i za zapisovanje dogodkov. Cilj
postavitve sistema je sledljivost procesa in
projekten na~in dela.
Kdaj si se zaposlil v Elektru Ljubljana
d.d.? Kako je potekala tvoja dosedanja
delovna kariera?
V Elektru Ljubljana sem se zaposlil leta 1996.
Od leta 1986 sem bil {tipendist takratnega
TOZD-a Elektro Ljubljana – mesto. Vez z Elektrom Ljubljana d.d. ~utim `e od otro{tva, saj
je bil o~e uslu`benec podjetja polnih {tirideset let, stric pa je {e vedno aktiven. Zato
Elektro Ljubljana do`ivljam na svojstven
na~in, ~utim pripadnost in nekak{no, za dana{nji ~as nenavadno, doma~nost v delovnem
okolju. ^e se vrnem nazaj
na vpra{anje o karieri, lahko re~em,
da se je moja kariera za~ela `e takrat,
ko sem obiskoval o~eta v slu`bi in

Roman Poneb{ek
preko tega spoznaval ljudi. Prvi~ pa sem
zares delal v Elektru Ljubljana v okviru
obvezne {olske prakse Srednje elektrotehni{ke {ole na Vegovi ulici leta 1985 v prvem
letniku in tako sem se ve~ ali manj vsako leto
spoznaval z delovnimi procesi. Ko sem se
leta 1996 redno zaposlil v Elektru Ljubljana,
sem bil razporejen na PE Ljubljana mesto v
slu`bo obratovanja, mentor v ~asu pripravni{tva pa mi je bil Jo`e Knavs. Spletu okoli{~in, da sem kot in`enir pri~el kariero v obratovanju in da mi je bil mentor ~lovek, ki je
imel jasne cilje in bil dovzeten za spremembe oziroma nove ideje, pripisujem velik
pomen v smislu lastnega osebnostnega in
poklicnega razvoja. Po opravljenem pripravni{tvu sem delo opravljal v referatu rednega
vzdr`evanja (RV) in kmalu sem postal pomo~nik vodje referata. V tem ~asu se je
pri~elo natan~no planiranje dela RV in omejevanje stro{kov na tem segmentu. Po reorganizaciji sem postal Vodja nadzorni{tva za
vzdr`evanje (v organizacijskem smislu je to
danes slu`ba za vzdr`evanje) za mesto
Ljubljana. V tem ~asu sem se kalil tako pri
vodenju ljudi kot na podro~ju optimizacije
procesa rednega vzdr`evanja. Stiki z odjemalci, ki so nas v ve~ini primerov negativno
okarakterizirali z monopolisti, so bila svojevrstna izku{nja. Delo je bilo raznoliko in
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vsakodnevno sem se sre~eval z novostmi, ki
so mi predstavljale izziv in hkrati odli~no
prilo`nost za u~enje, spoznavanje in nenazadnje dokazovanje. Pri delu sem imel dobro
podporo s strani Jo`eta Knavsa, vodje slu`be
obratovanja. Imel sem sre~o, da sem imel za
o`je sodelavce strokovnjake kot so Jo`e
Gorenc, Angel Mihel~i~ in Drago Muhvi~.
V letu 2000, po reorganizaciji, ki jo je narekoval energetski zakon, pa sem svojo kariero
nadaljeval v novoustanovljeni OE In`eniring.
Takratni direktor sektorja obratovanje, moj
dana{nji direktor Iztok Bartol mi je ponudil
nov izziv, da skupaj postavimo OE v naj{ir{em pomenu besede, in sem ga sprejel.
V novoustanovljeni enoti sem videl prilo`nost za kreiranje, ustvarjanja, nepopisan list
predstavlja ne{teto mo`nosti, po drugi strani
pa sem se soo~il z dejstvom, da stopam na
manj varno stran, iz galeje v ~oln. Delo, ki ga
opravljam, je kreativno in raznoliko, kolegi
pa so kooperativni. ^e se ozrem nazaj na
svojo kariero v Elektru Ljubljana, lahko re~em, da sem imel sre~o tako s sodelavci kot z
delom in sem v splo{nem zadovoljen.
Vem, da si aktiven v Slovenski planinski
zvezi. Prosim predstavi nam to, eno izmed tvojih velikih ljubezni.
@e od otro{tva so moja ljubezen gore in narava. V osnovni {oli sem od {estega razreda
naprej aktivno sodeloval v planinskem
kro`ku. Ljubezen do gora (pa naj se sli{i {e
tako “pocukrano”) se je v meni stopnjevala.
Leta 1990 sem opravil izpit za planinskega
vodnika in to je prelomno leto v moji planin-

Predstavitev poro~ila o delu PD

ski karieri. Kmalu sem postal ~lan
Mladinske komisije Planinske zveze
Slovenije (MK PZS), hkrati pa sem
aktivno deloval tudi na lokalnem
nivoju in sem prevzel vodenje mladinskega odseka Planinskega dru{tva
Litija (PD Litija). Od leta 1994 pa do leta
1998 sem opravljal funkcijo predsednika MK
PZS. Na ta ~as sem posebno ponosen, saj je
bilo potrebno poiskati nove organizacijske
oblike, ki so mladim blizu. Vedno sem zagovarjal na~elo, da morajo z mladimi delati
mladi in da je pri delovanju katerekoli organizacije najpomembnej{a vsebina in dogajanje. Kljub nenaklonjenim ~asom za prostovoljno delo smo dosegli kar lepe uspehe.
Imel sem sre~o, saj sem soustvarjal s kolegi,
od katerih sem se resni~no veliko nau~il. Leta
1999 sem se umaknil z vodstvenih funkcij v
okviru PZS, sprejel sem vlogo gospodarja
Planinskega u~nega sredi{~a v Bav{ici (alpska
dolina v bli`ini Bovca). V letu 2000 sem bil
izvoljen za predsednika Planinskega dru{tva
Litija in to funkcijo {e vedno opravljam. Na{e
dru{tvo sodi med najaktivnej{a dru{tva v
okviru PZS. Podro~je dela je usmerjeno od
najmlaj{ih skupin v vrtcih (cicihribci) preko
osnovno{olcev, srednje{olcev in {tudentov
do upokojencev. Organiziramo pohode, tradicionalne planinske tabore, v na{i domeni je
Badjurova kro`na pot, gospodarimo s planinskim domom na Jan~ah, svoje ~lane vabimo v
gore in jih izobra`ujemo v tedenskih planinskih koti~kih na lokalnem radiu GEOSS, za
~lane izdajamo mese~na Obvestila, dvakrat
letno pa glasilo Prusik. Povezujemo se s
sorodnimi organizacijami v doma~em okolju
in z vsemi PD v Zasavju in Posavju (od Bre`ic
do Litije). PD Litija bo v letu 2005 praznovalo. To je politi~na plat mojega dosedanjega
planinskega udejstvovanja, ki je nastala
posledi~no zaradi dela na podro~ju vodenja
planinskih
skupin
in
organiziranja
izobra`evanj in planinskih taborov. Kljub
temu, da mi to jemlje kar znaten del prostega ~asa, pa sem se preko tega dela mnogo
nau~il, od komunikacije z ljudmi v razli~nih
situacijah do samou~enja. Veliko dela sem
opravil na podro~ju planinskih taborov.
Zavedam se dejstva, da planinski tabori niso
izjema pri obremenjevanju prostora, zato
sem skupaj s kolegi napisal merila, da je
planinski tabor tak{en, ki je najmanj {kodljiv
za okolje, v katerem se odvija. Skupaj s soavtorji smo lansko leto izdali Priro~nik za organizacijo in izvedbo planinskih taborov. V
letu, ki je pred nami, pa sem se odlo~il svoje

Leta 1990 sem
opravil izpit za
planinskega
vodnika in to je
prelomno leto v
moji planinski
karieri. Kmalu
sem postal ~lan
Mladinske
komisije
Planinske zveze
Slovenije
(MK PZS), hkrati
pa sem aktivno
deloval tudi na
lokalnem nivoju
in sem prevzel
vodenje mladinskega odseka
Planinskega
dru{tva Litija
(PD Litija).
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Cenim ljudi, ki
imajo jasna
stali{~a in lastno
hrbtenico.
Neargumentiran
o spreminjanje
stali{~ me jezi.
Ne maram, da
ljudje izkori{~ajo
polo`aj, ki jim ga
zaupajo ljudje
zgolj v osebno
promocijo,
vsebina pa je
pozabljena.
Verjamem v
sre~o in
naklju~ja in zato
sem sre~en.

planinsko znanje {e izpopolniti in sem se prijavil na Te~aj za in{truktorja planinske vzgoje. Lik in{truktorja je v mojih o~eh lik gornika s kvalitetami in izku{njami, ki jih je
dol`an prena{ati na vodni{ki kader. Na te~aj
sem se prijavil na podlagi povabila in priporo~ila kolegov. Upam, da bom uspel slediti
opisanemu liku. Poleg planinstva sem se
aktivno ukvarjal z gasilstvom. [e vedno sem
(bolj na podlagi minulega dela) operativni
~lan doma~ega gasilskega dru{tva (PGD
Kresnice). Zelo rad sem igral v okviru dramskih skupin in u`ival sem v re`iji proslav.
Vse to danes zdru`ujem v okviru planinskega
dru{tva, saj je gorni{tvo moj na~in `ivljenja,
v okviru katerega res lahko vsakdo najde kaj
zase, tako kulturnik kot {portnik po srcu.
Kako pre`ivlja{ ostali prosti ~as?
Prosti ~as pre`ivljam z dru`ino bodisi v
gorah, bodisi na vrtu ali majhni kmetiji, ki je
last star{ev moje dru`ice v Slovenj Gradcu.
Imava {tiriletno h~erko Ano, ki je radovedna
in ima rada, da se svet vrti okoli nje (tako kot
ve~ina otrok). V Valkaneli imamo skupaj s
prijatelji po~itni{ko prikolico in poletje pre`ivljamo na morju, seveda vsako leto pre`ivimo teden dni v planinskem taboru. Posku{am slediti na~elu, da kar po~nemo v prostem ~asu, posku{amo po~eti skupaj, pa naj

bo to piknik s prijatelji, {olski planinski izlet
ali pa gasilska veselica. Rad imam svojo
dru`ino in sem ponosen o~ka.
Tvoje osebne vrednote in vodila, ki jim v
`ivljenju sledi{?
Sku{am biti po{ten in pravi~en. Cenim ljudi,
ki se znajo pogovarjati in dogovoriti. Rad
imam demokracijo, ki jo razumem kot umetnost sodelovanja, usklajevanja in na koncu
sledi dogovor, ki ustreza vsem, pika na i pa je
spo{tovanje dogovorjenega. To je umetnost
demokracije in ne mi{ljenje, da je v demokraciji vse dovoljeno, to vodi v anarhijo.
V `ivljenju sem si za~rtal pot, cilje pa postavljam in uresni~ujem spotoma. Slepo sledenje cilju velikokrat ~loveka spravlja v
obup, v~asih je potrebno narediti korak nazaj
na svoji poti, da se ti odprejo nova obzorja,
~as ne sme biti edino merilo. Moj cilj ni nikoli
osvajanje vrha gore za vsako ceno, cilj je pot,
narava, sve`i zrak in dru`ba. Cenim ljudi, ki
imajo jasna stali{~a in lastno hrbtenico.
Neargumentirano spreminjanje stali{~ me
jezi. Ne maram, da ljudje izkori{~ajo polo`aj,
ki jim ga zaupajo ljudje zgolj v osebno promocijo, vsebina pa je pozabljena. Verjamem
v sre~o in naklju~ja in zato sem sre~en.
Tvoji `ivljenjski cilji, `elje, upi?
Te`ko je govoriti o ciljih glede na mojo filozofijo, morda lahko spregovorim o `eljah,
cilje pa bom prilagajal sproti. @elim pove~ati
svojo dru`ino, `elim delovati po{teno, pokon~no in profesionalno, pa naj bo to pla~ano ali prostovoljno delo. Upam, da bom
vedno sledil vzgoji, ki sem je bil dele`en s
strani star{ev in starih star{ev in da bom to
vzgojo prenesel na svoj rod. Po{ten odnos do
ljudi in dela ter uporaba zdrave kme~ke
pameti lahko re{i svet tudi pretirane globalizacije.
Roman Poneb{ek in Violeta Irgl

S h~erko Ano
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Analiza ~lanka B–INTERNET
Globalizacija je, skupaj z dru`beno koristnimi spremembami, vnesla v sodobno poslovanje tudi nove zahteve. Uspe{na podjetja uporabljajo sodobno
tehnologijo, celovit pristop re{evanja poslovnih zahtev in zagotavljajo kontrolo in upravljanje na centralnem nivoju kakor tudi samostojno lokalno delovanje.
Prav tako se zavedajo, da svojih zaslu`kov ne
~rpajo ve~ iz visokih prodajnih cen. V dana{njem tekmovalnem okolju je poleg novih
poslovnih izzivov in iskanja tr`nih ni{ optimizacija poslovnih procesov podro~je, kjer
lahko podjetja najbolj zni`ajo svoje stro{ke.
Sodobni management zato potrebuje zanesljiva orodja, ki mu v obliki celostne sistemske re{itve pomagajo vzpostaviti in voditi u~inkovit, integriran, pro`en in zanesljiv
logisti~ni sistem za upravljanje svoje organizacije in njene oskrbovalne verige. Spremembam globalnih okoli{~in se mora prilagajati na lokalni ravni, torej mora ekonomske
spremembe sproti integrirati v svoj proces
odlo~anja, obenem pa ohraniti popoln pregled nad izvajanjem za~rtanih postopkov.
S tem po eni strani nadzira svoje poslovanje,
po drugi pa ga nenehno preizku{a in v njem,
s spremljanjem stro{kov in postopkov, i{~e
mo`nosti za optimizacijo. Skozi celoten
spekter logisti~ne verige, od proizvajalca do
kon~nega potro{nika, `elijo podjetja izbolj{ati svoje storitve in zmanj{ati stro{ke, skratka, `elijo optimizirati.
Upravljanje oskrbovalne verige pomeni izvajanje in optimizacijo vseh aktivnosti skozi
celotno oskrbovalno verigo. Za cilj upravljanja oskrbovalne verige pogosto postavimo
naslednjo preprosto razumljivo zahtevo: zagotavljanje pravega produkta na pravem
mestu ob pravem ~asu po pravi ceni. V splo{-

nem je v oskrbovalno verigo vklju~enih ve~
podjetij, ki v vsaki fazi dodajo produktu
vrednost. V oskrbovalno verigo se pogosto
vklju~ujejo razli~ni distribucijski kanali, kot
so veleprodajalci, prevozniki, maloprodajalci, logisti~ni servisi in podobno. Oskrbovalna
veriga pogosto vklju~uje ve~ (neodvisnih) podjetij ali organizacij v odnosu dobaviteljkupec.
V mnogih primerih {irokopotro{nega blaga
so postali proizvodni stro{ki `e mnogo
manj{i od stro{kov distribucije. Zato je podro~je distribucije, ki pogosto predstavlja
ve~ji del stro{ka, {e vedno mo`no precej
optimizirati. To lahko dosegamo z zmanj{evanjem {tevila vmesnih ~lenov v oskrbovalni verigi (zaradi globalnega elektronskega poslovanja) in z ve~jo u~inkovitostjo ~lenov v oskrbovalni verigi, ki
podjetju zaradi uporabe internetne tehnologije prina{a naslednje konkuren~ne prednosti vsaj na naslednjih podro~jih:

Upravljanje
oskrbovalne
verige pomeni
izvajanje in
optimizacijo
vseh aktivnosti
skozi celotno
oskrbovalno
verigo. Za cilj
upravljanja
oskrbovalne
verige pogosto
postavimo
naslednjo
preprosto
razumljivo
zahtevo:
zagotavljanje
pravega
produkta na
pravem mestu
ob pravem ~asu
po pravi ceni.

• Izbolj{ana skrb za kupce tako, da so pravi
izdelki razpolo`ljivi za dostavo po
primerni ceni.
• Zmanj{ani stro{ki oskrbe in bolj{a izkori{~enost obratnih sredstev.
• U~inkovitej{e upravljanje materialov,
dobaviteljev, postopkov in zalog kon~nih
proizvodov.
• Bolj{a u~inkovitost poslov med ~leni oskrbovalne verige.
• Bolj{a izkori{~enost proizvodnih virov.
• Bolj{e na~rtovanje proizvodnje.
• Optimalna distribucija obstoje~ih zalog v
oskrbovalni verigi.
• Ve~je zadovoljstvo kupcev zaradi ve~je
kakovosti in ni`jih cen.
Distribucijski kanal ali tr`enjsko pot sestavljajo tr`ni posredniki, katerih naloga je, da
omogo~ijo bolj{i pretok izdelkov in storitev.
S pove~evanjem elektronskega poslovanja je
opazno vse ve~je izrinjanje klasi~nih posrednikov iz procesa menjave ter krepitev razvoja direktnih stikov med prodajalci in njihovimi kupci. Spodrivanje posrednikov vpliva na
spremenjeno stro{kovno strukturo podjetja
in na njegovo cenovno konkuren~nost. Do {e
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pred nekaj leti so izdelki potovali od proizvajalca do kon~nega potro{nika po skrbno
na~rtovani distribucijski verigi, ki je izgledala pribli`no takole:
Kljub temu, da je
B2B poslovanje
{ele v za~etku
razvoja, je to
najhitreje rasto~e
podro~je nove
internetne
ekonomije, ki
nosi skoraj
neizmerljiv
potencial.
U~inkovita
integracija
internetnih
tehnologij v
poslovne
procese je eden
najpomembnej{i
h izzivov, s
katerimi se
danes soo~ajo
podjetja in
njihovi
managerji.

Proizvajalec ➡ Grosist ➡
Trgovec na drobno ➡ Kon~ni potro{nik
S pojavom interneta so za~eli internetni podjetniki drasti~no spreminjati distribucijsko
verigo. Izlo~ati so za~eli posrednike in povzro~ili proces “ukinjanja posredni{tva”. Ni`ji
transakcijski stro{ki, ki so posledica izlo~anja posrednikov iz procesa menjave, se
lahko rezultirajo v ni`jih cenah za kupce in
vi{jih profitnih mar`ah za proizvajalce.
Izrinjanje klasi~nih posrednikov iz procesa
menjave je pripeljalo do procesa, ko so za~eli
nastajati popolnoma novi tr`ni subjekti.
Pojavlja se nov tip posrednikov, ki prevzemajo vlogo informacijskih posrednikov (informediares). Posredniki informacij ponujajo
kupcem informacije, s pomo~jo katerih lahko
primerjajo cene in ponudbe izdelkov ter jim
svetujejo pri nakupu. Ne glede na to ali se je
podjetje odlo~ilo za vstop na globalne trge
preko poslovnih partnerjev ali pa v lastni re`iji, se mora odlo~iti za pravilno razmerje
med centralno kontrolo in lokalno fleksibilnostjo.
Kljub temu, da je B2B poslovanje {ele v za~etku razvoja, je to najhitreje rasto~e podro~je nove internetne ekonomije, ki nosi

skoraj neizmerljiv potencial. U~inkovita integracija internetnih tehnologij v poslovne procese je eden najpomembnej{ih izzivov, s
katerimi se danes soo~ajo podjetja in njihovi
managerji. Podjetja uporabljajo razli~ne procese in postopke, s katerimi tako zmanj{u22

jejo negotovosti v oskrbovalni verigi in posku{ajo izbolj{ati
u~inkovitost dobavne verige.
Poleg uporabe elektronske
izmenjave podatkov v bolj ali
manj klasi~nem smislu se poslu`ujejo pristopov, kot so dobaviteljevo vodenje zalog pri kupcu (VMI), skupno na~rtovanje, napovedovanje in dopolnjevanje (CPFR), quick response (QR), evropska
pobuda Efficient Customer Response (ECR). V
nadaljevanju se bom podrobneje usmerila na
elektronsko poslovanje ter navedla prednosti in slabosti poslovanja s pomo~jo internetne tehnologije.
S prihodom interneta je elektronsko poslovanje postalo dostopno tudi najmanj{im doma~im podjetjem, kar je povzro~ilo pravi
razcvet in eksponentno rast e-poslovanja.
Podjetja vseh velikosti lahko sedaj med seboj
komunicirajo elektronsko, in sicer preko javnega omre`ja (internet), preko omre`ij, namenjenih samo podjetjem (intranet) oziroma
omre`ij, namenjenih podjetjem in njihovim
poslovnim partnerjem (ekstranet) ter preko
privatnih omre`ij. Zaznan je znatno ve~ji
poudarek na intranetu kot orodju za medsebojno sodelovanje, ki omogo~a izmenjavo
informacij med zaposlenimi s pomo~jo
diskusijskih skupin. V podjetjih so za~eli
intenzivno vzpodbujati komunikacijo med
razli~nimi oddelki znotraj podjetja in med
zaposlenimi ter objavo novic in drugih
potencialno zanimivih informacij za razli~ne
ciljne skupine. Tako se je znatno izbolj{al
pretok informacij znotraj podjetja, hkrati pa
so se zni`ali tudi stro{ki poslovanja. Uporaba
intraneta kot ekstraneta jim omogo~a neposredne stike in la`jo komunikacijo s poslovnimi partnerji na razli~nih koncih sveta,
hkrati pa jim ponuja tudi obilo novih poslovnih prilo`nosti. Intranet je tako zamenjal
uporabo e-po{te za komunikacijo znotraj
podjetja in s strankami, hkrati pa ima tudi
vlogo nekak{nega skladi{~a, saj se vsa sporo~ila, podatki, projekti, opravila, sproti arhivirajo.
Elektronsko poslovanje med podjetji le-tem
prina{a predvsem ogromne prihranke na
stro{kih in ~asu ter u~inkovitej{e in kvalitetnej{e poslovanje. Poleg tega ogromno prihranijo na transportnih stro{kih, saj jih pri elektronskem na~inu prenosa blaga prakti~no ni.
Z uporabo interneta postajajo fizi~ne razdalje zanemarljive, kar {e posebej velja za neotipljive proizvode (programska oprema, storit-
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ve, glasba), ki jih lahko prena{amo preko interneta ali pa jih neposredno uporabljamo.
Elektronsko poslovanje ponuja tudi mo`nost
za razvoj popolnoma novih izdelkov ter
storitev, hkrati pa globalna omre`ja omogo~ajo vsem podjetjem, predvsem pa manj{im in srednjim, globalizacijo njihovega
poslovanja, kar pomeni, da lahko na enak
na~in kakor poslujejo s “podjetjem v sosednji
ulici”, poslujejo s podjetjem na drugem
koncu sveta. Razvoj internetnega poslovanja
vpliva na spreminjanje zasnove konvencionalnih proizvodnih procesov, spodbuja
porajanje novih subjektov ter tudi samih
trgov. Vse to pa seveda predstavlja dodaten
pritisk podjetij in jih sili, da se ~edalje bolj
povezujejo z online dobavitelji in drugimi
poslovnimi partnerji, ki so udele`eni v vrednostni verigi.
Kot najpomembnej{e prednosti logistike, ki
poteka s pomo~jo interneta, so hitrost transakcije, bolj{e upravljanje s podatki, odprava
~asovnih in krajevnih omejitev in dostop do
globalnega tr`i{~a, pove~anje ravni storitev
za porabnika, dostop do konkuren~nega
tr`i{~a, zmanj{anje stro{kov in kraj{i ~asi
obra~anja zalog, kraj{e dobavne poti in
zmo`nost, da se celotni posel izvede elektronsko, spremljanje po{iljk na vsej logisti~ni poti, bolj u~inkoviti in tesnej{i odnosi
s poslovnimi partnerji in bolj{e razumevanje
zahtev kupcev.

majo ne zadostnih sredstev, ne ustrezno usposobljenih strokovnjakov. To lahko podam
na nekem hipoteti~nem primeru in pri tem
predpostavljam, da neko slovensko podjetje
preko elektronskega kataloga naro~i izdelke
pri azijskem podjetju, ki jih le ta dobavi po
elektronski poti. Tu pa si lahko zastavim precej vpra{anj o pravni podlagi pogodbe, kako
in kje se re{ujejo spori, kak{ne davke in
carine je potrebno pla~ati in kdo jih pobira,
se lahko dajatvam izognemo, ~e se pla~ilo
izvede preko tretje dr`ave, kako varna je
pla~ilna transakcija... ^e pa pri vseh teh vpra{anjih dodam {e to, da je posebej za blago,
s katerim se lahko trguje po elektronski poti,
zna~ilno, da se lahko zlahka kopira ter tako
nezakonito razpe~ava, potem ni ~udno, zakaj
se mnogo ljudi oziroma podjetij (ve~ina jih je
premalo informiranih) otepa in boji e-poslovanja. Zaradi tega je potrebno {e bolj opozarjati podjetja na prednosti, ki jih prina{a e-poslovanje, opozarjati na mo`ne te`ave in hkrati ponujati re{itve, objavljati uspe{ne primere
iz prakse, zagotavljati izobra`evanje, usposabljanje... Globalna usmeritev zahteva od
podjetja korenito preusmeritev v sami organiziranosti podjetja, koordinacijo razli~nih
aktivnosti v svetu ter sposobnost prilagajanja zahtevam in posebnostim v posameznih
dr`avah. Toda ker zahteva e-izmenjava po-

Prav tako pa so
~edalje bolj
pomembne
e-tr`nice, ki
predstavljajo
idealno mesto za
trgovsko
menjavo, saj
zbli`ujejo
dobavitelje,
prodajalce in
kupce;
podjetjem
ponujajo tudi
vstopno to~ko
v novo
ekonomijo,
hkrati pa tudi
definirajo
poslovne
odnose med
podjetji.

Prav tako pa so ~edalje bolj pomembne e-tr`nice, ki predstavljajo idealno mesto za
trgovsko menjavo, saj zbli`ujejo dobavitelje,
prodajalce in kupce; podjetjem ponujajo tudi
vstopno to~ko v novo ekonomijo, hkrati pa
tudi definirajo poslovne odnose med podjetji. Kupcem in prodajalcem omogo~ajo
znatno zmanj{anje transakcijskih stro{kov,
spodbujajo prodaje, skraj{ujejo distribucijske procese in izbolj{ujejo dostavo. Pomembno pa je tudi to, da se morajo podjetja
zavedati, da sama uporaba informacijske
tehnologije spreminja distribucijske kanale,
saj elektronski trgi zahtevajo manj posrednikov med proizvajalci in porabniki.
Pogostokrat se pri e-poslovanju omenja problem znanja oziroma z drugimi
besedami pomanjkanje usposobljenega in izobra`enega kadra.
To je {e posebej opazno pri manj{ih
podjetjih, ki si te`ko privo{~ijo
lastne re{itve, temelje~e na sodobni ra~unalni{ki in telekomunikacijski
opremi, saj za kaj takega navadno ni-

datkov preko privatnih omre`ij velike finan~ne nalo`be ter primerno usposobljen kader,
je nedosegljiva za mnoga majhna in srednje
velika podjetja.
Zgoraj navedeni razlogi utemeljijo prednosti,
zaradi katerih naj bi se podjetja vklju~evala
v medpodjetni{ko poslovanje preko elektronskih sredstev. Izpostavljene prednosti nakazujejo smernice sledenja sodobnega medna-
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rodnega poslovanja in tr`enja, saj kot vemo,
tehnologija ne predstavlja samo zunanjega
dejavnika poslovnega okolja podjetja, temve~ je tudi konkuren~ni vzvod rasti mednarodne konkurence med podjetji.
In kaj to pomeni za trgovce na drobno? Podjetje, ki okleva z uporabo elektronskega
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poslovanja, je izpostavljeno resni nevarnosti, da bo izgubilo trg
kupcev kot dobaviteljev, ker zaradi klasi~nega
poslovanja ne bo ve~ stro{kovno konkuren~no,
reorganizacija poslovanja pa bo zahtevala
visoke stro{ke. ^e podjetja ne bodo uporabljala interneta, ki omogo~a vklju~itev v globalno poslovanje in globalno prisotnost na
omre`nem trgu, bodo tako postala nekonkuren~na in nezanimiva. Omre`ni trg, ki ne
pozna nacionalnih meja in ~asovnih omejitev, omogo~a podjetju, da se dobesedno ~ez
no~ spremeni iz lokalnega v globalno podjetje. Tako lahko tudi ~isto majhno podjetje, ki
si ustvari ugodno podobo preko u~inkovite
“internetne logistike”, postane resen konkurent najve~jim svetovnim multinacionalkam.
Ur{a Podbev{ek
Na{e {tipendiste ponovno vabimo k sodelovanju. Po{ljite nam va{e zanimive prispevke.
Uredni{tvo

oktober 2003

Zanimivosti
Dober tok.

Tehni{ka dedi{~ina Slovenije
V okviru slovenskega nacionalnega prostora se `elimo tehniki izpostaviti in dokazovati s svojim tehni~nim talentom, natan~nostjo, inovativnostjo in v zadnjem ~asu
tudi svojo tehni{ko dedi{~ino. Tehni{ka zgodovinska dedi{~ina na ozemlju dana{nje
Slovenije je bila nujno vezana na Avstro - Ogrsko, dr`avo, v kateri smo `iveli, v znatni meri pa tudi na Evropski prostor.
To pomeni, da smo tehniki znali izdelati naprave oziroma stroje, ki so bili enakovredni
evropskim, {e ve~ pa je bilo pri nas in{taliranih naprav velikih evropskih proizvajalcev,
kar pomeni , da smo obvladovali in imeli
dovolj znanja, da smo te “evropske” naprave
upravljali, vzdr`evali in koristno uporabljali.
Elektroenergetskih naprav, ki nam predstavljajo tehni{ko dedi{~ino, je ~edalje manj in {e
te odkrijemo po naklju~ju. Mnogim to ne
pomeni posebne vrednote, nekateri dr`avni
sistemi so hoteli izni~iti dose`ke prej{njih in
podobno. Zanesljivo pa je veliko {kodo na
tem podro~ju napravila tudi slovenska privatizacija in na{e ozko gledanje na prostor. Vsi
smo zadovoljni z na{im ozkim vrti~kom,
skupnost pa nas ne briga.
Izredno prilo`nost smo imeli ljubljanski
elektrotehniki pri uveljavitvi tehni{ke dedi{~ine Viba filma. Ta naloga je bila zaupana
Elektru Ljubljana d.d., posebej DE Ljubljana
mesto. Viba film je imela namre~ prostore v
cerkvi Sv. Jo`efa na ulici Zrinskega. Viba film
je potrebovala za filmska snemanja oblo~nice oziroma velike tokove – nekaj tiso~
amperov. Ta tehnika je bila “moderna” vse do
60-ih let prej{njega stoletja.

Bistvo teh naprav je
• Trifazni motor nazivne napetosti 6 kV,
mo~i 500 kW je poganjal enosmerni generator z mo`nostjo izhoda do 6000 A pri
nizki napetosti. Dana je bila mo`nost
natan~ne tokovne regulacije enosmernega
toka in s tem posredno tudi svetilnosti na
oblo~nicah. Zraven so pripadale tudi ostale pomo`ne naprave.
• Avtotransformator 10/6 kV, stikalne naprave, merilna oprema in seveda kompletni sistem motor – generator na skupnem
podstavku te`e 14,5 tone.
Po mnenju mag. Tadeja Brateta, prvega
slovenskega poznavalca tehni{ke dedi{~ine
in po na{em tehni~nem videnju, je zgodovina
demontiranja navedene opreme zelo pomembna in je opisana v nadaljevanju.
Naprave so bile zgrajene leta 1925, proizvajalec je bil SIEMENS-SCHUCKERT.

Vsi izdelki so zelo natan~no in estetsko izdelani – lepe zaobljene oblike. Tehni~na dovr{enost je vidna pri izdelavi navitij, krta~kah ({~etkah), predvsem pa na izdelavi lamel.
Merilni in{trumenti – proizvajalec BBC, danes
ABB
Pobudniki ohranitve tehni{ke dedi{~ine: (od
leve proti desni): mag. Tadej Brate, pater
Beno, mag. Mirko Marin~i~ in g. Anton Av~in

Avtotransformator 10/6 kV – proizvajalec
Jambor ^rnu~e, danes ETRA Ljubljana.
Stikalne tehnike – Rade Kon~ar, danes Kon~ar
Zagreb.

anton.avcin@elektro-ljubljana.si

Uporaba opreme je bila v Berlinskih filmskih
studiih do leta 1935 strogo namenska za
filmska snemanja glede na dano mo`nost
velikosti enosmernih tokov. Nadaljnja uporaba opreme je bila v Berlinski podzemeljski
`eleznici (U-Bahn). Naprave pre`ivijo vojno
uni~enje in so leta 1948 dane Jugoslaviji kot
vojna reparacija. Prevzame jih takratni filmski Jugoslovanski studio Ko{utnjak v Beogradu in vojni filmski studio Zemun. Kon~no
jih prevzame Viba film kot tehni~na operativa in Triglav film tukaj snema slovenske
filme. Vse aktivnosti preselitve te opreme iz
Beograda v Ljubljano in organizacijo vgraditve te opreme za potrebe filmskega studia
Triglav je organizirala Emilija Kosi}-Sokli~.

Elektroenergetskih naprav, ki
nam
predstavljajo
tehni{ko
dedi{~ino, je
~edalje manj in
{e te odkrijemo
po naklju~ju.
Mnogim to ne
pomeni posebne
vrednote,
nekateri dr`avni
sistemi so hoteli
izni~iti dose`ke
prej{njih in
podobno.
Zanesljivo pa je
veliko {kodo na
tem podro~ju
napravila tudi
slovenska
privatizacija in
na{e ozko
gledanje na
prostor. Vsi smo
zadovoljni
z na{im ozkim
vrti~kom,
skupnost pa nas
ne briga.
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Po dru`benih
spremembah v
letih 1990/1991 in
denacionalizaciji
so cerkev
Sv. Jo`efa in
spremljajo~i
tehni~ni objekti,
ki so bili v lasti
Viba filma,
ponovno pre{li
v last patrov
jezuitov. Dr`ava
je investirala tudi
v obnovo cerkve
in delno
rekonstrukcijo
pomo`nih
tehni~nih naprav.
Po obnovi cerkve
in ostalih
tehni~nih naprav
je postala
dotedanja
oprema za
snemanje filmov
odve~ in
“primerna” za
uni~enje na
odpadu.

Izvajalec del: Po izjavi Ivana
Bitenca, vodje nadzorni{tva Center v
~asu monta`e teh naprav, so bili
izvajalci monta`nih del g. Pirnovar, g. Babnik in g. [kraba. Hiter
pregled naprav pred demonta`o
nam izkazuje natan~no izvedena dela in
glede na {tevilo posnetih filmov so naprave
delovale brezhibno. Posebnost v tradiciji
elektrotehni{ke stroke je: Dedek Pirnovar je
montiral naprave, vnuk Janez Pirnovar, delovodja, pa je vodil demonta`o teh naprav.
In kako smo odkrili in re{ili tehni{ko dedi{~ino?
Po dru`benih spremembah v letih 1990/1991
in denacionalizaciji so cerkev Sv. Jo`efa in
spremljajo~i tehni~ni objekti, ki so bili v lasti
Viba filma, ponovno pre{li v last patrov
jezuitov. Dr`ava je investirala tudi v obnovo
cerkve in delno rekonstrukcijo pomo`nih
tehni~nih naprav. Po obnovi cerkve in ostalih
tehni~nih naprav je postala dotedanja oprema za snemanje filmov odve~ in “primerna”
za uni~enje na odpadu.
Sedaj pa nastopi Pater Beno Lavrih, upravitelj
cerkve Sv. Jo`efa s svojo tehni~no ekipo in
obvesti Elektro Ljubljana o obstoje~ih tehni~nih elektri~nih napravah in o mo`nostih
prevzema le-teh v skrbni{tvo. Strokovna ekipa Elektra Ljubljana d.d. v sestavi mag. Mirko
Marin~i~, pomo~nik izvr{nega direktorja OE
DEE za obmo~je Ljubljana mesto, Anton Av~in, odgovorni vodja projektov DE Ljubljana
mesto in Uro{ Jerina, vodja slu`be za vzdr`evanje DE Ljubljana mesto, pregledajo na-

prave in ugotovitev je takoj jasna. Obstoje~e
elektroenergetske naprave so slovenska
tehni{ka dedi{~ina in potrebna je za{~ita in
restavracija teh naprav. Vso to opremo, ki je
bila last Viba filma, je prevzela cerkev,
konkretno jezuiti, ti pa so to podarili v last in
upravljanje Elektru Ljubljana. Odlo~itev
Elektra Ljubljana pa je, da se vsa oprema prevzame, restavrira in predstavi kot slovenska
tehni{ka dedi{~ina.
V tednu od 8. do 13. septembra smo v sodelovanju z SCT Ljubljana, jezuiti – pater Beno,
mag. Tadej Brate – Zavod za spomeni{ko
varstvo, uradni fotograf tehni{kega muzeja
Bistra, podjetje s te`ko dvigalno tehniko in
Elektro Ljubljana d.d., vso opremo demontirali in varno prepeljali v nadzorni{tvo Vi~ –
na Mirje.
Kaj sedaj, naprej
Najprej bomo demontirane naprave za{~itili
in pripravili za mo`nost ogleda ter restavriranja. Svojo tehni{ko dedi{~ino moramo
znati predstaviti in ovrednotiti, kako cenimo
sebe in ljudi, ki so pri nas ustvarjali temelje
dana{njega tehni{kega nivoja.
Kak{ne so reference in zgodovina studiev
Viba filma ter filmov, ki so bili posneti s temi
napravami. Vsi povojni filmi do 60. leta, kar
je posnetkov v studiu, so bili posneti tukaj.
Za najve~ji uspeh pa smatramo snemanje filmov KEKEC, ki je bil skoraj v celoti posnet v
teh studiih in s to tehniko. Ta film in {e
mnoge druge zagotovo vsi poznamo in so
nas zelo navdu{evali. Nekateri nas {e danes,
in lepo je poznati vsaj del zgodovine in
okoli{~in, ki so pripomogle k snemanju teh
filmov.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu uspehu za za{~ito tehni{ke
dedi{~ine. Patru Benotu tudi oprostimo kak{en greh za njegovo sitnost, s katero je pripomogel k izvr{itvi te operacije.
Vsem sodelavcem Elektra Ljubljana d.d. ki so
zelo marljivo, razumevajo~e in natan~no pristopili k svojemu delu. Posebno mag. Tadeju
Bratetu za strokovno pomo~ in vsem ostalim
sodelujo~im. Vsi smo podo`ivljali te filme,
sedaj tudi poznamo del tehnike snemanja,
zato smo tudi dol`ni to zavarovati in svoje
dose`ke in ustvarjalnost predstaviti bodo~im
rodovom.

Transport kompleta motor - generator
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Hkrati pa pozivamo vse, ki jih zanima tehni{ka kulturna dedi{~ina, da poka`ejo privr`enost svoji stroki.
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Verjamemo in vemo, da zanesljivo obstajajo {e shranjene naprave, ki predstavljajo slovensko tehni{ko dedi{~ino in te
naprave smo dol`ni za{~ititi, restavrirati
in predstaviti javnosti. S tem bomo ustvarjali tradicijo, spo{tovanje in ugled
svoji stroki.
Anton Av~in, univ. dipl. in`. el.

Namestitev opreme pod nadzornim vodstvom
(od leve proti desni) g. Anton Av~in, g. Pirnovar - delovodja celotnega postopka, ga. Emilija
Kosi} Sokli~ in g. Uro{ Jerina

Novi~ka
Okrogla miza: Energetika in komuniciranje
V okviru programa Mednarodne
konference prakse odnosov z javnostmi Portoro` 2003 je v petek, 26.
septembra, potekala okrogla miza
pod naslovom: Energetika in komuniciranje. Na okrogli mizi, ki jo je
moderiral Peter Frankl, odgovorni
urednik ~asopisa Finance, so sodelovali: Vincenc Jan{a, mag. Vekoslav
Koro{ec (Eles), Bo`idar Novak
(SPEM), mag. Damir Pe{ut (Institut
Hrvoje Po`ar), Miodrag [ajatovi~
(Poslovni Tjednik), dr. @eljko Vrbanovi~ (Ina). Sogovornikom okrogle
mize je uspelo na zanimiv in
ob~asno celo zabaven na~in odgovoriti na izredno resna in pomembna
vpra{anja, povezana z nastajajo~im
energetskim trgom in komuniciranjem z javnostmi.
Violeta Irgl
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PRI[LI
V septembru so se v dru`bi zaposlili trije {tipendisti in dva elektromonterja.
IME IN PRIIMEK
MATIJA ADAMLJE
BLA@ ALBREHT
AN@E JERINA
BEN^INA PRIMO@
STRELEC GORAZD

VZROK PRENEHANJA
elektrotehnik pripravnik
elektrotehnik pripravnik
elektromonter pripravnik
elektromonter
elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Ljubljana mesto
DEE, DE Ljubljana okolica
DEE, DE Ljubljana okolica
IN@, Ljubljana mesto
IN@, Ljubljana mesto

VZROK PRENEHANJA
upokojitev
upokojitev

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Novo mesto
Kabinet

OD[LI
IME IN PRIIMEK
MATIJA URH
IRENA BEL[^AK

V septembru je umrl upokojenec Anton Kralji~.
Nevenka Ivan~i~

Osmrtnica
JO@ETU SLAKU V SLOVO (1943 – 2003)
V nedeljo, 19.
oktobra 2003,
smo se na pokopali{~u v Mirni pe~i mnogo{tevilno poslovili od na{ega
dolgoletnega sodelavca Jo`eta
Slaka. Minilo je
komaj leto dni,
ko smo se poslavljali ob njegovem odhodu v pokoj in takrat smo mu
za`eleli {e veliko zdravih in zadovoljnih let v
tretjem `ivljenjskem obdobju. Zato nas je vse
njegove nekdanje sodelavce {e toliko bolj presunila vest o njegovi prerani smrti.
V podjetje je Jo`e pri{el leta 1959 z odlo~itvijo, da se bo izu~il za poklic elektromonterja.
Obiskoval je Elektrogospodarsko {olo v Mariboru, po kon~anem {olanju pa se je redno
zaposlil v Elektru Novo mesto, na delovnem
mestu elektromonter.
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Jo`e je pri svojem delu pokazal veliko prizadevnosti in vestnosti in ker je imel smisel za
vodenje skupine, ga je organizacija napotila
na dodatno {olanje. Leta 1972 je uspe{no
kon~al {olanje za delovodjo, v naslednjem

letu pa mu je `e bilo zaupano vodenje gradbene skupine v Novem mestu. Na mestu delovodje je ostal vse do svoje upokojitve v mesecu septembru 2002. Jo`e Slak je s svojim delom pomagal pri distribuciji elektri~ne energije v najbolj oddaljene dele obmo~ja, ki ga
pokriva sedanja DE Novo mesto in s svojo
strokovnostjo je znal re{iti marsikatero te`ko
nalogo. Delo elektromonterja je bilo te`ko,
delo se je prete`no opravljalo na terenu, v
vseh vremenskih neprilikah. Svoje bogate
delovne izku{nje je znal prena{ati na svoje
sodelavce, ki so bili ob njegovem odhodu
sposobni nadaljevati zastavljeno delo.
Zaradi njegove zavzetosti pri delu si je pridobil naklonjenost in zaupanje tako pri sodelavcih kot tudi pri vodstvu podjetja, poleg rednih
del mu je bilo zaupano tudi opravljanje predstavni{kih funkcij v delavskem svetu in raznih
strokovnih komisijah.
Dragi Jo`e, priznamo, da te bomo pogre{ali.
Tvoja klena in pokon~na osebnost se je odlikovala po izrazitem ob~utku odgovornosti in v
njej se je za zunanjo zadr`anostjo skrivala
izjemna ~love{ka toplina.
Dru`ini izrekamo iskreno so`alje in tudi zahvalo, ki jo dolgujemo pokojnemu Jo`etu Slaku.
Sodelavci DE Novo mesto
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VABILO
Na pohod OD LITIJE DO ^ATE@A
Leta 1858 je Fran Levstik napisal potopis Od Litije do ^ate`a.
Po skoraj 150 letih bomo preverili, koliko njegovo opisovanje
{e “stoji” na trdnih tleh.
Odhod 8. novembra 2003 ob 7. uri s parkiri{~a Tivoli.
Prijave od 3. do 6. novembra 2003 na telefon {tevilka 01 519 80 36,
Zvonka Osredkar, vsak dan do 11. ure.
NA POHOD VABIMO TUDI VSE ZAPOSLENE Elektra Ljubljana d.d.
Do zasedbe avtobusa.

Tovari{tvo in solidarnost med
upokojenci-planinci {e `ivi
Pohoda na Bo~ se nas je udele`ilo kar veliko –
poln avtobus, nekaj planincev, ki so se `eleli
udele`iti pohoda, smo `al morali pustiti
doma, ker nismo Ribni~ani, da bi raz{irili
avtobus. Na{ prevoznik Jereb bi bil verjetno
v~asih kar vesel, ~e bi to znali. Med udele`enci pohoda so bili tudi taki, ki so nameravali goro “osvojiti” samo s pogledom od vz-

no`ja proti vrhu. Gora jih je premamila, dali
so se zapeljati – prigovarjanje ostalih pohodnikov jim je dalo krila in korak za korakom
proti vrhu – in Bo~ – 979 m visoka gora je bila
osvojena. Lahko si zamislite njihove sijo~e
obraze na vrhu gore, ko so ugotovili, da jim
je uspelo, kar niso pri~akovali. Toda, ~akal jih
je {e sestop z gore – te`ji del njihove avanture, ~esar se zaveda vsak izku{en
planinec. Sedaj se je izkazalo tovari{tvo in solidarnost na{ih izku{enih planincev. Odlo~ili so se po~akali, da pridejo vsi, ki so se odpravili proti vrhu, tudi na vrh. Ko je bil
zadnji pohodnik na vrhu, so se skupaj odpravili v dolino. Med sestopom so nesebi~no nudili pomo~
vsakemu, ki jo je potreboval. Pot
navzdol je bolj strma – in zdrs kar
pre`i na svojo prilo`nost. V dom
pod Bo~em so se vrnili vsi ZDRAVI
in SRE^NI, da je tudi njim uspelo
priti na vrh. Vsem po`rtvovalnim
planincem HVALA.
OSA
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Obiskali smo Roga{ko
steklarsko {olo in osvojili Bo~
Pripeljemo se v
Roga{ko Slatino,
ki je eno
najmlaj{ih
slovenskih mest
in eden
najstarej{ih
slovenskih
turisti~nih krajev.
Roga{ka Slatina
se uvr{~a med
znana
srednjeevropska
zdravili{~a.
Ob treh vrelcih
mineralne vode
s temperaturo
11°C, z razli~no
vsebnostjo
mineralov,
predvsem
magnezija, je
nastal zdravili{ki
kompleks
hotelov in
medicinskih
ustanov.
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Zopet je bil drugi torek v mesecu, ko se odpravimo dogodiv{~inam nasproti.
Tokrat nas je pot vodila proti [tajerski de`eli. Na{ cilj je bil Bo~, ki je skupaj z
voja{kim oddajnikom in razglednim stolpom z vseh strani markanten smerokaz v
{tajerski pokrajini in viden po velikem delu Slovenije.
Vo`nja je hitro minila, nekajkrat smo ustavili
na{im “{toparjem” in `e smo bili na Trojanah.
Kratek postanek za kavico in krof in `e hitimo
proti Roga{ki Slatini. Po avtocesti to ni te`ko.
@al nam je le, ker tako hitimo mimo zanimivih
krajev ob avtocesti in izgubljamo stik s pokrajino. Vendar, to je cena, ~e `eli{ v enem dnevu
priti z enega dela Slovenije na drugega, si
ogledati kak{no zanimivost in se {e povzpeti
na katero izmed gora.
V Dramljah zapustimo avtocesto in se skozi
Trnovec pri Dramljah pripeljemo v [entjur, kjer
je tovarna kovinskega pohi{tva. Iz [entjurja je
bila znana dru`ina skladateljev in zdravnikov
Ipavec – Benjamin, Gustav, Josip in Alojz.
Rojstna hi{a Gustava in Benjamina je zgrajena
v bidermajerskem slogu, obnovil jo je Ple~nik.
V hi{i je spominska zbirka Ipavcev. Na pokopali{~u v [entjurju je pokopan nadporo~nik
Franjo Malgaj, ki je v letih 1918-19 poveljeval
slovenskim borcem za severno mejo na Koro{kem. Peljemo skozi Grobelno – `elezni{ko
kri`i{~e za smeri Celje, Polj~ane, Rogatec in
naprej za Krapino. @e smo v [marjah pri Jel{ah,
ki je upravno sredi{~e s kmetijsko tradicijo –
[marski sir. Leta 1952 se je v [marjah pri
Jel{ah oglasila prva lokalna radijska postaja v
Sloveniji. Zapeljemo skozi Mestinje – rojstni
kraj Jakoba Sketa (1852–1912), pripovednika,
urednika in literarnega zgodovinarja, avtorja
Miklove Zale. V kraju imajo obrat lesne industrije in predelavo sadja. Pripeljemo se v Roga{ko Slatino, ki je eno najmlaj{ih slovenskih
mest in eden najstarej{ih slovenskih turisti~nih krajev. Roga{ka Slatina se uvr{~a med
znana srednjeevropska zdravili{~a. Ob treh
vrelcih mineralne vode s temperaturo 11°C, z
razli~no vsebnostjo mineralov, predvsem magnezija, je nastal zdravili{ki kompleks hotelov
in medicinskih ustanov.
Nas zanima Steklarska {ola, zato se odpeljemo
v nekaj km oddaljeno Tr`i{~e, kjer od leta 1924
deluje steklarna, od leta 1945 pa tudi Steklarska {ola. [ola ima lastne delavnice in tudi
trgovino, kjer te izdelke prodajajo. Pred {olo
nas `e ~aka vodi~, ki nas popelje skozi
steklarno, kjer si ogledamo postopek pihanja

Delavnica steklarske {ole v Roga{ki Slatini
stekla in na ta na~in nastajanje uporabnih in
okrasnih predmetov. Med ogledom se seznanimo s postopkom izdelovanja stekla. Izvemo,
da v roga{ki steklarni izdelujejo izdelke iz
gladkega in bru{enega svin~evega stekla visoke kakovosti, ki imajo tudi likovno vrednost.
Vse surovine za izdelavo steklene mase dobijo

Ob skulpturi za{~itene Velikono~nice
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kasti cesti se pripeljemo do planinskega doma
pod Bo~em. V domu nas ~aka prijazen oskrbnik
Sre~ko z malico. Ko se dobro podpremo in primerno opremimo (planinski ~evlji in palice),
vzamemo veselo pot pod noge in hajd proti
vrhu 979 m visokega Bo~a.

Pod razglednim stolpom
iz uvoza. Po ogledu steklarne in otovorjeni s
steklenimi izdelki iz njene trgovine se “vkrcamo” na avtobus in se skozi Polj~ane odpeljemo proti Bo~u. Polj~ane so naselje, ki le`i ob
vzno`ju Dravinjskih goric, v dolini reke Dravinje. V kraju je nekaj industrijskih obratov,
predvsem lesne industrije. Po kar precej ovin-

Skoraj vsi, ki smo se pripeljali do Doma pod
Bo~em, smo tudi osvojili njegov vrh. Pot je
bila za nekatere bolj, za druge manj naporna,
vendar uspelo je vsem. Na vrhu so bili vsi
veseli svoje zmage. Ker je na vrhu precej pihalo, so se na vrh razglednega stolpa povzpeli le
redki in tako u`ivali v razgledu po velikem
delu Slovenije. Kot smo postopoma prihajali
na vrh, tako smo tudi sestopali in ko smo bili
zopet vsi zbrani na dvori{~u pred planinskim
domom, smo se odpeljali v Lo~e, kjer nas je na
turisti~ni kmetiji Lopanj ~akalo okusno in obilno kosilo. Kmalu je pri{la ura, ko smo se
posloviti od prijaznih gostiteljev in se odpeljali proti Ljubljani. V veselem razpolo`enju
smo za seboj pu{~ali kilometer za kilometrom
in kmalu smo bili v Tivoliju. Poslovili smo se
in si za`eleli NASVIDENJE prihodnji~.

Skoraj vsi, ki
smo se pripeljali
do Doma pod
Bo~em, smo tudi
osvojili njegov
vrh. Pot je bila za
nekatere bolj, za
druge manj
naporna, vendar
uspelo je vsem.
Na vrhu so bili
vsi veseli svoje
zmage.

Zvonka Osredkar

Jubilanti
V mesecu OKTOBRU 2003 so praznovali na{i
upokojenci svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Ga{per HRIBAR
Matija URH

roj. 29. 10. 1943
roj. 31. 10. 1943

Ljubljana
Gradac

roj.
roj.
roj.
roj.
roj.

Ljubljana–^rnu~e
Vinica
Ljubljana
Metlika
Ljubljana

~lan DUEL

Ljubljana
Dom`ale

~lanica DUEL

70. ROJSTNI DAN
Franc VIDRIH
Jurij ROGINA
Franc MLINAR
Rudolf KO^EVAR
Bogo TROJAR

5. 10. 1933
10. 10. 1933
11. 10. 1933
21. 10. 1933
28. 10. 1933

80. ROJSTNI DAN
Marija ^UDA
Martin OREHEK

roj. 9. 10. 1923
roj. 20. 10. 1923

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja.
^estitka tudi v imenu uredni{tva!

Jo`ica Kra{ovec
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Nalo`ba v zdravje – najbolj{a
nalo`ba vase
Hrana sedanjosti
je namre~
v glavnem
premastna in
preslana,
obenem pa
“obogatena”
s {tevilnimi
konzervansi,
barvili,
oja~evalci okusa
oziroma aditivi
in emulgatorji.
Ne smemo
pozabiti niti na
{kodljive u~inke
intenzivno
pridelane hrane
v obliki ostankov
umetnih gnojil
in {kropiv, torej
pesticidov in
herbicidov.

^e nismo sposobni odpraviti svojih napak,
bodo pa napake odpravile nas!
Za ~as, v katerem `ivimo, je zna~ilno, da ni rev{~ine oziroma
pomanjkanja, da je znanost visoko razvita, temu primerno tudi medicina. Vse omenjeno naj bi bilo zagotovilo za kvalitetno `ivljenje. Vendar vse pogosteje ugotavljamo,
da ni ravno tako.
Poglejmo samo v zdravstvene domove in
bolni{nice – vse ve~ ljudi je, ki potrebujejo
pomo~, ~akalne vrste za obisk pri specialistu
so strahovito dolge, tako je tudi s ~asom, da
pridemo na vrsto za morebitni kirur{ki
poseg. Tudi farmacevtska industrija si mane
roke, saj od prodanih tiso~e ton zdravil kuje
mastne dobi~ke – na {kodo sodobnega ~loveka, seveda. Glede na to, kak{en je ta svet
danes in kam in kako hitro nas vodi tehnolo{ki napredek, se nam v prihodnje obeta
poleg vsega dobrega tudi marsikaj slabega. V
`elji proizvajalcev in predelovalcev za ~im
ve~jim dobi~kom oziroma kar najmanj{imi
stro{ki se tudi hrana, ki jo u`ivamo, najve~krat prideluje na intenzivni na~in. Vsi
vemo, da je danes hrane v izobilju in da
pomanjkanja oziroma rev{~ine vsaj v razvitem svetu skorajda ni. In vendar se ravno v
tem skriva past. Hrana sedanjosti je namre~ v
glavnem premastna in preslana, obenem pa
“obogatena” s {tevilnimi konzervansi, barvili,
oja~evalci okusa oziroma aditivi in emulga-

stalno prisoten stres, ki smo mu v ve~ji ali
manj{i meri izpostavljeni skoraj vsi ter vse
bolj onesna`eno okolje, v katerem `ivimo, se
res ne smemo ~uditi, zakaj je tako veliko
bolezni, predvsem tako imenovanih civilizacijskih, kot sta obolenje srca in o`ilja ali
pa rak, ~e omenim samo dve najpomembnej{i.

Vse pa ni tako ~rno, kot morebiti izgleda.
Dviguje se ekolo{ka zavest in pojavljajo se
pridelovalci biolo{ko neopore~ne hrane.
Vendar je posluh dr`av za pomo~ tej veji
zaenkrat {e premajhen, pa tudi kupna mo~
prebivalstva, ki bi sicer kupovalo bolj zdravo, vendar zaradi na~ina pridelave dra`jo
hrano, je prenizka. Svoje dodajo potem {e
{tevilni lobiji velikih proizvajalcev in predelovalcev industrijsko pridelane hrane z agresivno reklamo (ki je sicer “svinjsko” draga,
vendar jo tako ali tako pla~a kupec!) in situacija je tak{na, kot je.
Zato je nujno, da storimo nekaj sami zase,
bolje povedano, za svoje zdravje. Seveda je
potrebno imeti nekaj znanja o tem, kaj je za
~lovekov organizem {kodljivo in kako se
lahko {kodljivim dejavnikom izognemo.

torji. Ne smemo pozabiti niti na {kodljive
u~inke intenzivno pridelane hrane v obliki
ostankov umetnih gnojil in {kropiv, torej
pesticidov in herbicidov. ^e upo{tevamo {e
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prebral tudi sam in dobil sem ob~utek, da so
prosti radikali predstavljeni pogosto dokaj
negativno, rahlo sovra`no, kot nekak{en
“nebodigatreba”. In vendar prosti radikali
niso nikakr{en Bav-Bav. Celo nasprotno,
nujni so pri nekaterih telesnih funkcijah, na
primer izgorevanju hrane v celicah oziroma
presnovnih procesih. Pomembno vlogo igrajo
tudi pri obrambi organizma pred {kodljivimi
mikroorganizmi. V ~em pa je potem problem? Te`ave nastanejo, ko pride do prese`ka,
torej ko se njihovo {tevilo tako mo~no pove~a, da jih obstoje~a koli~ina antioksidantov
v organizmu ne more ve~ nevtralizirati.

(manjkajo~i elektron) prosti radikal te`i k
stabilnosti – tako, da “vzame” elektron stabilni kemi~ni spojini. Sedaj postane nestabilna
le-ta, ~emur pravimo, da oksidira. Najve~krat
so “tar~e” prostih radikalov `ile, holesterol in
tudi DNK (genetski material). Oksidacija celic
(po{kodba celi~ne ovojnice) je seveda prvi
pogoj za nastanek bolezni in za staranje
organizma. Za proste radikale oziroma njihovo nevtralizacijo v organizmu poskrbijo
antioksidanti, ki so pravzaprav edina za{~ita
pred njimi. Antioksidanti so snovi, ki “podarijo” prostim radikalom manjkajo~i elektron in
jih na ta na~in naredijo stabilne – znova se
spremenijo v normalno molekulo kisika.
Tako za{~itijo `ivljenjsko pomembne strukture v telesu. Dnevno potrebno koli~ino
antioksidantov naj bi telo izdelalo samo, to
so tako imenovani notranji antioksidanti, ki
jih sintetizirajo na{e celice. Ker pa je sodoben ~lovek izpostavljen {tevilnim dejavnikom, ki izjemno pove~ujejo koli~ino pro-

Za ustrezno
za{~ito
poskrbimo
u~inkovito le, ~e
smo seznanjeni,
kateri so
dejavniki, ki
pove~ujejo
kopi~enje
prostih
radikalov, saj se
jim le na ta
na~in lahko
uspe{no
izognemo.

Za bolj{e razumevanje je morda potrebno
opisati kar kemi~ni proces nastajanja prostih
radikalov. V razli~ni literaturi najdemo dokaj
zapleten opis tega procesa, zato sem se odlo~il za enega, ki je kar najbolj poenostavljen.
Prosti radikali so ioni, atomi, molekule ali
deli molekul kisika v na{em organizmu. Nastajajo, kot smo `e omenili, med presnovnimi procesi kot stranski produkt. Ob tem pride do reakcije med molekulo in kisikom in
molekula pri tem izgubi en svoj elektron (od
osmih). V skladu z zakoni kemije molekula
stremi za tem, da posku{a pridobiti nazaj
izgubljeni elektron. Seveda pa molekule ne
izbirajo in ta elektron vzamejo tam, kjer je
pa~ najbolj “pri roki”. Natan~neje povedano,
vzamejo ga lahko v katerikoli celi~ni strukturi. Kajti kot nestabilna kemi~na spojina

stih radikalov, telo ni ve~ sposobno sintetizirati dovolj antioksidantov in jih moramo
zaradi tega v telo vnesti z za{~itnimi snovmi;
torej s hrano, bogato z vitamini, minerali,
naravnimi rastlinskimi barvili kot so na primer klorofil, bioflavonoidi ...
Za ustrezno za{~ito poskrbimo u~inkovito le,
~e smo seznanjeni, kateri so dejavniki, ki
pove~ujejo kopi~enje prostih radikalov, saj
se jim le na ta na~in lahko uspe{no izognemo. Na prvem mestu bi omenil stres, ki je
skoraj stalno prisoten v `ivljenju sodobnega
~loveka. Na{e okolje je vse bolj onesna`eno. Ljudje si ne vzamemo
dovolj ~asa za po~itek in sprostitev,
poleg tega se pove~ini nepravilno
prehranjujemo. Tudi u`ivanje {kodljivih substanc kot so nikotin, alkohol, kava, ali ostale opojne snovi so
dobro goji{~e za razvoj prostih radikalov. Njihovo tvorbo pa izzovemo tudi
ob zdravljenjih z mo~nimi zdravili, na
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Res je, da se
nekaterim
{kodljivim zgoraj
opisanim
vplivom lahko
izognemo ali pa
jih vsaj
zmanj{amo,
vedno pa to ni
mogo~e. Takrat
je smiselno
u`ivati hrano,
bogato z
antioksidanti.
Vendar pa tudi
hrana ni ve~
tak{na, kot je
bila neko~.
Zaradi {kodljivih
vplivov okolja, ki
je vse bolj
onesna`eno, je
v hrani danes
do 30 % manj
za{~itnih snovi,
kot jih je bilo
pred desetletji.

primer antibiotiki. Potem so tu {e razna sevanja, ki smo jim dnevno izpostavljeni, pa pretirano son~enje, preveliki napori pri delu, vrhunski {port ...
Res je, da se nekaterim {kodljivim zgoraj opisanim vplivom lahko izognemo ali pa jih vsaj
zmanj{amo, vedno pa to ni mogo~e. Takrat je
smiselno u`ivati hrano, bogato z antioksidanti. Vendar pa tudi hrana ni ve~ tak{na, kot
je bila neko~. Zaradi {kodljivih vplivov okolja, ki je vse bolj onesna`eno, je v hrani danes
do 30 % manj za{~itnih snovi, kot jih je bilo
pred desetletji. ^e navedemo za primer mineral Selen, ki je eden najpomembnej{ih mineralov-antioksidantov; v~asih ga je bilo do-

volj v ~ebuli, paradi`niku, brokoliju
in p{eni~nih otrobih, danes pa ga zaradi onesna`ene povrhnjice skorajda ni ve~.
Podatek velja za Evropo, zelo verjetno pa ni
dosti bolje tudi drugje v svetu. Odli~ni
antioksidanti so {e vitamin C, mineral cink,
betakaroten, vitamin E ... Rastlinska hranila
so pravi “rudniki” antioksidantov, to pa je
tudi eden glavnih argumentov, ki govorijo v
prid vegetarijanstva.
V zadnjih letih se na podro~ju zdrave prehrane sre~ujemo s pojmom suplementacije –
dopolnitev prehrane z dodatki. Na sre~o je
danes na tr`i{~u mo`no dobiti kvalitetne in
34

biolo{ko neopore~ne dodatke k prehrani
prete`no v obliki vitaminov in mineralov ter
{e nekaterih drugih antioksidantov. Pomembno je, da so ti dodatki resni~no naravnega
izvora, kajti sinteti~ni preparati, ki so privla~ni zaradi svoje cene, so neprimerno manj
u~inkoviti zaradi slab{e absorpcije. Ob njihovem u`ivanju se lahko pojavljajo tudi
odpadni produkti, ki se pri dolgotrajnem
u`ivanju lahko manifestirajo kot te`ave v
obliki ledvi~nih kamnov. Opisati razliko med
sinteti~nimi in naravnimi vitamini ter minerali je obse`no delo, ki zahteva poseben
prispevek in o tem morda kdaj drugi~.
Dober tek!
Toni [TIMEC
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Jerebika (Sorbus aucuparia L.)
Prvi~ sem to rastlino preu~eval prav na Pohorju, v son~nem jutru po bu~nem
no~nem bobnanju sem se sprehodil po bli`njem smrekovem gozdu. Rob prijetno
di{e~ega gozda je ponujal obilico raznovrstnih grmov, med katerimi je bil en tudi
sivkastega lubja s svetlimi drobnimi pikami, pernato olistan in `e takrat obte`en z
zelenimi plodovi.
Prvi~ sem to rastlino preu~eval prav na Pohorju, v son~nem jutru po bu~nem no~nem
bobnanju sem se sprehodil po bli`njem
smrekovem gozdu. Rob prijetno di{e~ega
gozda je ponujal obilico raznovrstnih grmov,
med katerimi je bil en tudi sivkastega lubja s
svetlimi drobnimi pikami, pernato olistan in
`e takrat obte`en z zelenimi plodovi.
Njegovo svojevrstveno pik~asto obarvano
lubje pa ni bilo ni~ drugega kot dihalni sistem te rastline, ki jo sicer uvr{~amo v
dru`ino ro`nic (lat. Rosacee). Sve`ih jerebikinih plodov v ve~jih koli~inah ni priporo~ljivo u`ivati, zaradi parasorbinske
kisline bi nas lahko kaj kmalu pri~el boleti
`elodec. Vendar se s su{enjem in kuhanjem
ta kislina v glavnem razkroji in plodovi nam
ponudijo pravo zakladnico naravnega vitamina C in provitamina A, ki sta nepogre{ljiva
prav v hladnej{em delu leta.
Kemijska sestava
Plodovi vsebujejo 6 odstotkov sladkorjev
(fruktoza, glukoza, sorboza in saharoza),
odstotek du{i~nih snovi, 2 odstotka kislin
(jabol~na, sorbinska, citronska, vinska in
parasorbinska), sorbitol, ~reslovine, malo
eteri~nega olja, 100 mg odstotkov vitamina C
in 20 mg odstotkov provitamina A.
Uporaba
Jerebika je pomembno zdravilo Bachovih
cvetli~nih esenc in se uporablja za priklop
osebe k `ivljenjski energiji. Izvore jerebikine
mo~i, ki vzorce zamer in neprebolela ~ustvena stanja stali, je mogo~e iskati v irski legendi, kjer ~arobno jerebikino drevo pozdravi

vsako rano. Po drugi legendi pa naj bi
eden izmed njihovih junakov prinesel droben rde~
plod iz daljne de`ele na Irski otok
in ga posadil. Zrasla je rastlina, ki je
tistim z odprtim
srcem pri{epnila
marsikatero skrivnost. To, da jim je
pove~ala sposobnosti jasnovidnosti, kot tudi povezavo s prvinsko `ivljenjsko
energijo, so poznali `e druidi ter iz lesa izdelovali amulete za varstvo pred vsem slabim
in kot pomo~ pri pomembnih odlo~itvah.
Sadili so jo okoli sveti{~ in tako blagodejni
u~inek prenesli na celotno pokrajino. Kljub
temu, da je ~as prinesel novo vero, je {e
vedno ostala stara navada sajenja ne`no pernato odetih dreves ob cerkvah na Irskem in v
Welsu.

Jerebika je
pomembno
zdravilo
Bachovih
cvetli~nih esenc
in se uporablja
za priklop osebe
k `ivljenjski
energiji. Izvore
jerebikine mo~i,
ki vzorce zamer
in neprebolela
~ustvena stanja
stali, je mogo~e
iskati v irski
legendi, kjer
~arobno
jerebikino drevo
pozdravi vsako
rano.

Pri nas jo lahko vidimo v parkih, kjer je pomembna okrasna rastlina. Tiste ob gozdnih
robovih nam jeseni ponujajo rde~kaste
plodove (Fructus Sorborum), sicer priljubljeno pti~jo hrano. Te si lahko tudi sami naberemo in iz njih pripravimo trpko kisel sok,
okusno marmelado, jih posu{imo in jih
shranimo v steklene posode, ali pa jih zamrznemo in odtajane uporabljamo za pripravo
sokov in kompotov. Poleg tega lahko meseca
maja naberemo tudi cvetove (Flores Sorborum) in jih posu{imo.
Na~ini uporabe :
• Lena prebava in z njo povezano slabo
iztrebljanje, pomanjkanje C vitamina:
pojemo ~ajno `lico poparjenih plodov ali
pa popijemo skodelico sve`ega soka na
dan.
• Vneto grlo, hripavost, pove~ane bezgavke: grgramo sve`i sok.
• Bole~e pri uriniranju: Pijemo mo~an ~aj,
ki ga pripravimo iz ~ajne `li~ke plodov na
skodelico vode in vremo 5 minut.
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Sok
Pol kilograma sve`ih ali odmrznjenih plodov,
prelitih s pol litra vode, segrejemo do vretja.
Nato nekoliko po~akamo, da se ohladi, precedimo in jagode pretla~imo skozi sito ter
ka{o dodamo soku. Tako dobimo okusen
napitek, ki ga lahko sladimo tudi z medom.
Me{amo ga lahko tudi sadnimi sokovi ali
zeli{~nimi ~aji.

Utrujenost,
iz~rpanost:
Pripravimo si
prevretek iz
~ajne `li~ke
posu{enih
cvetov na
skodelico vode.

NASVET: Nose~nicam, mladim mamicam ter
otrokom se zaradi mo`nih prebavnih te`av
odsvetuje uporaba sve`ih plodov in sokov.
Jan Kozamernik, dipl. ing. agr. in hort.
VIRI:
Willfort, R., 1988: Zdravilne rastline in njih uporaba.
Obzorja, Maribor, s. 127–129.
www.botanical.com/botanical/mgmh/a/ashmo076.html
www.herbs2000.com/herbs/herbs_mountain_ash.htm
www.the-tree.org.uk/BritishTrees/rowan.htm

• Pomanjkanje C vitamina, oslabljen
imunski sistem: Zvrhano ~ajno `li~ko
namakamo 10 ur v skodelici mrzle vode,
odlijemo in sladimo z medom.
• Utrujenost, iz~rpanost: Pripravimo si
prevretek iz ~ajne `li~ke posu{enih cvetov
na skodelico vode.
• Te`ave z drisko: Plodove skuhamo in jih
pretla~imo v ka{o
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Stori, ~im ve~ more{
^lovek je nespameten, zme{an, vase zagledan:
ni~ zato, imej ga rad.
Ko dela{ dobro, bodo rekli, da to po~ne{ s
sebi~nimi nameni in zaradi koristi:
ni~ zato, delaj dobro.
Ko uresni~uje{ svoje na~rte, bo{ naletel na
ljudi, ki te bodo pri tem ovirali:
ni~ zato, uresni~i jih.
Dobro, ki ga stori{ bo morda jutri pozabljeno:
ni~ zato, stori dobro.
To, kar si zgradil, bo morda poru{eno:
ni~ zato, gradi.
Zaradi po{tenosti in iskrenosti si ranljiv:
ni~ zato, bodi po{ten in iskren.
Ljudje, ki si jim pomagal, ti morda ne bodo
hvale`ni:
ni~ zato, pomagaj jim.
Za ljudi naredi{, ~imve~ more{, pa te zasujejo
s kamenjem:
ni~ zato, stori ~imve~ more{.
Mati Terezija
Vir: Internet

Gosja pamet
Ko boste gledali gosi, kako letijo, razvr{~ene v
obliki ~rke “V”, se boste morda vpra{ali, ali je
kak{na znanost `e odkrila, zakaj letijo tako.
Vsaka ptica ustvarja z majhnimi krili vzgon za
tisto, ki leti tik za njo. Z letenjem v obliki ~rke
“V” zmore jata leteti vsaj za 71 odstotkov dlje
kot bi posamezna ptica, ~e bi letela sama.
Ljudje, ki imajo isto usmeritev in ob~utek
skupnosti, lahko pridejo do svojega cilja hitreje in la`je, ker potujejo s pomo~jo potisne sile
drugega.
Kadar kaka gos zavije iz razvrstitve, takoj
za~uti zra~ni upor in odpor do samostojnega
leta ter se hitro vrne v jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice pred seboj.
^e bi imeli ljudje vsaj toliko pameti kot gosi,
bi ostali skupaj z ljudmi, ki gredo v isto smer
kot oni.
Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj in vodstvo prevzame druga gos.

Pri zahtevnih delih se je pametno menjavati, to
velja tako za gosi, ki letijo na jug, kot za ljudi.
Gosi gagajo, da spodbujajo sprednje, da ohranjajo hitrost.
Kak{na sporo~ila pa dajemo mi, kadar trobimo
komu od zadaj?
Kon~no – in to je zelo pomembno – kadar
kak{na gos zboli ali jo zadene {ibra in pade iz
razvrstitve, poletita za njo {e dve drugi gosi in
pristaneta z njo, da ji zagotovita pomo~ in
za{~ito. Z onemoglo gosjo ostaneta, dokler ni
spet sposobna leteti ali dokler ne pogine. [ele
potem se odpravita sami ali pa s kak{no drugo
jato, da dohitita preostale.
^e bi imeli gosjo pamet, bi prav tako ostali
drug ob drugem.
Vir: Internet

Misel

Pri{li smo s solzami in od{li bomo s solzami. Vse, kar smo vmes nagrabili, je na{
~love{ki napuh. Ostanejo pa dejanja, ki so za vedno zapisana.
(Neznani avtor)
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Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenko septembrske {tevilke Julijano Zajec, ki
bo prejela prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton
[timec, napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no 17. novembra 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
upokojenci Elektra Ljubljana d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1900 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
Janez `eli zaposliti svojega sina, pa pokli~e starega prijatelja, visokega dr`avnega uradnika:
– “Janez, pa sploh ni problema. Zaposlil ga bom v dr`avni upravi.
Pla~e bo imel okrog 1.000.000 SIT, pa ni~ ne bo rabil delat! “
– “Pa ve{, jaz bi rad, da on nekaj dela. Nekaj bolj skromnega.”
– “Pa dobro, ga bom pa zaposlil kot direktorja v eni vredi firmi. Pla~e bo imel okrog 750.000 SIT
in nekaj malega bo moral tu in tam naredit.”
– “Samo jaz bi rad, da vseeno malo ve~ dela. Da se nekaj nau~i.”
– “Pa dobro. Potem pa bo {ef oddelka v tem podjetju. Imel bo okrog 350.000 SIT pla~e
in dosti bo moral delat.”
– “Samo jaz bi rad da dobi nekaj bolj skromnega, da bo znal cenit.”
– “Pa dobro. Povej kolko ho~e{, da zaslu`i.”
– “Pa, tam okrog 150.000 SIT za za~etek.”
– “ E, dragi moj prijatelj. To pa ne gre. Za tako pla~o pa mora imet fakulteto!”
Natakar Miro v dru`bi delovnih kolegov pripoveduje svoj do`ivljaj:
“Nekega dne sem v restavraciji naro~il kosilo. Dolgo sem moral ~akati in ko se je natakar vrnil,
sem opazil, da zelo te`ko hodi. Vpra{al sem ga, ~e ima i{ias. In kaj mi je odgovoril?”
“Trenutek, prosim,” je rekel, “grem vpra{at v kuhinjo.”
Dru`ba se je pri~ela krohotati, eden med njimi pa je rekel:
“Miro, meni se kaj takega `e ne bi zgodilo.”
“Zakaj pa ne?”
“@e prej bi pogledal na jedilni list, ali ga imamo, in me vpra{anje ne bi zalotilo nepripravljenega.”
Pelje Vergil Danteja skozi pekel:
Spu{~ata se navzdol in prideta do privezanih du{, nabodenih na kole.
Dante: Kaj so le storili, da tako trpijo?
Vergil: To so morilci in posiljevalci, nabodeni tako pla~ujejo za svoje grehe.
...gresta dalje v naslednji krog in prideta do ubogih, privezanih na kamne,
kjer jim vrane kljuvajo jetra.
Dante: Kaj pa tile?
Vergil: Tile so izdali Bo`jo skrivnost.
..v naslednjem krogu naletita na jezero polno gnoja, v katerem plavajo neprivezane du{e.
Dante: Olala, tile pa niso niti privezani, niti ograjeni. Zakaj pa te du{e ne pobegnejo?
Vergil: To pa so Slovenci. Vsaki~, ko kateri `eli priplezati iz gnoja, ga drugi nazaj potegnejo!
Pride ^rnogorec na policijsko postajo z blazino v roki.
“Izvolite gospod” pravi de`urni policist.
“Sli{im, da boste postavili le`e~e policaje na cesti, pa sem pri{el vpra{at za slu`bo!”
Kako ^rnogorec osvaja dekle?
– “Bi rada ro`e?”
– “Bi.”
– “Potem pa pojdi in si jih naberi”!
Se pelje ^rnogorec na avtobusu, ki ustavi na postaji.
[ofer: “Pomaknite se proti zadnjim vratom!”
Vsi se pomikajo, samo ^rnogorec stoji.
[ofer {e enkrat: “Pomaknite se {e malo, zadaj je prostor!”
^rnogorec zopet ni~.
[ofer: “[e malo se pomaknite!”
^rnogorec: “Poslu{aj, jaz sem pla~al vo`njo, ne pa da hodim pe{!”
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