november 2003

Beseda urednice
Dober tok.

Povezovanje, zdru`evanje, izlo~anje
Vesela sem, da
se je uprava
podjetja tudi
z uvodnikom na
sosednji strani
obvezala k
rednemu
obve{~anju
zaposlenih
o vseh
pomembnih
aktivnostih, ki
bodo
zaznamovale
poslovanje
podjetja
v prihodnje.

Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci!
@e dolgo napovedovana reorganizacija slovenske distribucije trka tudi na vrata Elektra
Ljubljana. Dogajanja, ki bodo sledila, bodo zagotovo do neke mere prelomna. In prav
prelomni dogodki v poslovanju podjetja so tisti, ki pomenijo velik komunikacijski
izziv upravi in poslovodstvu podjetja. Pomanjkanje informacij, ob negotovosti in
strahu ter seveda manj uspe{nem in u~inkovitem delu, zaposleni namre~ nadome{~amo z “informacijami hodnika” ali preprosteje re~eno z govoricami.
In prav tu je prilo`nost in izziv. Interno glasilo podjetja je eno izmed pomembnih komunikacijskih orodij, ki lahko pomaga uresni~iti
`e omenjeni komunikacijski izziv: informirani zaposleni podjetja, ki s svojim znanjem in delom aktivno sodelujejo pri preobrazbi podjetja. Prav v tem je tudi temeljni
namen, smisel, cilj in seveda poslanstvo
internega glasila.
Vesela sem, da se je uprava podjetja tudi z
uvodnikom na sosednji strani obvezala k rednemu obve{~anju zaposlenih o vseh pomembnih aktivnostih, ki bodo zaznamovale poslovanje podjetja v prihodnje. Ob tem je izredno
dragoceno sodelovanje Sveta delavcev Elektra
Ljubljana, sindikata in seveda vsakega izmed
nas.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

In kaj prina{a tokratna vsebina? Naj nanizam
le nekaj tem. V `e omenjenem uvodniku uprave so povzete dosedanje aktivnosti podjetja v
okviru prestrukturiranja slovenske distribucije. Prispevek predsednika Sveta delavcev
Elektra Ljubljana prina{a razmi{ljanje o opravljenem delu v iztekajo~em letu.
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Poleg Sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in
Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, za
katerega se pripravlja dokumentacija, organizacija in pridobitev certifikata predvidoma v
aprilu 2004, je tokrat predstavljena tudi vizija
vklju~itve oziroma integracija Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 v
oba `e predhodno certificirana sistema.
Kraj{e poro~ilo dispe~erske slu`be podjetja
opisuje dogajanja na omre`ju v ~asu od 23. do
26. oktobra, ko je zaradi velike koli~ine snega
pri{lo do motenj in okvar. V branje
priporo~am tudi ~lanek o SN kabelskem vodu
iz davnega leta 1934, ki je na obmo~ju,
DE Ljubljana mesto, obratoval do leto{njega

novembra. V rubriki Spoznajmo se predstavljamo Vesno Oman Rode, novo sodelavko
v slu`bi varnosti in zdravja pri delu. Sodelovanje zaposlenih podjetja s strokovnimi
prispevki na mednarodnih konferencah
pomembno prispeva tudi k promociji podjetja. Ve~ lahko preberete v prispevku Konferenca Metering Europe 2003 v Parizu.
Toliko o tokratni vsebini. Vabim vas k branju
in sodelovanju pri pripravi zadnje leto{nje
{tevilke, ki bo zaradi praznikov iz{la nekoliko
prej.
Dober tok!
Mag. Violeta Irgl,
urednica

VABILO K SODELOVANJU
»Maskota« glasila i{~e ime
Vabim vas, da do srede, 10. decembra, na
naslov uredni{tva (po{ta, el. naslov, faks)
po{ljete va{e predloge za ime »maskote«
internega glasila (trenutno ga kli~emo
Sre~ko), ki nas vodi skozi vsebino glasila
in se v tej {tevilki pojavlja `e na sami
naslovnici. (Ne pozabite povpra{ati va{ih
otrok in vnukov, ki so
pogosto polni razli~nih
idej). Prav vsi predlogi so dobrodo{li.
Najbolj{i pa bo
izbran in nagrajen s prakti~no nagrado.
Urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec decembra,
po{ljite do 10. decembra 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.
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Uvodnik
Dober tok.

Prestrukturiranje slovenske
distribucije
Spo{tovane sodelavke in sodelavci!
Trenutno najpomembnej{a in najbolj zahtevna naloga Elektra Ljubljana d.d. je
aktivno in uspe{no sodelovanje pri projektu prestrukturiranja slovenske elektrodistribucije. To nalogo nam nalaga direktiva 2003/54/EC, ki jo je Evropski parlament sprejel junija letos.
Omenjena direktiva na podro~ju oskrbe z
elektri~no energijo najpozneje do julija 2007
zahteva pravno in funkcionalno lo~itev dejavnosti upravljanja distribucijskega omre`ja
od tr`nih dejavnosti. To pomeni, da mora biti
trgovanje z elektri~no energijo lo~eno od
izvajanja gospodarskih javnih slu`b na podro~ju distribucije elektri~ne energije. Tako je
Vlada RS konec septembra sprejela uredbo o
spremembi in dopolnitvah uredbe o na~inu
izvajanja gospodarskih javnih slu`b s
podro~ja distribucije elektri~ne energije. Po
tej uredbi pravna oseba, ki opravlja dejavnost
gospodarskih javnih slu`b upravljanja in distribucije elektri~ne energije, ne sme opravljati dejavnosti trgovanja z elektri~no energijo, najmanj za upravi~ene odjemalce. Zato
morajo za dejavnost trgovanja elektrodistribucijska podjetja ustanoviti pravno osebo. Pri
tem naj bi bil upo{tevan sklep vlade RS iz leta
2001 o koncentraciji kapitala in poslovnih
funkcij.

Seveda bo Elektro Ljubljana d.d. pred kakr{nimkoli podpisom dogovora o ustanovitvi
skupnega h~erinskega podjetja izdelal natan~en elaborat o ekonomski upravi~enosti ustanovitve le-tega oziroma o za nas najbolj ugodni re{itvi. Pri morebitni ustanovitvi skupnega
h~erinskega podjetja bo na{e glavno pogajalsko izhodi{~e velikost trga, ki ga Elektro
Ljubljana d.d. `e pokriva in je najve~je v Sloveniji.

Vsekakor vas bomo o dogajanju v zvezi s prestrukturiranjem slovenske elektrodistribucije
obve{~ali tudi na straneh Elektro novic.
Uprava podjetja se namre~ zaveda, da so pred
nami pomembne odlo~itve, ki bodo zahtevale
podporo vsake posameznice in posameznika,
zaposlenega v na{em podjetju. Le s skupnimi
mo~mi bomo namre~ uspeli ohraniti in {e
pove~evati na{o u~inkovitost ter si tako priboriti pomembno mesto tako na doma~em kot
na evropskem trgu.
Uprava Elektra Ljubljana d.d.

Ludvig Soto{ek

Vincenc Jan{a

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

Takoj po sprejetju omenjene uredbe smo se
elektrodistribucijska podjetja za~ela dogovarjati za ustanovitev skupnega h~erinskega
podjetja oziroma za skupen nastop na trgu.
S tem `elimo zmanj{ati ranljivost malega trga
in s tem rizik poslovanja, ohraniti in pove~ati
na{o skupno konkuren~nost v primerjavi z
ostalimi trgovci elektri~ne energije in nenazadnje, izbolj{ati poslovni rezultat. Elektro
Ljubljana je skupaj z ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji Uradu za varstvo konkurence `e priglasil koncentracijo trgovanja z elektri~no energijo. Odlo~itev pri~akujemo v za~etku naslednjega leta.

Druga pomembna naloga, ki nam jo nalaga `e
omenjena direktiva, pa je ustanovitev
enovitega podjetja za dejavnost upravljanja
distribucijskega omre`ja. Vlada RS je s sklepom 23. 10. 2003 slovenskim distributerjem
nalo`ila, da to opravijo najkasneje do januarja 2005. Elektro Ljubljana d.d. je skupaj z
ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji
naro~il izdelavo projekta organizacijske in
ekonomske upravi~enosti.

Seveda bo
Elektro Ljubljana
d.d. pred
kakr{nimkoli
podpisom
dogovora o
ustanovitvi
skupnega
h~erinskega
podjetja izdelal
natan~en
elaborat
o ekonomski
upravi~enosti
ustanovitve
le-tega oziroma
o za nas najbolj
ugodni re{itvi.
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Sistem vodenja kakovosti
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OHSAS 18001 - Sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu
Pomembno je,
da Sistem
vodenja varnosti
in zdravja pri
delu tudi
podpira
specifi~ne cilje
na{e dru`be,
namesto da
vsiljuje strog
re`im tehni~nih
zahtev.
Najpomembnej{
a prednost tega
pristopa je, da
bo dru`ba
razvila
fleksibilno
izvajanje
strategije te
dejavnosti in bo
dosegla cilje
v obmo~ju
okoli{~in
delovnih
operacij
v dru`bi.

(Occupational Health and Safety
Assessment Series)
Poleg Sistema vodenja kakovosti ISO 9001 (za katerega je na{a dru`ba pridobila certifikat decembra 1999) in Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 (za katerega se
pripravlja dokumentacija, organizacija in pridobitev certifikata v aprilu 2004) je
vedno bolj prisotna tudi vizija vklju~itve oz. integracija Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001 v oba `e predhodno certificirana sistema (mo`nost pridobitve certifikata do konca leta 2004).
zdravja pri delu, ki pa je le del standarda
OHSAS 18001.

Mag. Janez Hostnik
Vsi trije navedeni sistemi tvorijo integrirano
celoto in so osnova za vstop na pot pridobivanja nagrade poslovne odli~nosti doma v
Republiki Sloveniji in v Evropski uniji.
Tradicionalno razmi{ljanje o varstvu pri delu
postopoma odstopa mesto novim pristopom,
ki naj bi ustvarili nov tip strokovnih opravil,
ki bodo temeljila na sistemu vodenja varstva
pri delu, zdravstvenega varstva in delovnega
okolja kot splo{nega vidika upravljanja na{e
dru`be in vklju~evanja v Sistem vodenja
kakovosti, za katerega je odgovorno najvi{je
vodstvo dru`be. V na{i
dru`bi smo si v letu 2002
`e pridobili oceno tveganja na
osnovi Zakona o varnosti in
zdravju pri delu, kar obravnava OP 06 Organizacijski predpis
za izvajanje ukrepov varnosti in
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Pomembno je, da Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu tudi podpira specifi~ne cilje
na{e dru`be, namesto da vsiljuje strog re`im
tehni~nih zahtev. Najpomembnej{a prednost
tega pristopa je, da bo dru`ba razvila fleksibilno izvajanje strategije te dejavnosti in bo
dosegla cilje v obmo~ju okoli{~in delovnih
operacij v dru`bi. U~inkovito izvajanje
Sistema varnosti in zdravja pri delu je mo`no
dose~i na osnovi zastavljenih ciljev, njih nenehnega pregledovanja in izbolj{evanja.
Popoln Sistem vodenja varnosti in zdravja pri
delu nam preskrbi strukturni proces, da
zmanj{amo na najni`jo mo`no stopnjo tiste
po{kodbe in bolezni, povezane z delom, kjer
je mo`na preventiva. Na ta na~in zni`amo
neposredne in posredne stro{ke, povezane z
zni`anjem produktivnosti v dru`bi. Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu je tesno
povezan s cilji politike v dru`bi in je izredno
pomemben zaradi narave dela, ki se vr{i v
distribuciji elektri~ne energije in njenih storitvah.
^e je tveganje glede varnosti in zdravja pri
delu predhodno ugotovljeno, potem tak Sistem vodenja varovanja varnosti in zdravja pri
delu spodbudi na~rtovalce in nadzornike sistema, da se odlo~ijo za dolo~ene ukrepe in
spremembo zastavljenih ciljev. To naj bi bilo
v pomo~ najvi{jemu vodstvu dru`be pri
prizadevanju za varne delovne razmere.
Ponovimo {e nekaj splo{nih na~el o Sistemu
vodenja kakovosti kot povezovalcu vseh
ostalih sistemov. Vodenje je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje vseh
aktivnosti v dru`bi oz. vseh nalog, ki jih zaposleni opravljajo. Cilji dru`be dajejo pobude
in vodila za te naloge in aktivnosti. Vodenje je
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Sistem vodenja kakovosti
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• Planiranje (ocena tveganja, priprava in
druge zahteve)
• Izvajanje in delovanje (struktura in odgovornosti, usposabljanje, komunikacija, operativna kontrola, pripravljenost za primer
nesre~e in odziv)
• Kontrola (spremljanje in merjenje, korektivni ukrepi)
• Periodi~ni pregled statusa.

Nenehno
izbolj{evanje
Periodi~ni
pregled statuta
Kontrola

Status
Politika
Organiziranje
Planiranje
Izvajanje in
delovanje

v bistvu usklajevanje nalog znotraj organizacijskih enot za doseganje postavljenih ciljev. Vodenje je tudi ustvarjalno re{evanje
problemov, ki se nana{ajo na na~rtovanje,
organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpolo`ljivih virov z namenom doseganja ciljev,
poslanstva in vizije razvoja dru`be skozi
strategijo in politiko v dru`bi.
Uspe{no vodenje varnosti in zdravja pri delu
pomeni ni~ nesre~ na delovnem mestu.
Dru`ba mora poudariti in vzpostaviti pomemben vidik doseganja standardov vodenja
varnosti in zdravja pri delu, vsaj takega, ~e ne
ve~jega, kot ga je vzpostavila pri drugih
klju~nih procesih svoje poslovne dejavnosti
distribucije elektri~ne energije in storitev.
Zato je potreben strukturni pristop za ugotovitev nevarnosti in ovrednotenja ter
obvladovanja tveganj, ki so povezane z
nevarnim delom. Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001 temelji na
splo{nih na~elih dobrega vodenja in je njegov
namen, da z navedenimi elementi omogo~i
integracijo varnosti in zdravja pri delu v okvir
celovitega sistema vodenja.

Shema: Elementi uspe{nega vodenja varnosti
in zdravja pri delu
Za konec naj {e dodam: harmonizacija na{e
zakonodaje z evropsko zakonodajo povzro~a
tudi na podro~ju varnosti in zdravja pri delu
bistvene spremembe. Te so za na{ega delavca
s stali{~a varnosti in zdravja pozitivne, za
dru`bo pa produktivne, v kar ni dvomiti. Zato
je prav, da pravila prevzamemo, uvedemo,
preizkusimo v praksi in se po njih ravnamo v
dobro delavca in dru`be.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

Kar povedo tudi elementi oz. poglavja
Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,
ki so kompatibilni s Sistemom vodenja kakovosti in so naslednji:
• Status varnosti in zdravja pri delu
• Politika
• Organiziranje (pregled, dokumentacija)
5
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Aktualno
Dober tok.

Okvare in motnje na omre`ju
od 23. do 26. oktobra 2003
Te`ak in moker
sneg je najprej
za~el podirati
drevje na
podro~ju RTP
@iri, kar so prvi
ob~utili
prebivalci na
obmo~ju Fu`in
okoli 18. ure. Le
malce kasneje
so se izpadi
za~eli pojavljati
tudi na podro~ju
Ko~evske reke
v smeri proti
obkolpski dolini.

Zgodnji jesenski sneg, ki je padal 23. in 24. oktobra, je presenetil ljudi
po svoji obilnosti kljub pravilni vremenski napovedi. Presenetil pa je
tudi naravo, saj je bila {e vedno odeta v pisane jesenske barve. Prav dejstvo,
da {e ni odpadlo listje, je bilo v najve~ji meri krivo za izpadanje daljnovodov,
saj je prihajalo do naslanjanja oz. lomljenja drevja na daljnovode.
Sama koli~ina snega po ni`inah ni bila velika,
medtem ko ga je v vi{je le`e~ih krajih zapadlo tudi do 20 cm. Najve~ snega je padlo v vi{je
le`e~ih predelih Notranjske in Ko~evja.

obsegu. Ve~ina okvar je bila ~ez dan odpravljenih, v ve~ernem ~asu pa je ponovno sne`ilo,
kar je imelo za posledico dodatne okvare, tudi
na podro~jih, kjer so bile `e odpravljene.

Te`ak in moker sneg je najprej za~el podirati
drevje na podro~ju RTP @iri, kar so prvi ob~utili prebivalci na obmo~ju Fu`in okoli 18. ure.
Le malce kasneje so se izpadi za~eli pojavljati
tudi na podro~ju Ko~evske reke v smeri proti
obkolpski dolini. [tevilo izpadov je na
podro~ju Ko~evja, Notranjske in Grosupljega
v naslednjih urah skokovito naraslo, zato sta
bila vpoklicana de`urni dispe~er v Center
vodenja Ko~evje in de`urni dispe~er v Center
vodenja Ljubljana okolica.

Okvare na daljnovodih so se pojavljale {e v
soboto in nedeljo, 25. in 26. oktobra, kot posledica otresanja snega ali dodatnega podiranja drevja. Stanje se je v soboto normaliziralo, v nedeljo pa so bile odpravljene {e
zadnje okvare na podro~ju Dobrega polja in
Lo`a.
Poleg trajnih okvar je bilo tudi veliko {tevilo
kratkotrajnih izpadov, ki jih je uspe{no re{ila
avtomatika ponovnega vklopa. Za ob~utljivej{e odjemalce pa so bile precej mote~e motnje
oziroma prenapetostni sunki, ob nastopu
okvar na daljnovodih {e posebej v neposredni bli`ini RTP.
V dneh od 23. do 26. oktobra so kot posledica sne`enja nastopile okvare na 44 srednjenapetostnih daljnovodih, prizadetih pa je bilo
okoli 10.000 odjemalcev, od katerih so bili
nekateri prizadeti ve~krat. Med pomembnej{imi odjemalci pa sta bila najbolj prizadeta Alpina in Inles.
OCENA [KODE:
LJUBLJANA OKOLICA
TRBOVLJE

ca. 1.200.000,00

KO^EVJE

3.770.000,00

LJUBLJANA MESTO

ni bilo {kod

NOVO MESTO
na podro~ju Trebnjega
Drevje, ki je bilo dodatno obte`eno z “zimsko
idilo”, ni zdr`alo in se je podiralo na
daljnovode.
Foto: Drago @agar
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Pono~i so se okvare za~ele pojavljati {e na podro~ju ^rnu~, Dom`al, Litije, Trebnjega, Hrastnika in Zidanega mosta, vendar v manj{em

20.948.530,00

ca. 3.500.000,00

Martin Drgan,
vodjadispe~erske slu`be
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Zanimivosti
Dober tok.

Srednjenapetostni kabelski vod
iz leta 1934
13. novembra smo pri odpravi okvare na srednjenapetostnem kabelskem vodu
nasproti ljubljanskega kolodvora naleteli na zanimivo najdbo. V obratovanju smo
na{li kabel iz leta 1934, ki ga v na{i dokumentaciji nismo imeli zavedenega. Prav to
nas je dodatno spodbudilo k vpra{anju, od kje kabel oziroma za kaj je bil namenjen.
Kabel iz leta 1934 se je nahajal v kabelski kanalizaciji, zgrajeni okoli leta 1967.
Po temeljitem pregledu pisnih in ustnih virov
smo ugotovili, da je interpolacija najdenega
kabla tesno povezana z enim najpomembnej{ih dogodkov v zgodovini elektrifikacije
mesta Ljubljana. Za~etki zgodbe o na{em
kablovodu se nana{ajo na leto 1922, ko se je
vr{il konkuren~ni boj med Ljubljansko ob~ino
in dru`bo Elektra. Mestna elektrarna Ljubljanska je bila v pristojnosti Ljubljanske ob~ine, zato je smela dru`ba Elektra polagati
svoje vode le po dr`avnih in privatnih zemlji{~ih. Dogovor oziroma pravilo je dru`ba
Elektra leta 1923 premeteno izkoristila za
priklju~itev kreditne banke, kjer je morala
pre~kati mestno zemlji{~e v {irini 4 m. Priklju~ek je naredila naskrivaj, in sicer skozi
podzemeljski rov, ki so ga naredili rudarji iz
rudnika [entjan`. Za premeteno izdelani priklju~ek je ljubljanska ob~ina izvedela, kar je
povzro~ilo pravni spor. Leta 1932 je ob~ina
Ljubljanska pravni spor tudi dobila in prekinila kabel na mestnem zemlji{~u.
Spori so se uredili leta 1934. Kranjske de`elne
elektrarne so leta 1932 zgradile RTP ^rnu~e.
Leta 1934 so polo`ili od RTP ^rnu~ do
Termoelektrarne v Ljubljani dva kablovoda
tipa IPO 13 3x95 mm2. Kabla sta bila dimenzionirana za napetosti do 10 kV, prevodni
material pa je bil baker. Dol`ina trase je
zna{ala 6060 m. V tistem ~asu sta obratovala s
6 kV napetostjo. V istem letu so polo`ili enak
tip kablovoda med Hidroelektrarno ^esen v
Tacnu in Ljubljansko Elektrarno. Kabel je bil
polo`en v betonski cevi premera 150 mm,
paralelno pa so polo`ili enako betonsko cev, v
katero so namestili jekleno vrv, ki naj bi slu`ila
kot predvleka. Rezervne cevi niso nikoli
uporabili. Potrebno je omeniti, da sta bili
Mestna Elektrarna in RTP ^rnu~e povezani
tudi preko telefona. Tega so kasneje v drugi
svetovni vojni uporabljali kot ilegalno telefonsko povezavo mesta, obdanega z bode~o
`ico, s ^rnu~ami.
Iz zapisanih virov smo ugotovili, da je najden kabel eden izmed dveh ~rnu{kih
povezav oziroma kabel proti HE ^esen. Vse

tri povezave so potekale preko Ljubljanskega
kolodvora oziroma mesta, kjer je nastala
okvara. Leta 1934 naj bile vse tri elektri~ne
povezave in telefonska linija na obmo~ju
Kolodvora v eni kineti dimenzije 50x40 cm.
Okoli leta 1965 naj bi v kineto za{el mestni
plin. Eksplozija je kineto popolnoma uni~ila.
Kabelske povezave so v letih 1965 do 1970
zamenjali oziroma jih prestavili v novo zgrajeno kabelsko kanalizacijo. Tu smo dobili
smiseln odgovor na vpra{anja, zakaj se 70 let
stari kabli nahajajo v 35 let stari kanalizaciji.

Iz zapisanih
virov smo
ugotovili, da je
najden kabel
eden izmed dveh
~rnu{kih
povezav oziroma
kabel proti
HE ^esen. Vse
tri povezave so
potekale preko
Ljubljanskega
kolodvora
oziroma mesta,
kjer je nastala
okvara.

Okvara na kablovodu je nastala zaradi dotrajanosti spojke. Okvaro smo sanirali z uvlekom
novega kabla in izdelavo dveh spojk. Fizi~no
stanje kablovoda je bilo zelo slabo. Zgornji
pla{~ oziroma juta je bila popolnoma dotrajana, svinec je bil trd, saj je izgubil vse
elasti~ne lastnosti, glavni dielektri~ni material
- papir pa je bil popolnoma izsu{en. Znakov
prisotnosti olja je bilo komaj za vzorec.
7

6

5

4

3

2

1

Konstrukcija kabla iz leta 1934. Izolacija z
impregniranim papirjem, svin~enim
pla{~em, mehansko za{~ito, dvema plastema
jeklenih trakov in za{~ito proti koroziji
1. Vodnik: baker ali aluminij
2. Izolacija: naviti papirni trakovi
3. Polnilo: naviti papirni trakovi, impregnirani z normalnim kompavndnim oljem
4. Pla{~: brez{ivna svin~ena cev
5. Notranja za{~ita: Impregnirani papir ali impregnirana juta z bitumenskim premazom
6. Mehanska za{~ita: dva jeklena trakova
7. Zunanji pla{~: protikorozijska za{~ita iz vlaken,
impregnirana z bitumensko zmesjo

V fazi izdelave kabelske spojke je bilo potrebno kabelski vod pripraviti za spajanje. Iz navi-
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tih papirnatih trakov smo izvlekli listek, na katerem je naveden proizvajalec in leto izdelave.

Na podro~ju
mesta Ljubljana
je v obratovanju
727 km
SN kablovodov
razli~nih
presekov, tipov
in starosti.
Ljubljansko
SN omre`je je
skoraj v celoti
zazankano,
prevladuje tako
imenovana
oblika kro`nih
vodov. Za to
strukturo je
zna~ilno, da je
vsaka
transformatorsk
a postaja lahko
napajana iz ene
ali druge strani
SN voda.

8

Kabelski vod v obratovanju slu`i kot direktna
povezava RTP Center - RP Likozarjeva. V normalnem obratovalnem stanju z elektri~no
energijo oskrbuje 9 distribucijskih transformatorskih postaj na podro~ju Be`igrada. Napaja
pomembne in zahtevne odjemalce, med njimi
tudi Be`igrajski stadion. Vod je povpre~no
obremenjen z 1,5 MVA mo~i, v izrednem obratovalnem stanju pa je obremenitev podvojena.
Eksplozije kabelskih spojk so v sredi{~u mesta
izredno nevarne. Nadtlak dvigne 50 kilogramov te`ak kabelski ja{ek od 0,5 m do 2 m
visoko. V mnogih primerih se razbije in predstavlja nevarnost za mimoido~e. V~asih je potrebna tudi intervencija gasilcev, ki zadu{ijo
gorenje bitumenske mase. Spodnja slika prikazuje razgnano kabelsko spojko opisane
okvare.

Zaradi tak{nih in podobnih okvar smo na DE
Ljubljana mesto za~eli s temeljito analizo
obstoje~ega kabelskega omre`ja, ki se bo kon~ala z zamenjavo obstoje~ih dotrajanih kablov
z novimi ustreznimi za obratovanje na 20 kV
nivoju.
Splo{no o kabelskih vodih
Na podro~ju mesta Ljubljana je v obratovanju
727 km SN kablovodov razli~nih presekov,
tipov in starosti. Ljubljansko SN omre`je je
skoraj v celoti zazankano, prevladuje tako
imenovana oblika kro`nih vodov. Za to strukturo je zna~ilno, da je vsaka transformatorska
postaja lahko napajana iz ene ali druge strani
SN voda. Omre`je z zankasto strukturo je
zanesljivo, saj v primeru defekta okvarjen del
voda izlo~imo, prenapajanje pa zagotovimo iz
druge smeri. ^as prekinitve dobave je odvisen
od ~asa lokalizacije okvare in vzpostavitve
napetostnega stanja, ne pa od ~asa popravila
okvare, ki je zna~ilen za radialne vode. ^as
prekinitve tako zna{a v povpre~ju le 42 minut.
Okvare na kabelskem omre`ju nastanejo zaradi starosti in obrabe ali pa zaradi po{kodb
gradbenih izvajalcev. Opravljena analiza
podatkov iz statistike neplaniranih dogodkov
ka`e, da pribli`no k polovici izpadov prispeva-

jo po{kodbe gradbenih izvajalcev. Ta podatek
nas resno opozarja na nujno pove~anje nadzorov nad gradbenimi deli.
Ve~ kot polovico okvar zaradi starosti ali obrabe nastane na kabelskih spojkah. Te v distribucijskem omre`ju vsekakor predstavljajo
{ibke to~ke. Ve~ina obstoje~ih spojk je oljne
izvedbe tipa KS64. Te spojke sestavlja lito`elezni okvir in svin~ena riba, ki je oljetesna in
slu`i kot konzervator dielektri~nega olja. Razdaljo med `ilami dosegamo s papirnatimi oljnimi distan~niki. Prostor med lito`eleznim
ohi{jem in svin~eno ribo je zapolnjen z bitumensko maso. Pogoj za zanesljivo obratovanje
spojke je 100 % zatesnjenost in zapolnjenost
ribe z dielektrikom. V praksi je te pogoje zaradi starosti in obrabe ter vremenskih razmer,
v katerih se spojke izdelujejo, te`ko dose~i.
Dejstvo je, da imajo spojke kraj{o `ivljenjsko
dobo kot kabli. V kolektorju in kabelski kanalizaciji bomo dotrajane spojke zamenjali, in
sicer na tistih vodih, ki bodo v obratovanju {e
vsaj naslednjih 15 let.
V Ljubljani obratujejo SN kabli, polo`eni od
leta 1934 do danes. Ve~ina SN kablov je bilo
polo`enih po letu 1960. Od leta 1934 do leta
1967 so se polagali kabli tipa IPO 13, od leta
1967 do leta 1980 pa kabli tipa IPO 13A. Oba
tipa imata zunanji pla{~ iz jutinih vlaken, prepojenih z bitumnom, razlika pa je le v materialu prevodnika. Leto 1967 predstavlja prehodno obdobje, ko je aluminij kot prevodni material zamenjal baker, ki je doslej slu`il kot najpogostej{i prevodnik za prenos energije. Kabel
tipa IPO 13 3x95 mm2 je imel enake prenosne
zmogljivosti kot kabel tipa IPO 13A 3x150 mm2
iz aluminija. Leta 1980 smo za~eli polagati
kable tipa IPO 14. Ti se od tipa IPO 13 razlikujejo po materialu zunanjega opleta. Juto in
bitumen je zamenjala plastika - PVC. Oljne
kable smo polagali do leta 1996, ko smo jih
zamenjali s sodobnimi polietilenskimi kabli
tipa XHE. Zadnjih sedem let polagamo izklju~no 20 kV kable zaradi potrebe prehoda z
10 kV napetostnega nivoja na 20 kV. Trenutno
samo 25 % kablov zadostuje pogojem za obratovanje na 20 kV nivoju.
V leto{njem letu smo uspe{no vgradili tro`ilni
kabel tipa XHP 48 3x1x240 mm2. Glavna prednost navedenega kabla je kompatibilnost z
obstoje~o staro kabelsko kanalizacijo premera
110 mm. Gospodarnost odlo~itve se ka`e v
zasedenosti samo ene cevi, kar pa je zelo
pomembno zaradi njihovega omejenega
{tevila v ve~ini primerov.
Mag. Mirko Marin~i~ in Uro{ Jerina
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12. letna konferenca Slovenskega
zdru`enja za kakovost
Slovensko zdru`enje za kakovost je 5. in 6. novembra 2003 organiziralo v Portoro`u
dvodnevno tradicionalno sre~anje predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo in so
zainteresirani za sistem vodenja kakovosti in vse vzporedno nastale in nastopajo~e
sisteme, integrirane v ta osrednji sistem.
Predsednik zdru`enja g. mag. Jo{ko ^uk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je
v pozdravnem govoru in zaklju~kih poudaril
pomembnost {iritve kakovosti na druga
podro~ja izven gospodarskih dru`b kot so
kultura, sodstvo, zdravstvo, dr`avna uprava,
ki se {e niso s polnimi obrati ali sploh ne
vklju~ili v sistem vodenja kakovosti. Zlasti to
velja za kulturo in sodstvo, zato sta bila povabljena k plenarnemu delu g. Borut Pahor,
predsednik dr`avnega zbora RS z uvodnim
nagovorom in prof. Du{an Jovanovi~, dramatik, s temo: Produkcija in kreacija.

temi 40 % novih obrazov, je to vzpodbuda za
interes in za nadaljnje kakovostno delo konference.
Na plenarnem delu so poleg `e navedenih
sodelovali {e:
• doc. dr. Aleksandra Kanjuo Mr~ela s Fakultete za dru`bene vede z referatom:
Estetika dela danes: Osebne kompetence in
osebna tveganja
• dr. Slavko Dolin{ek s Fakultete za strojni{tvo s temo: Usposabljanje in certificiranje osebja s podro~ja kakovosti po EOQ
shemi.
V plenarnem delu je bila tudi podeljena
nagrada SZK g. Rajku Novaku predvsem za
uspe{no delo na podro~ju Vodenja poslovnih
procesov. Nagrajenec je tudi vodil delavnico
na to temo o managementu v na{i dru`bi.

Letna
konferenca je
imela osnovno
geslo: S
kompetentnostjo
do osebne
kakovosti.
Pokrovitelj
konference je
bila firma CETIS,
d.d. Program
konference se je
odvijal kot
obi~ajno v dveh
delih. Prvi dan je
bil plenarni del
z vabljenimi
referenti, drugi
dan pa je bil
strokovni
z referati
strokovne
javnosti.

Pri naro~enih strokovnih referatih so sodelovali:
• g. Rudi Cipot, direktor Zavarovalnice
Triglav v Murski Soboti s temo: Kompetentni zaposleni gradijo kakovostne odnose
• ga. Cvetka Sel{ek, predsednica uprave SKB
Banke s temo: Rekonstrukcija poslovanja
za bolj{e storitve.
Na okrogli mizi pod vodstvom dr. Aleksandra
Zadela z osrednjo temo posvetovanja: S kompetentnostjo do osebne kakovosti, so sodelovali:
• g. Bine Korde{ - predsednik uprave Merkur
• g. Egon Toma`i~ - direktor dru`be Pragma
• g. Brane Grudan - direktor dru`be Dialogos,
Strokovne komunikacije
Letna konferenca je imela osnovno geslo:
S kompetentnostjo do osebne kakovosti.
Pokrovitelj konference je bila firma CETIS,
d.d. Program konference se je odvijal kot
obi~ajno v dveh delih. Prvi dan je bil plenarni
del z vabljenimi referenti, drugi dan pa je bil
strokovni z referati strokovne javnosti. Konference se je udele`ilo pribli`no 340 udele`encev in kot je predsednik poudaril med

Drugi dan se je obravnava referatov strokovnega ~lanstva odvijala v {estih sekcijah.
V dopoldanskem in popoldanskem terminu je bilo obravnavanih 40 referatov. Vsebinsko so sekcije obravnavale naslednje teme:
• odli~nost,
• varovanje informacij,
• ljudje,
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• procesi,
• javna uprava,
• kakovost v zdravstvu.

Upam, da bo za
{ir{i krog
bralcev
zanimivih nekaj
splo{nih in
okvirnih
spoznanj o
KOMPETENTNO
STI. Teoretiki
poudarjajo, da je
filozofija
razmi{ljajo~ega
in u~e~ega se
podjetja, kako
spodbuditi
delavce, da bi
razvijali podjetje
na ~imbolj
racionalen
na~in. Osrednji
del podjetja so
delavci, njihova
podjetni{ka
inovativnost in
pripravljenost na
poslovne
spremembe in
razvoj.

Za poslu{anje sem si izbral sekcijo: ljudje,
kjer je bila v {estih referatih osrednja tema
KOMPETENTNOST. Tema me je pritegnila ne
samo zaradi izrednega poudarjanja te tematike na uvodnem delu zasedanja in okrogli
mizi, ampak je vsebinsko nekaj novega,
nekaj, kar so za~ela najbolj kakovostna in
konkuren~na podjetja v Sloveniji {ele uvajati.
Torej smo s to aktualno problematiko na
za~etku poti uvajanja v podjetja in {e ni
jasno, kako se bo zadeva prijela, je pa aktualna tudi za na{e podjetje.
Upam, da bo za {ir{i krog bralcev zanimivih
nekaj splo{nih in okvirnih spoznanj o KOMPETENTNOSTI. Teoretiki poudarjajo, da je filozofija razmi{ljajo~ega in u~e~ega se podjetja,
kako spodbuditi delavce, da bi razvijali podjetje na ~imbolj racionalen na~in. Osrednji del
podjetja so delavci, njihova podjetni{ka inovativnost in pripravljenost na poslovne spremembe in razvoj. Za na{o dejavnost distribucije elektri~ne energije je izrazito pomembno
{e okolje, pod katerim razumemo zlasti
dr`avo in vpetje v povezan elektroenergetski
sistem.
Pomemben korak k razumevanju kompetentnosti je spro`il David McClelland, ko je leta
1973 opozoril, da je testiranje sposobnosti
posameznika bolj koristno, ~e testiramo njegovo primernost za konkretne naloge potencialnega delovnega mesta (njegovo kompetentnost) kot pa testiranje njegove inteligentnosti. Iz tega se razume, da je poudarek ne
“Koliko je kdo pameten”, temve~ “Koliko je
kdo sposoben” re{iti naloge konkretnega
delovnega mesta, ki naj bi ga zasedal. Kompetentnost je pogoj za uspe{nost. Naloga je
vedno vezana na delovno mesto. Uspe{nost izvedbe naloge je odvisna tako
od zmo`nosti izvajalca kot mo`nosti, ki jih ima na svojem delovnem mestu. Kon~ni cilj vsakega
podjetja niso kompetentni izvajalci, temve~ uspe{no opravljanje
naloge. Skladnost kompetenc je
torej razpolo`ljivost kompetenc
za izvajanje nalog kot presek
(unija) kompetenc izvajalca in
kompetenc delovnega mesta.
Razvoj kompetentnosti pomeni:
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• usposabljanje delavca, da bo realiziral {e
neizkori{~ene mo`nosti delovnega mesta,

• razvoj delovnega mesta, da bo mogo~e delavcu uporabiti ve~ svojih zmo`nosti,
• evidentiranje zmo`nosti, ki jih na obstoje~em delovnem mestu delavec nikoli ne bo
mogel uporabiti. To je zanj frustracija in
potrebno mu je iskati primernej{e delovno
mesto.
Vsi trije na~ini so lahko vsebina razgovorov
ob letnih analizah procesa med vodjem in
delavcem, kjer se ocenjuje, v katero smer so
lahko delav~eve prilo`nosti razvoja. Tovrstne
letne razgovore pri svojem delu uporabljajo
{tevilna slovenska podjetja, na{e podjetje {e
ne.
Presojanje kompetentnosti je ve~ ali manj
tudi vtkano v standard ISO 9001: 2000, ki ga
moramo znati v dolo~enih poglavjih in to~kah
pravilno razumeti. Navedeno temo obravnavajo nekatera poglavja: Politika kakovosti,
cilji kakovosti ter odgovornosti in pooblastila. Analiza zadnjih 200 zunanjih presoj
slovenskih podjetij s strani SIQ v letu 2003
ka`e, da so najve~ja odstopanja preko 60 %
v slabo definiranih ciljih kakovosti in preko
55 % v odgovornostih in pooblastilih, kar
pomeni, da niso primerno dolo~ene zahteve
za kompetentnost delavcev ter dolo~ene
odgovornosti in pooblastila in s tem povezanost nedolo~enosti sistematizacije delovnih mest.

Zelo pomemben je v podjetjih vpliv managementa na kompetentnost, saj je usmerjenost
kompetentnosti v rokah managementa. Odnos managerjev do kompetentnosti temelji na
etiki in odgovornosti in je osnovni element
strate{ke usmeritve poslovnega sistema v podjetju. V upravljalnem procesu gre za opu{~anje starih vodstvenih stilov, starih odnosov,
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zastarelih vodstvenih ciljev, neu~inkovitosti
organizacijskih struktur in uvajanju tak{nih
upravljalnih metod, ki pod`igajo ustvarjalnost in inovativnost. Management tako
spreminja razumevanje poslovne etike in
etike managementa, posodablja znanja in
vrednote, torej spreminja in razvija kompetence s ciljem spremembe na~ina upravljanja,
da bi sprostil ustvarjalnost sodelavcev, kar
pomeni v Vodstvenem kodeksu:
(Kot zanimivosti poglejmo vodstvena pravila
in pravice zaposlenih po tem kodeksu kot ga
vidita dr. M. Dobernik in dr. M. Mulej iz leta
1993:
• vsak podrejen ima pravico vedeti, kaj se
zahteva od njega,
• vsakdo ima pravico, da izkoristi svojo
prilo`nost za uspeh, zato je treba vsakemu
omogo~iti
dostop
do
informacij,
izobra`evanja, ~asa in prostora,
• vsakdo ima pravico, da izve, kako opravlja
svoje delo,
• vsakdo ima pravico do pomo~i, kadar in
kolikor je potrebuje,
• vsakdo ima pravico do nagrade za
dose`ene rezultate,
in {e dve, ki sta se skritizirali pri predstavitvi
referata:
• vsakdo ima pravico, da razume, kaj je
pomembno v delovnih nalogah,
• vsakdo ima pravico do jasno dolo~enih
pooblastil.
Managerji morajo pri na~rtovanju poslovne
politike upo{tevati politiko upravljanja z delav~evimi zmogljivostmi. Vklju~eni cilji ravnanja s ~love{kimi viri in zmogljivostmi,
posledi~no s kompetencami, morajo biti
merljivi in uresni~ljivi. Razvojna naravnanost
je med drugimi tudi posledica upravljanja
sposobnosti zaposlenih, kjer je podan poudarek osebnemu razvoju delavca, kar pomeni
v {ir{em pomenu prehajanje iz kolektivnega v
individualni razvoj. V razvitem svetu so `e
davno uveljavljeni mehanizmi razvoja kompetentnosti zaposlenih kot temeljnega kapitala podjetja. Spreminjanje miselnega vzorca in
uveljavljanje znanih vrednot razvoja kompetenc je prilo`nost za upravljalce poslovnih
sistemov, da uveljavijo nova orodja pri zagotavljanju konkuren~ne prednosti. Resnica je
ve~plastna, toda dana{nji ~as nas `e vodi do
nekaterih klju~nih spoznanj, ki veljajo in
bodo veljale za delavce in podjetja.
V vse ve~ji konkurenci na trgu tudi elektri~ne
energije bodo pre`iveli le tisti, ki bodo ne-

nehno izbolj{evali svojo paleto ve{~in in
kompetenc. Vsi zaposleni bodo morali vsake
toliko ~asa razmisliti in se oceniti - svojo
zaposlenost, nara{~anje in padanje svoje
vrednosti na trgu dela, koliko znanj so se
nau~ili v tem ~asu, kaj so dosegli, koliko
dodane vrednosti so ustvarili zase in za podjetje. Organizacije bodo potrebovale gib~no
delovno silo, ki se hitro prilagaja spreminjajo~emu okolju, spremembam procesov v podjetju, na katere se fleksibilno odziva. Skratka,
sodelovalno vklju~evanje zaposlenih v spremembe procesov pomaga spro`iti ve~ ustvarjalnosti in volje do dela ter oblikovanje kompetentnih zaposlenih. Konkuren~no podjetje
gradi svoje poslovanje na podlagi ustvarjalnosti in ne na ubogljivosti zaposlenih.
Zato tudi Deming za izvedbo plana nenehnega izbolj{evanja poudarja veliko vklju~enost
zaposlenih v poslovne procese, njihovo izobra`evanje, usposabljanje, za katero pa so
odgovorni managerji. Le tako bodo zaposleni
kompetentno sprejeli svoje obveznosti in
odgovornosti.
Upam, da sem s prispevkom uspel razlo`iti
osnove in temeljne vrednote in cilje kompetentnosti. Filozofija kompetentnosti je dokaj
na za~etku razvoja in uvajanja v slovenska
podjetja, v Evropi pa se `e spogleduje z
mo`nostjo uvedbe standarda.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

Managerji
morajo pri
na~rtovanju
poslovne
politike
upo{tevati
politiko
upravljanja z
delav~evimi
zmogljivostmi.
Vklju~eni cilji
ravnanja
s ~love{kimi viri
in zmogljivostmi,
posledi~no
s kompetencami,
morajo biti
merljivi in
uresni~ljivi.
Razvojna
naravnanost je
med drugimi
tudi posledica
upravljanja
sposobnosti
zaposlenih, kjer
je podan
poudarek
osebnemu
razvoju delavca,
kar pomeni
v {ir{em
pomenu
prehajanje iz
kolektivnega
v individualni
razvoj.
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Novi obrazi in nove mo~i
Zaposlena sem
na delovnem
mestu
diplomirani
varnostni in`enir
v slu`bi varnosti
in zdravja pri
delu.

Elektro Ljubljana je podjetje s skoraj 1000 zaposlenimi. Distribucijske enote so
razpr{ene na tretjini Slovenije. Z nekaterimi sodelavci se videvamo dnevno,
mese~no, nekatere pa verjetno ne bomo sre~ali nikoli. @al. Eden od na~inov, da se
bolje spoznamo, je tudi ta rubrika v internem glasilu. Tokrat bomo spoznali Vesno
Oman Rode, sodelavko, ki je v oktobru 2003 zaklju~ila pripravni{tvo. Nov obraz in
novo mo~ Elektra Ljubljana.
Tvoja izobrazba in na katerem delovnem
mestu dela{?
Po kon~ani srednji {oli sem se vpisala na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Oddelek za tehni{ko varnost v takratni vi{je{olski {tudij. Kot prehodna mo`nost za
diplomante vi{je{olskega {tudija nam je bila
dana mo`nost nadaljevanja {tudija na visoko{olskem strokovnem programu v tretjem
letniku, ki so ga takrat {ele ustanovili na podlagi zakona o univerzi. Za {tudij sem se
odlo~ila tudi sama in si po diplomi pridobila
naziv dipl. var. in`. Sedaj ~akam, da ustanovijo {e univerzitetni program, tako da me v prihodnosti ~aka {e malo {tudija.
Zaposlena sem na delovnem mestu diplomirani varnostni in`enir v slu`bi varnosti in
zdravja pri delu.

zaklju~ila vse svoje {tudijske obveznosti ter
pri~ela s pripravni{tvom, ki sem ga uspe{no
zaklju~ila v oktobru 2003. Po pripravni{tvu
pa se je za~elo tudi moje redno delovno
razmerje v slu`bi varnosti in zdravja pri delu.
Je zgolj naklju~je ali si `e pred zaposlitvijo v slu`bi varnosti in zdravja pri delu poznala to podro~je dela?
Na nek na~in se je vse skupaj za~elo, ko sem
kot majhna deklica ve~ino dneva pre`ivela
z o~etom v delavnici. Ukvarjal se je s predelavo plasti~nih mas ter popravljal razne aparate
in stroje. Opazovala sem ga pri njegovem
delu in ga kar naprej spra{evala zakaj ima to
in ono, ~emu slu`ijo varovalne kletke, zakaj
stroj ne dela, ~e niso zaprte, zakaj stroj pri
okvari odklopi iz elektri~ne napeljave, itd.
Imel je kar dosti potrpljenja, da je za vsak
moj zakaj na{el tudi svoj zato.
S samo teorijo varnosti in zdravja pri delu
sem se kasneje sre~ala v srednji {oli in ker mi
je bila tematika podro~je, ki ga pokriva
najljub{i predmet, sem pri~ela raziskovati in
spra{evati, ~e obstaja tudi ta smer {tudija. Ko
sem na{la fakulteto s to smerjo {tudija, je bilo
vse odlo~eno.
S podro~jem dela v celoti pa sem se seznanila tu, v Elektru Ljubljana. Eno je teorija, drugo
pa praksa, realno stanje, kako se delo odvija
in razvija v okviru nekega podjetja.
Te to podro~je dela posebno veseli? Kaj
pravzaprav zajema v grobem?

Vesna Oman Rode
Kdaj si se zaposlila v Elektru Ljubljana?

12

S podjetjem Elektro Ljubljana sem se seznanila `e kot {tudentka, kjer sem januarja 2002
pri~ela opravljati 6 mese~no obvezno {tudijsko prakso v slu`bi varnosti in zdravja pri
delu pod mentorstvom Vinka Urbasa. Po
uspe{no kon~ani praksi sem delo nadaljevala
preko {tudentskega servisa. V tem ~asu sem

Ja! Sem pa~ tak ~lovek, ki mu ni vseeno za
druge ljudi, `ivali in okolico, kar ta poklic
tudi globalno predstavlja. Dostikrat je v `ivljenju `e to veliko, da ~lovek za~uti,
da nekdo prisluhne njegovemu
problemu, ga na nek na~in s tem
potola`i, mu vlije malo dobre
volje, kar se zaradi tempa
`ivljenja, ki ga `ivimo, vse
redkeje dogaja.
Osr~je na{ega dela predstavlja
~lovek, delavec. Teorije in {tudije,
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kako delavca ~im bolj obvarovati in za{~ititi
pred obremenitvami, obremenjenostmi in
{kodljivimi pojavi, ki jim je na svojem delovnem mestu izpostavljen, poizku{amo spraviti
v realnost, da za`ivijo.
V podjetju slu`ba varnosti in zdravja pri delu
v grobem zajema svetovanje glede nakupa
delovne opreme in njenih periodi~nih pregledov, sodeluje pri organiziranju in izvajanju
usposabljanja delavcev za varno delo in
varstvo pred po`arom, zagotavlja izvajanje
preventivnih
zdravstvenih
pregledov
delavcev, naro~anje, razdeljevanje in vodenje
evidenc osebne varovalne opreme, izvajanje
notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov
glede varnosti in zdravja pri delu, raziskave
in prijave po{kodb pri delu, kolektivnih nezgod in nevarnih pojavov poklicnih bolezni in
bolezni v zvezi z delom ter o njihovih
vzrokih, izdelovanje navodil za varno delo,
izvajanje zahtev po`arnega varstva, izvajanje
nalog s podro~ja varstva okolja, vodenje evidenc o nevarnih snoveh po posebnih predpisih in izdajanje ustreznih navodil za varno
delo

Kako pre`ivlja{ prosti ~as,
katere stvari te osebno {e
zanimajo?
Prostega ~asa imam bolj malo,
saj kar naprej nekaj po~nem.
Imam manj{i vrti~ek, veliko
teraso, ki je poleti polna ro`,
sama si {ivam obla~ila in zelo
rada kuham. Moji kuharski
za~etki segajo `e v otro{tvo, saj
sem `e kot devetletna deklica ob
asistenci babice samostojno pripravljala
solate in pra`en krompir. Menda je bil moj
najbolj{i, jaz pa vedno pravim, da je bila klju~
do uspeha stara pe~ na drva. Vsaj enkrat na
teden se posvetim svoji dveletni ne~akinji, ki
je kot `ivo srebro in me po{teno izmu~i.
Sem velika ljubiteljica `ivali, ker pa nimam
dovolj prostora za svoje, zelo rada obi{~em
prijatelje in sorodnike na pode`elju, kjer
resni~no u`ivam.

Osr~je na{ega
dela predstavlja
~lovek, delavec.
Teorije in
{tudije, kako
delavca ~im bolj
obvarovati in
za{~ititi pred
obremenitvami,
obremenjenostm
i in {kodljivimi
pojavi, ki jim je
na svojem
delovnem mestu
izpostavljen,
poizku{amo
spraviti v
realnost, da
za`ivijo.

Ima{ mogo~e lastno vizijo smeri razvoja
slu`be, podro~je dela?
Zavedam se, da sem {ele na za~etku svoje
slu`bene kariere in da si izku{nje {ele nabiram in se po~asi kalibriram. Kljub temu vidim
nekaj pomanjkljivosti in lukenj v delovanju te
slu`be, ki jih je potrebno odpraviti. O teh
stvareh {e ne bi rada govorila in se prenaglila,
ker je potrebno vsako stvar temeljito premisliti in izpeljati tako, da te pripelje do resni~no
pozitivnih rezultatov. Kot prvo pa se bom
lotila izdelave evidenc nevarnih snovi, ki se v
podjetju uporabljajo ter pisanju navodil za
njihovo uporabo.

Vesna je velika ljubiteljica `ivali
Tvoje osebne vrednote in vodila, ki jim
v `ivljenju sledi{?

Z ne~akinjo Klaro

Po{tenost, pridnost, preprostost, optimizem,
odkritost in dobra volja so stvari, ki me nekako v grobem zaznamujejo. Vedno in povsod
poslu{am glas svojega srca, z mislimi sem
vedno pri delu, s katerim se trenutno ukvarjam. Vsako delo opravljam z veseljem, saj me
edino to pripelje do ve~je storilnosti in
uspe{nosti. Dela se nikoli ne ustra{im, ker mi
vedno predstavlja nov izziv.
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Tvoji `ivljenjski cilji, `elje, upi?
Poklicno si cilje sproti postavljam. Trenutno
je moja `elja vpeljati v podjetje pozitivno naravnan odnos do varnosti in zdravja pri delu.
In misel za konec:
Kdor ni zvest samemu sebi, je vedno bolj
izgubljen in negotov.
Vesna Oman Rode in Violeta Irgl

Z mo`em Bo{tjanom
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SVET DELAVCEV ELEKTRA
LJUBLJANA - predsednik ob
koncu leta
Razmi{ljanja o opravljenem delu v iztekajo~em letu so, vsaj zame, zelo
naporno opravilo, pa ne zato, ker ne bi bil zadovoljen z opravljenim
delom, bolj zato, ker se mi ob tak{nih “inventurah” vedno pojavljajo pomisleki o
tem, kako bi te re~i opravili drugi ljudje, kak{ne bi bile posledice in reakcije v tem
primeru.
Kadarkoli se lotevamo tem, ki so ob~utljive za
ve~je {tevilo delavcev, vedno nastopi upravi~ena bojazen in pove~an ob~utek odgovornosti. Ta ob~utek pa seveda ne pomeni
vedno dobre popotnice pri pogovorih, verjetno ga ni med nami, ki zaradi tega ne bi v~asih
podvomil v svoje odlo~itve in izjave.

Mitja Fabjan
Na{ svet delavcev je uspe{en zagotovo tudi
zaradi dejstva, da v Elektru Ljubljana nimamo
slabih razmer, da se med sabo pogovarjamo
in da se vedno lahko dogovorimo o pere~ih
zadevah. Kljub za~etnemu, morda nekoliko
slab{emu zaupanju vodstva dru`be `e v preteklem mandatu, smo med svetom in upravo
ustvarili dobro komunikacijo in rezultati so
temu primerni. Velikokrat se dogovarjamo,
pregovarjamo in nizamo vsak svoje argumente, na koncu vsakih pogovorov je vedno
potrebno poiskati re{itev, ki je primerna za
obe strani in ne prina{a zmagovalcev ter
pora`encev. V tem delu na{ega dru`enja, kjer

pre`ivimo prete`ni del dneva, se pa~ moramo
potruditi in se prilagajati drug drugemu.
Zavedati se moramo, da si sodelavcev ne
moremo izbirati po svojem okusu in `eljah,
tudi na~in dela in ostale zadeve, povezane
z delom, velikokrat ne. Potrebno pa je veliko
kompromisov in to je lahko klju~ za uspe{no
delo.
Seveda pa je v dru`bi, kjer je zaposlenih skoraj tiso~ razli~nih ljudi, ravno toliko razli~nih
vzgoj in navad, te`ko zagotoviti dobre pogoje za zadovoljstvo na delu prav vsem. Nemalokrat pozabljamo, kako te`ko nam je
v~asih v doma~em okolju, ko se je potrebno
prilagajati bistveno manj{emu {tevilu ljudi,
samo razmislite o zelo ozkem krogu ljudi,
s katerimi ste obkro`eni, dru`ino in najbli`jimi sosedi. [e te`je pa je to po~eti na delovnem mestu, kjer mora v osnovi vladati duh
tekmovalnosti, `elja po napredovanju, bolj{em `ivljenjskem standardu. Zagotovo bi
te`ko na{li med nami nekoga, ki bi bil zadovoljen z vi{ino prejete pla~e. @ivljenjsko in
prav je tako, pa ~eprav so razlike nekajkratne
in imamo vsi ob~utek, da si zaslu`imo ve~.
Tudi dejstva, da ve~ina od nas zna pojasniti
in argumentirati, kako je sodelavec manj
obremenjen z delom, ni mogo~e spregledati.
Vpra{anje je le, koliko smo po{teni do sebe in
vseh ostalih, ki nas obkro`ajo.
Nekatere dejavnosti Elektra Ljubljana se rajo
`e kar nekaj ~asa potrjevati na trgu, kjer se
dnevno spopadajo s konkurenco. Njihovi
pogledi na na~in dela in obstoj dru`be so
zanesljivo druga~ni od drugih, ki {e vedno
lahko svoje delo opravljajo morda nekoliko
manj stresno. Vsak medalja pa ima vedno dve
plati in zato je razprava o tem, komu je lep{e
in la`je, `e v osnovi obsojena na propad. [e
vedno so vse dejavnosti te dru`be medsebojno odvisne in skrajno neodgovorno in neresno je rangiranje na{ih dejavnosti po pomembnosti. In kar je najpomembnej{e, vsi delamo
za isto dru`bo, vsi smo potrebni tej isti dru`-

Na{ svet
delavcev je
uspe{en
zagotovo tudi
zaradi dejstva,
da v Elektru
Ljubljana
nimamo slabih
razmer, da se
med sabo
pogovarjamo in
da se vedno
lahko
dogovorimo o
pere~ih zadevah.
Kljub
za~etnemu,
morda nekoliko
slab{emu
zaupanju
vodstva dru`be
`e v preteklem
mandatu, smo
med svetom in
upravo ustvarili
dobro
komunikacijo in
rezultati so temu
primerni.
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Naj povem, da
smo se {ele
pred kratkim, po
nekaj letnih
neuspelih
poskusih,
kon~no zbrali
predsedniki
svetov delavcev
vseh
distribucijskih
podjetij.
Prepri~an sem,
da je bil
sestanek zelo
pomemben za
vse udele`ence,
{e posebej pa
sem vesel, da
sem spoznal,
kako je
sodelovanje
sveta delavcev
in vodstev
drugih podjetij
urejeno drugje.

16

bi in ta nam vsem zagotavlja
osnovo za delo in pla~e. In
tako bo vse dotlej, dokler
bomo vsi imeli istega delodajalca, torej ni tistih, ki bi delali
zase in {e za druge, ni bolj{ih
in slab{ih dejavnosti.
^e se `e med sabo ne bomo
medsebojno spo{tovali, kako pa
naj potem pri~akujemo, da nas
bodo spo{tovali drugi, na{i kupci in na{i
dobavitelji? Kaj je potemtakem realno pri~akovati, da nas bo spo{tovala konkurenca,
morda vlada? Ne bodimo naivni in si priznajmo, da se velikokrat po~utimo sami sebi
preve~ pomembni in da si pravzaprav ne
`elimo videti realnega stanja. Toliko o razmerah v sami dru`bi.
Naj povem, da smo se {ele pred kratkim, po
nekaj letnih neuspelih poskusih, kon~no
zbrali predsedniki svetov delavcev vseh distribucijskih podjetij. Prepri~an sem, da je bil
sestanek zelo pomemben za vse udele`ence,
{e posebej pa sem vesel, da sem spoznal,
kako je sodelovanje sveta delavcev in vodstev
drugih podjetij urejeno drugje. Vesel zato, ker
z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da so
na{e izku{nje na podro~ju delavske participacije v Elektru Ljubljana nemalokrat lahko
vzor in v pomo~ mnogim drugim. Podpisan
dogovor o sodelovanju z upravo, ki smo ga
pri nas pripravili in podpisali `e leta 1998,
spo{tujemo in uveljavljamo, medtem ko pri
nekaterih {ele nastaja in imajo zaradi tega
velike te`ave ob delovanju sveta delavcev. In
ko `e govorimo o sodelovanju, izku{nje po
drugih podjetjih jasno ka`ejo, da je tudi sode-

lovanje med svetom in sindikatom klju~nega
pomena za uspe{no delo obeh. Samo skupen
in usklajen nastop obeh je temelj za dobro
delo in le tak{no sodelovanje prina{a uspeh.
Seveda pa bodo tudi kritiki na{ega dela znali
na{teti vsaj nekaj podro~ij, kjer bi moral svet
delavcev narediti ve~, nekatere probleme bi
oni odpravili na svoj, morda tudi bolj{i na~in.
Prav imajo in bili bi nekriti~ni do sebe, ~e tega
ne bi priznali. ^lani tega mandata sveta delavcev se z vso odgovornostjo zavedamo, da
nekaterih te`av morda niti ne zaznamo, kako
naj potem o njih izvajamo kakr{nekoli
aktivnosti. Kljub temu, da smo ~lani sveta bili
in ostajamo vedno na voljo vsem zaposlenim,
se resni~no premalokrat dogaja, da bi zaposleni konkretno opozarjali na morebitne te`ave, da bi bili o njih pravo~asno obve{~eni.
Ko smo bili pred kratkim udele`eni pri anketi,
ki je raziskovala delo svetov delavcev v slovenskih podjetjih, sem na vpra{anje o uradnih urah, ko so ~lani sveta delavcev dosegljivi
za zaposlene, na za~udenje vseh odgovoril
negativno. Na dodatno poizvedovanje izdelovalcev ankete, ~e{ da to ni v skladu s prakso
v drugih podjetjih in da tako onemogo~amo
komunikacijo z zaposlenimi, sem z velikim
veseljem pojasnil, da so ~lani sveta delavcev
Elektra Ljubljana d.d. VEDNO na voljo zaposlenim, da imajo na voljo njihove mobilne
telefone in da jim lahko tako KADARKOLI
postavijo svoja vpra{anja, podajo pobude ali
zahteve. Prepri~an sem, da vam bodo ~lani
sveta delavcev prisluhnili tudi izven delovnega ~asa, ~e vam je morda takrat la`je poklicati.
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In kaj nas ~aka v prihodnjem letu?
Reorganizacija podjetja v smislu povezovanj
v slovenskem prostoru, morda zdru`evanja,
morda izlo~anja nekaterih dejavnosti, vse to
bodo zagotovo resne teme na prihodnjih
sejah sveta delavcev. Nekatera gradiva in
osnutke smo `e imeli celo na seji NS, pa so se
zadeve zaradi razli~nih pogledov umaknile in
se o njih ni odlo~alo. Soodlo~ati o tako pomembnih zadevah je nedvomno odgovornost,
o kateri je potrebno govoriti in sprejemati
odlo~itve samo na podlagi ustreznih predlog
in argumentov. Zagotovo bodo nekatere od
teh odlo~itev prinesle spremembe, pri tem pa
se je potrebno zavedati, da za ve~ino tak{nih
odlo~itev `al ni popravnih izpitov. So enkratne in neponovljive.

pomagate pri soupravljanju najve~je distribucijske hi{e v Sloveniji.
Glede na to, da smo `e v mesecu decembru,
bom kon~al tole pisanje tudi z dobrimi `eljami za prihodnje leto. Naj vam predvsem
zdravje dobro slu`i in naj bodo cilji in `elje
za prihodnje leto dosegljivi in uresni~ljivi.
Sre~no.
Mitja Fabjan,
predsednik Sveta delavcev
Elektro Ljubljana

Tudi zaradi neponovljivosti odlo~itev ~lani
sveta delavcev seveda pri~akujemo {iroko
podporo in pomo~ tudi od vseh ostalih zaposlenih, predvsem pa si `elimo, da bi do ~lanov
sveta prihajalo ve~ pobud, ve~ vpra{anj,
~eprav morda katero od njih na prvi pogled
niti ne sodi v okvir neposrednih dejavnosti
sveta delavcev. Ne pozabite, ~lani sveta delavcev, ki zastopajo va{e interese z va{ega
podro~ja, bodo zagotovo znali oceniti, kam
vpra{anje sodi in kdo bi lahko bil pravi
naslovnik zanj. Zaradi vsega na{tetega vas
vse iskreno pozivam, da se bolj zavedate
poslanstva in mo~i, ki ga ima svet delavcev
Elektra Ljubljana in da nam {e aktivneje

Tudi zaradi
neponovljivosti
odlo~itev ~lani
sveta delavcev
seveda
pri~akujemo
{iroko podporo
in pomo~ tudi od
vseh ostalih
zaposlenih,
predvsem pa si
`elimo, da bi do
~lanov sveta
prihajalo ve~
pobud, ve~
vpra{anj, ~eprav
morda katero od
njih na prvi
pogled niti ne
sodi v okvir
neposrednih
dejavnosti sveta
delavcev. Ne
pozabite, ~lani
sveta delavcev,
ki zastopajo
va{e interese
z va{ega
podro~ja, bodo
zagotovo znali
oceniti, kam
vpra{anje sodi
in kdo bi lahko
bil pravi
naslovnik zanj.

Novi~ka
Vlada sprejela predlog resolucije
o nacionalnem energetskem programu
Vlada je na svoji redni seji, 6. novembra,
sprejela predlog resolucije o nacionalnem energetskem programu (NEP), ki
odra`a smernice dolgoro~ne energetske politike Slovenije, in ga
posredovala dr`avnemu zboru v
nadaljnjo obravnavo.
NEP usmerja prihodnje delovanje ustanov,
ki se ukvarjajo z oskrbo z energijo, postavlja
cilje in dolo~a mehanizme za prehod od zago-

tavljanja oskrbe z energenti in elektri~no energijo k zanesljivi, konkuren~ni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami. Dokument, ki je nastajal
ob sodelovanju naj{ir{ega kroga slovenskih strokovnjakov na tem podro~ju
torej predstavlja slovensko vizijo ravnanja z energijo v {ir{em pomenu.
Violeta Irgl
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Konferenca Metering
Europe 2003 v Parizu
Proizvajalci se
trudijo prikazati
svoje produkte
v konkretnih
re{itvah,
s katerimi bi
prepri~ali
udele`ence v
funkcionalnost.

Peta konferenca Metering Europe 2003 je potekala prve tri dni v oktobru v novem
delu Pariza “La Defence”. Na letni konferenci se obravnavajo teme s podro~ja
meritev elektri~ne energije, sistemskih re{itev na podro~ju merjenja, obvladovanja
podatkov, obra~una in CIS-a. Tematika je podrejena poslovnemu procesu od {tevca
do ra~una oziroma Meter to Bill procesu.
Vzporedno s konferenco
je potekala predstavitev
vodilnih proizvajalcev opreme in sistemov na podro~ju
merjenja in obra~una. Razstavljavci so predstavljali
svoje trenutne pilotne projekte
in re{itve na podro~ju AMR sistemov, sistemov obra~una in CIS-a.
Proizvajalci se trudijo prikazati svoje produkte v konkretnih re{itvah, s katerimi bi prepri~ali udele`ence v funkcionalnost. Razstavljavce lahko lo~imo na ve~ segmentov:
• proizvajalci {tevcev, modemov in pripadajo~e programske opreme (zajem, shranjevanje in upravljanje s podatki),
• proizvajalci modemov z univerzalnimi
komunikacijskimi protokoli in ustrezno
programsko opremo,
• proizvajalci programske opreme za pokrivanje razli~nih delov v procesu Meter to
Bill,

• ponudniki strokovnih znanj in strate{kih
odlo~itev,
• ponudniki storitev od izbire in namestitve
opreme, izvajanje razli~nih storitev (od~itavanje, svetovanje, vzdr`evanje), ki jih je
potrebno opraviti od merjenja do ra~una
(Meter to Bill).
Za sodobno opremljeno merilno mesto je zna~ilen elektronski {tevec, ki ima vgrajen procesor, spomin in razli~ne standardne vhodno
izhodne komunikacijske kanale, ki se uporabljajo za nadaljnji prenos podatkov preko
ustreznega modema (PSTN, ISDN, GSM). Da
lahko pridobivamo podatke, potrebujemo {e
ustrezno strojno in programsko opremo,
s katero po poljubnem urniku podatke zajemamo in shranjujemo v bazo. Na spodnji
sliki 1 je prikazan osnoven princip avtomatskega merjenja:

Slika 1

PSTN
ISDN
PLC
Baza merilnih
podatkov

GSM

Zajem podatkov
po urniku
[tevci z modemi
18

Komunikacijski
kanali

Sistem za
upravljanje
s podatki
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Oprema sodobnih merilnih sistemov temelji zadali obvladati vse energente, ki jih uporablna elektronskih komponentah, ki se nenehno ja obi~ajen porabnik (elektrika, plin, ogrevanrazvijajo in ponujajo nove mo`nosti za razvoj je in voda). Vsi name{~eni {tevci morajo imeti
sistemov. Kot je vsem znano, pa vemo, da so vgrajene dajalnike impulzov. Impulze povetrenutno v najhitrej{em razvoju komunikaci- `ejo na vhod oddajnika, ki ima vgrajen {tevec
je, se pravi prenos podatkov po razli~nih impulzov. Oddajnik je majhna, hermeti~no
Med razvijanjem
medijih. Ker se v energetiki vse bolj uveljav- zaprta {katla z logi~nem vezjem, lastnim spore{itev se
lja odpiranje trga z energijo (nekje je `e minom in baterijo, ki ji je predpisana `ivljeproizvajalci
popolnoma odprt za dolo~ene segmente), se njska doba 10 let, po roku uporabe se oddaposlu`ujejo
ve~a tudi {tevilo odjemalcev s sodobno meril- jnik nadomesti z novim. Oddajniki za prenos
najsodobnej{ih
no opremo. Ve~anje {tevila odjemalcev, za podatkov do sprejemnika uporabljajo fiksno
orodij. Ideje
katere je na prostem trgu potrebno zagotavl- frekvenco (433 MHz), ki je namenjena izklju~nakazujejo,
da
jati dnevno sve`e podatke o porabi, je pripel- no sistemu merjenja. Monter mora s pomo~jo
i{~ejo
re{itve
jalo proizvajalce v iskanje re{itev, ki omo- prenosnega ra~unalnika nastaviti registre
predvsem pri
go~ajo mno`i~no in predvsem zanesljivo porabe na za~etne vrednosti (register mora
novej{ih
zajemanje merilnih podatkov. Pri velikih sis- imeti isto stanje kot {tevec). Po namestitvi se
komunikacijskih
temih se je izkazalo, da fiksne linije (PSTN, vrednost registra ve~a glede na {tevilo vhodmedijih in
ISDN in GSM) ne omogo~ajo zadostnih nih impulzov. Zajemanje podatkov je izvedljiprotokolih.
kapacitet.
vo na dva na~ina:
Med razvijanjem re{itev se proizvajalci po- • v bli`ini name{~en sprejemnik (registrator), ki bere vrednosti oddajnikov iz celotslu`ujejo najsodobnej{ih orodij. Ideje
nega naselja, prenos iz sprejemnika v
nakazujejo, da i{~ejo re{itve predvsem pri
merilni center pa se izvede preko GSM
novej{ih komunikacijskih medijih in proomre`ja
tokolih. Zelo spodbudna re{itev je bila predstavljena s strani nem{kega proizvajalca, ki je • ali podro~je z name{~enimi oddajniki
obkro`i monter (pe{ ali z avtom do 50
v Nem~iji `e postavil dva pilotna poligona.
km/h) z ro~nim terminalom, ki ima vgrajen
V modeme za prenos podatkov so vgradili
sprejemnik. Nato terminal prinese v merilinternetni FTP protokol, ki pa lahko koristi
ni center, kjer podatke shrani v bazo
(LAN, CaTV, PSTN, ISDN in GSM komunikacipodatkov.
jske medije). V tem na~inu vidijo ogromno
pozitivnih pridobitev:
Ideja tak{nega na~ina zajemanja podatkov
• investicija v tak{en modem se povrne v ima veliko podporo v Evropi in tudi na ostalih
18 mesecih,
kontinentih, saj stro{ek zajemanja stanj
• sistem bo omogo~al zajemanja podatkov obsega dostop le enega izvajalca in ne za vsak
do 10.000 {tevcev v nekaj minutah,
{tevec posebej (slika 2).
• neposreden dostop do {tevca (potrebno je
le ustrezno programsko orodje in
Stranka z ve~
pravice za upovoda
energenti
Izdelava ra~una
rabo) kjerkoli na
svetu,
RF
• s sistemom obljubkom
uni
Tr`na dejavnost
kat
ljajo, po dosedanStiki z odjemalci
Sprejemnik,
or
voda
koncentrator
jih izra~unih, zniRF komunik
`anje stro{kov pod
ator
Sistem za
20 % glede na prejObdelavo,
GSM
plin
{nje komunikaciizmenjavo
RF prenos
omre`je
podatkov
jske re{itve (the
least cost meterMerilni
ing).
Elektri~na
Eden od mnogih zanimivih
projektov
kompleksnega od~itavanja {tevcev te~e v
Italiji, in sicer na gospodinjskem segmentu. V projektu so si

Dostava izmerjenih
podatkov

energija

center

baza podatkov

Monter s sprejemnikom

Slika 2

Administracija
sistema

Zajemanje
podatkov
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Zgoraj opisani sistem omogo~a ogromno prilo`nosti za nadaljnjo {irjenje storitev. V Evropi
`e delujejo Outsourcing podjetja, ki pokrivajo
celoten proces od merjenja do izdaje ra~una.
Tak{no podjetje obvladuje in nadzoruje merilne naprave (name{~anje in vzdr`evanje), sistem za zajem podatkov (komunikacijske

naprave in programska oprema), sistem za
shranjevanje podatkov (baza podatkov in validacija podatkov), obdelovanje in posredovanje
podatkov vse do ra~una. Podjetje, ki je predstavilo svoje dejavnosti, poudarja, da tak{en
sistem zagotavlja visok nivo storitev, kvaliteto
in zadovoljstvo strank (slika 3).

WWW- stre`nik

Vpogled
podatkov preko
spletnih strani

Obdelava podatkov

Izdelava
ra~una,
shranjevanje
podatkov

Center za zajem
podatkov
Shranjevanje
podatkov

Komunikacijski mediji
(PSTN, ISDN, GSM, RF,...)

Administracija
sistema

Slika 3

Na sliki 4 je prikazan primer nem{kega trga,
ki ima popolnoma odprt trg z elektri~no energijo. Shema je razdeljena na {tiri segmente:
nadzor in vzdr`evanje meritev, zbiranje in
upravljanje s podatki, izdelovanje ra~unov in
podpora odjemalcem s svetovanjem. Iz tortnih diagramov razberemo kolik{en dele`
pokriva posamezna institucija:

Meter Operation

Core Business
35%

20

Outsourcing
33%

unsure
32%

Data Collection

Core Business
34%

Outsourcing
30%

unsure
36%

• Core Business (izvajanje v mati~nem podjetju)
• Outsourcing (izvajanje v podjetjih, ki so na
trgu)
• Unsure (nejasno)

Slika 4
Billing

Outsourcing
8%

Costumer Care

unsure
25%

Core Business
67%

Outsourcing
2%

unsure
9%

Core Business
89%
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Poleg novosti se je veliko
razpravljalo o izku{njah, rezultatih in strokovnih
mnenjih iz preteklega obdobja. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da je poslovna uspe{nost na trgu predvsem odvisna od kvalitete vhodnih podatkov (Data quality), ki pridejo v proces napovedi, obra~una in izdelave
statistik. Zanesljivost in to~nost podatkov je
klju~nega pomena, ~e operiramo z napa~nimi
izhodi{~i, ne moremo pri~akovati uspe{nih
rezultatov. Zato so opozorili na nekaj klju~nih
ciljev, ki predstavljajo kakovost podatkov:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

zmanj{anje napak na meritvah
pove~anje hitrosti obdelave
~im hitrej{a a`urnost
podatki za udele`ence dosegljivi v najkraj{em mo`nem ~asu
poostrena Validacija! (avtomatska kontrola
podatkov in ra~unov po naprej dolo~enih
kriterijih)
zagotavljanje kakovosti / analize podatkov
– statistike, standardni profili
zajeti podatki
– nastavljene dovoljene meje odstopanj
(primerjava s preteklimi meseci)
uporaba zanesljive in enostavne operacije
za obdelovanje podatkov
nujno vzpostavljanje varnostnih kopij
prenosi podatkov, izvedeni v enkripcijskih
standardih.

V ta namen se ustanavljajo podjetja, ki razvijajo programska orodja za validacijo, analize,
statistike, izmenjavo in posredovanje podatkov.
Na podro~ju upravljanja z energijo sta bila
izpostavljena racionalna raba energije in
varstvo okolja. Z name{~eno sodobno merilno
opremo lahko s smotrno razlago in poznavanjem merilnih rezultatov predvidimo zmanj{anje obremenitve omre`ja. Tak{ne storitve
nudijo specializirana podjetja ali pa oddelki
znotraj distribucijskih podjetij. Da uporabnika prepri~amo v smotrnost investicij za racionalno rabo, potrebujemo trdne argumente,
ki pa jih pridobimo iz sodobne strojne in programske opreme. Korist racionalnega obna{anja je obojestranska, saj odjemalec mese~no dobiva ni`je zneske na ra~unu, distribucija pa ima ve~je rezerve v omre`ju.
V segmentu Energy Management je predhodno omenjeno tematiko na konferenci uspe{no
predstavil Igor Podbel{ek v referatu Energy
Management in the Slovenian Deregulated

Igor Podbel{ek
Market. Predstavljene so bile re{itve upravljanja z energijo v Sloveniji s poudarkom na
industrijskih odjemalcih in konceptih upravljanja od merilnega mesta do industrijskega
informacijskega sistema. Poudarek je bil na
novih mo`nostih obvladovanja in optimizacije porabe s pomo~jo modernih informacijskih
tehnologij.

Na podro~ju
upravljanja z
energijo sta bila
izpostavljena
racionalna raba
energije in
varstvo okolja.
Z name{~eno
sodobno merilno
opremo lahko s
smotrno razlago
in poznavanjem
merilnih
rezultatov
predvidimo
zmanj{anje
obremenitve
omre`ja. Tak{ne
storitve nudijo
specializirana
podjetja ali pa
oddelki znotraj
distribucijskih
podjetij.

Obisk tovrstnih strokovnih konferenc pripomore k sledenju novostim in trendom, ki jih
sku{amo po na{ih potrebah vklju~iti v proces
merjenja.
Igor Volf,
slu`ba za meritve el. energije,
OE UDO
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Na obisku romunska delegacija
V ponedeljek, 10. novembra, je Elektro
Ljubljana d.d. gostil {tevilno delegacijo
predstavnikov razli~nih romunskih
institucij. Temeljna vsebina pogovora
obeh delegacij je bila usmerjena v prestrukturiranje slovenskega elektrogospodarstva in slovenske distribucije
po sprejetju energetskega zakona v
letu 1999.
Violeta Irgl
Predstavniki romunske delegacije

Novoletna sre~anja zaposlenih Elektra
Ljubljana d.d.
Zaposleni na Kotnikovi, Slom{kovi,
Slovenski, Glavarjevi - sreda,
10. december, ob 18. uri v Gostilni
Livada, Hladnikova 15, Ljubljana.
DE Ko~evje - petek, 19. december, ob
19. uri v gosti{~u Novak na Bregu pri
Ko~evju.
DE Novo mesto - petek, 19. december,
ob 19. uri v gostilni RAVNIKAR v ^ate`u.
DE Trbovlje - sobota, 13. december, ob
19. uri v gosti{~u Kum.
DE Ljubljana okolica - v organizaciji
posameznega nadzorni{tva.
Violeta Irgl

Sodelavca DE Novo mesto zelo use{na
Od leta 2001 se Gregor Zupan~i~ in Uro{
Lu`ar, oba zaposlena v Elektru Ljubljana
DE Novo mesto, aktivno udele`ujeta
delavskih {portnih iger Mestne ob~ine
Novo mesto v badmintonu. Oba sta ~lana
badmintonskega rekreativnega kluba
SMASH v Novem mestu. V letu 2002 sta na
delavskih {portnih igrah v badmintonu
ekipno osvojila 2. mesto (za ekipo se {teje
najbolj{a uvrstitev dveh tekmovalcev,
zaposlenih v istem podjetju). V letu 2003
sta uspeh ponovila. V letu 2002 in 2003 je
1. mesto osvojila ekipa Tovarne zdravil
Krka.
22
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Varnost pri delu skozi zgodovino
V internem glasilu odpiramo novo stalno rubriko Varnost in
v okviru katere bodo predstavljena razli~na zanimiva podro~ja.
s kraj{im zgodovinskim pregledom varnosti pri delu. V naslednji
ki pa bo predstavljen zakonodajni okvir, v katerega je ume{~eno
jeno podro~je.

zdravje pri delu
Tokrat za~enjamo
{tevilomen-

boleznimi zaradi vpliva svinca in
`ivega srebra.
Leta 1746 je Nizozemec Goldschmiedt izna{el naprstnik kot
za{~ito prstov pred vbodom pri
{ivalnih delih.
Leto 1785 pomeni za~etek industrializacije v
Angliji z uvedbo parnega stroja v industriji. Iz
stare delavnice je nastal obrat.
Prizadevanja za varno delo so se v svetu za~ela razvijati {ele, ko se je industrijska revolucija `e povsem razmahnila. Tako v Evropi
bele`imo ustanavljanje in{pekcij za delo
nekako v sredini 19. stoletja.
Zgodovino na Slovenskem je po prvi svetovni
vojni brez dvoma zaznamoval dokument z
naslovom “Smernice delovanju oddelkovodij”;
prva `ebljarska in `elezo-obratna zadruga v
Kropi in Kamni gorici; (to~nega datuma nastanka ni, ocenjeno je obdobje 1920 - 1930).

Nevarnost, tj. potencialni vir po{kodbe ali
{kode, in takoj zatem obrambo pred njo, najdemo na vseh podro~jih `ivljenja, torej tudi
v poklicu, in to `e od davnine. Pisni dokazi
o tem so v prvih poro~ilih o poklicnih dejavnostih.
Najstarej{i zapis je v Stari zavezi, v peti
Mojzesovi knjigi, poglavje 22, osmi verz, ki
pravi:
“^e zida{ novo hi{o, napravi na strehi ograjo,
da ne spravi{ krivde prelite krvi na svojo hi{o,
ko bi kdo padel z nje!”
Okoli leta 400 pred Kristusom je Hipokrat
opozoril, da pri dolo~enih rokodelstvih
nastopajo zdravstvene po{kodbe. Pri
zdravni{ki preiskavi je {tel za potrebno
vpra{anje o poklicnem delu.
V najstarej{ih rudarskih predpisih iz okoli
leta 1300 so zapisane prve dolo~be iz varstva
pri delu.
Leta 1531 se je Paracelsus ukvarjal s silikozo
in drugimi rudarskimi boleznimi, kakor tudi z

Prvi za~etki izobra`evanja in vzgoje na podro~ju varstva pri delu na Slovenskem segajo
v leto 1954, ko se je ustanovil Zavod za preu~evanje varnosti pri delu.
Predmet urejanja varstva pri delu se je v dolgem obdobju razvoja sodobne industrijske
dru`be nepretrgoma {iril, vzporedno z nastankom in razvojem delovnega prava in
drugih dru`benih ved na podro~ju dela.
Odraz teh dogajanj se ka`e tudi v razvoju
posebne mednarodne institucije, ki je danes
znana kot mednarodna organizacija dela in
deluje nekako od leta 1951 v sklopu
Zdru`enih narodov. Na{a dr`ava je bila `e v
okviru Jugoslavije med redkimi dr`avami, ki
so ~lanice navedene organizacije od vsega
za~etka.
@e v ~asu Jugoslavije je na{a dr`ava posve~ala varstvu pri delu posebno pozornost, {e
posebej, ko je pravica do varstva pri delu
postala celo ustavna kategorija. Ustavne spremembe so zahtevale ne samo usklajevanje,
ampak tudi vsebinsko in organizacijsko prilagajanje varstva pri delu novim zahtevam urejanja in uresni~evanja novih razmerij. Odraz

Predmet urejanja
varstva pri delu
se je v dolgem
obdobju razvoja
sodobne
industrijske
dru`be
nepretrgoma
{iril, vzporedno
z nastankom in
razvojem
delovnega prava
in drugih
dru`benih ved
na podro~ju
dela. Odraz teh
dogajanj se ka`e
tudi v razvoju
posebne
mednarodne
institucije, ki je
danes znana kot
mednarodna
organizacija dela
in deluje nekako
od leta 1951
v sklopu
Zdru`enih
narodov. Na{a
dr`ava je bila `e
v okviru
Jugoslavije med
redkimi
dr`avami, ki
so ~lanice
navedene
organizacije od
vsega za~etka.
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tega je bil zakon o varstvu pri delu iz leta
1974.

Po
osamosvojitvi
leta 1991
Slovenija v svoji
Ustavi posredno
ureja skrb za
urejeno varno in
zdravo delo v
66. ~lenu, ki
pravi, da dr`ava
ustvarja
mo`nost za
zaposlovanje in
delo ter
zagotavlja njuno
zakonsko
varstvo, ter v
72. ~lenu, ki
pravi, da ima
vsak pravico do
zdravega
`ivljenjskega
okolja. Delovno
okolje je
integralni del
`ivljenjskega,
kar pomeni, da
je ustava
pomemben
pravni akt.
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Po osamosvojitvi leta 1991 Slovenija v svoji
Ustavi posredno ureja skrb za urejeno varno
in zdravo delo v 66. ~lenu, ki pravi, da dr`ava
ustvarja mo`nost za zaposlovanje in delo ter
zagotavlja njuno zakonsko varstvo, ter v 72.
~lenu, ki pravi, da ima vsak pravico do
zdravega `ivljenjskega okolja. Delovno okolje
je integralni del `ivljenjskega, kar pomeni, da
je ustava pomemben pravni akt.
Leta 1999 smo v Sloveniji dobili nov zakon o
varnosti in zdravju pri delu, ki podrobneje
opredeljuje odnos med delavcem in delodajalcem, njihove pravice in dol`nosti, ki velja
{e danes. Ve~ o tem pa v prihodnji {tevilki.
Vesna Oman Rode
Literatura:
- Priro~nik za zdravo in varno delo/Viktor
Koselj - Ljubljana: Tehni{ka zalo`ba
Slovenije, 2002
- Varstvo pri delu - IVD Maribor, 1997
priro~nik za strokovni izpit iz varnosti in
zdravja pri delu - ZVD Ljubljana, 2003

Zna~aj dela elektrodistribucije prina{a s seboj veliko nevarnosti
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V spomin sodelavcu Bogdanu
Martelancu (1952 - 2003)
V petek, 31. oktobra, smo se na
Ple~nikovih @alah v Ljubljani
poslovili od dolgoletnega sodelavca in prijatelja - Bogdana Martelanca.
Slovo je vedno bole~e, {e zlasti, ~e je dokon~no
in tako nenadno. ^e se moramo za zmeraj
posloviti od ~loveka, ki nam je dolga leta, celo
desetletja, stal ob strani kot nepogre{ljiv
sodelavec in zvest prijatelj, je tako slovo {e
posebej grenko. Med vsemi mejami, ki so
postavljene ~loveku, tako v mladih letih, kot
tudi v visoki starosti, je smrt najbolj dokon~na.
Ob vesti o nepri~akovanem slovesu ~loveka, ki
nam je bil dolga leta blizu, se zdrznemo in v
trenutku zavemo ~love{ke krhkosti in minljivosti. Nemo in nemo~no obstanemo ob
`alostnem dogodku in komaj najdemo primerne besede tola`be za svojce umrlega.
V ve~ kot 30 letih dela, ki ga je Bogdan posvetil
Elektru Ljubljana mesto, je izkazal veliko pripadnost podjetju, nesebi~no pomagal podjetju

in sodelavcem. Leta 1971 se je zaposlil v na{em podjetju kot elektromonter-pripravnik.
Opravljal je dela v skupini za odpravo okvar.
Poklic je opravljal z vsem srcem in vso strokovnostjo. Zaklju~il je dodatno {olanje in s tem
pri~el dosegati vi{je cilje. Prevzel je naloge in
zadol`itve kontrolorja za prevzem elektri~ne
energije. Delo je opravljal vestno vse do svoje
prezgodnje tragi~ne smrti. Te`ko bo zapolniti
vrzel, ki je ob Bogdanovem odhodu nastala v
na{em podjetju, {e veliko te`ja pa bo ta izguba
za dru`ino Martelanc.
Spo{tovani dru`ini {e enkrat izrekamo iskreno
so`alje ob smrti dragega mo`a, o~eta, sina.
Zahvalo dolgujemo tudi vam, kajti pogosto ste
se mu morali odre~i, ko je izven delovnega
~asa nesebi~no pomagal pri odpravi okvar na
distribucijskem omre`ju. Bogdan je imel topel
dom, ki ga je potreboval in dru`ino, ki ga je
razumela.
Na zadnjo pot smo v velikem {tevilu pospremili ~loveka, ki je bil mnogim med nami iskren
prijatelj in odli~en sodelavec. Naj po~iva v
miru.
Sodelavci OE UDO in DE Ljubljana mesto

Anton Piko (1925-2003)
Neusmiljeno
posega smrt v
vrste na{ih nekdanjih sodelavcev. Vedno se
nam dozdeva, da
je
prezgodaj.
Tudi za na{ega
Ton~ka je bilo
prezgodaj.
Kaj povedati o
~loveku, ki mu
`ivljenje ni prizana{alo. Kot fantu mu je vojna
prekinila {olanje v rodni ^rni pri Prevaljah in
nekaj ~asa je prebil kot vajenec v me`i{kem
rudniku. Prisilna mobilizacija ga je vrgla v
pekel ruske fronte, ujetni{tvo, lakoto, bolezen.
Pravzaprav je imel sre~o, da se je sicer bolan, a
`iv, vrnil v domovino, ki je potrebovala vsakega ~loveka. Dogodki so si sledili bliskovito:
{olanje za delovodjo, voja{~ina, dru`ina, tehni{ka {ola. Vse to je bilo za njim, ko se je leta
1950 redno zaposlil v takratnem podjetju DES.

Sodeloval je pri velikem projektu elektrifikacije Slovenije, najprej v monta`ni skupini,
pozneje pa zaradi prometne nesre~e kot referent za normative in kalkulacije. Distribuciji je
ostal zvest ves ~as svojega poklicnega delovanja.
V pokoj je od{el l. 1985 iz takratne TOZD Elektro Ljubljana okolica. Spominjamo se ga kot
natan~nega sodelavca, saj je njegova dokumentacija {e dolgo slu`ila naslednikom.
Spominjamo pa se ga tudi kot ~loveka vedrega
srca, ki mu `ivljenjski udarci niso vzeli ljubezni do slovenske zemlje, predvsem gora, pa
tudi do slovenske pesmi. Ta mu je bila kot sinu
organista in Koro{cu polo`ena `e v zibelko.
Pokopali smo ga v torek, 18. novembra, na
ljubljanskih @alah, v srcu Slovenije, dale~ od
njegove Koro{ije, kot je imel navado re~i.
Naj tu po~iva v miru.
Sodelavci Elektra Ljubljana
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Kadrovanje v oktobru 2003
PRI[LI
V oktobru smo zaposlili {tiri {tipendiste podjetja
IME IN PRIIMEK
GORAZD BERGINC
SIMON FERJAN
MILAN TOM[I^
GREGOR LUKA^
MATEV@ ^UK
ALE[ TOM[I^

DELOVNO MESTO
univ.dipl.in`.elektrotehnike
dipl.in`.elektrotehnike
samostojni komercialist
elektromonter
elektromonter
delavec

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

VZROK PRENEHANJA
prenehanje
prenehanje
upokojitev
upokojitev
upokojitev
smrt
prenehanje

ORGANIZACIJSKA ENOTA
UDO
UDO
DEE, Trbovlje
DEE, Ljubljana mesto
DEE, Ljubljana mesto
UDO
IN@ENIRING

OD[LI
IME IN PRIIMEK
JO@E KNAVS
BO[TJAN PEVEC
ANTON KOLI^
DU[AN [URK
LUKA TOKI^
BOGDAN MARTELANC
JANEZ PA[I^

V novembru so umrli upokojenci: Ivanka Vidmar Burjak, Anton Piko.
Nevenka Ivan~i~

Obvestilo
Obvestilo ~lanom Dru{tva upokojencev
Elektra Ljubljana
UO DUEL je na 16. seje sprejel naslednji sklep:
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Na na{ih izletih in pohodih, ki jih
organizira DUEL, se redno dogaja,
da se nekateri ~lani prijavijo na
izlet oz. pohod, potem pa se ga ne
udele`ijo. S tem povzro~ajo dolo~ene stro{ke, v primeru, da pelje
le en avtobus, pa zaradi izostanka

nekaterih prijavljenih doma ostanejo tisti, ki
bi se `eleli izleta oz. pohoda udele`iti. Zato je
UO DUEL sklenil, da kdor dvakrat izostane
brez utemeljenega razloga oz. brez opravi~ila
na izletu oz.pohodu, nosi stro{ke prevoza.
Jo`e Bergant,
predsednik Dru{tva upokojencev
Elektro Ljubljana

november 2003

Dru{tvo upokojencev
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Po poti kulturne dedi{~ine
Torek, 14. oktobra 2003, je bil navaden dan, vendar za ~lane dru{tva upokojencev
vseeno druga~en. Zbrali smo se v Tivoliju z namenom, da pre`ivimo dan skupaj na
poti po De`eli, kjer poteka “Pot kulturne dedi{~ine”. ^e smo svoj namen uresni~ili,
presodite sami.
Pot do Radovlji{ke pokrajine, trikotnik med Radovljico, Begunjami in @irovnico - imenovan tudi De`ela,
nas je vodila skozi Medvode, kjer nas z desne pozdravita [marna gora in njena
soseda Grmada. Pogled nam preko Sor{kega polja se`e do Kamni{koSavinjskih Alp. Sor{ko polje je rodovitna
naplavina, ki jo gorenjski kmetje pridno
obdelujejo. Samotna drevesa, predvsem lipe,
kozolci in ku`na znamenja so zna~ilnost
pokrajine. Med opazovanjem pokrajine pripeljemo do Kranja, ki je ~etrto najve~je mesto
v Sloveniji in kulturno, upravno ter gospodarsko sredi{~e Gorenjske. Pot nadaljujemo
proti na{emu cilju, za nami ostajajo ve~ji in
manj{i kraji in zaselki ob cesti do @irovnice,
na{ega prvega cilja. Ustavili smo se v rojstni
hi{i jezikoslovca, literarnega zgodovinarja in
bibliotekarja Matije ^opa (1797-1835). Sprejela nas je kustosinja Gorenjskega muzeja in
nam povedala nekaj besed o “Poti kulturne
dedi{~ine”, ki je nastala na pobudo doma~inov, ki se zavedajo, kako pomembno za
Slovence je bilo delo na{ih velikih mo`, ki so
se rodili v tem delu na{e domovine. Med njimi
sta pisatelja Janez Jalen in Fran S. Fin`gar,
~ebelar Anton Jan{a, rod Pre{ernov z na{im
najve~jim pesnikom dr. Francetom Pre{ernom
in Matija ^op, tudi velik Pre{ernov prijatelj.
Po razlagi smo si ogledali spominsko zbirko o
Matiji ^opu, njegovem delu in ~asu, v katerem
je ustvarjal, o prijateljevanju s Francetom
Pre{ernom. V nadstropju so predstavljena
arheolo{ka raziskovanja poznoanti~ne visokogorske postojanke na Ajdni nad Potoki.
^opova rojstna hi{a postaja nekak{en kulturni center - v njej se odvijajo razne kulturne
dejavnosti. Po ogledu multimedie smo se
odpeljali v rojstno hi{o pisatelja Janeza Jalna
(1891-1966). S {ilcem medice za dobrodo{lico
sta nas pri~akala Jalnov prane~ak in njegova
`ena.
Povabila sta nas v “hi{o” s kme~ko pe~jo. Ko
smo posedli po klopeh okrog pe~i in za veliko
mizo nam je Jalnov sorodnik pri~el pripovedovati o njegovem `ivljenju in delu. Pri tem
nam je nanizal tudi nekaj hudomu{nih dogod-

V rojstni hi{i pisatelja Janeza Jalna
kov iz pisateljevega `ivljenja, ki je bil po poklicu duhovnik, vendar je rad zahajal v gore in
veselo dru`bo. Ogledali smo si razstavljene
predmete v kamri, ki je bila pisateljev delovni
prostor, in kjer so razstavljeni rokopisi,
objavljena knji`na dela in razni predmeti, ki
jih je uporabljal pisatelj. Preden zapustimo
Jalnovo rojstno hi{o, si v ve`i ogledamo {e
razstavljene dokumente in rekonstruirano
~rno kuhinjo. Pot nas vodi naprej proti Vrbi in
rojstni hi{i na{ega najve~jega poeta dr.
Franceta Pre{erna (1800-1849), ki se je rodil
Pri Ribi~u v Vrbi, kot se je pri hi{i reklo. V hi{i
je od 1939 urejena muzejska zbirka z notranjo opremo iz pesnikovega ~asa. Posebno zanimiva je ~rna kuhinja, ki je z opremo vred
tak{na kot neko~. V ve`i stoji okrog 200 let
stara mentrga, v kateri so v~asih mesili kruh
in stara skrinja. Na steni visi star sklednik. Iz
ve`e vstopimo v “hi{o”, ki je bila glavni bivalni prostor. V kotu stoji javorjeva miza, okrog
nje pa klopi in stoli. Stopimo naprej v kamro
- Pre{ernovo rojstno sobo, kjer stoji postelja
in zibka, v kateri so pred ve~ kot dvesto leti
zibali malega Franceta, ki je postal velik pesnik. Po ogledu Pre{ernove rojstne hi{e se
odpravimo sredi vasi k prastari lipi, okrog
katere je name{~enih16 kamnov.
To je bil prostor, kjer se je posvetovala va{ka
srenja. Danes je to edinstven spomenik, kakr{nega najdemo redko v Sloveniji. Pravijo, da

27

Dru{tvo upokojencev

november 2003

Dober tok.

Pre`iveli smo
kulturni dan po
“Poti kulturne
dedi{~ine” in se
polni vtisov
kulturno vrnili
v Ljubljano, kjer
smo se poslovili
do naslednjega
sre~anja.

V Vrbi pod prastaro lipo
je imela vsaka kmetija svoj kamen, tako je
gotovo en izmed kamnov pripadal tudi pesnikovim prednikom iz Ribi~eve hi{e. Po ogledu zanimive lipe se odpeljemo v Breznico in
si ogledamo ~ebelnjaka Antona Jan{e. Od
spomeni{ko za{~itenega ~ebelnjaka se odpeljemo v Begunje na Gorenjskem, kjer si
ogledamo begunjsko gra{~ino, v kateri so bili
med NOB okupatorjevi zapori. Od 20. maja
1941 do 4. maja 1945 je bilo v njih zaprtih
ve~ kot 12.000 jetnikov, od tega 2.280 `ensk
in ve~ kot 400 otrok. Prve jetnike so ustrelili
1. 8. 1941 v bli`nji Slatini, nato so jih streljali
po skupinah in pokopavali v Dragi (161 talcev) in na vrtu gra{~ine (509 talcev). Koro{ki
odred je 4. maja 1945 osvobodil 632 zapornikov, nem{ko posadko 92 mo` pa zajel.
Ogledali smo si grobi{~e na grajskem
dvori{~u. Po ogledu nas je `e ~akalo kosilo v
bli`njem gosti{~u. Po kosilu smo imeli {e
dovolj ~asa, da smo se odpeljali v dolino
Drage in si ogledali grobi{~e. Na robu
grobi{~a stoji kamnita skulptura z zgovornim
napisom:
V TEM GORSKEM SVETU
KJER SO V LETIH ZLIH
POBIJALI MO@E, OTROKE,
@ENE
JE ZNOVA MIR
A DA SI JE VES TIH
MORILCE TO@I
IN
SLAVI UMORJENE
28

Pre`iveli smo kulturni dan po “Poti kulturne
dedi{~ine” in se polni vtisov kulturno vrnili v
Ljubljano, kjer smo se poslovili do naslednjega sre~anja.
Zvonka Osredkar

november 2003

Jubilanti
Dober tok.

Na{i upokojenci, ki so v novembru
praznovali svoj `ivljenjski
jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Francka [EGA
Jakob LENAR^I^

roj. 24. 11. 1943
roj. 27. 11. 1943

Ko~evje
Grosuplje

~lan DUEL

roj. 11. 11. 1933

Novo mesto

~lan DUEL

70. ROJSTNI DAN
Boris GU[TIN

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja.
Jo`ica Kra{ovec

VABILO
Spo{tovane upokojenke, spo{tovani upokojenci!
Vabimo vas na novoletno sre~anje, ki bo v torek, 9. decembra ob 14. uri
v gostilni [torovje, Selo pri Radohovi vasi 6.
Prisr~no vabljeni!
Uprava Elektra Ljubljana d.d.
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Namizni tenis 2003
Vodja sekcije za
namizni tenis in
“sodra{ki
nadzorniki” so
se potrudili, da
je tekmovanje
potekalo
v prijetnem
{portnem
vzdu{ju.
Prijavljenih je
bilo
35 tekmovalk in
tekmovalcev. V
dvorani pa se je
za zelenimi
mizami pomerilo
28 tekmovalk in
tekmovalcev.

Tako kot vsako leto v oktobru, smo se po programu [portnega dru{tva Elektra
Ljubljana tudi letos, 11. 10. 2003, zbrali v Sodra`ici, kjer je potekalo tekmovanje v
namiznem tenisu. Sodra`ici in njenim “nadzornikom” pripada ta ~ast `e ve~
desetletij.

Skupinski posnetek sodelujo~ih
Vodja sekcije za namizni tenis in “sodra{ki
nadzorniki” so se potrudili, da je tekmovanje
potekalo v prijetnem {portnem vzdu{ju.
Prijavljenih je bilo 35 tekmovalk in tekmovalcev. V dvorani pa se je za zelenimi mizami
pomerilo 28 tekmovalk in tekmovalcev. Ker
na~in tekmovanja zahteva, da so tekmovalci
razvr{~eni od prvega do zadnjega mesta, je
igranja veliko. Zaradi ~asovne stiske so dekleta odigrala tekme v 6 km oddaljenem Riglju,
na domu Nata{e Oblak. Ob 13. uri so namre~
dvorano zasedli gasilci, ki so imeli vajo
re{evanja iz telovadnice. Takrat pa smo se mi
`e “krep~ali” v gosti{~u Izvir ob sodra{kem

smu~i{~u, kjer je potekala tudi razglasitev
rezultatov. Ker je bil med nami tudi biv{i
predsednik [D g. Jo`e ^u~nik, smo ga prosili,
da je razglasil rezultate. V spomin na to tekmovanje je vsak udele`enec dobil leseno
`lico.

A+B

C

razred
Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
30

`enske
Priimek in ime
Oblak Nata{a
Marolt Vilma
Kosirnik Mojca
Miheli~ Blanka

Ob vra~anju domov smo se ustavili {e pri
Nata{i, kjer smo ob vro~em kostanju, doma~em mo{tu in “jelenji glasbi” (jelen je v ruku)
prijetno sre~anje nadaljevali. Ob tem vzdu{ju
je Andrej Potrbin iz DE Trbovlje zagotovil, da
drugo leto ne bo minilo brez njegove harmonike. Dr`ali ga bomo za besedo!
Razvrstitev po kategorijah je naslednja:

razred
Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mo{ki roj. 1953 in starej{i
Priimek in ime
Ga{peri~ Stane
Jan~ar Du{an
@van Jure
Kobal Alojz
^u~nik Jo`e
Cindri~ Leon
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D
razred
Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E
mo{ki roj. 1954 - 1968
Priimek in ime
Sili Edi
^uk Janko
Zrim{ek Marijan
Vesel France
Pintar Bojan
Pi{kur Beno
Cika~ Sre~o
Kamin Bojan

razred
Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mo{ki roj. 1969 in mlaj{i
Priimek in ime
Kuzma Mitja
Wagner Matej
Lesjak Matja`
Potrbin Andrej
Wagner Andrej
Janu{i~ Bojan
^esnik Borut
Jager Bogdan
Jakovac Bogdan
^e{ek Mitja
Stane Ga{peri~

Zdravje

Dodatki k prehrani kaj moramo vedeti?
Prej{nji prispevek o zdravi prehrani sem zaklju~il z omembo dodatkov
k prehrani, ki lahko bistveno pripomorejo h krepkej{em zdravju,
odpornosti organizma in nenazadnje k ve~ji kvaliteti `ivljenja. Vendar
pa je potrebno poznati tudi to podro~je, kajti na trgu se danes dobi marsikaj,
kar naj bi bilo koristno za zdravje, `al pa ni vedno tako.
Saj veste, koliko izdelkov se na policah
trgovin “kiti” z nalepko BIO? Ko pa ~lovek
zahteva natan~nej{e podatke, na primer kje in
kako je bil izdelek pridelan oziroma predelan,
kdo in kako je nadzoroval postopek, kdo
jam~i za neopore~nost ipd. ... v~asih naleti na
molk. Sam sem tak{ne vrste ~lovek, ki deluje
po principu “Ni vse zlato, kar se sveti”!; ne
pustim se torej zavajati in `elim vedno vedeti, kaj kupujem, zakaj je to dobro oziroma
potrebno, kaj s tem pridobim ... Slovenska
zakonodaja je na podro~ju zdrave prehrane
dokaj ohlapna, kar mnogi izkori{~ajo in
kupca v~asih namerno, v~asih pa zaradi po-

manjkanja znanja nevede zavajajo. Zato je
koristno pridobiti nekaj znanja; konec koncev
gre za nas, za na{e zdravje, za na{e `ivljenje.
Poglejmo torej, kaj moramo vedeti o dodatkih
k prehrani. Obi~ajno vpra{anje je, zakaj sploh
u`ivati dodatke k prehrani. [e posebej odve~
se nam to zdi, ~e smo zdravi. Vendar je to
velika zmota. Preventiva pri zdravju je izjemno pomembna, kajti ko ~lovek enkrat zboli, je
neprimerno te`e vzpostaviti optimalno delovanje organizma, kot pa ga ohranjati, ko smo
{e zdravi. Bolje preventiva kot kurativa je
reklo, o katerem ~ivkajo `e vrabci na strehi,
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Nekateri dodatki
temeljijo na
zdravilnih
rastlinah - so
izvle~ki
zdravilnih
rastlin. Ti
obi~ajno
vsebujejo veliko
vlaknin in so
namenjeni
najve~krat
o~i{~evanju
oziroma
razstrupljanju
telesa. Ob tem
moramo vedeti,
da je potrebno
ob njihovem
u`ivanju
pove~ati koli~ino
zau`ite teko~ine
(od 2,5 do 3 l
dnevno).

`al pa ga v praksi upo{teva le pe{~ica bolj
osve{~enih posameznikov. Koristno je vedeti,
da dodatki slu`ijo predvsem preventivi,
~eprav je tudi res, da so zelo primerni za
laj{anje la`jih obolenj. Nikakor pa se ne
sme zgoditi, da bi povsem nadome{~ali s
strani zdravnika predpisano terapijo;
dejstvo je, da u~inkovito izbolj{ajo delovanje
s strani zdravnika predpisane terapije oziroma jih dopolnjujejo. Najbolje se je seveda
z zdravnikom o tem posvetovati in mnogi
zdravniki vam bodo potrdili, da primerni
dodatki upo~asnijo napredovanje bolezni,
izbolj{ujejo delovanje imunskega sistema,
izbolj{ujejo po~utje ...

Nekateri dodatki temeljijo na zdravilnih
rastlinah - so izvle~ki zdravilnih rastlin. Ti
obi~ajno vsebujejo veliko vlaknin in so namenjeni najve~krat o~i{~evanju oziroma razstrupljanju telesa. Ob tem moramo vedeti, da
je potrebno ob njihovem u`ivanju pove~ati
koli~ino zau`ite teko~ine (od 2,5 do 3 l dnevno). Zakaj? Zato, ker se morajo vodotopne
toksi~ne snovi s pomo~jo teko~ine izlo~iti iz
telesa skozi ledvice.
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Ni vseeno, kdaj jemljemo dodatke k
prehrani. Tudi ni vseeno, v kak{nih
kombinacijah jih jemljemo. Na
primer: naravnih vitaminov ni dobro
jemati vzporedno s sinteti~nimi
zdravili, ki jih moramo morda
jemati, kadar se zdravimo. Lahko
pride do interakcij posameznih sestavin (vplivanje enega na drugega).
Vsaj dve uri naj bi minili med u`ivanjem enih in drugih. Dodatke je najbolj priporo~ljivo jemati med ali po jedi, saj sta
takrat prebava in absorpcija hranilnih snovi
najbolj u~inkoviti.
Kvalitetni naravni dodatki k prehrani delujejo
na principu “podalj{anega spro{~anja”.
Podalj{ano spro{~anje zagotavlja 10 do
18 urno stalno koncentracijo vitaminov v
krvi. To proizvajalec dose`e tako, da aktivno
sestavino (na primer vitamin C) zme{a z
nosilnim sredstvom, ki ga prebavni encimi
razkrajajo po~asi in enakomerno. Tako se tudi
aktivna sestavina absorbira po~asi in s tem
zagotavlja dolgotrajno u~inkovanje. Tak
primer je, samo za ilustracijo, dodatek, imenovan Vitamin C z bioflavonoidi in ekstraktom
{ipka. Razlika med sinteti~no pridobljenim
vitaminom C je torej v tem, da se le ta
(ne glede na to, ~e ga zau`ijemo veliko
koli~ino) v `elodcu in ~revesju takoj absorbira in zapusti telo prek sekretornih organov
(ledvice). Po doma~e povedano: telo bo v tistem trenutku vzelo toliko vitamina, kolikor ga
takrat potrebuje, vse ostalo pa gre v ni~. Ko
smo ravno pri C vitaminu: ste kadilec? ^e ste,
potem morate vedeti, da je dnevno potrebna
koli~ina C vitamina pri kadilcih 3 krat vi{ja
kot pri nekadilcih.
Kaj je to kelatna vezava in zakaj izbrati tak{ne dodatke (s tujko: chelated;
chela=kle{~e).
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Na{e telo iz hrane absorbira le elemente, ki
so v posebnih kemijskih oblikah. ^e
bi na primer v
hrano prime{ali
kovine (cink, `elezo, baker), to {e
zdale~ ne bi zado{~alo. V raziskavah so
se najbolj izkazali kelatni
kompleksi kovin z organskimi kislinami. Organska kislina
kot kle{~e objame kovinski ion
in ve`e proste elektronske pare iona. To
omogo~a optimalno absorpcijo molekul ter
kompleksov in hkrati prepre~uje, da bi druge
hranilne snovi inhibirale absorpcijo ionov
(npr. oksalna in fitinska kislina).
Svarilo pred zavajanjem: potrebno je biti zelo
pozoren na sestavine nekega preparata. Zopet
vzemimo za primer preventivo, tokrat pred
osteoporozo, ki so ji podvr`ene predvsem
`enske. Splo{no znano je, da je potrebno za
prepre~evanje nastanka osteoporoze u`ivati
kalcij. Vendar pa je to samo del resnice. Za
uspe{no preventivno delovanje v tem primeru je potrebno izpolniti dva pogoja.
Najprej, u`ivati moramo samo organski kalcij,
kajti anorganskega kalcija, ki ga vsebujejo
mnoge kalcijeve tablete, telo sploh ne more
uporabiti. Tako bo laboratorijski test pokazal,
da je v krvi dovolj velika koli~ina kalcija,
kostna masa pa se kljub temu tanj{a. Drugi
pogoj je, da telo najbolje absorbira kalcij
vzporedno z magnezijem, in sicer naj bi bilo
to razmerje dva proti ena.
Na{tel sem le nekatere od mnogih razlogov,
zakaj se je potrebno tudi v zvezi z dodatki
k prehrani “oboro`iti” z znanjem. Vseh se na
tem mestu res ne da navesti, zato v nadaljevanju raje spoznajmo nekatere preverjeno
u~inkovite dodatke k prehrani.
Koencim Q 10, krep~ilo za srce. Znan je tudi
pod imenom Ubikinon. Do tridesetega leta
starosti ga telo samo proizvaja v zadostni
koli~ini, ta koli~ina pa po tem obdobju pada v
sorazmerju s staranjem. Zato ga je koristno
nadome{~ati z dodatki. Je nujno
potreben za biokemi~ne procese v
organizmu in za vzdr`evanje zdravja. Pomanjkanje
vodi v moteno energetsko
bilanco celic in povzro~a te`ave pri
delovanju vitalnih organov - mi{ic,
srca in o`ilja. Sodobne znanstvene

raziskave potrjujejo znatno izbolj{anje stanj
pe{anja srca (angina pectoris) ob u`ivanju
tega dodatka. [e bolj{e delovanje se dose`e,
~e ga jemljemo hkrati z vitaminom E.
Svetlinovo olje. To je bogat vir ve~krat nenasi~enih ma{~obnih kislin, omega-6 kislin.
Esencialne ma{~obne kisline (znane tudi pod
imenom vitamin F), {~itijo pred boleznimi
srca in o`ilja, zvi{anim krvnim tlakom in pred
debelostjo. Dodatek je u~inkovit tudi za
bla`itev nekaterih sindromov, na primer
predmenstrualnega, omili pa tudi nekatere
vrste depresije.
Lecitin. Ta naravna snov ima izredne lastnosti. Zmanj{uje raven holesterola v krvi. Pomembna lastnost je tudi, da znatno zmanj{a
bole~ine v sklepih. Ugodno vpliva na barvo
las in prepre~uje njihovo izpadanje. Poleg
tega ima {e blag pomirjevalni u~inek,
izbolj{al pa naj bi tudi spomin.
Spirulina. Modrozelene morske alge vsebujejo
{tevilne vitamine, minerale in vse potrebne
aminokisline, ki slu`ijo kot u~inkoviti stimulansi imunskega sistema. Je bogato beljakovinsko `ivilo. Spirulina je bogat vir vitamina B 12, beta karotena in `eleza. Vsebuje
gama-linolensko kislino, ki jo ~lovek dobi
sicer samo z materinim mlekom (vir je tudi
Svetlinovo olje). Zaradi vsebnosti joda ugodno delujejo na {~itnico. Za vegetarijance je ta
preparat skorajda obvezen.

Koencim Q 10,
krep~ilo za srce.
Znan je tudi pod
imenom
Ubikinon. Do
tridesetega leta
starosti ga telo
samo proizvaja v
zadostni koli~ini,
ta koli~ina pa po
tem obdobju
pada v
sorazmerju
s staranjem.
Zato ga je
koristno
nadome{~ati
z dodatki. Je
nujno potreben
za biokemi~ne
procese v
organizmu in za
vzdr`evanje
zdravja.

Lutein. Ta u~inkovit antioksidant u~inkovito
varuje na{e o~i. Je vsestranski uni~evalec
prostih radikalov, {e posebej u~inkovito varuje del retine (o~esne mre`nice), ki se imenuje
rumena pega in o~esno le~o. 98 % o~esne le~e
tvorijo beljakovine, ki so zelo podvr`ene
napadom prostih radikalov. Lutein jih nevtralizira in na ta na~in prepre~uje nastanek sive
mrene.
Acidophilus. To je v bistvu koristna ~revesna
bakterija, ki ustvarja neugodno okolje za
razli~ne patogene. Spodbuja namre~ nastajanje {ibkega antibiotika colicina. Sodeluje v prebavi mle~nih kislin in na ta na~in zmanj{uje
raven holesterola. Sodeluje tudi pri sintezi
vitaminov B, prepre~uje slab zadah iz ust, ki
je posledica procesov razgradnje v ~revesju.
Toni [TIMEC
Vir:
Strokovni ~lanki zdravnikov-specialistov v sistemu Cali Vita International
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Du{an [urk, upokojenec

V veseli dru`bi smo se v gosti{~u Jurman
poslovili od sodelavca in prijatelja Du{ana
[urka, ki je opravljal dela in naloge samostojnega elektromonterja konzuma v slu`bi za
odjemalce in se v mesecu oktobru upokojil.
Du{an je pre`ivel v Elektru Ljubljana mesto

polnih 40 let, pa {e dva meseca in dvaindvajset dni zraven. Z delom pri nas je za~el mlad,
star komaj dobrih 15 let, in sicer 1. avgusta
leta 1961. Doma, v ^rni vasi, so imeli kmetijo, vajen je bil trdega kme~kega dela in morda
je bil tudi to razlog, da je bil razporejen na
delovno mesto - delavca te`aka. S pridnostjo,
vestnim delom in odkrivanjem novega si je
pridobil nova znanja in izku{nje ter bil
preme{~en kot delavec v skupino za kable,
kasneje postal pomo`ni elektromonter v
skupini obratovanje in delovno kariero
zaklju~il, kot `e re~no, v slu`bi za odjemalce
kot samostojni elektromonter konzuma.
Du{an je bil vseskozi vesten in marljiv
delavec, bil je iskren prijatelj in rad je povedal tako kot je mislil. Sodelavci se bomo
trudili zapolniti vrzel, ki je nastala z njegovim odhodom. Iskreno mu privo{~imo lepo in
dolgo jesen `ivljenja.
Skupaj z gospo Majdo jo u`ivajta ~im dlje. In
seveda, iskreno povabilo na skupne izlete
dru{tva upokojencev.
Sodelavci DE Ljubljana mesto

Luka Toki~, dobrodo{el med upokojenci
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V mesecu oktobru se je upokojil dolgoletni
sodelavec Elektra Ljubljana mesto, g. Luka
Toki~, samostojni elektromonter. V velikem
{tevilu smo se zbrali v gosti{~u Micka in nazdravili gostitelju, ki si je po 40 letih dela
resni~no zaslu`il upokojitev.

V Elektru Ljubljana mesto se je zaposlil
4. aprila leta 1964. @ivljenjska pot ga je iz
rodnega Popovi~a pri Benkovcu popeljala v
Ljubljano. Tu si je poiskal delo in si kasneje
ustvaril tudi dru`ino. Luka je pri~el kot
delavec pri kablih. S svojo pridnostjo, vztrajnostjo in dodatnim izobra`evanjem je pri{el
do interne izobrazbe - polkvalificiran delavec
elektromonterske stroke in do leta 1981 delal
kot elektromonter v skupini za kable in TP.
Z vztrajnostjo, veliko ljubezni do dela in
samoizobra`evanjem je uspel samostojno
izvajati dela elektromonterja. Zaradi zdravstveni te`av in priznanega statusa invalida III.
kategorije je bil leta 1981 razporejen na
delovno mesto elektromonterja konzuma.
Zadnje leto in pol je pre`ivel v skupini za
intervencije. Veselil se je dela s strankami in
mo`nosti, da jim hitro in kvalitetno re{i problem.
Luka, hvala ti za trud in delo, ki si ga z veseljem dal Elektru Ljubljana mesto. @elimo ti prijetno novo obdobje `ivljenja in veliko veselja
z vnuki, ki prihajajo ob pravem ~asu.
Sodelavci DE Ljubljana mesto
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JABLANA
(Malus domestica Borkh)
Tudi letos sem se zna{el na na{i najrodovitnej{i jablani, bogato obdarjeni
z rde~imi v soncu se ble{~e~imi plodovi. Ne`no sem jih polo`il v lesene
gajbice, eno njihovih zadnjih postaj. Kmalu bodo pristali v na{ih ustih,
nas napolnili s sve`o energijo, obilico vitaminov, mi pa bomo kar cveteli od zdravja.
Obilica vlaknin, od
katerih je {e posebej pomemben pektin, nam
pomaga v boju
s holesterolom
v krvi in pri razstrupljanju te`kih
kovin, ki so si z industrijsko dobo pridobile svoj `ivljenjski prostor
tudi v na{em telesu.
Uporaba
Na otoku Avalonu si je kralj Artur zacelil hude
rane in si morda privo{~il tudi kak{en rde~i
sad, po katerih je otok tudi dobil ime. Avalon
je po keltsko jablanov sadovnjak. Jablana je
predstavljala ve~no `ivljenje in obilje, jabolka
so bila hrana bogov, pa tudi pokojnikov.
Medtem ko je bila keltskim druidom vejica s
popki, dehte~imi cvetovi in slastni plodovi
klju~ za prehod v druge svetove, pa je bil
so~en sade` popotnica Adamu in Evi na njuni
poti iz raja na ta svet. Ostal je spomin na obilje, jablana pa je postala ena najpomembnej{ih sadnih drevesnih vrst. Njeni plodovi
so bili primerni za shranjevanje in predelavo.
@e na{e babice so su{ile krhlje, njihovi otroci
so pili sladki mo{t, mo`je pa tistega z
druga~nimi ogljikovimi hidrati, nekaj pa so ga
pustili in tako dobili aromati~en kis. Tako so
lahko vedno u`ivali jabolka v razli~nih
oblikah. Prihranjena jim je bila marsikatera

bolezen in ni zaman pregovor o jabolku, ki
od`ene zdravnika stran. Vse lepo in prav,
ampak kaj je v teh sade`ih?
Jabolko vsebuje sadne sladkorje, velike
koli~ine vitamina E, biotina in folne kisline, ki
so pomembni pri ohranjanju ~istih prebavnih
poti in ~ustvene stabilnosti, vitamina A in C
sta pomembna antioksidanta. @e en pogled in
vonj rde~ega sade`a da na{emu telesu zeleno
lu~, slina se pri~ne obilneje izlo~ati, ko
za~nemo jesti jabolko, dlesni se prekrvavijo
in zobje o~istijo. @elodec se pomiri, lahko
za~utimo tudi prijetno toplino v trebuhu,
sade` prekomerni `elod~ni kislini prire`e
krila, ~revo pa dobi obilico vlaknin s celulozo.
Ta se ve`e na vodo ter tako pove~a koli~ino
na{ega izlo~ka. Pektin ve`e nase svinec, aluminij, kadmij in ostale te`ke kovine in jih
pripravil na hiter izhod. Tako je jabolko pravi
urejevalec prebave.

Jabolko vsebuje
sadne sladkorje,
velike koli~ine
vitamina E,
biotina in folne
kisline, ki so
pomembni pri
ohranjanju ~istih
prebavnih poti in
~ustvene
stabilnosti,
vitamina A in C
sta pomembna
antioksidanta.
@e en pogled in
vonj rde~ega
sade`a da
na{emu telesu
zeleno lu~, slina
se pri~ne
obilneje izlo~ati,
ko za~nemo jesti
jabolko, dlesni
se prekrvavijo in
zobje o~istijo.

Jabol~na kura
Ta nima nobene povezave s koko{mi, ampak
je to enostavno dan, dva, najbolje konec
tedna, ko so na jedilniku samo jabolka. Po
mo`nosti tista, ki so pridelana naravi prijazno, saj bomo tako lahko pojedli celo
jabolko skupaj s pe{~i{~em in lupino - pravo
malo zakladnico vitaminov in rudnin, in odvrgli le pecelj. Nepotrebnemu ti{~anju v `elodcu se bomo ognili, ~e jih bomo predhodno
35

Zeleni U3nek

november 2003

Dober tok.

ogreli na sobno
temperaturo in jih
temeljito pre`ve~ili. Plodove lahko
tudi kuhamo, pijemo sve`e iztisnjen sok in si tako
pre~istimo prebavo, se napolnimo s sve`o energijo. Tako se
lahko za~asno odpovemo
kavici,
cigaretam in alkoholu, in si raje
privo{~imo zeli{~ne ~aje in vodo.
Naslednje jutro se
bomo zbudili polni energije, hkrati pa se nam
bo uredila prebava, izlo~ile se nam bodo
nepotrebne snovi.

• Driska, vnetje ~revesne sluznice: Zrelo
jabolko naribamo, ga pustimo stati nekaj ur
na sobni temperaturi in lepo porjavelega
pojemo.
• Vneto grlo: Ve~krat dnevno popijemo
kozarec pija~e, ki jo pripravimo iz dveh
~ajnih `lic kisa, tople vode in medu.
• Mi{i~ne bole~ine, opekline, bole~a
mesta od pikov `u`elk: Kisove obkladke
polagamo na bole~e dele.
• Revmati~ne bole~ine: Trikrat dnevno si
pripravimo prevretek posu{enih jabol~nih
olupkov.
Jan Kozamernik, dipl. ing. agr. in hort.

Ostali na~ini uporabe:
• Visok holesterol, vnetje mehurja, lena
prebava, pomo~ pri huj{anju: Vsako
jutro si pripravimo nekaj jabolk za zajtrk.
• Lena prebava, zaprtje: Zve~er in zjutraj
si privo{~imo kuhano jabolko.
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• Vnetje grla, bla`ja ko`na vnetja: Ve~krat
dnevno damo na ko`o rezine razrezanega
kuhanega jabolka.

Viri:
Ody, P., 1994: Zdravljenje z zeli{~i. Domus,
Ljubljana, s. 77.
www.geocities.com/medieval_music/leechcraf
t/plantlore.html
www.lesliekenton.com/circle/detox/apple_ma
gic.htm
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Zgodba ameri{kih Cherokee Indijancev
Nekega ve~era je star Cherokee Indijanec govoril svojemu vnuku o borbi, ki se odvija znotraj vsakega od nas.
Rekel je : “Vnuk, poglej, tu gre za dva volka.
Eden je hudoben:
jeza, zavidanje, `alost, ob`alovanje, pohlep,
vzvi{enost, samopomilovanje, krivda, ma{~evalnost, la`nivost, la`en ponos, oblastni{tvo
in egoizem.
Drugi je dober:
veselje, mir, ljubezen, upanje, zdrava pamet,
poni`nost, prijaznost, radodarnost, zmo`nost v`iveti se v ~ustva drugega, plemenitost,
resnicoljubnost, so~utje in zaupanje.”
Vnuk za kak{no minuto pomisli o tem in
vpra{a starega o~eta:
“Kateri volk zmaga?”

Stari Cherokee preprosto odgovori:
“Tisti, ki ga hranimo”.
Vir: Internet

Po{kodovana posoda
Na Kitajskem je imel nosa~ vode dve veliki
kerami~ni posodi za vodo, ki sta viseli na palici, ki jo je nosil na ramenih. Ena posoda je bila
po{kodovana, medtem ko je bila druga popolna. Iz prve posode je curljala voda celo pot
domov. Popolna posoda je bila ponosna na
svoje delo, saj je v njej nosa~ prinesel domov
veliko ve~jo koli~ino vode kot v po{kodovani,
medtem ko je bilo po{kodovano posodo sram.
Nekega dne je po{kodovana posoda ogovorila
svojega nosa~a: “Sram me je, ker ti ne morem
slu`iti tako, kot bi si `elela.” Nato je nosa~
odgovoril: “Si opazila, da ro`ice cvetijo le na
tvoji strani in ne na stani posode, ki je popolna? To je zato tako, ker sem vedel za tvojo
pomanjkljivost in sem posejal ro`ice na tvoji
strani poti. Vsak dan si jih ti zalivala. @e dve
leti nabiram in ob~udujem te ~udovite
cvetlice, ki mi prina{ajo veselje. ^e ne bi bila
taka, kot si, me te cvetlice ne bi razveseljevale
dan za dnem.

Nauk:
Vsak od nas ima svojo posebno pomanjkljivost. Vsak od nas je na nek na~in
po{kodovana posoda, toda prav te napake
naredijo na{a `ivljenja zanimiva in vredna.
Sprejmimo se take, kot smo, in z veseljem
ugotavljajmo pozitivne lastnosti soljudi, prijateljev in sodelavcev. Ugotovili boste, da ima
~isto vsak nekaj dobrega v sebi.
Vir: Internet

Misel
Dobra dela ne delajo ~loveka dobrega, pa~ pa dobri ljudje delajo
dobra dela.
Martin Luther
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Kalij

Francoski
kemik,
Nobelov
nagrajenec

Gnojna
bula

Zorana
zemlja

Nekdaj
popularna
osve`ilna
pija~a

Nemec
Sonja

Indust.
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v OHIU,
ZDA

Dolgo
~asovno
obdobje,
Era

Kazalni
zaimek

Ivan
Levar

Koper

Tuj
dvoglasnik

Nauk o
vesoljskih
poletih
Gorovje
v Nem~iji
(Bavarska)
Rde~i
kri`
Bran pred
poplavami

Vrsta
mrzlice

Rimski
hi{ni bog

Sestavil
TONI

Okraj{ava
za starej{i

Dolgorepa
Telesna
tropska
po{kodba
papiga

Malezijska
tovarna
avtomobilov

Igralna
karta
Osvobodil.
fronta

Krilov
Ivan

[ampion,
Okraj{ava
zmagoza Mount
valec

Vrsta
Znana
preprog
Pre{ernova
(ime po
fran. mestu) pesem
Jadranski
otok
Srb. tovarna
traktorjev

Nobelij
Pisatelj
Murnik

Rijeka
Tuja
nikalnica

Ingoli~
Anton

Ka~
Janko

Enaka
vokala

Nauk o
gibanju
plinov
Nadaljevanje
gesla >

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca Marjana Brezovarja, ki bo prejel 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 10. decembra 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,
{tipendisti 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
Pri eni dru`ini se je rodil dojen~ek. Pa so bili vsi zelo sre~ni. Dojen~ek je po~asi odra{~al in bil je
`e ~as, da spregovori prvo besedo. “Dedi, dedi,” se je glasila prva beseda dojen~ka. Vsi so bili
zelo sre~ni, a drugi dan dedek umre. Zdaj so bili vsi `alostni. “Babi, babi,” je bila dojen~kova
druga beseda. Vsi so spet skakali od veselja. Drugi dan pa umre babica. Vsi so bili spet {okirani.
Bilo jim je `e malce sumljivo - dojen~kove besede. “Ati, ati,” izgovori dojen~ek spet tretjo besedo.
To je o~eta izredno prestra{ilo. [e isti dan je {el k spovedi, napisal je oporoko, molil.
Komaj je pono~i zaspal. Zjutraj se zbudi... in `iv je! Od sre~e, da je {e `iv, ste~e na dvori{~e in se
na ves glas za~ne dreti: “@iv sem, `iv sem!” Takrat iz hi{e pride njegova `ena in mu zgro`ena
pravi: “A si nor? Kaj se pa dere{? A ne ve{, da je umrl sosed?”
Sino~i sem sli{al, kako je tvoja `ena vpila.
- Ja, vpila je na psa.
- In mu je o~itala, kako jo vara?
“Lo~il se bom!” je Franc rekel prijatelju.
“Zakaj pa?” je bil ta radoveden.
“@e mesec dni ne govori z menoj!”
“Bodi vesel! Tako `eno je prav te`ko dobiti!”
Mlada `ena, poro~ena {ele nekaj mesecev, pri odvetniku zahteva lo~itev.
“Stalno pije!” je povedala.
“Pa prej ni pil, ko sta se poro~ila?” vpra{a odvetnik.
“Nisem vedela, da pije. Ko pa je v~eraj pri{el domov popolnoma trezen, sem to {ele ugotovila!”
Katere {tiri `ivali imajo `enske najraje?
Odg.: Kuno na glavi, polarno lisico okrog vratu, jaguarja v gara`i in ..osla, ki to pla~uje!
Nova stranka vstopi v frizerski salon.
“Ste `e bili kdaj pri nas?” ga vpra{a frizer.
“Ne, u{esa sem izgubil v avtomobilski nesre~i.”
Mo` kosi travo, ko privihra skozi vrata njegova blond `ena in stopi k po{tnemu nabiralniku.
Odpre ga, pogleda noter, zaloputne in odvihra. Mo` kosi dalje, ko spet privihra `ena, stopi k nabiralniku, ga odpre, pogleda in {e bolj jezno zaloputne. Mo` `e skoraj kon~a s ko{njo, ko njegova
`ena {e tretji~ privihra k nabiralniku. Spet ga odpre, pogleda in zaloputne {e z ve~jo jezo. Mo` jo
vpra{a, ~e je kaj narobe.
“Seveda je! Ta butasti ra~unalnik mi venomer po{ilja sporo~ilo, da sem prejela po{to!” mu odvrne.
Na kaj mora blondinka paziti, ko grabi listje?
Da ne pade z drevesa!
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