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Beseda urednice
Dober tok.

Sre~no 2004!
V decembru je
Elektro Ljubljana
organiziral dva
pomembna
dogodka:
predstavitev
nove knjige
Razvoj {tevcev
elektri~ne
energije in
sve~ano odprtje
novega
nadzorni{tva
v ^rnomlju.

Spo{tovane bralke in bralci!
Zadnja {tevilka Elektro novic v letu 2003 je pred nami. Obse`nej{a in prazni~na.
Zahvaljujem se prav vsem, ki ste prispevali k pripravi vsebine. Tokrat in ~ez celo
leto. [e posebej se zahvaljujem vodjem nadzorni{tev, ki ste posredovali va{a osebna vo{~ila in dobre `elje. Tudi sama se jim pridru`ujem.
Naj v okviru vsebine tokrat omenim le nekatere prispevke. Tema meseca je namenjena
povzetku poslovanja Elektra Ljubljana v letu
2003 in na~rtom za 2004, ki so jih pripravili
posamezni izvr{ni direktorji. Dogajanja, ki
so aktualna tudi za sindikat, so opisana
v prispevku predsednika sindikata.
V decembru je Elektro Ljubljana organiziral
dva pomembna dogodka: predstavitev nove
knjige Razvoj {tevcev elektri~ne energije in
sve~ano odprtje novega nadzorni{tva v ^rnomlju. Ve~ preberite v prispevkih. Ob boku
obeh omenjenih dogodkov v vsebini poro~amo tudi o tesnem sodelovanju podjetja
z vejo znanosti v ~lanku Prispevek k znanosti: podaritev distribucijskega transformatorja
in o obnovljeni TP Klavnica Poljanska.
Ker na{i odjemalci pogosto na Elektro
Ljubljana naslavljajo vpra{anja o vplivih
elektri~nih in magnetnih polj na njihovo `ivljenje in zdravje, smo v tej {tevilki za~eli s
predstavitvijo omenjene tematike. [portno
dru{tvo Elektro Ljubljana je `e tradicionalno
razglasilo {portnico in {portnika leta 2003:
Tatjano [krjanec in Bogdana Jakovca. Vse
~estitke. Toliko o tokratni vsebini.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Ob zaklju~ku leta sem vam, drage bralke in
bralci, `elela napisati nekaj lepega.
Druga~nega. Pa naj bodo tokrat verzi.

Misli, besede, dejanja.
Tri veje istega drevesa.
Tri reke ~istega izvira.
Trije slu`abniki enega gospodarja.
Svetilniki popotnikom v no~i viharni.
Ostre ~eri jadrom na poti.
Misli.
Metulji. Modri in ~rni.
Molitev, dobre `elje ali sovra{tvo.
Besede.
Ptice. Rumene in sive.
O`ivljajo. Vra~ajo vero ali
re`ejo rane.
Dejanja.
Angeli `ivljenja in angeli smrti.
^lovek mori ali svoje `ivljenje daruje.
Vsak droben trenutek.
Vsak dan.
Veliko svobodna volja vedno izbira.
Dobro ali zlo.
Dva oceana.
Vsaka kapljica {teje. (V. I.)
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko
Elektro novic, ki bo iz{la konec januarja, po{ljite do 12. januarja 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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Metulji, ptice, angeli

december 2003

Novoletna ~estitka uprave
Dober tok.

Spo{tovane in spo{tovani!
365 dni. Eno leto je kratko obdobje. ^e pa
prinese ne{teto sprememb kot jih je leto

2003, imamo ob~utek, da je {e kraj{e. Leto
2004 bo sode~ po {tevilnih nalogah in
delovnih ciljih, ki nas ~akajo, minilo bliskovito. Verjamem, da bo Elektro Ljubljana posloval dobro in uspe{no, ker smo `e ne{tetokrat
dokazali, da s skupnimi mo~mi to zmoremo.
Ker boste lahko v nadaljevanju vsebine prebrali ve~ o poslovanju Elektra Ljubljana v letu
2003 in o na~rtih za 2004, naj vam vsem:
sodelavke in sodelavci, upokojenke in upokojenci, {tipendistke in {tipendisti, ~lani nadzornega sveta, predstavnice in predstavniki
sindikata ter sveta delavcev, ob prihajajo~ih
bo`i~nih in novoletnih praznikih in v novem
letu, za`elim notranjega miru, zadovoljstva,
zdravja in osebne sre~e.
Pre`ivite praznike z ljudmi, ki jih imate radi!
Vincenc Jan{a, predsednik uprave

Vsem, ki ste v letu 2003 na kakr{enkoli na~in
prispevali, da je bil precej{en del Slovenije
primerno oskrbovan z elektri~no energijo, se
kot ~lan uprave najlep{e zahvaljujem.
Posebna zahvala sodelavcem, ki so zaradi
opravljanja dela v na{em podjetju zboleli
oziroma se ponesre~ili. Vsem `elim, da bi
~imprej ozdraveli in nam pomagali pri
nadaljnjem delu.
V kolikor bo v moji mo~i, bom v letu 2004
prispeval k ustvarjanju takih pogojev, ki vam
bodo omogo~ili izkoristiti vse delovne, organizacijske ter inovativne sposobnosti.
@elim, da nam bo delo omogo~ilo praznovanje novega leta tako, kot si to zaslu`i po{tena
Slovenka in Slovenec.
Ludvig Soto{ek, ~lan uprave

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

Spo{tovane sodelavke in
sodelavci, spo{tovani upokojenci!
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Poslovanje v letu 2003
in na~rti za 2004
Dispe~erska
slu`ba, ki skrbi
za vodenje in
nadzor
distribucijskega
elektroenergetsk
ega omre`ja ter
za nemoteno
dobavo
elektri~ne
energije in
ukrepanje ob
okvarah na
omre`ju, je imela
v tem letu
nemalo te`av ob
havarijah v dneh
od 4. februarja
do 6. februarja
ter od
23. oktobra do
26. oktobra, ki
jih je povzro~ilo
obilno sne`enje.
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OE Upravljanje distribucijskega omre`ja,
V
katere temeljni cilji dela so upravljanje
distribucijskega omre`ja ter zagotavljanje
zanesljive in kakovostne dobave elektri~ne
energije, smo v iztekajo~em se letu 2003 v
posameznih slu`bah opravili ve~ino vseh
planiranih del.
Dela so se odvijala preko dispe~erske slu`be,
slu`be za energetsko na~rtovanje, slu`be za
meritve elektri~ne energije, slu`be za
kakovost elektri~ne energije, slu`be za za{~ito
in meritve ter slu`be za teleinformatiko.
Dispe~erska slu`ba, ki skrbi za vodenje in
nadzor distribucijskega elektroenergetskega
omre`ja ter za nemoteno dobavo elektri~ne
energije in ukrepanje ob okvarah na omre`ju,
je imela v tem letu nemalo te`av ob havarijah
v dneh od 4. februarja do 6. februarja ter od
23. oktobra do 26. oktobra, ki jih je povzro~ilo
obilno sne`enje. Od pomembnej{ih dogodkov
bele`imo {e te`ave ob okvari energetskega
transformatorja v RTP 110/20 kV Ko~evje ter
okvaro na transformatorju MTK v RTP 110/
35/20,10 kV Poto{ka vas, ki je povzro~il tudi
veliko nejevolje pri odjemalcih elektri~ne
energije, zaradi te`av pri preklopu tarife, na
podro~ju DE Trbovlje in DE Novo mesto. Dne
9. junija smo bili tudi pri~a tragi~nemu dogodku na DV 110 kV ^rnu~e - Be`igrad, ko je
delovni stroj povzro~il izpad elektri~ne
energije za 60 % odjemalcev na podro~ju
DE Ljubljana mesto. Vodenje in nadzor nad
obratovanjem omre`ja se vr{i iz distribucijskega centra vodenja in podro~nih centrov
vodenja. Veliko te`av ob zaznavanju napak pa
nam povzro~a zastarela oprema daljinskega
vodenja, ki je nikakor ne uspemo obnoviti
zaradi te`av ob javnem razpisu za izgradnjo
novega DCV.
V slu`bi za energetsko na~rtovanje smo nadaljevali s prilagajanjem procesa Izdajanja
soglasij zahtevam nove zakonodaje. V ta
namen smo pripravili nove oblike obrazcev in
ustrezno aplikativno podporo. Prav tako smo
izvedli seznanjanje uporabnikov z novimi
zahtevami zakonodaje.
Nenehno pove~evanje porabe in zahteve po
zanesljivem in kvalitetnem napajanju uporabnikov so nas v letu 2003 vodile k izdelavi naslednjih elektroenergetskih elaboratov: vklju~itev RTP 110/20 kV Vrhnika, vklju~itev RTP
110/20 kV Litija, vklju~itev RTP 110/20 kV
Rade~e in vklju~itev RP 10(20) kV BTC.

Pripravili smo energetske podlage, potrebne
za obnovo RP Privoz in RP Likozarjeva v Ljubljani. Za potrebe pove~ave mo~i obstoje~ih
uporabnikov smo izdelali analize napajanja
uporabnikov, kot so TCG Unitech, Steklarna
Hrastnik, Mesnine de`ele kranjske ipd. Ve~
manj{ih energetskih analiz smo opravili za
potrebe izra~una izgub mo~i v omre`ju ter
kompenzacije jalove energije in padcev napetosti.
V procesu dostopa do distribucijskega omre`ja smo z upravi~enimi uporabniki sklepali
Pogodbe o dostopu do distribucijskega omre`ja. Uporabnike smo seznanjali z zahtevami
nove zakonodaje.
Slu`ba za meritve elektri~ne energije je v letu
2003 pospe{ila in pove~ala obseg dela na prilagajanju merilnih mest v skladu z zahtevami
Uredbe in potrebami dereguliranega trga
v smislu obvladovanja porabe. Preko vzpostavljenega Sistema merjenja spremljamo
dinamiko obremenitve iz ve~ kot 850 merilnih
mest, kar predstavlja koli~ino ve~ kot 45 % vse
celotne prodane koli~ine elektri~ne energije
vsem kon~nim odjemalcem. Na podro~ju
izmenjave podatkov smo dolo~ili enoten format za izmenjavo merilnih podatkov, ki je bil
sprejet za celotno Slovenijo in je hkrati
v osnovi kompatibilen s primerljivimi mednarodnimi formati za izmenjavo podatkov
med vsemi udele`enci na trgu, ki so do
podatkov upravi~eni.
Obvladovanje kakovosti elektri~ne energije
(KEE) je ena od temeljnih nalog upravljalca
omre`ja, zapisana tako v zakonskem kot v
posameznih podzakonskih aktih, ki regulirajo
podro~je elektroenergetike.
Elektri~na energija kot tr`no blago, ki ga ponujamo uporabnikom, mora biti, kot vsako drugo
blago, deklarirana s stali{~a kakovosti. Na{e
podjetje se je `e pred leti odlo~ilo vstopiti v
krog tistih podjetij, ki jim ni vseeno, kak{en
proizvod ponudijo odjemalcu. V to nas med
drugim sili tudi odpiranje trga z elektri~no
energijo, visoke zahteve odjemalcev in s tem
vse ve~ja osve{~enost odjemalcev. V letu 2003
smo v slu`bi za KEE pri~eli s celovitim
re{evanjem prito`b, izdelana je bila Izjava o
skladnosti/neskladnosti kakovosti napetosti
ter splo{na oblika Pogodbe o kakovosti elektri~ne energije. Izdelani predlogi so bili v
celoti sprejeti na seji delovne skupine za
upravljanje distribucijskega omre`ja GIZ.
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V tem letu je bila zaklju~ena prva faza opremljanja elektroenergetskih objektov z merilnimi
instrumenti za stalni nadzor parametrov
kakovosti elektri~ne energije - napetosti in
toka. Z instrumenti za stalni nadzor KEE so
opremljeni prakti~no vsi objekti, ki mejijo distribucijsko omre`je s prenosnim omre`jem in
v manj{i meri s sosednjimi elektrodistribucijskimi podjetji.
Slu`ba za za{~ito in meritve vr{i visoko specializirana dela, ki zahtevajo dobro poznavanje primarnih in sekundarnih naprav v objektih DEES, {iroko znanje elektrotehnike, stalno
pridobivanje izku{enj in novih znanj ter poznavanje tehnologij in dela vseh ostalih
tehni~nih slu`b v podjetju. Slu`ba ZM s svojimi aktivnostmi pokriva celotno podro~je
dru`be, tako funkcionalno kakor teritorialno.
Vse poglavitne naloge smo v slu`bi uspe{no
izvedli in lahko re~emo, da so za{~itne
naprave v tem letu delovale zanesljivo. [tevilo
okvar na SN in NN kablih je bilo v okviru
ve~letnega povpre~ja 140 okvar na leto.
V RTP Poto{ka vas je bila, kot prvi~ v Sloveniji,
izvedena in uspe{no preizku{ena pogojena
zemeljskosti~na za{~ita SN izvodov, ki je
namenjena selektivnemu izklopu visokoohmske okvare v SN omre`ju. Nova za{~itna
funkcija izbolj{uje kakovost napajanja odjemalcev.
Na podro~ju procesne informatike so bile
izvedene prilagoditve (zaradi novega DCV)
naprav za daljinsko vodenje v petih RTP in
sedmih RP. Dobavljen in montiran pa je bil
tudi UPS za stari in novi DCV.
Slu`ba za teleinformatiko sodeluje z OE TKS
pri projektu izgradnje sodobnega TK sistema.
Gradnja je etapna in je bila tudi v letu 2003
intenzivna. Do sedaj je na podro~ju Elektra
Ljubljana d.d. montirano `e blizu 350 km
opti~nega kabla. Monta`a opti~nega kabla se
bo nadaljevala tudi v letu 2004 oziroma
opti~ne kable `elimo montirati do vseh objektov Elektra Ljubljana d.d. (RTP, RP, nadzorni{tva, poslovne zgradbe, itd).
V obdobju trka starega in novega leta
2003/2004 pa nam bo uspelo dobaviti in montirati {tirideset TK vozli{~ oziroma tako imenovano terminalno opremo (SDH, FMX, IP,
UPS). Uporabnik bo tako lahko za~el tudi
uporabljati TK sistem. Hkrati se bo za~el tudi
proces vzdr`evanja in upravljanja tovrstne
opreme, za kar so bila `e izvedena usposabljanja tako doma kot v tujini.
V okviru posvetovanja energetikov Slovenije
na Cigre - Cired maja 2003 v Portoro`u smo
dosegli zelo aktivno sodelovanje na{ih
sodelavcev.

Za leto 2004 `e nekaj ~asa potekajo priprave
na izgradnjo novega DCV. Po uspe{no izvedenem javnem naro~ilu takoj v za~etku leta bo
izgradnja trajala dve leti. Z izgradnjo se bo
izvajal tudi eden pomembnih strate{kih ciljev,
in sicer zmanj{evanje izgub v omre`ju DEES,
ki se bo kratkoro~no izvajalo tudi s pove~ano
kontrolo na odjemnih mestih.
Izdelali bomo naslednje elektroenergetske
analize: vklju~itev RTP 110/10(20) kV Litostroj, vklju~itev RTP 110/20 kV Vi`marje in
RTP 110/10(20) kV Vi~ - tretji transformator.
Prav tako bomo aktivno sodelovali pri izdelavi
analiz za potrebe pove~av mo~i obstoje~ih in
priklju~itev novih uporabnikov na distribucijsko omre`je Elektra Ljubljana.
Glede na zahteve nove direktive EU se bo v
letu 2004 dodatno odprl trg z elektri~no
energijo in {tevilo upravi~enih odjemalcev se
bo pove~alo. V ta namen bomo pripravili novo
obliko obrazcev Pogodbe o dostopu do distribucijskega omre`ja in temu primerno organizirali izobra`evanje uporabnikov distribucijskega omre`ja.
Na~rtujemo zaklju~ek projekta zamenjave
stikalnih ur s sprejemniki MTK. V okviru projekta Predpla~ilni sistem na~rtujemo vzpostavitev sistema nakupa elektri~ne energije
preko pametnih kartic in ponuditi predpla~ilne {tevce najmanj v mestu Ljubljana.
V okviru vzdr`evanja za merilne naprave
nameravamo izbolj{ati stanje opreme v skladu
z meroslovnimi zahtevami in v smislu stro{kovno optimalnega obvladovanja celotnega
procesa merjenja in od~itavanja elektri~ne
energije s poudarkom na zmanj{evanju
komercialnih izgub. Sistem merjenja na~rtujemo prilagoditi s funkcijami validacije podatkov in popolne avtomatizacije obdelave in
posredovanja podatkov. Hkrati bomo sistem
prilagodili nadaljnjemu odpiranju trga in
v celoti nadgradili s spremljanjem parametrov
kakovosti elektri~ne energije iz vseh kon~nih
merilnih mest, ki so opremljena z najsodobnej{o merilno opremo. V letu 2004 `elimo zastaviti smernice opremljanja vseh merilnih
mest v smislu avtomatskega od~itavanja
{tevcev (AMR) na podlagi rezultatov pilotnih
projektov, ki v zadnjih letih te~ejo na na{em
podro~ju dana{nje {iroke (tarifne) potro{nje.
Na~rtujemo za~etek druge faze opremljanja
elektroenergetskih objektov z merilnimi
instrumenti za stalni nadzor parametrov
kakovosti elektri~ne energije - napetosti in
toka, kjer bodo zajeti SN sistemi na nivoju RTP
in RP. Sistem stalnega nadzora kakovosti elektri~ne energije pa bo za`ivel v polnosti {ele po
vzpostavitvi hitrih in zanesljivih prenosnih
poti za prenos podatkov do operaterja. V tem

Na podro~ju
procesne
informatike so
bile izvedene
prilagoditve
(zaradi novega
DCV) naprav za
daljinsko
vodenje v petih
RTP in sedmih
RP. Dobavljen in
montiran pa je
bil tudi UPS za
stari in novi DCV.
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Glede na to, da
se precej{en del
omre`ja, ki je
bilo zgrajeno v
70-ih letih bli`a
pri~akovani
`ivljenjski dobi,
je zaskrbljujo~
podatek,
da dele`
nena~rtovanih
dogodkov
(okvar), katerih
vzrok je starost
naprav, v zadnjih
letih nara{~a.
V izogib
dragemu
odpravljanju
okvar in s tem
posledi~no
pove~anju
stro{kov
vzdr`evanja bo
potrebno v planu
investicij
zagotoviti
zadosti sredstev
tudi za obnovo
omre`ja, kar do
sedaj ni bila
praksa.

smislu zelo veliko pri~akujemo od opti~nih
povezav in na~rtujemo, da jih bomo v letu
2004 pri~eli s pridom uporabljati za vzpostavitev povezav z merilnimi instrumenti.
Klju~ni na~rti slu`be za za{~ito in obratovalne
meritve za leto 2004 so poleg rednih del
izvesti {e obse`na dela, ki so povezana z realizacijo plana investicij v RTP Grosuplje, RTP
Ribnica, RP Fu`ine, RP BTC, RP Privoz, prilagoditev kon~nih postaj osmih RTP-jev ter
vzpostavitev sistema za daljinski nadzor
za{~itnih naprav v objektih DEES.
Staro leto 2003 se dokon~no umika novemu,
novemu letu 2004, ki prina{a nove cilje. Leto
vstopa v Evropsko unijo, leto sprememb na
gospodarskem podro~ju, leto, ki bo vplivalo
na organizacijo UDO, leto... leto, ki ka`e, da
nas ~aka veliko novih delovnih nalog, ki jih
bomo sku{ali najbolje izvesti, za kar pa potrebujemo dobre delavce, ki jih vsekakor imamo.
Vsem sodelavcem, upokojencem, {tipendistom in va{im dru`inam `elimo lepe praznike
ter sre~no in uspe{no novo leto 2004.
Milan [vajger,
izvr{ni direktor OE UDO

Svojim sodelavcem iz nadzorni{tva Cerknica
`elim, da bi svoje delo opravljali varno,
zanesljivo in kakovostno. V prihodnjem letu pa
jim `elim zdravja, sre~e in osebnega zadovoljstva. Prav tako te `elje po{iljam tudi ostalim zaposlenim, upokojencem in {tipendistom
Elektra Ljubljana.
Franci Albreht,
vodja nadzorni{tva Cerknica
E Distribucija elektri~ne energije bo v letu
O
2003 izpolnila ve~ino zadanih nalog in z
zadovoljstvom ugotavljam, da ob vse manj{ih
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sredstvih omre`je ohranjamo v takem stanju,
da {e vedno slu`i svojemu namenu.
Leto nam je poleg negotovosti v (re)organizaciji prineslo nekaj ve~jih {kod, in sicer je
februarsko sne`enje povzro~ilo 77 mio SIT
{kode, poletno neurje v za~etku avgusta okoli
80 mio SIT, po defektu je bilo potrebno zamenjati energetski transformator 20 MVA v RTP
Ko~evje (nov 65 mio SIT), posredno pa je
najve~ {kode povzro~ila okvara transformatorja mre`ne tonfrekven~ne komande (MTK) v
Poto{ki vasi, zaradi katere so bili odjemalci na
podro~ju Novega mesta in Bele krajine skoraj
mesec dni na ni`ji tarifi.
V letu 2003 je bilo pregledanih preko 4000
transformatorskih postaj, 1100 km VN in
SN kabelske mre`e ter 6800 km nadzemnih

SN vodov. Vzdr`evanje NN omre`ja pa zaradi
pomanjkanja sredstev oziroma premajhnega
{tevila sposobnih elektromonterjev kljub
vsem naporom ne bo realizirano 100 %. Za
izbolj{anje diagnostike visokonapetostnih
vodov smo v leto{njem letu pri~eli uporabljati
helikopterske preglede, in sicer termovizijskega, s katerim odkrivamo slabe spoje in
korona pregled, ki poka`e napake v izolaciji.
Na ta na~in je bilo pregledano okoli 400 km
vodov.
Ra~unalni{ka podpora vzdr`evanju se sicer
izbolj{uje, a prepo~asi za vedno nove in
ostrej{e zahteve. Projekt prostorsko informacijskega
sistema
(http://piselj/default/
index.htm) po~asi dobiva obliko, `al pa so
obstoje~i podatki o na{em omre`ju nepopolni
in bo potrebno {e precej dela, da bo sistem
polno funkcionalen.
V prihodnjem letu bo precej aktivnosti na
podro~ju vzdr`evanja posve~enih ravnanju z
okoljem. Poleg planirane prilagoditve poslovanja standardu ISO 14000 bo kar nekaj sredstev (40 mio SIT) namenjenih testiranju vsebnosti PCB v distribucijskih TR.
Glede na to, da se precej{en del omre`ja, ki je
bilo zgrajeno v 70-ih letih bli`a pri~akovani
`ivljenjski dobi, je zaskrbljujo~ podatek, da
dele` nena~rtovanih dogodkov (okvar), katerih vzrok je starost naprav, v zadnjih letih
nara{~a. V izogib dragemu odpravljanju okvar
in s tem posledi~no pove~anju stro{kov
vzdr`evanja bo potrebno v planu investicij
zagotoviti zadosti sredstev tudi za obnovo
omre`ja, kar do sedaj ni bila praksa.
Na podro~ju razvoja omre`ja sta najve~jo
spremembo pomenila nova zakona - zakon o
graditvi objektov in zakon o urejanju prostora. Oba zakona sta imela vpliv na izvajanje
investicij, in sicer prvi na samo izvedbo oz.
izgradnjo investicijskih objektov, drugi pa na
pridobivanje potrebne upravne dokumentacije za investicijske objekte. Razpolo`ljiva
finan~na sredstva v planu investicij pa `al
niso zadostna za pove~an obseg gradnje zaradi manjkajo~ih zmogljivosti in obnovo dotrajanega omre`ja. Problem povzro~a uvr{~anje
objektov, ki so se v preteklosti obnavljali iz
sredstev investicijskega vzdr`evanja, v plan
investicij, saj odvzemajo sredstva novim
objektom.
Najva`nej{a vlaganja v leto{njem letu so bila:
pri~etek gradnje nove RTP Ribnica, rekonstrukcije RTP Grosuplje, prehod Zagorja in
Izlak na 20 kV, izgradnja novih distribucijskih
transformatorskih postaj s priklju~nimi vodi
in nizkonapetostnimi razvodi, izgradnja
opti~nih povezav med centri vodenja in vode-
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nimi elektroenergetskimi objekti ter priprave
oz. prilagajanje obstoje~ih energetskih objektov na bodo~i distribucijski center vodenja
Elektra Ljubljana.
Za izgradnjo RTP Ribnica sta bili izpeljani
javni naro~ili za izvedbo gradbenih del in za
izbor dobavitelja opreme in izvajalca monta`nih del. Gradbena dela, ki so se za~ela izvajati konec septembra, so v polnem teku. Pogodba z dobaviteljem opreme in izvajalcema
monta`nih del pa je tik pred podpisom.
Za rekonstrukcijo RTP Grosuplje je na podlagi
izpeljanih javnih naro~il `e dobavljena 110 kV
primarna stikalna in merilna oprema, do
konca leta bo dobavljena {e sekundarna oprema za{~ite in daljinskega vodenja, v realizaciji pa je {e pogodba za ostalo opremo. Pri~etek
same rekonstrukcije je predviden v za~etku
prihodnjega leta.
V sklopu aktivnosti za prilagoditev RTU na
DCV so se prilagoditve izvedle na objektih
RTP Logatec (zamenjava koncentratorja),
RTP Cerknica (zamenjava koncentratorja),
RTP Br{ljin (zamenjava koncentratorja), RP Sodra`ica (zamenjava daljinskega vodenja),
RP Ko~evska Reka (zamenjava daljinskega
vodenja), RP Ivan~na gorica (zamenjava daljinskega vodenja), RP Stari trg (zamenjava daljinskega vodenja), RP Dobrepolje (zamenjava
daljinskega vodenja), RP R@V (zamenjava
daljinskega vodenja), RP Kozarje (zamenjava
daljinskega vodenja), v teku pa je {e realizacija prilagoditve RP Kronovo.
Na drugem obse`nem delu plana investicij, ki
obsega “Distribucijsko omre`je srednje in
nizke napetosti”, predvidevamo ob koncu leta
20 % prekora~itev v za~etku leta planiranih
objektov, to je preko 100 novih distribucijskih
transformatorskih postaj s 100 km novih srednjenapetostnih priklju~nih in 110 km nizkonapetostnih razvodov, okoli 80 km rekonstrukcij srednjenapetostnih osnovnih in priklju~nih vodov ter 40 km kabelskih kanalizacij
razli~nih kapacitet.
Za prihodnje leto planiramo investicije v skladu s srednjero~nim planom. Pri izvajanju investicijskih vlaganj v prihodnjem letu pri~akujemo {e naprej te`ave administrativnega
zna~aja pri pridobivanju lokacij za objekte,
pri pridobivanju vseh vrst soglasij in slu`nosti
za izgradnjo objektov in pri oddajanju naro~il
za opremo in storitve v skladu z zakonom o
javnih naro~ilih, vendar pa jih bomo poizku{ali na vse mo`ne na~ine prese~i.
V skupini visokonapetostnih objektov planiramo v letu 2004 izgradnjo: RTP Ribnica,
RP Fu`ine in RP BTC, obnovo oziroma rekonstrukcijo RTP Grosuplje, RTP Polje in RP Pri-

voz, predvideni pa so {e za~etki gradnje oz.
pripravljalna dela na RTP Rade~e, RTP Vrhnika
in DV 2 x 110 kV RTP TET - Zasavske zbiralke.
Naveden obseg investicij v skupini visokonapetostnih objektov je vi{ji kot zadnja leta,
ko so bila vlaganja v te objekte ob~utno premajhna.
Med distribucijskimi objekti srednje in nizkonapetostnega nivoja bo prioriteta izgradnja
objektov za normalizacijo napetostnih razmer
pri konzumentih na nizki napetosti, sledijo
objekti, ki izhajajo iz naslova pove~evanja
odjema v omre`ju zaradi izdanih elektroenergetskih soglasij ter ve~ja vzdr`evalna dela na
obstoje~ih objektih. V ta sklop uvr{~amo tudi
izgradnjo in obnovo osnovnih vodov, ki medsebojno povezujejo napajalna obmo~ja sosednjih RTP. Na~rtujemo, da bo fizi~ni obseg v
letu 2004 obsegal izgradnjo 120 distribucijskih transformatorskih postaj, 120 km priklju~nih ter osnovnih oz. povezovalnih vodov
srednje napetosti v prostozra~ni in podzemni
kabelski tehniki in 110 km nizkonapetostnih
razvodov prav tako v prostozra~ni in zemeljski kabelski izvedbi.
Na koncu bi se rad vsem sodelavcem zahvalil
za vlo`en trud in napore v ni`anje stro{kov
poslovanja ob hkratnem zagotavljanju kvalitetne in zanesljive oskrbe odjemalcev z elektri~no energijo. @elim vam veliko sre~e in
veselja ob bli`ajo~ih se praznikih in uspe{no
leto 2004.
Matja` Osvald,
izvr{ni direktor OE DEE

Pribli`ujejo se bo`i~ni prazniki, ko bo zopet na
mizi potica in druge dobrote. Za bo`i~em pride
novo leto, in smo zopet 1 leto starej{i, ~as be`i.
Vsem sodelavcem, na{im upokojencem in
{tipendistom, vo{~im zdrave in zadovoljne
praznike. V novem letu pa veliko uspeha.
Franc Lukan~i~,
vodja nadzorni{tva @iri

V skupini
visokonapetostni
h objektov
planiramo v letu
2004 izgradnjo:
RTP Ribnica,
RP Fu`ine in RP
BTC, obnovo
oziroma
rekonstrukcijo
RTP Grosuplje,
RTP Polje in RP
Privoz,
predvideni pa so
{e za~etki
gradnje oz.
pripravljalna dela
na RTP Rade~e,
RTP Vrhnika in
DV 2 x 110 kV
RTP TET Zasavske
zbiralke.
Naveden obseg
investicij v
skupini visokonapetostnih
objektov je vi{ji
kot zadnja leta,
ko so bila
vlaganja v te
objekte ob~utno
premajhna.

o uveljavitvi novega Energetskega zakona v
P
letu 1999 smo pri{li v ~as stalnih sprememb. V kolikor bi `elel na{teti vse, bi lahko
izdal kar manj{o monografijo, na sre~o pa se
ve~ina sprememb pojavlja cikli~no, tako da
ve~krat lahko re~em: “To pa smo `e do`iveli”.
Tako se je iztekajo~e leto za~elo z napovedmi
divje razprodaje distribucijskih podjetij tujim
“strate{kim” partnerjem, nadaljevalo z razli~nimi oblikami zdru`evanja, zaklju~uje pa se
z dvoumnimi {tudijami o nadaljnji obliki organiziranosti elektroenergetskih podjetij.
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Ne glede na vse
ovire, ki nam jih
je prineslo
predhodno leto,
smo lahko s
poslovanjem
enote zadovoljni.
^eprav enota
posluje z izgubo,
ta ni tolik{na kot
smo jo planirali,
zmanj{ana
izguba pa je
predvsem odraz
zni`anja stro{kov
poslovanja. Kaj
ho~emo, ~e
moramo ceneje
prodajati kot
kupimo, je
ustvarjanje
dobi~ka ~ista
iluzija.
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Tudi sicer nam okolje v letu 2003 ni bilo
naklonjeno. Nova zakonodaja, kot je sprememba Zakona o varstvu potro{nikov in
Stanovanjskega zakona, nam je postavila nove
omejitve, ki pa smo jih uspe{no re{ili oziroma
jih bomo re{evali tudi {e v prihodnjem letu.
Na sre~o pa je vsakodnevno `ivljenje dosti
enostavnej{e. Kot do sedaj smo redno vzdr`evali merilne in krmilne naprave, od~itavali
{tevce, izstavljali ra~une in izvajali izterjavo.
Na novo smo tudi prevzeli in priklopili pribli`no 2000 odjemalcev. Vso to delo smo
izvr{ili v kraj{em ~asu kot smo to po~eli v preteklosti.
Prodaja elektri~ne energije tarifnim odjemalcem se je v preteklem letu izredno pove~ala.
V kolikor bi delali v kak{ni drugi dejavnosti, bi
bili s tem lahko izredno veseli. Pri prodaji
elektri~ne energije pa temu ni tako. Pomanjkanje oziroma popolna opustitev energetske
politike je pripeljala do 6 % pove~anja porabe
elektri~ne energije. Glede na to, da dejavnost
prodaje elektri~ne energije tarifnim odjemalcem posluje z izgubo v pribli`ni vi{ini 1 SIT/
kWh, to s poslovnega vidika gotovo ni razveseljivo, {e bolj pa je bole~e spoznanje, da
dru`ba ravna z energetskimi viri sila potratno.
Letna rast porabe v vi{ini 6 % pomeni nujnost
podvojitve proizvodnih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti v 12 letih. Le kje
bomo zgradili nove elektrarne in postavili
zmogljivej{e omre`je?
V letu 2003 smo prvi~ izvajali nakup elektri~ne energije skupno za potrebe celotnega
podjetja. Za potrebe tarifnih odjemalcev smo
na~rtovali izvesti ves nakup preko bilateralnih
pogodb, kar bi nam tudi uspelo, ~e ne bi bilo
`e omenjenega nenormalnega pove~anja porabe elektri~ne energije.
Pri izvedbi projektov, s katerimi smo `eleli
izbolj{ati na{e poslovanje, na `alost nismo
bili popolnoma uspe{ni, kar pa moramo okriviti predvsem zunanje izvajalce.
Projekt “MOBILNE PISARNE” za potrebe prevzema novih odjemalcev v preteklem letu ni za`ivel, ker Informatika ni razpolagala z ustrezno sistemsko opremo, ki bi omogo~ila izdelavo potrebnih aplikacijskih programov. Kot so
nas seznanili, so manjkajo~o programsko
opremo `e nabavili, tako da bo projekt zaklju~en v naslednjem letu.
Klicni center, ki je po mojem mi{ljenju
najva`nej{i projekt podjetja, smo v letu 2003
uspe{no nadgradili, tako da bo mo`no v novem letu `e pri~eti z delom 24/7, v kolikor
nam bodo to omogo~ale kadrovske omejitve.
V naslednjem letu pri~akujemo spremembe
Energetskega zakona, ki nam bo med drugim

ote`il tudi izterjavo nepla~anih ra~unov za
elektri~no energijo. Zato smo `e v tem letu
za~eli delati na projektu “predpla~ilnih
{tevcev” kot odgovor na prihajajo~e izzive
izterjave.
Skupno z ostalimi distribucijskimi podjetji
smo izdelali “Metodologijo za dolo~anje cen
elektri~ne energije tarifnim odjemalcem”, ki je
`e do`ivela verifikacijo na vseh nivojih, `al pa
je na koncu kon~ala v predalih dr`avne administracije. Nekako podobno usodo je do`ivela
tudi nova “Uredba o tarifnem sistemu za prodajo elektri~ne energije”, ki jo je po naro~ilu
GIZ-a izdelal Elektro Ljubljana.
Ne glede na vse ovire, ki nam jih je prineslo
predhodno leto, smo lahko s poslovanjem
enote zadovoljni. ^eprav enota posluje z izgubo, ta ni tolik{na kot smo jo planirali,
zmanj{ana izguba pa je predvsem odraz
zni`anja stro{kov poslovanja. Kaj ho~emo, ~e
moramo ceneje prodajati kot kupimo, je ustvarjanje dobi~ka ~ista iluzija.
Leto 2003 se hitro poslavlja, zato `e vsi zremo
naprej. Vem, da nam v naslednjem letu ne bo
la`je, vendar sem prepri~an, da bomo s sodelavci enote in drugih enot podjetja kos tudi
vsem te`avam, ki nas ~akajo v prihajajo~em
letu.
Za vlo`en trud in napore v preteklem letu se
zato vsem sodelavcem iskreno zahvaljujem.
Peter Kozina,
izvr{ni direktor OE DTO

Vse dobro v letu 2004, predvsem pa zdravja,
veselja, preprostosti, miru, so~utnega srca,
uspeha, prijaznosti, ljubezni, in {e vsega, kar
se povedati ne da, ker je skrito na dnu va{ega
srca. To vam `eli kolektiv nadzorni{tva
Dom`ale.
Andrej Ocepek,
vodja nadzorni{tva Dom`ale
onec leta 2002, ko so se sklepale pogodbe
K
za leto 2003, je prinesel dokaj dinami~ne
spremembe na trgu z elektri~no energijo.
Aktivnosti igralcev na veleprodajnem trgu
z elektri~no energijo so prispevale h konkuren~nim razmeram na maloprodajnem trgu.
Tako smo v OE PUO za leto 2003 pridobili
novih 63 kupcev, 44 pa smo jih izgubili. Glede
na izhodi{~no leto odpiranja trga pomeni pozitivno bilanco tako s stali{~a pove~anja
{tevila kupcev kot tudi pove~ane koli~ine prodaje. V OE PUO smo bili na tr`ne razmere
pripravljeni, razmere v okolju pa za prave
tr`ne razmere {e niso povsem zrele bodisi
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zaradi lastni{kih, makroekonomskih, politi~nih, tehni~nih, organizacijskih in ostalih razlogov. Ne glede na okoli{~ine smo pridobili
veliko izku{enj in nenazadnje spo{tovanje pri
kupcih. V letu 2003 v OE PUO planiramo skupno prodajo upravi~enim odjemalcem v vi{ini
2 TWh in dobi~ek v vi{ini med 1,3 in 1,5 milijarde SIT.
Zna~ilno za leto 2003 je padec cen elektri~ne
energije v Sloveniji za 10 % glede na izhodi{~no leto odpiranja trga. V OE PUO smo
prvi~ izvedli dolgoro~ne posle na letni ravni
pri uvozu in izvozu elektri~ne energije. Prav
tako smo aktivno dnevno trgovali na borzi z
elektri~no energijo, kjer smo s pomo~jo ~im
to~nej{e napovedi porabe v posameznih urah
za naslednji dan kupovali oz. prodajali primanjkljaje oz. prese`ke. Pri optimizaciji nakupa in prodaje elektri~ne energije smo {e
okrepili odnose s tujimi trgovci, s katerimi
smo sklepali tudi dnevno uvozne, izvozne in
tranzitne posle. Prav tako smo sodelavcem v
slu`bi za trgovanje omogo~ili izobra`evanje
za sodelovanje na tujih borzah ter za specialna znanja pri obvladovanju tveganj. Eden
izmed sodelavcev pa je od{el na fakulteto za
elektrotehniko z namenom nadaljnjega izobra`evanja in pridobitve doktorskega naslova.
V leto{njem letu so bile razvojne aktivnosti
usmerjene v prilagoditev obstoje~ih orodij za
obvladovanje kupcev in razvoj novih orodij, ki
omogo~ajo u~inkovitej{o prodajo, bolj{i pregled nad kupci, mo`nost dodatnih analiz in
razli~nih pregledov prodaje ter prilagodljivost
posameznih prodajnih procesov. Prav tako
dokon~ujemo projekt za vodenje trgovalnih
poslov, ki bo omogo~il avtomatizacijo
dolo~enih aktivnosti in ve~jo preglednost.
Izvedli smo nekaj projektov, ki na{im kupcem
omogo~ajo nadzor nad porabo in stro{ki elektri~ne energije in s tem la`je planiranje in
analizo. To bo v prihodnosti glede na predvideno zvi{evanje cen postalo {e bolj pomembno podro~je, ki bo dele`no ve~je pozornosti
managementa v podjetjih.
Prav tako smo izvedli marketin{ko analizo
zadovoljstva upravi~enih odjemalcev in njihovih `elja ter potreb. Razvoj produktov in
dodatnih storitev je eden od izzivov za prihodnje, ki zahteva ustrezno strate{ko in organizacijsko podporo celotnega podjetja.
V leto{njem letu je bila sprejeta tudi nova
Evropska uredba o notranjem trgu z elektri~no
energijo v Evropi, ki bo imela bistven vpliv na
dogajanje na trgu z elektri~no energijo v Sloveniji in tudi na bodo~o organizacijsko obliko
distribucijskih podjetij. Uredba predvideva
lo~itev dejavnosti upravljanja omre`ja od

oskrbe zaradi vzpostavitve preglednej{ih odnosov udele`encev na trgu. Tudi vlada je na
podlagi evropske uredbe izdala sklep, ki nalaga distribucijskim podjetjem ustanovitev
h~erinskega podjetja za prodajo elektri~ne
energije v skladu s pravili varstva konkurence
do 1. 1. 2005. Ob tem so se `e v sredini leta
za~ele priprave za ustanovitev podjetja Nova
energija, v katerem naj bi imelo dele`e vseh
pet distribucijskih podjetij. Prav tako je bila
izvr{ena priglasitev o koncentraciji kapitala in
poslovnih funkcij v podjetju Nova energija
uradu za varstvo konkurence RS. Do danes ta
urad {e ni izdal dokon~ne odlo~be oz. dovoljenja. Sodelavci iz OE PUO v Elektru Ljubljana
smo aktivno pristopili k pripravi poslovnega
na~rta za podjetje Nova energija v smislu
poenotenja poslovnih procesov, kadrovskih,
informacijskih in ostalih virov. Ob tem skupnem delu je pri{lo do izmenjave izku{enj, prenosa znanj in novih idej. Klju~ne funkcije
Nove energije bodo prodaja elektri~ne energije in marketing, vodenje bilan~ne skupine ter
nakup in trgovanje elektri~ne energije. Plod
skupnega dela z ostalimi distribucijskimi podjetji na podro~ju trgovanja z elektri~no energijo bo tudi usklajena prodajna politika v letu
2004 kot osnova za morebiten skupen nastop
v letu 2005.
Drug pomemben dogodek na trgu z elektri~no
energijo je prav gotovo dr`avni sporazum
med Slovenijo in Hrva{ko ter ponovna dobava
polovice proizvodnje elektri~ne energije iz
NEK na Hrva{ko. Po tem dogodku je Slovenija
postala neto uvoznik elektri~ne energije, kar
bo imelo dolgoro~ne posledice na cenovna
gibanja na trgu z elektri~no energijo. Prav tako
so se na trgih Avstrije in Nem~ije cene elektri~ne energije podra`ile od za~etka leta do
danes med 25 in 30 %. Nekatere dr`ave so v
skladu z novo evropsko uredbo `e uvedle avkcijski na~in dodeljevanja meddr`avnih
prenosnih zmogljivosti, kar prav tako kratkoro~no vpliva na dvig cen elektri~ne energije.
Vse skupaj seveda pomeni velik pritisk na
poslovanje energetsko intenzivnih podjetij in
seveda na distribucijska podjetja, ki elektri~no energijo za svoje kupce kupujejo na trgu,
poleg tega pa imajo za 35 % energije regulirane prodajne cene. To seveda pomeni pritisk
na dodaten dvig cen na segmentu upravi~enih
odjemalcev in s tem manj{o konkuren~nost.
V letu 2004 pri~akujemo zaradi velikega porasta cen te`ave pri ureditvi pogodbenih odnosov z upravi~enimi odjemalci in posledi~no
njihovo pla~ilno sposobnostjo. V prihodnjem
letu ne pri~akujemo bistvenih sprememb
tr`nih dele`ev pri prodaji elektri~ne energije
v Sloveniji. Glede na vstop Slovenije v EU in

V leto{njem letu
so bile razvojne
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usmerjene
v prilagoditev
obstoje~ih orodij
za obvladovanje
kupcev in razvoj
novih orodij,
ki omogo~ajo
u~inkovitej{o
prodajo, bolj{i
pregled nad
kupci, mo`nost
dodatnih analiz
in razli~nih
pregledov
prodaje ter
prilagodljivost
posameznih
prodajnih
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Prav tako
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Standardni nabor
dela smo raz{irili
z novimi
storitvami, ki so
jih za na{o
delni{ko dru`bo
prej izvajali tuji
izvajalci. V
leto{njem letu
smo skupaj z OE
Telekomunikacije
pristopili
k projektu
polaganja
opti~nih kablov.
Dragoceno
znanje in
prakti~ne
izku{nje bomo
s pridom
uporabili pri
naslednjih
projektih, storitev
polaganja
opti~nih kablov
pa smo uvrstili
na seznam na{ih
standardnih
storitev.

zahteve nove EU uredbe o na~inu dodeljevanja
meddr`avnih prenosnih zmogljivosti lahko
kratkoro~no pri~akujemo {e vi{je cene elektri~ne energije, dolgoro~no pa pospe{itev izgradnje novih meddr`avnih prenosnih zmogljivosti in izena~itev cen elektri~ne energije na
prete`nem delu EU.
Prav tako bo potrebno dodatno usklajevanje z
ostalimi distribucijskimi podjetji in prenos
poslovnih aktivnosti trgovanja in prodaje
upravi~enim odjemalcem na novo pravno
osebo. Isto~asno poteka tudi proces ustanavljanja skupnega podjetja vseh distribucijskih
podjetij za upravljanje omre`ja. Zaradi izredno zapletenega in kompleksnega poslovnega
okolja bi kazalo vzpostaviti sinergijske u~inke
med poslovnimi funkcijami distribucijskih
podjetij za zagotovitev optimalnih ekonomskih u~inkov ob hkratni zagotovitvi nediskriminatornosti do ostalih udele`encev na trgu.
Kon~ni cilj pa nam morajo biti vsekakor odjemalci in zagotovitev razmer za pove~evanje
vrednosti na{ih storitev.
Vse aktivnosti v OE PUO v letu 2004 bodo torej
usmerjene v prilagoditev poslovanja v samostojni dru`bi za trgovanje in prodajo elektri~ne energije. Verjamem, da bo to nov izziv
in vzpodbuda za {e bolj zagnano in ustvarjalno delo sodelavcev. Ob tem `elim vsem svojim
bli`njim in ob~asnim sodelavkam in sodelavcem prijetno praznovanje v dru`bi najbli`jih
in prijateljev ter obilo zdravja, uspehov, veselja in prijetnih trenutkov v prihajajo~em evropskem letu. Enako `elim tudi na{im upokojenim sodelavkam in sodelavcem ter ostalim, ki
so kakorkoli povezani z na{im podjetjem.
Mag. Gregor Bo`i~,
izvr{ni direktor OE PUO

So dnevi in trenutki polni sre~e in miline, ko
radostno o~i zapremo in si tiho za`elimo: da ne
mine. Taki dnevi v novem letu naj pre`enejo
trpljenje! Naj smeh, ljubezen, mir v svetu srce
prevzame. Lep{e bo `ivljenje!
Robert [tefani~,
vodja nadzorni{tva [entjernej
o~asi a neizbe`no se izteka tretje leto v
P
enaindvajsetem stoletju. ^as je za ocenjevanje, za be`en pogled na dogodke, ki se zdijo
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pomembni kljub zavedanju, da se bodo ob
primerni ~asovni odmaknjenosti le redki
zapisali ve~nosti. Zagotovo se bo za leto 2003
kot pomnik zapisalo, da je bilo zadnje pred
vstopom na{e mlade dr`ave v pisano asociacijo dr`av Evropske unije. Obetajo se spremem-

be, a prav spremembe in prilagajanje nanje so
gibalo razvoja ter edina stalnica v `ivljenju.
Delavci na{e delni{ke dru`be smo pred tremi
leti do`iveli korenite spremembe, ki so bile
posledica pojmovanja elektri~ne energije kot
tr`ne dobrine. Pojmovanje je povzro~ilo reorganizacijo v smislu stroge lo~itve reguliranih
in tr`nih dejavnosti. Poslovni procesi, ki so
bili dolga leta zdru`eni znotraj sektorjev in so
kot taki v praksi do`ivljali {tevilne optimizacije, so se razdelili na posamezne organizacijske enote.
Vsaka reorganizacija ima svetle in temne plati
in tudi ta jih je imela in jih {e ima. Dolo~eni
enaki procesi se odvijajo v razli~nih organizacijskih enotah, kar vna{a neracionalnosti v
poslovanje. Nekateri logi~no sosledni procesi
se odvijajo v razli~nih organizacijskih enotah
in zato zahtevajo dodatno energijo za premagovanje mej med posameznimi enotami.
V procesu reorganizacije, ki je {e `iv, je bila z
namenom tr`enja znanja na{e delni{ke
dru`be ustanovljena organizacijska enota
IN@ENIRING. Za osnovni cilj smo si zadali:
intenziviranje udele`evanja na tr`i{~u z
obstoje~imi kapacitetami s ciljem dodatnega pridobivanja sredstev na tr`i{~u in
posledi~no racionalizacijo za aktivnosti,
ki jih izvajamo kot osnovno dejavnost za
OE DEE - pokrivanje vseh potreb po gradnji elektroenergetskega omre`ja in
postrojev ter drugih elektromonta`nih
del OE DEE. Z u~inkovitostjo, usmerjenostjo v dobi~ek, z znanjem, ki sledi trendom, eti~nostjo, z negovanjem obstoje~ih
ter ustvarjanjem novih potencialnih uspe{nosti, z doseganjem kakovosti, celostnim pristopom pri re{evanju naro~il in
konkuren~nim poseganjem na trg zagotoviti `ivljenjsko in razvojno sposobnost
podjetja Elektro Ljubljana kot celote.
Rezultati dela leto{njega leta dokazujejo, da
nismo bili pri~a zgolj za~etne zagnanosti
delavcev z `eljo po dokazovanju, ampak smo
s sledenjem zapisanemu cilju uspeli dvigniti
storilnost, pove~ati u~inkovitost dela in postati resen konkurent in zanesljiv partner v poslih. Z jasno vizijo in s tehtanjem argumentov
smo zdru`evali nadzorni{tva, raz{irili oddelke za projektivo z novimi projektanti,
zaposlovali smo izku{ene elektromonterje in
poslovne poteze so se izkazale za uspe{ne.
Standardni nabor dela smo raz{irili z novimi
storitvami, ki so jih za na{o delni{ko dru`bo
prej izvajali tuji izvajalci. V leto{njem letu
smo skupaj z OE Telekomunikacije pristopili
k projektu polaganja opti~nih kablov. Dragoceno znanje in prakti~ne izku{nje bomo s pri-

december 2003

Tema meseca
Dober tok.

dom uporabili pri naslednjih projektih, storitev polaganja opti~nih kablov pa smo uvrstili
na seznam na{ih standardnih storitev. Pred
letom in pol smo na pobudo OE PUO in s pomo~jo nasvetov OE UDO preuredili prvo merilno mesto in ga opremili s sodobnimi elektronskimi {tevci elektri~ne energije. Danes so predelave merilnih mest standardna storitev.
Glede na dejstvo, da razpolagamo tako s projektantskimi kot z usposobljenimi izvajalskimi skupinami, smo izvedli tudi ve~ “in`eniring’’ poslov. Naro~niku smo priskrbeli elektri~no energijo na podlagi izra`enih potreb.
Posel smo pri~eli v fazi pridobivanja lokacijske informacije in ga zaklju~ili s priklopom na
elektri~no omre`je. Procesa vodenja in`eniring posla se bomo nau~ili, ga zapisali in
primerno tr`ili. Nabava strojev in pripomo~kov za varno in kvalitetnej{e delo je nujno
potrebna, ~e `elimo ohraniti konkuren~no
sposobnost. Ravno v tem decembru se bomo
opremili s sodobno vle~no napravo in z zavoro, ki bo olaj{ala delo delavcev na segmentu vle~enja vodnikov za DV. Pri oblikovanju
ponudb in analizi poslov nam bo v pomo~ program za kalkulacije, ki je v fazi preizku{anja.
Triletne izku{nje, ki smo jih pridobili pri delu
na podro~ju komerciale, so kazale na nujnost
zapisa procesa. Ugotovili smo, da je komerciala zelo kompleksno interdisciplinarno
podro~je, ki terja celovit doktrinaren pristop.
Proces je zapisan in bo implementiran v
vsakodnevno delo. Zaradi spoznanja o naravi
dela komerciale smo komercialno slu`bo
kadrovsko okrepili. Za spremljanje procesa in
poslovnih partnerjev bomo kot pripomo~ek
uporabljali CRM program, ki je v fazi uvajanja.
Sestavni del OE In`eniring so male hidroelektrarne in po~itni{ke kapacitete. Tako s prvim
kot drugim dobro gospodarimo. V elektrarnah
investiramo v posodabljanje opreme in v pove~evanje zmogljivosti. V tem letu pripravljamo dokumentacijo za podvojitev instaliranega agregata v elektrarni Zagradec na Krki.
Rekonstrukcija, ki bo dale~ najve~ja v zgodovini na{e delni{ke dru`be, bo izvedena v
prihodnjem letu. Po~itni{ke objekte redno in
po potrebi investicijsko vzdr`ujemo. S tr`nim
pristopom smo dosegli za tretjino ve~jo zasedenost.
Za vsemi dose`ki in dogodki pa stojijo ljudje.
Delavci, ki na~rtujejo, vodijo dela, izvajajo,
pridobivajo posle, soustvarjajo in se anga`irajo za ugled in dodano vrednost. Medsebojni
odnosi so dobri, napetosti, ki jih je bilo nekaj
~asa ~utiti med enotami, so popustile. Energija
se usmerja k doseganju skupnih ciljev po
kakovostni dobavi elektri~ne energije in drugih storitev na{im odjemalcem. @elimo si, da

postanejo odnosi med posameznimi organizacijskimi enotami {e bolj{i in partnerski, saj
nas vodijo isti cilji.
Poslovna pri~akovanja v letu 2004 so podobna
uresni~itvam in ciljem, ki smo jih dosegli v
letu 2003. Vse procese, katerih del smo,
`elimo stalno izbolj{evati, tako v lu~i prijaznej{ega delovnega okolja za delavca, kot v lu~i
obvladovanja stro{kov in ustvarjanja dodane
vrednosti.
@al pa se bomo leta 2003 spominjali tudi po
tragi~nih dogodkih. V avgustu smo izgubili
dva mlada sodelavca: Albert Slavi~ je izgubil
`ivljenje v prometni nesre~i, Uro{ Sevnik pa
v morskih globinah. V novembru se je zgodila
huda delovna nesre~a, in sicer je monter Bla`
[lebir do`ivel in k sre~i pre`ivel neposreden
dotik na 20 kV DV. Poleg tega smo bele`ili {e
nekaj manj{ih delovnih nezgod.
December se je prevesil v drugo polovico.
Prazni~no vzdu{je se stopnjuje. ^as je za
praznovanje in po~itek. In ~as je za premi{ljevanje, za oceno, za na~rte in zaobljube. Edino,
kar sem prepri~an, saj slednjega ne prepu{~amo naklju~ju, je, da bomo imeli naslednje leto vsi zadosti dela in po{teno pla~ilo. Ne
gre dvomiti, da nam naslednje leto ne bi prineslo zopet novih sprememb in nalog, a kar
naj! S tem bomo pred novimi izzivi, razvojem,
napredkom. Na kar si pripravljen, ni nikoli
naklju~no in tisti, ki je pripravljen, ni nikoli v
stiski!
Rad bi se zahvalil vsem sodelavcem, ki ste se
trudili in bili nemalokrat po`rtvovalni.
Pozitiven odnos do dela, anga`iranost in pripadnost rodijo rezultate in vodijo k skupnemu
cilju, ki smo si ga zastavili in ga tudi uresni~ujemo.
Vsem sodelavcem v na{em podjetju Elektro
Ljubljana d.d. in njihovim dru`inam `elim
lepe praznike.
Iztok Bartol,
izvr{ni direktor OE In`eniring

@al pa se bomo
leta 2003
spominjali tudi
po tragi~nih
dogodkih. V
avgustu smo
izgubili dva
mlada
sodelavca: Albert
Slavi~ je izgubil
`ivljenje v
prometni
nesre~i, Uro{
Sevnik pa
v morskih
globinah.
V novembru se
je zgodila huda
delovna nesre~a,
in sicer je
monter Bla`
[lebir do`ivel in
k sre~i pre`ivel
neposreden
dotik na 20 kV
DV. Poleg tega
smo bele`ili {e
nekaj manj{ih
delovnih nezgod.

Vsem zaposlenim na nadzorni{tvu Zagorje,
ostalim zaposlenim ter upokojencem `elim vse
dobro v letu 2004, predvsem pa zdravja,veselja, preprostosti, varnega dela in obilo medsebojnega razumevanja.
Branko Repov`,
vodja nadzorni{tva Zagorje
eto{nje leto je prvi~, da OE TK storitve
L
predstavljajo bralcem celoletno izvr{evanje
nalog in aktivnosti s podro~ja telekomunikacij. OE TK storitve na osnovi svojega
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uspe{nega dela potrjujejo pravilno odlo~itev o
organiziranju telekomunikacij v svojo organizacijsko enoto, kar utrjujejo s svojo celovito
podobo. Razmerja z Elektro TK, d.d., kamor se
po predvidevanjih OE TK storitve vklju~uje
kot ena od sedmih dru`benic, {e vedno niso
dore~ena, toda kljub temu po zadnjih informacijah dru`benice v to novoustanovljeno
podjetje prenesejo le del tr`enja in razvoja
TK storitev. Vsi ostali procesi: Razvoj in gradnja TK omre`ja, vzdr`evanje in monta`a,
vodenje in nadzor TK omre`ja ter zagotaljanje
visoke kakovosti storitev notranjim in zunanjim TK uporabnikom pa ostanejo v OE TK
storitve.
V letu 2003 si je organizacijska enota (OE)
telekomunikacijske (TK) storitve zadala ambiciozen plan tako na podro~ju investiranja v
TK omre`je kot na podro~ju prihodka prodaje
TK storitev zunanjim TK uporabnikom. Ko to
pi{em, je {e en mesec tega leta, toda upam, da
bomo prihodek v navedeni vi{ini dosegli, investiranje v TK omre`je pa presegli za ca. 15 %.
Klju~ni cilji, ki smo si jih zadali v planu za leto
2003 v OE TK storitve, so:
- nadaljevanje izgradnje TK omre`ja za lastne
potrebe, kar pomeni:
• priprava dokumentacije, izpeljava naro~il in
izgradnja opredeljenih opti~nih povezav,
• izgradnja digitalnih TK vozli{~,
• izgradnja nadzornega sistema TK omre`ja,
• izgradnja dostopnih vodov do zunanjih TK
uporabnikov (zadnja milja),
• izobra`evanje kadrov,
• opredelitev pogodbenih razmerij med
Elektro Ljubljana d.d. in Elektro TK, d.o.o.
Klju~ne cilje smo realno dosegli, saj smo zgradili 52 km opti~nih povezav v TK omre`ju.
Dokon~ujemo izgradnjo digitalnih TK vozli{~
in nadzornega sistema TK omre`ja. Projekt je
pogodbeno stekel s {tirimi izvajalci: ISKRA
TRANSMISSION, FOTONA, ELEKTRONABAVA,
ISKRATEL v {tirih sklopih, in sicer:
• Sklop A- oprema SDH, vgrajena na 27 lokacijah v RTP, RP in DE.
• Sklop B- oprema FMX, vgrajena na 40 lokacijah v RTP, RP in DE.
• Sklop C- oprema IP, vgrajena na 33 lokacijah
v RTP, DE in nadzorni{tva.
• Sklop D- oprema UPS, vgrajena na 28 lokacijah v RTP, RP in DE.
Do sedaj sta `e prevzeta z internim tehni~nim
pregledom sklopa C in D, torej oprema UPS in
IP. Druga dva sklopa sta v fazi dokon~evanja.
Poleg vgrajene opreme na omenjenih lokacijah
smo tudi zgradili nadzorni sistem oz. sistem

vodenja TK omre`ja za vse {tiri sklope na
lokaciji Distribucijskega centra vodenja v
Ljubljani. Vzporedno z izgradnjo navedenih
sistemov smo tudi izobra`evali kadre. Njih
dodana vrednost se bo izkazala pri obratovanju in vzdr`evanju TK omre`ja in sistema
vodenja `e v naslednjem letu.
V poglavju vizije in poslanstva smo si zadali
tudi kot eno od nalog partnersko sodelovanje
z ELES-om pri zamenjavi opti~nih vlaken za
lastne potrebe, kar smo tudi uresni~ili s podpisom pogodbe. Zamenjava opti~nih vlaken na
dolo~enih relacijah pa pomeni zvi{evanje
kakovosti za TK uporabnike zaradi zapiranja
opti~nih zank v TK omre`ju in zmanj{evanje
potreb po investicijskih sredstvih za oba partnerja.
Organiziranost OE TK storitve ni v celoti uspela glede na postavljene cilje v letu 2003.
Nismo uspeli dokon~no organizirati enote
v {tirih slu`bah in porazdeliti naloge in kadre.
V OE TK storitve je trenutno zaposlenih sedem
sodelavcev.
Zakaj gradimo TK omre`je in vlagamo finan~na sredstva v opti~ne vode in digitalne
TK naprave? Digitalizacija TK omre`ja bo
prispevala h kakovostnej{emu obvladovanju
obstoje~ih tehni~nih in poslovnih sistemov v
dru`bi, nudila bo velike mo`nosti razvoja
dodatnih sistemov v dru`bi, omogo~ila vstop
na trg javnih TK storitev s prihodkom in
strokovnimi kadri ter ne navsezadnje
omogo~ila bolj{o, enostavnej{o povezanost
znotraj dru`be in z odjemalci elektri~ne
energije.
Kako naprej? Kak{ni so plani v OE TK storitve
za leto 2004?
Na osnovi navedenih predlogov planskih
dokumentov lahko povem, da na~rtujemo
pove~anje prihodkov od zunanjih TK uporabnikov za 30 %. Vlaganje sredstev v izgradnjo
TK omre`ja se nadaljuje, saj na~rtujemo zgraditi ca. 200 km opti~nih povezav v TK
omre`je. Zgrajeno TK omre`je bo imelo izredne mo`nosti prenosa podatkov, zvoka in
video sistemov, zato ga je potrebno napolniti
z navedeno vsebino, hitrimi vlaki, ki bodo na
vagonih paketno prena{ali podatke in informacije v vseh povezanih smereh znotraj obmo~ja Elektra Ljubljana. Kar pomeni, povezati
z opti~nimi kabli vse {e nepovezane elektroenergetske objekte (RTP, RP) z Distribucijskim centrom vodenja, vse obratovalne
objekte, {e nepovezane distribucijske enote,
nadzorni{tva in skladi{~a z upravo, vi{ke
TK omre`ja pa tr`iti in uporabiti zgrajeno
TK omre`je za tiste zunanje TK uporabnike,
do katerih je potrebno zgraditi kratke vode,
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ker so blizu na{emu TK omre`ju. Zadane naloge so uresni~ljive s povezavo kadrov znotraj
dru`be ter dvigom njihove kakovosti in produktivnosti.
Na poti k uresni~itvi postavljenih ciljev apeliram na timsko delo, jasno opredelitev procesov, skrbnikov in odgovornosti, ki z izdelanimi kazalci merjenja pripeljejo do rezultatov
uspeha.
Vsem sodelavcem, biv{im sodelavcem in njihovim dru`inam `elim veliko sre~e, zdravja in
uspeha v letu 2004.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave

Ob iztekajo~em letu in pri~akovanju novega je
~as, ko drug drugemu za`elimo dobro leto.
Vsem sodelavcem nadzorni{tva ^rnu~e, ostalim sodelavcem in upokojencem Elektra
Ljubljana, `elim osebno sre~o, zdravje, vesel
bo`i~ in sre~no novo leto 2004.
Jaka @eleznik,
vodja nadzorni{tva ^rnu~e
ecember ni samo mesec veselja, ampak je
D
tudi ~as, ko se ozira{ nazaj, ocenjuje{
svoje delo, delo sodelavcev, delo sektorja. V
ra~unovodsko-finan~nem sektorju je bilo `e v
za~etku leta 2003 precej aktivnosti ob izdelavi
zaklju~nega ra~una in letnega poro~ila dru`be
za leto 2002. Dru`ba je morala s 1. januarjem
2002 pri~eti voditi poslovne knjige in izdelati
letna poro~ila v skladu z novimi dolo~bami
Zakona o gospodarskih dru`bah (ZGD), pri
tem pa upo{tevati podrobnej{a pravila o
ra~unovodstvu, ki jih dolo~ajo prenovljeni
Slovenski ra~unovodski standardi. V noveli
ZGD so na novo opredeljene obvezne sestavine letnega poro~ila, raz{irjena je vsebina
ra~unovodskega poro~ila, spremenjene in uvedene so nekatere nove sestavine v poslovnem
poro~ilu. Poslovanje dru`be v letu 2002 in
Letno poro~ilo dru`be za leto 2002 je revidirala revizijska hi{a Deloitte & Touche in nato
potrdil nadzorni svet dru`be. Nadzorni svet
dru`be je potrdil tudi Gospodarski na~rt
dru`be za leto 2003.
Da je bilo delo dobro opravljeno, potrjuje
priznanje, ki smo ga prejeli za izdelano
Poslovno poro~ilo v okviru akcije “Najbolj{e
letno poro~ilo za leto 2002”. Med 48 prijavljenimi smo dosegli {tirinajsto mesto.
S 1. marcem 2003 smo pri~eli uporabljati
Uredbo o splo{nih pogojih za dobavo in odjem
elektri~ne energije. RFS je aktivno sodeloval
pri vzpostavljanju novega na~ina zara~una-

vanja stro{kov za izdajo elektroenergetskih
soglasij in stro{kov priklju~itev na distribucijsko omre`je.
Z Uredbo o energetski infrastrukturi, ki jo je v
mesecu juniju izdala Vlada, je bilo dolo~eno,
kateri objekti in naprave sestavljajo energetsko infrastrukturo, hkrati pa tudi na~in vodenja evidenc ter pogoje za vklju~itev ali izlo~itev iz nje. Tudi ta nova uredba zahteva
sodelovanje RFS, in sicer: pri izdelavi evidenc
in pripravi dokumentacije tako, da bodo evidence uporabljive, pregledne in predvsem, da
ne bodo vplivale na zmanj{ano operativnost
pri prenovi in izgradnji distribucijske infrastrukture.
V jesenskih mesecih so se za~ela pogajanja
s sindikatom distribucije za sprejem nove
podjetni{ke kolektivne pogodbe, ki bo prilagojena zahtevam novega Zakona o delovnih
razmerjih.
Elektro Ljubljana d.d. je `e v za~etku leta pristopila k izdelavi programa reorganizacije in
racionalizacije poslovanja podjetja. Pri tem je
upo{tevala ugotovitve {tudije, ki jo je izdelala
Ekonomska fakulteta “Projekt koncentracije
kapitala in poslovnih funkcij v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije”.
Le ta poudarja, da ima podjetje dovolj veliko
tr`i{~e in da lahko deluje s skoraj vsemi
temeljnimi dejavnostmi na ravni optimalne
velikosti.
V sodelovanju z Elektroin{titutom Milan
Vidmar je bila v mesecu novembru dokon~ana
{tudija “Racionalizacija poslovanja JP Elektro
Ljubljana d.d. 2003 - 2008”, ki je pokazala
podro~ja, kjer bodo u~inki zmanj{anja
stro{kov, pove~anja u~inkovitosti in pove~anja obsega prodaje najve~ji in bodo usklajeni
z regulativnim okvirom Agencije za energijo.
Prioritetna naloga podjetja, razvidna iz rezultatov {tudije, je oblikovanje in uveljavitev
ustreznega sistema za obra~un elektri~ne
energije tarifnim odjemalcem.
Veliki prihranki se ka`ejo pri zmanj{evanju
izgub v omre`ju. Nadaljevati je potrebno z
intenzivnim tr`enjem in`eniring storitev ter
uskladiti delovna podro~ja med posameznimi
dejavnostmi.
Intenzivna pogajanja za ustrezno vi{ino
omre`nine za leto 2004 so se zavlekla `e v
mesec december in se {e nadaljujejo. Od
omre`nine, osnovnega vira prihodka podjetja,
je odvisna kvaliteta vzdr`evanja in obratovanja distribucijske infrastrukture, razvoja tega
omre`ja in posledi~no zanesljivost in kvaliteta obratovanja.
Za leto 2003 so bile v elektrogospodarstvu
predvidene spremembe na podro~ju organi-
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ziranosti in odprodaje upravljavskega dele`a
dr`ave strate{kemu partnerju. Vlada je od teh
na~rtov odstopila. V skladu z evropsko direktivo 2003/54/EC je v septembru sprejela
sklep, da pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih slu`b upravljanja in
distribucije elektri~ne energije, ne smejo
opravljati dejavnosti trgovanja z elektri~no
energijo in v oktobru zadol`ila javna podjetja
za distribucijo elektri~ne energije, da ustanovijo lo~eni pravni osebi za enotno opravljanje dejavnosti upravljanja distribucijskega
omre`ja na celotnem obmo~ju dr`ave in posebej za prodajo elektri~ne energije upravi~enim
odjemalcem.
Glavni cilj prestrukturiranja je poleg prilagoditve evropski zakonodaji vzpostaviti
tak{no ekonomijo obsega, s katero bodo lahko
podjetja na tr`nem delu konkurirala ostalim
tujim ponudnikom elektri~ne energije in tako
omilila ranljivost doma~ega trga.
Glede na to, da obstaja razli~na lastni{ka
struktura v podjetju in da so interesi lastnikov
razli~ni, je to problem, ki ga ne bomo re{ili
letos, temve~ bo to te`ka naloga, ki jo bomo
prenesli v prihajajo~e leto.
Veliko je {e nalog, a pustimo jih za jutri, danes
pa nazdravimo prihajajo~emu letu, se za trenutek ustavimo in si za`elimo sre~e.
Ob tej priliki se prisr~no zahvaljujem vsem
svojim sodelavkam in sodelavcem za korektno
sodelovanje z `eljo, da se vam v prihajajo~em
letu izpolnijo vse skrite `elje, da bo novo leto
manj stresno, bolj prijazno, uspe{no in predvsem sre~no.
Vso sre~o vsem !
Maca Bo`i~,
izvr{na direktorica OE RFS
Vsem sodelavcem Elektra Ljubljana in njihovim
najbli`jim `elim vesel bo`i~ in sre~no, zdravja
polno ter veselo v prihajajo~em letu 2004!
Zaposlenim v nadzorni{tvu ^rnomelj pa tudi
prijetno bivanje v novih, pravkar odprtih
poslovnih prostorih!
Igor Adle{i~,
vodja nadzorni{tva ^rnomelj
PKS bo v letu 2004 zasledovala naslednje
OEklju~ne
cilje:
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• izdelava sistemizacije na podlagi sprejete
kolektivne podjetni{ke pogodbe,
• vrednotenje posameznih delovnih mest na
podlagi sistemizacije,
• razpis izobra`evanja ob delu za delavce, ki
ne izpolnjujejo pogojev strokovne izobrazbe,

• izobra`evanje delavcev pri pridobivanju
znanj poslovne angle{~ine,
• izdelava prve revizije ocene tveganja,
• izdelava organizacijskih predpisov, navodil
in evidenc v skladu z zahtevami ISO 14000,
• vzdr`evanje in izbolj{evanje prepoznavnosti, zaupanja in ugleda podjetja pri vseh
ciljnih javnostih.
• priprava komunikacijske strategije v sodelovanju z upravo podjetja in vodstvi posameznih OE (opredeljevanje komunikacijskih ciljev, definiranje sporo~il, izbira poti
oziroma medijev, izvajanje projektov, evaluacija ter merjenje u~inkov komunikacijskih
projektov).
• sistemati~no proaktivno obve{~anje internih
in eksternih javnosti o vseh pomembnih poslovnih dogodkih.
Kot zadnji naj se {e sam pridru`im vsem
izre~enim dobrim `eljam. Obrnimo list. V letu
2004 nas ~aka veliko novih nalog in ciljev.
Vam in va{im doma~im pa `elim le dobrih in
lepih stvari.
Mag. Ale{ Jekli~,
izvr{ni direktor OE PKS

Prijatelj je oseba, s katero si upa{ biti tak,
kakr{en si. Hodite drug ob drugem in bodite
prijatelji. @elim vam, da bi v ~asu, ki prihaja,
znali poiskati trenutek za sre~o. Biti morate
sre~ni, da nekoga lahko osre~ite. Iz`arevajte
dobroto, ljubite lepoto, i{~ite resnico, zahtevajte pravico zase in za svoj rod, to naj bo va{a
`ivljenjska pot.
Tomislav Kump,
vodja nadzorni{tva Vrhnika
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Ob koncu poslovnega leta
Spo{tovane sodelavke in sodelavci!
Izteka se leto{nje leto in pred nami so bo`i~ni in novoletni prazniki. Ob tej
prilo`nosti `elim, v nekaj besedah, opisati aktivnosti SDE in sindikata podjetja
v preteklem letu in opozorim na naloge, ki nas ~akajo v letu, ki je pred nami.

Jurij @van
Sindikat podjetja je v za~etku leta 2003 izpeljal volilno programske seje v posameznih
sindikalnih podru`nicah in izvolil novo vodstvo sindikata podjetja za naslednja 4 leta.
Aktivnosti, ki smo jih vodili znotraj podjetja,
so bile naravnane na zagotavljanje socialne in
materialne varnosti zaposlenih. Poseben napor smo vlo`ili v re{evanje problema premalo
izpla~anih pla~ za tiste delavce, ki so leta
1998 vlagali interne zadol`nice v lastninsko
preoblikovanje podjetja. Pri tem smo bili uspe{ni, saj smo edini v distribuciji, ki smo
uspe{no zaklju~ili to akcijo. Uspe{ni smo bili
tudi v ostalih dogovorih, ko smo se pogajali o
vi{ini regresa, usklajevanja pla~ na podlagi
eskalacije ter izpla~ila uspe{nosti delavcem
ob koncu leta. Zavedati se moramo, da smo bili
tako uprava kot sindikat pod pritiskom sklepov vlade, ki so nam omejevali na{e pravice.
To pomeni, da so nas vseskozi obravnavali kot
dejavnost javnega sektorja in nas primerjali s
to dejavnostjo. SDE je vseskozi izra`al nestrinjanje s takim na~inom razvr{~anja in
zahteval, da se dejavnost distribucije obravnava enako kot ostala dejavnost gospodarstva.
Zakon o pla~ah delavcev v javnem sektorju, ki
je iz{el pred kratkim, je to dilemo dokon~no
odpravil, saj iz njega izhaja, da dolo~ila tega
zakona, ki ureja pla~e delavcev v javnem sektorju, ne valjajo za javna podjetja, katerih
ve~inski lastnik je dr`ava.
V letu 2003 je stopil v veljavo zakon o delovnih razmerjih, ki na novo ureja pravice

delavcev s podro~ja dela. Koordinacija distribucije je pripravila osnutek podjetni{ke pogodbe, ki je danes v fazi usklajevanja med
sindikati in GIZ-om. Na{ namen je, da so pravice iz delovnih razmerij usklajene za celotno
podro~je distribucije. Tako usklajen predlog
bo izhodi{~e za pogajanja v posameznih podjetjih. Zakon o delovnih razmerjih in kolektivna pogodba dolo~ata minimum pravic iz
naslova delovnih razmerij, podjetni{ka pogodba, ki jo izpogajata sindikat in uprava podjetja, pa dolo~a njen maksimum. Zato `elimo
pripraviti tak predlog, ki bo zagotavljal
zaposlenim kar najve~ ugodnosti in pravic
tako na normativnem kot na pla~nem delu. Do
sprejetja podjetni{ke pogodbe je sindikat z
upravo podpisal dogovor o veljavnosti obstoje~ih internih aktov - pravilnikov, ki urejajo
podro~je delovnih razmerij in podro~je pla~.
Podjetni{ka pogodba bo tudi osnova za spremembe na pla~nem delu. Zato bomo v letu, ki
prihaja, zahtevali od vodstva uprave, da sprejme dokon~no verzijo notranje organiziranosti
podjetja ter izdela novo sistematizacijo
delovnih mest, ki bo podlaga za novo vrednotenje delovnih mest.
V zadnjih mesecih smo pri~e poizkusov zdru`evanja oz. integracije dolo~enih poslovnih
procesov in na tej podlagi ustanavljanja h~erinskih podjetij. Kot vam je znano, je SDE
postavil zahtevo po ustanavljanju holdinga
distribucije z namenom, da se z ustrezno
organiziranostjo znotraj holdinga zagotovi
ve~jo u~inkovitost in s tem po zgledu uspe{nih tujih firm za{~ito delovnih mest. Poteze,
ki jih je potegnila dr`ava in GIZ z namenom
ustanavljanja h~erinskih firm Nova energija in
UDO ocenjujemo kot slab{o re{itev, ker dopu{~a preve~ odprtih problemov, ki so povezani z razli~nimi pogledi malih delni~arjev
glede lastni{tva, upravljanja, odlo~anja in zahtevami zakona o gospodarskih dru`bah.
Na{a zahteva je po vertikalni organiziranosti
vseh dru`b v elektrogospodarstvu po zgledu
tujih korporacij.
SDE je postavil zahtevo, da mora biti sindikat
v celoti seznanjen z na~inom zdru`evanja in
zahtevo po vklju~evanju pri sprejemanju vseh
aktov, ki vplivajo na polo`aj zaposlenih.
V letu 2003 je bil predviden tudi za~etek postopka lastninjenja distribucijskih podjetij, ki

V zadnjih
mesecih smo
pri~e poizkusov
zdru`evanja oz.
integracije
dolo~enih poslovnih procesov
in na tej podlagi
ustanavljanja
h~erinskih
podjetij. Kot vam
je znano, je SDE
postavil zahtevo
po ustanavljanju
holdinga
distribucije
z namenom, da
se z ustrezno
organiziranostjo
znotraj holdinga
zagotovi ve~jo
u~inkovitost in
s tem po zgledu
uspe{nih tujih
firm za{~ito
delovnih mest.
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Na{a `elja je, da
vzpostavimo in
zagotovimo tak
socialni dialog in
partnerski odnos
med vlado,
vodstvom in
sindikatom, s
katerim bomo
skupno re{evali
nastale probleme
v korist
zaposlenih,
delodajalca in
lastnika kapitala.

bi imel po izku{njah sosednjih dr`av usodne
posledice za velik del zaposlenih delavcev.
Interesi privatizacije so: interesi tujih kupcev,
da bi poceni kupili distribucijska podjetja,
dr`ave pa, da bi dobila denar za pokrivanje
prora~unskega primanjkljaja. SDE nasprotuje
takemu na~inu privatizacije dokler ne bo izvedena integracija na podro~ju energetskega
gospodarstva. Zahvaljujo~ na{im stali{~em in
integracijskim procesom je privatizacija za~asno ustavljena.
To je le del aktivnosti in problematike, s katero se je in s katero se bo SDE in sindikat podjetja ukvarjal v naslednjem letu. Zato bo prednostna naloga sindikata podjetja tudi v letu
2004 zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih delavcev, ~uvanju delovnih mest ter
zagotavljanju ustreznega pla~ila za opravljeno delo.
Na{a `elja je, da vzpostavimo in zagotovimo
tak socialni dialog in partnerski odnos med
vlado, vodstvom in sindikatom, s katerim

bomo skupno re{evali nastale probleme v
korist zaposlenih, delodajalca in lastnika kapitala.
Na koncu mojega prispevka bi rad v svojem
imenu in imenu IOS podjetja za`elel vsem
~lanicam in ~lanom Sindikata Elektra Ljubljana, vsem ostalim zaposlenim ter vodstvu
podjetja sre~no, uspe{no in zadovoljno novo
leto 2004.
Jurij @van,
predsednik sindikata

V prihajajo~em letu 2004 vam `elim vesele
praznike, da bi uresni~ili vse skrite `elje, ambicije in do`iveli ~im ve~ lepih trenutkov, tako na
delovnem mestu kot v dru`inskem krogu.
Franc Popo{ek,
vodja nadzorni{tva Hrastnik

Aktualno

Novo nadzorni{tvo
v ^rnomlju sve~ano odprto
Pomembno je
poudariti, da je
sve~ano odprtje
novega
nadzorni{tva
^rnomelj,
prilo`nostno
zaznamovalo
zaklju~ek kar
nekaterih
pomembnih
investicij v Beli
krajini.

V petek, 12. decembra, je delni{ka dru`ba Elektro Ljubljana s sve~anim odprtjem novega nadzorni{tva v ^rnomlju simboli~no zaklju~ila ob{iren investicijski cikel, s katerim
je izbolj{ala oskrbo odjemalcev elektri~ne energije na podro~ju Bele krajine.
ramo le novega nadzorni{tva tukaj v ^rnomlju.
Ta sve~anost je tudi simboli~ni zaklju~ek
pomembnih investicijskih projektov, v katera
je dru`ba Elektro Ljubljana vlo`ila znatna investicijska sredstva. Izgradnja in obnova elektroenergetskih naprav in objektov na obmo~ju
Bele krajine je bistveno izbolj{ala oskrbo odjemalcev tega obmo~ja,” je poudaril predsednik
uprave v svojem nagovoru.

Staro nadzorni{tvo ^rnomelj
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Pomembno je poudariti, da je sve~ano odprtje
novega nadzorni{tva ^rnomelj prilo`nostno
zaznamovalo zaklju~ek kar nekaterih pomembnih investicij v Beli krajini. “Danes pa ne odpi-

Na obmo~ju DE Novo mesto je 5 nadzorni{tev:
^rnomelj, Metlika, Novo mesto, [entjernej,
Trebnje, ki na 1.164 kvadratnih kilometrih
pokrivajo ob~ine Novo mesto, Trebnje, [kocjan, [entjernej, Dol. Toplice, Metliko, Semi~ in
^rnomelj ter del ob~in Kr{ko in Litija. Skupaj
DE dobavlja elektri~no energijo 43.362 odjemalcem, od tega 315 upravi~enim. V letu 2002
je bilo na DE Novo mesto prodanih skupaj 474,
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omogo~ile vzpostavitev 110 kV zanke Hudo^rnomelj - Metlika- Gotna vas-Hudo, s katero
je precej izbolj{ana zanesljivost obratovanja.
Vzdr`evalna dela na 110 kV nivoju pa ne
povzro~ajo zmanj{anja kakovosti dobave
elektri~ne energije, kot se je to dogajalo v
preteklosti.

V~asu izgradnje
74 GWh, rast porabe elektri~ne energije pa je
zna{ala 4,3 %.
Podrobnej{i opis zaklju~enih investicij je na
sve~anosti v svojem nagovoru podal Matja`
Osvald, izvr{ni direktor za distribucijo elektri~ne energije. Po njegovih besedah v sami
Beli krajini Elektro Ljubljana zagotavlja elektri~no energijo 12.500 odjemalcem preko
dveh razdelilnotransformatorskih postaj (RTP)
110/20 kV, 352 kilometrov srednjenapetostnih (SN) vodov, 278 transformatorskih postaj
(TP) in 632 kilometrov nizkonapetostnih (NN)
vodov. V zadnjih letih je dru`ba Elektro
Ljubljana na obmo~ju Bele krajine, za zagotavljanje ustrezne zanesljivosti in kakovosti
napajanja z elektri~no energijo, vlo`ila znatna
investicijska sredstva v nove naprave in obnovo obstoje~ih naprav.
V dograditev 110 kV omre`ja je bilo vlo`enih
ve~ kot 370 mio SIT. V RTP ^rnomelj je bilo
dograjeno 110 kV polje in obnovljene naprave
v 110 kV stikali{~u v vrednosti 150 mio SIT. V
RTP Metlika je dru`ba dogradila transformatorsko polje TR1, daljnovodno polje ^rnomelj,
obnovljena in dopolnjena pa je bila tudi manjkajo~a stikalna in merilna oprema v vrednosti 220 mio SIT. Omenjene investicije so

V izgradnjo in obnovo srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega omre`ja je bilo vlo`enih
od leta 1999 prek 600 mio SIT, s katerimi je
bilo zgrajenih 22 kilometrov in obnovljenih
5 kilometrov SN vodov, zgrajenih 27 TP in
16 km nizkonapetostnih vodov. Med ve~je
investicije v srednjenapetostno mre`o sodijo
daljnovod Metlika - Podzemelj, kablovod
Metlika- Primostek, obnova daljnovoda Vinica,
daljnovod Brezovica - Malo Le{~e in naslednje
transformatorske postaje s pripadajo~im SN in
NN omre`jem: TP Loka ^rnomelj, TP Gor. Paka,
TP Brezovica - Malo Le{~e, TP Dobli~ka gora
(22), rekonstrukcija TP Kolpa (17), TP Zadru`na, TP Klo{ter 2, TP Drage, TP Prelo`nik in
TP Ravnace.

Novo nadzorni{tvo je odprto
Zgrajena je bila tudi opti~no povezava med
razdelilno postajo Hudo, Gotno vasjo, Metliko
^rnomljem in Ko~evjem v vrednosti pribli`no
300 mio SIT, ki slu`i za lastne tehnolo{ke in
poslovne potrebe, hkrati pa omogo~a podjetjem na tem podro~ju alternativo pri izbiri ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Nagovor predsednika uprave

Investicijska vrednost novega nadzorni{tva
^rnomelj, kjer zaposleni skrbijo za nemoteno
delovanje omre`ja in odjemalce, je 170 mio
SIT. V novi stavbi bodo zagotovljene bolj{e
delovne razmere zaposlenim, poskrbljeno bo
za ustreznej{e skladi{~enje materiala in
opreme, za sedanje in bodo~e odjemalce pa bo
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dostopnej{e in prijaznej{e od `e zelo starega
dosedanjega nadzorni{tva.” Zaradi izredno
velikega pomena, ki ga imajo nadzorni{tva,
Elektro Ljubljana skrbi, da so to zaposlenim
funkcionalno uporabna in odjemalcem prijazna mesta. Tako je tudi novo nadzorni{tvo
tukaj v ^rnomlju, ki ga danes odpiramo,” je
povedal v svojem nagovoru predsednik
uprave.

Otvoritev so kulturno obogatili nastopi
u~encev Glasbene {ole v ^rnomlju in Me{anega pevskega zbora Samospev iz ^rnomlja.
S ponedeljkom, 15. decembra, je v novem nadzorni{tvu za~elo z delom 20 sodelavcev, ki
skrbijo za ve~ kot 6.400 odjemalcev. @elimo
vam uspe{no in dobro delo v novih prostorih.
Mag. Violeta Irgl

Otvoritveno vrvico sta prerezala predsednik
uprave Vincenc Jan{a in pod`upan Ob~ine
^rnomelj Pavle Zajc, ki se je v svojem nagovoru zahvalil Elektru Ljubljana za vse omenjene
investicije na obmo~ju Bele krajine. Sve~anosti se je udele`ilo pribli`no {estdeset gostov,
med katerimi so bili predstavniki belokranjskih ob~in, predstavniki ve~jih odjemalcev,
izvajalci del na objektu, povabljeni predstavniki medijev ter sodelavci Elektra Ljubljana.

Zanimivosti

Predstavitev nove knjige:
Razvoj {tevcev elektri~ne energije
5. decembra 2003 je v prostorih kulturno tehni{kega spomenika Mestni elektrarni
Ljubljanski (MEL) potekala sve~ana predstavitev knjige Janeza [krinjarja Razvoj
{tevcev elektri~ne energije, ki je iz{la v zalo`ni{tvu Elektra Ljubljana.
Kot so se strinjali vsi govorniki na sve~anosti,
je knjiga Razvoj {tevcev elektri~ne energije
pomemben tehni~ni priro~nik. To {e posebej
potrjujejo besede mag. Andreja Han`i~a,
asistenta na mariborski Fakulteti za elektro-
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MEL se je ponovno izkazala

tehniko, ra~unalni{tvo in informatiko, ki je
opravil tehni~no recenzijo besedila knjige:
“Knji`no delo g. [krinjarja predstavlja bogato
zakladnico tehni{kega znanja. V njej je podan
opis razli~nih merilnikov elektri~ne energije
na pregleden in strukturno razvr{~en na~in.
Delo ka`e na to, da smo Slovenci sledili in ve~krat tudi razvili nove re{itve na podro~ju gradnje in razvoja elektri~nih {tevcev. Bogato
slikovno podprto besedilo priro~nika je tudi
zavidanja vreden oblikovalski dose`ek. Z vsebinsko in grafi~no podobo budi domi{ljijo ustvarjalnega duha in bo v veselje marsikateremu
bralcu knjig.”
Knji`ni prvenec Janeza [krinjarja, nekdanjega
sodelavca Elektra Ljubljana, je rezultat dolgoletnega vodenja elektromerilnih dejavnosti v
podjetju. V uvodu delo opisuje nastanek {tevca elektri~ne energije. V nadaljevanju pa sledijo {tiri temeljna poglavja: [tevci na enosmerni
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podro~ja. Na eni strani dru`ba na obmo~ju, ki
ga oskrbuje z elektri~no energijo, obnavlja in
ohranja pomembne objekte in naprave; po
drugi strani je Elektro Ljubljana prevzel vlogo
zalo`nika pomembnih knji`nih del, ki jih ustvarjajo na{i sodelavci, kakor tudi ostali slovenski ustvarjalci zapisov tehni{ke dedi{~ine;
tretji, izredno pomembni del, pa predstavlja
`e omenjena ustvarjalnost na{ih zaposlenih.
Naj na tem mestu na{tejem le nekatere
pomembne projekte:
Nagovor ~lana uprave
tok, [tevci na izmeni~ni tok, Tarifne naprave razvoj in Merjenje elektri~ne energije v
Ljubljani.
Knjiga je iz{la v zalo`ni{tvu Elektra Ljubljana,
ki se jasno zaveda svojega poslanstva pri ustvarjanju in ohranjanju kulturne tehni{ke
dedi{~ine Slovenije.

Knjiga je iz{la
v zalo`ni{tvu
Elektra Ljubljana,
ki se jasno
zaveda svojega
poslanstva pri
ustvarjanju
in ohranjanju
kulturne tehni{ke
dedi{~ine
Slovenije.

Mag. Andrej Han`i~

Zdravica knjigi na pot
Kot je v nagovoru udele`encem sve~ane predstavitve povedal predsednik uprave, lahko
dosedanjo dejavnost Elektra Ljubljana pri
ohranjanju slovenske kulturne tehni{ke
dedi{~ine razdelimo na tri enako pomembna

Gostje so prijeli podpisan izvod knjige

Ob 100 obletnici elektrifikacije Ko~evja je
iz{la knjiga 100 let Elektrike v pokrajini med
Turjakom in Kolpo, 1896 - 1996, avtorja Rudija Grudna, na{ega sodelavca, v zalo`ni{tvu
Elektra Ljubljana.
Leta 1897 je bila zgrajena Mestna elektrarna
ljubljanska in 1. januarja 1898 je Ljubljana
za`arela v elektri~ni energiji. Ob 100 obletnici
izgradnje Mestne elektrarne Ljubljanske je
Elektro Ljubljana obnovil objekt v skladu s
smernicami strokovnjakov spomeni{kega
varstva. Tadej Brate pa je pripravil dragoceno
knji`no pri~evanje: 100 let Mestne elektrarne
Ljubljanske, katerega zalo`nik je bil Elektro
Ljubljana.
V zadnjem ~asu potekajo, pod okriljem Elektra
Ljubljana, na DE Ljubljana mesto dela na
za{~iti opreme TP Viba film - filmski laboratoriji slovenskih filmov in ureditev stare umirjevalnice {tevcev v prostorih Mestne elektrarne Ljubljanske, ki jo je Elektro Ljubljana
uspel ohraniti v prvotnem stanju in v kateri se
nahajajo redki primerki starih {tevcev.
Mag. Violeta Irgl
Vsem zaposlenim, upokojencem, bralkam in
bralcem Elektro novic `elim
v letu, ki prihaja, da bi razmi{ljali o velikih
re~eh, u`ivali pa v drobnih zadovoljstvih !
Janez Homovc,
vodja nadzorni{tva Logatec
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Prispevek k znanosti: podaritev
distribucijskega transformatorja
Na Fakulteti za
elektrotehniko,
v Laboratoriju za
visoke napetosti,
bodo raziskovali
mo`nosti
odkrivanja delnih
razelektritev
s pomo~jo anten,
ki bodo
povezane
z osciloskopom.
Generirali bodo
razli~ne
razelektritve v
zraku in olju in
oblikovali
procedure za
njihovo
razlikovanje.
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Veseli me, da lahko pi{em o prispevku k znanosti, ~eprav majhnemu. V Elektru
Ljubljana d.d. vsako leto odpi{emo dolo~eno {tevilo energetskih transformatorjev
(TR), bodisi zaradi dotrajanosti, pu{~anja olja, korozije, raznih drugih okvar (udar
strele ipd.), saj se popravilo zaradi prevelikih stro{kov glede na preostalo vrednost
transformatorja ne izpla~a.
Precej TR je bilo odpisanih tudi zaradi prehoda z 10 kV napetostnega nivoja na 20 kV na
podro~ju DE Trbovlje. TR, ki niso prevezljivi
(10/20 kV), `ivljenjska doba pa se jim je
iztekla in so {e vedno v dobri kondiciji, so
lahko {e vedno uporabni za dolo~ene namene.
Tokrat se nam je pokazala prilo`nost, da
prispevamo k znanosti.
Na Fakulteti za elektrotehniko, Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave, Laboratorij
za elektroenergetske sisteme in visoko
napetost, se ukvarjajo poleg drugih zanimivih
stvari tudi z ugotavljanjem delnih razelektritev, ki so indikator degradacije izolacije energetskih transformatorjev. Nosilec
tega projekta je dr. Tadeja Babnik, univ. dipl.
in`. el.
V okviru tega projekta se je dr. Tadeja Babnik
obrnila za pomo~ na Elektro Ljubljana d.d., OE
DEE, in nam razlo`ila situacijo.
Delne razelektritve so indikator degradacije
izolacije energetskih transformatorjev. Prvi
pokazatelj delnih razelektritev v transformatorju je pove~ana vsebnost vodika in metana v
olju, katerih vrednosti dobimo s plinsko-kromatografsko analizo olja. Pojav delnih razelektritev spremlja poleg kemijskih reakcij tudi
svetloba, zvok in elektromagnetno sevanje.
Na Fakulteti za elektrotehniko, v Laboratoriju
za visoke napetosti, bodo raziskovali mo`nosti odkrivanja delnih razelektritev s pomo~jo anten, ki bodo povezane z osciloskopom.
Generirali bodo razli~ne razelektritve v zraku

Notranjost laboratorija za visoke napetosti

in olju in oblikovali procedure za njihovo razlikovanje. Opazovali bodo vpliv razli~nih
parametrov (npr. oddaljenost izvora, medij,
vi{ina napetosti, itd.) na obliko in velikost
impulzov, ki jih bodo zajemali z antenami.
Kot izhodi{~e za izvajanje meritev v RTP-jih in
TP-jih pa bo slu`il distribucijski energetski
transformator. Izsledki raziskav naj bi
omogo~ili meritve delnih razelektritev distribucijskih in prenosnih energetskih transformatorjev v stikali{~ih. Cilj raziskave je najti
najprimernej{o metodo za odkrivanje, lociranje, lo~evanje in razvr{~anje delnih razelektritev. Metoda merjenja delnih razelektritev ne
zahteva izklopa transformatorja iz obratovanja, kar je tudi njena velika prednost.
Tako je pri{lo med izvr{nim direktorjem
OE DEE Matja`em Osvaldom, vodjem sektorja
za vzdr`evanje Matja`em Ker{nikom in
dr. Tadejo Babnik do dogovora, da Elektro
Ljubljana d.d. brezpla~no odstopi enega
izmed odpisanih TR. @elje dr. Babnikove so
bile le, da je TR “dober” in da ni te`ji od
550 kg, da ga bodo lahko namestili v laboratorij. Tako smo jim odstopili TR proizvajalca
RK, 50 kVA, 10/0,4 kV, letnik 1965. TR je vse
od leta 1969 obratoval v zidani stolpni
TP Vasle, na podro~ju DE Trbovlje, nadzorni{tvo Zagorje, kjer je bil letos izvr{en prehod na 20 kV napetost. Ves ~as obratovanja s
TR ni bilo te`av in je bil ob odpisu {e vedno
uporaben.
Pred izro~itvijo smo na TR izmerili {e prebojno trdnost olja, opravili meritev navitja in
naredili preizkus glede prisotnosti PCB v olju.
Vsi rezultati so bili zadovoljivi.
Pred transportom je bil TR tudi razma{~en o~i{~en, tako da je bil za svoja leta in posebni
obliki kotla pravi lepotec.
TR smo izro~ili 23. 10. 2003 dr. Tadeji Babnik
ob prisotnosti predstavnika Elektra Ljubljana
d.d. Franca Kerina.
Omenjeni TR za dr. Tadejo Babnik, po njeni
izjavi, predstavlja veliko pridobitev in tudi
osebno veselje, kar je tudi vidno pokazala.
Dr. Tadeja Babnik se najlep{e zahvaljuje
v imenu Fakultete za elektrotehniko, Labora-
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tate izsledkov, ki nam bodo omogo~ili pravo~asno odkrivanje napak na transformatorjih in
prepre~evanje nenadnih izpadov. S pridom
bomo koristili mo`nosti ugotavljanja okvar na
TR brez vzpostavljanja breznapetostnega stanja, kar tudi vodi k zadovoljstvu na{ih odjemalcev. To pa je tudi na{ osnovni cilj in naloga.
Ker je ~as poslavljanja od starega leta, izkori{~am to prilo`nost, da za`elim vsem zaposlenim v Elektru Ljubljana d.d. in njihovim
bli`njim obilo zdravja, osebnih zadovoljstev
in medsebojnega razumevanja v letu 2004.
Matja` Ker{nik,
vodja sektorja za vzdr`evanje

Podarjeni, `e odpisani, TR
torij za elektroenergetske sisteme in visoko
napetost za predani transformator.
Mi ji pa `elimo obilo uspeha pri izpolnjevanju
zadanih ciljev in nestrpno pri~akujemo rezul-

Dr. Tadeja
Babnik se
najlep{e
zahvaljuje
v imenu
Fakultete za
elektrotehniko,
Laboratorij za
elektroenergetsk
e sisteme in
visoko napetost
za predani
transformator.

Naj prijazni novi ~as prinese vse,
kar je staro leto zamudilo,
ljubezen, sre~o, zdravje in veselje,
to moje novoletno je vo{~ilo.
Drago @agar,
vodja nadzorni{tva Ko~evje

Izobra`evanje
Vplivi elektri~nih in magnetnih polj v
okolici novih elektroenergetskih objektov
Pri na~rtovanju novih elektroenergetskih
objektov postaja vedno bolj pomembna
umestitev objekta v naravno in `ivljenjsko okolje.
V prvi fazi iskanja nove lokacije je poleg
tehni~nih zahtev, ki zajemajo umestitev
objekta blizu centra porabe (zaradi majhnih
izgub pri prenosu energije do porabnikov,
kraj{ih in s tem cenej{ih vodov do porabnikov,
upo{tevanja kriterijev razvoja distributivnih
omre`ij) pomembno upo{tevati tudi zahteve
varstva okolja. S tem, ko lokacijo novega objekta pribli`amo porabnikom, ponavadi naletimo tudi na stanovanjska podro~ja. Tako je
potrebno analizirati pri~akovani vpliv objekta
na okolje.
Pred nekaj leti je bila na podlagi Zakona o
varstvu okolja sprejeta vrsta uredb in pravilnikov, ki investitorjem bodo~ih objektov nalagajo dodatne zahteve glede omejevanja
vplivov objektov v naravno in `ivljenjsko
okolje. V dolo~ilih teh podzakonskih aktov so

dolo~eni elektroenergetski objekti kot viri
elektromagnetnega sevanja v okolje.
Pri tem se je postavilo osnovno vpra{anje:
“Kak{en je doseg elektromagnetnega
sevanja obravnavanega objekta kot vira
sevanja v okolje oziroma na katerih razdaljah lahko pride do preseganja mejnih
vrednosti, ki jih predpisuje slovenska
zakonska regulativa?”
Z odgovorom na podano vpra{anje lahko dobimo potrebne razdalje oziroma odmike od
objektov, na podlagi katerih bomo lahko na~rtovali umestitev novega objekta v prostor
tako, da bo na okolje vplival minimalno.
V Sloveniji podro~je neioniziranega sevanja v
okolju opredeljuje Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in `ivljenjskem
okolju .
Pogoje za dovoljeno amplitudo elektri~ne
poljske jakosti E in amplitudo gostote magnetnega polja B za I. obmo~je (E = 0,5 kV/m
in B = 10 µT) je potrebno upo{tevati zlasti
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pri na~rtovanju objektov na mestnem stanovanjskem obmo~ju.
Tako je potrebno `e v fazi na~rtovanja (pri
prostorski umestitvi v prostor) upo{tevati kriterije na~rtovanja umestitve objekta z upo{tevanjem minimalnega vpliva bodo~ih objektov na naravno in `ivljenjsko okolje.
Novi Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. L.
RS 110/2002) v 2. ~lenu, to~ka 5.7, dolo~a
vplivno obmo~je objekta kot tridimenzionalni
prostor ob nad in pod na~rtovanim objektom,
v katerem je ob upo{tevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena do-

pustna emisija snovi ali energije iz objekta
v okolje in drugi vplivi objekta na okolico.
Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) (ZGO-1, ~len 49, to~ka 3, ~len
58, to~ka 5) mora projektant prikazati vplivno
obmo~je objekta.
S tem namenom smo v Elektru Ljubljana organizirali izobra`evanje projektantov s podro~ja
vplivov elektri~nih in magnetnih polj v okolici
novih elektroenergetskih objektov dne 20. 11.
2003, ki sta ga izvedla mag. Breda Cestnik
(EIMV) in mag. Karol Grabner (Elektro Ljubljana).
Mag. Karol Grabner

Dober tok.

Predavanje: Elektromagnetni vplivi
v okolju elektroenergetskih objektov
Na DE Ljubljana mesto, v sindikalni dvorani,
je 20. novembra 2003 potekalo predavanje
z naslovom Elektromagnetni vplivi v
okolju elektroenergetskih objektov.
Predavanja se je udele`ilo 46 zaposlenih.
Predavatelja sta bila mag. Breda Cestnik
(EIMV) in mag. Karol Grabner (Elektro Ljubljana). Namen predavanja je bilo izobra`evanje projektantov Elektra Ljubljana s podro~ja vplivov elektromagnetnih polj v okolici distribucijskih elektroenergetskih objektov (pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD mora projektant v
skladu z zahtevami ZGO-1 prikazati vplivno
obmo~je).

Na predavanju sta predstavila naslednje
teme:
1. Pregled slovenske in evropske regulative s
podro~ja elektromagnetnih sevanj - EMS
2. Pregled zbranih podatkov izra~unov,
meritev in analize jakosti elektromagnetnih polj za SN daljnovode, SN kablovode,
TP SN/NN, DV 110 kV in RTP 110/x kV
3. Tipi~ni primeri polaganja kablov v kabelsko kanalizacijo na podro~ju Elektra
Ljubljana
4. Ukrepi za zmanj{anje obremenitev okolja
z EMS.
Alenka Pretnar

Elektroenergetski objekti in okolje:
Kaj pa elektromagnetno sevanje?
Razlaga temeljnih pojmov
Spremljajo~i pojav uporabe elektri~ne energije, brez katere si `ivljenja ne moremo
ve~ zamisliti, so elektromagnetna polja, ki se raztezajo v naravni in `ivljenjski prostor okoli svojih virov, to je okoli objektov in naprav, ki so namenjene proizvodnji,
prenosu in uporabi elektri~ne energije.
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Zadnja leta so elektromagnetna polja v Sloveniji postala {e dodatno aktualna zaradi
sprejete zakonske regulative, ki slovenskim
elektrogospodarskim podjetjem nalaga konkretne zahteve - izdelavo presoj, strokovnih
mnenj in meritev za njihove vire sevanja. S
tem so elektromagnetna polja pridobila mesto
med faktorji, ki obremenjujejo naravno in
`ivljenjsko okolje; postavljena so torej ob bok
faktorjem, kot so na primer hrup, emisije
raznih teko~ih, plinastih ali trdnih snovi v

zrak, vodo in zemljo, za katere tudi obstajajo
podobne uredbe, krovni zakon vsem pa je
Zakon o varstvu okolja. Obremenjenost naravnega in `ivljenjskega okolja z elektromagnetnim sevanjem stroka obravnava na dveh
podro~jih; na eni strani s sprotnim spremljanjem izsledkov biolo{kih, medicinskih in epidemiolo{kih raziskav u~inkov na zdravje ljudi
in oblikovanjem stali{~ na tem podro~ju, na
drugi strani pa s tehni~nimi raziskavami, ki se
ukvarjajo s postopki za kvantifikacijo elektro-
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Slika: Elektromagnetni spekter
magnetnih koli~in, bele`enjem in z ukrepi za
zmanj{evanje elektromagnetnega sevanja.
Pojem elektri~nega in magnetnega polja
Celotno elektroenergetsko omre`je pri nas in
v vsej Evropi obratuje pri nazivni (omre`ni)
frekvenci, ki je 50 Hz (ponekod drugod po
svetu, na primer v ZDA in v Kanadi, pa 60 Hz).
To je osnovna frekvenca harmoni~nega ~asovnega spreminjanja elektri~ne napetosti in
elektri~nega toka v napravah elektroenergetskega omre`ja, s tem pa tudi ~asovnega
spreminjanja elektromagnetnega polja v okolju teh naprav in vodov. Elektromagnetno
polje omre`ne frekvence sodi v elektromagnetnem spektru (slika 1) med tako imenovana
nizkofrekven~na elektromagnetna polja oziroma natan~neje - v skladu z mednarodnim

dogovorom (ITU, 1981) - med elektromagnetna polja zelo nizkih frekvenc (ang. Extremely
Low Frequency Fields), ki obsegajo frekven~no
obmo~je 30 - 300 Hz. Pri teh frekvencah obi~ajno ne govorimo o elektromagnetnem,
temve~ lo~eno o elektri~nem in o magnetnem polju, kar dovoljuje kvazistati~na narava tega polja. Elektri~no in magnetno polje se
torej ne obravnavata ve~ soodvisno. Elektri~no
polje je pogojeno s prisotnostjo elektri~nih
nabojev na vodnikih in zemlji; pri elektri~nih
vodnikih je posredno povezano z elektri~nimi
napetostmi vodnikov do zemlje; ~im vi{je so
napetosti, tem ve~je so vrednosti karakteristi~ne koli~ine elektri~nega polja. Podobno se
pojavi magnetno polje v okolici vodnikov,
kadar te~ejo po njih elektri~ni tokovi; ~im
ve~ji so ti tokovi, tem mo~nej{e je magnetno
polje. Karakteristi~ni poljski koli~ini, ki se najpogosteje navajata, sta:
• elektri~na poljska jakost E (V/m) za elektri~no polje in
• gostota magnetnega pretoka B (T) za magnetno polje.
Da bi opisali obstoj in prostorsko porazdelitev
sil, so fiziki in matematiki vpeljali koncept
polja. Polje je torej prostor, v katerem je v
vsaki to~ki dolo~ena vrednost izbrane
fizikalne veli~ine. Ko govorimo o elektri~nem,
magnetnem ali na primer o gravitacijskem
polju, govorimo pravzaprav o poljih istoimenskih sil. Medtem ko nam je gravitacijsko polje
bolj doma~e in predstavljivo, ker dolo~a te`o
materialnim objektom, kar vsi vsak trenutek
lahko vidimo in ob~utimo, pa delujeta elektri~na in magnetna sila le na elektri~no nabite
delce. Elektri~nega naboja kot takega ne vidimo, delovanje sil v elektri~nem in magnetnem
polju pa lahko z lastnimi ~utili zaznamo le
tedaj, kadar se posredno izrazi v dolo~enih
fizikalnih pojavih (npr. kadar presko~i iskra in
nas neprijetno strese itd.)

Elektri~no in magnetno polje omre`ne frekvence

Elektri~no polje

Magnetno polje

- zaradi elektri~ne
napetosti na vodniku
- karakteristi~na koli~ina:
elektri~na poljska jakost (E)
- enota: V/m

- zaradi elektri~nega toka
v vodniku
- karakteristi~na koli~ina: gostota
magnetnega pretoka (B)
- enota: T (Tesla)

+ + ++
+
+
+
+
+
+
+
+ + ++
+

Mag. Breda Cestnik, EIMV
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[portnik leta 2003
Vsak {port je po
svoje zanimiv,
najraj{i pa imam
tek, tek na
smu~eh in
kolesarjenje.
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V okviru [portnega dru{tva Elektra Ljubljana od leta 1992 razgla{ajo ob koncu
koledarskega leta {portnico in {portnika leta. V iztekajo~em letu 2003 sta
prepri~ljivo zmagala Tatjana [krjanec (172 to~k) in Bogdan Jakovac (203 to~ke), ki
ga bomo tokrat skozi kratke in jedrnate odgovore tudi spoznali. ^estitam obema v
svojem imenu in v imenu vseh bralcev!
Kdaj si se zaposlil v podjetju? Na katerem
delovnem mestu dela{? V kateri OE?
V Elektru Ljubljana sem za~el kot pripravnik
leta 1989. Delam na delovnem mestu vodje
slu`be za meritve in {tev~ne podatke na DE
Ko~evje. Trenutno {e v OE DEE, od prvega januarja 2004 pa bom v OE DTO.
V katerem obdobju si se sre~al s {portom
in na kak na~in?
Po malem `e v osnovni {oli. V srednji na
Vegovi sem {port popolnoma opustil. Po
vrnitvi iz vojske pa sem najprej za~el kolesariti, za kar me je navdu{il sosed, ki ima kolesarski servis in s katerim sva se takrat veliko
dru`ila. Nekega hladnega zimskega ve~era
nisva imela kaj po~eti in sva {la te~. Od takrat
se najve~ ukvarjam prav s tekom. Spomladi in
jeseni v glavnem te~em, poleti kolesarim, pozimi pa te~em na smu~eh in tudi alpsko
smu~am.
Kaj ti pomeni {portno udejstvovanje?
Predvsem dru`enje.
Od kdaj si ~lan [D Elektra Ljubljana?
Od ustanovitve naprej.
V katerih {portnih panogah nastopa{?
V vseh, razen kegljanja, balinanja in malega
nogometa.

Bogdan Jakovac, na terasi VTC

In katera je tvoja najljub{a?
Vsak {port je po svoje zanimiv, najraj{i pa
imam tek, tek na smu~eh in kolesarjenje.
Ali je bilo za dosego naziva {portnik leta
2003 potrebno veliko napora? Discipline?
Naziv, vsaj na za~etku sezone, ni bil glavni
cilj, ob zadnjih tekmah, ko sem ugotovil, da
imam lepe mo`nosti, pa sem se res potrudil.
Pravijo teka{ka je gara{ka. Ampak sem pa~ tak
tip ~loveka, da mi tek ustreza. Ve~ino ~asa
te~em zgolj za sprostitev in rekreacijo. Vsaj
mesec dni pred igrami DES pa se za~nem
na~rtno pripravljati, kar pomeni intervalne
treninge. Takrat je res potrebno veliko discipline, da na {tadionu s {toparico v roki opravim na~rtovani trening ne glede na vse ostalo.
Kako in kje vzdr`uje{ kondicijo? Ti to
vzame veliko ~asa?
V Ko~evju imamo idealne pogoje za tek in
kolesarjenje. Te~em vedno po gozdnih cestah.
V~asih sem tudi kolesaril samo po gozdnih
cestah, vendar zadnje ~ase vse ve~ kolesarim
z dirkalnim kolesom po lokalnih neprometnih
cestah. V~asih sem tekel ali kolesaril vsak dan,
pa sem dosegal slab{e rezultate kot sedaj, ko
te~em trikrat do {tirikrat na teden. Po~itek je
sestavni del treninga. Najbolj{i sem bil leta
1999, vendar sem staknil po{kodbo in sem
moral po~ivati eno leto. Od takrat se ve~ ne
udele`ujem uli~nih tekov in maratonov, saj ne
morem te~i po asfaltu.
In drugi hobiji oziroma kaj te zraven
{porta najbolj veseli?
Od drugih hobijev je vsekakor potrebno
omeniti jadralno padalstvo. Izpit za padalo
sem opravil 29. julija 2001. ^eprav se s tem
ukvarjam samo ob~asno, pa gre za nepozabne
trenutke.
Ali se ti pri {portnem udejstvovanju
pridru`ijo dru`inski ~lani?
@al moje dekle ni {portni tip.
Prijatelji?
Da, in to pri kolesarjenju. Zahvalil bi se prijatelju in sodelavcu Borutu ^esniku za marsikatero kolesarsko avanturo.
Si ~lan {e katerega drugega {portnega
dru{tva?
Da. Sem ~lan Atletskega kluba Maraton Ko~evje in Padalskega dru{tva Padalec Ko~evje.
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Ali se udele`uje{ tudi drugih {portnih
prireditev v Sloveniji ali tujini?
V~asih sem se veliko (pred po{kodbo).
Omenim naj samo maraton v Benetkah. Ve~
polmaratonov po Sloveniji (Radenci, Ljubljanski...), veliko 10 km lokalnih tekov, kolesarski maraton Franja, poklju{ki maraton v
teku na smu~eh. S prijateljem in sodelavcem
Damjanom Pe~arjem sva prekolesarila kar
nekaj gorskih prelazov v Dolomitih.
In katero je tvoje temeljno `ivljenjsko
vodilo?
Live and let live.
Bogdan Jakovac in Violeta Irgl

Vse poti so ve~no stare,
vsak korak je ve~no nov.
K. Kovi~

Konec leta je ~as pogleda nazaj, vendar naj
temu sledi trenutek premisleka in odlo~itve za
prihodnost. Pot k sre~i, po kateri vsi hrepenimo, je vsem dobro znana.
Zakaj ne bi tokrat na{i koraki stopali po njej?
Sodelavcem.
Janko Drobni~,
vodja nadzorni{tva Dobrepolje

Zanimivosti

Spomeni{ko za{~iteni objekti,
interpolirani v ljubljanski
srednjenapetostni kabelski kro`ni
vod iz leta 1926
5. decembra leta 1925 je mesto Ljubljana po 27 letih obratovanja z enosmernim tokom
dobila izmeni~ni tok. V novi strojnici Mestne elektrarne Ljubljanske so namestili dva
dizelska {estvaljna motorja z mo~jo 600 KM, ki sta gnala vsak svoj generator mo~i
520 kVA. Glavna prednost izmeni~nega toka je bila mo`nost prena{ati energijo na
ve~je razdalje in s tem elektrificirati bli`njo okolico Ljubljane.
Zgradili so 6 kV kabelski kro`ni vod 3x25 mm2
v dol`ini 8610 m in vzankali osem transformatorskih postaj, v katerih so napetost transformirali na napetostni nivo, ki ga uporabljajo
gospodinjstva {e danes 3x220/380 V.
Od osmih objektov kro`nega voda sta danes
ohranjena TP Klavnica Poljanska in TP Trnovski pristan, ki sta bili leta 1988 skupaj z mestno elektrarno razgla{eni za tehni{ki spomenik. TP Tr`a{ka cesta 74, ki {e danes stoji
ob osnovni {oli na Tr`a{ki cesti, je bila prav
tako v letu 1988 razgla{ena za tehni{ki spomenik. Vklju~ena je bila leta 1927, vendar ne
v osnovno obliko kro`nega voda, temve~ preko radialnega voda iz TP ob Groharjevi ulici.
Kro`ni vod je v osnovni obliki leta 1926 zajemal naslednje transformatorske postaje:
Grubarjevo nabre`je, Trnovski pristan, Groharjeva ulica, Trubarjev park, Dunajska cesta,

Mestna elektrarna in Vodmat. [est od osmih
navedenih objektov je bilo narejenih v arhitekturi Trnovskega Pristana in Klavnice Poljanska.
V leto{njem letu smo restavrirali TP Klavnica
Poljanska, ki le`i na kri`i{~u Poljanske in
Mesarske ulice in je ena od dveh {e ohranjenih
postaj kro`nega voda. Danes je objekt opremljen s sodobno opremo in z elektri~no energijo
oskrbuje odjemalce mesta Ljubljana. Zunanji
izgled dotrajane strehe in ometa nam
vsekakor ni bil v ponos, zaradi tega smo pristopili k rekonstrukciji objekta. Osnovno pravilo, ki ga je bilo potrebno upo{tevati pri
rekonstrukciji, je bilo objekt ~imbolj pribli`ati
prvotni podobi iz leta 1926. S sodelovanjem
Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine RS smo
definirali materiale in barvne odtenke, ki so
bili uporabljeni pri izgradnji. Objekt je bil v
preteklih obdobjih `e ve~krat adaptiran, ven-
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Za prihodnje
obdobje smo
si zadali cilj
obnoviti ostala
dva spomeni{ko
za{~itena objekta
TP Trnovski
pristan in TP
Tr`a{ka 74.
Glede na vedno
bolj omejena
finan~na
sredstva, ki
komaj zado{~ajo
za obnovo
osnovnega
distribucijskega
omre`ja, i{~emo
tudi sredstva
s strani Mestne
ob~ine Ljubljana.
[e v tem letu
bomo pripravili
osnove, na
podlagi katerih
bomo kandidirali
na javnem
razpisu za
dodelitev
sredstev.
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dar ne v skladu z osnovnimi pravili restavriranja. Barvo ometa je Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine dolo~il na osnovi izdelane
analize spodnjega odtenka, ki je pokazala, da
je bila postaja v originalu rumenkaste barve.
Vogale objekta, oble~ene z ope~nato opeko,
smo obdr`ali v originalni obliki, s tem, da smo
deformirane zidake zamenjali s starimi.
Glavno streho smo prekrili z ope~nato kritino
tipa bobrovec, kakr{na je bila tudi v originalu.
Pri sanaciji zgornje strehe in `lebov smo
morali dose~i kompromis med na~eli restavriranja in modernimi materiali. Po mnenju
strokovnjakov naj bi bila streha v originalu iz
cinkove valjane plo~evine v takratnem ~asu
izdelana na poseben na~in.
Glede na to, da dana{nja tehnologija izdelave
teh postopkov ve~ ne uporablja, smo se
odlo~ili za izvedbo z bakreno streho. K tej
odlo~itvi je pretehtala tudi sama racionalnost
z vidika dalj{e `ivljenjske dobe izbranega
materiala. Razpoznavni znak objekta je
petelin~ek, narejen s postopkom napihavanja
bakra. Name{~en je na le`ajih tako, da se
obra~a v smeri vetra. Na petelinu je name{~ena gravurna tablica, na kateri je napis, ki pa
so ga zunanji vplivi v tem dolgem obdobju
tako mo~no na~eli, da ga ni mogo~e prebrati.
Po vsej verjetnosti je zapisano ime mojstra
oziroma delavnice, ki je petelina izdelala.
Za prihodnje obdobje smo si zadali cilj
obnoviti ostala dva spomeni{ko za{~itena
objekta TP Trnovski pristan in TP Tr`a{ka 74.
Glede na vedno bolj omejena finan~na sredstva, ki komaj zado{~ajo za obnovo osnovnega

distribucijskega omre`ja, i{~emo tudi sredstva s strani Mestne ob~ine Ljubljana. [e v tem
letu bomo pripravili osnove, na podlagi katerih bomo kandidirali na javnem razpisu za
dodelitev sredstev.
Objekt pa ni potrebno samo obnoviti, temve~
tudi bedeti nad njegovo podobo. Imamo
nenehne pripetljaje s stanovalci, ki ob objekt
postavljajo kontejnerje in ogla{evalci, ki svojo
odli~nost promovirajo na vratih na novo
obnovljenega objekta, ampak to je `e druga
zgodba.
Obnova Klavnice Poljanska je re{ila objekt
pred propadom in s tem omogo~ila, da naprej
opravlja svojo funkcijo. Prihodnjim rodovom
bo objekt pri~al o strokovnem delu na{ih
predhodnikov in dajal znamenit pe~at tako
na{emu podjetju kot mestu Ljubljana.
Uro{ Jerina

Danes smo zaposleni v distribuciji pred velikim
izzivom, kako uresni~evati naloge, ki jih bosta
pred nas postavila trg in zakonska regulativa in
kak{na je njihova sposobnost zadostiti merilom
kakovostnega in zanesljivega oskrbovanja odjemalcev z elektri~no energijo.
V Slu`bi vzdr`evanja smo v letu 2003 stremeli k
izpolnitvi dveh osnovnih ciljev. To je 100 % realizacija plana in kakovostno oskrbovanje odjemalcev z elektri~no energijo. Z anga`iranjem
izven rednega delovnega ~asa in zavzetim
delom nam bo do konca leta uspelo plan rednega in investicijskega vzdr`evanja v celoti realizirati. Poleg planiranih del smo v leto{njem
letu velik del ~asa porabili za odpravo okvar,
predvsem na SN kablovodih in SN stikalih.
Stremimo k timskemu delu pri opravljanju
delovnih nalog, predvsem zahtevnih projektov,
ki jim je posameznik te`ko kos. Imamo veliko
idej za izbolj{ave, ki bodo omogo~ile kvalitetnej{e opravljanje delovnih nalog in s tem

neposredno vplivale na kakovost oskrbovanja
odjemalcev z elektri~no energijo. Pozdravljamo
zgledno sodelovanje z drugimi slu`bami DE
Ljubljana mesto, kar se ka`e pri uspe{nem
re{evanju problematik in pripomore k ustvarjanju dobre slike podjetja.
Tudi leto 2004 bo zelo dinami~no, saj smo si
postavili obse`en plan za realizacijo, za katero
bomo potrebovali veliko mo~i in volje. Najve~ji
obseg del imamo planiran na zamenjavi distribucijskih transformatorjev, drogov, servisiranju SN stikal in sanaciji kabelske kanalizacije.
Ob zaklju~ku leto{njega leta se zahvaljujem
vsem sodelavcem Slu`be vzdr`evanja za
po`rtvovalno delo in izkazovanje pripadnosti
podjetju, prav tako pa se zahvaljujem vsem
ostalim sodelavcem podjetja za kooperativno
sodelovanje z na{o slu`bo.
Uro{ Jerina
vodja slu`be vzdr`evanja
DE Ljubljana mesto

Obnovljena transformatorska postaja
Klavnica Poljanska
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Pravna ureditev varnosti in
zdravja pri delu
Sodobne pravne osnove varnosti in zdravja pri delu so zapisane najprej v mednarodnih pravnih pravilih. Z vidika varnosti in zdravja pri delu so pomembne zlasti konvencije ter direktive Evropske skupnosti.
Konvencija je univerzalen, obvezen pravni
akt, ki so ga dr`ave ~lanice dol`ne spo{tovati
tak{nega kot je. V Sloveniji imajo celo prednost pred doma~imi zakoni.
Novej{i mednarodni pravni akt, ki je izredno
pomemben na podro~ju dela varnosti in
zdravja pri delu, je direktiva. Zanjo je
zna~ilno, da se uporablja posredno, tako da so
dr`ave ~lanice dol`ne njeno vsebino vgraditi v
svoj doma~i pravni red.
Odraz direktive 89/391/EGS je za nas in na{e
delo zelo pomemben Zakon o varnosti in
zdravju pri delu, ki vam ga `elim v tej {tevilki
nekoliko pobli`je predstaviti.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu predpostavlja, da danes `ivimo in delamo v dru`beno ekonomskem sistemu, ki temelji na zasebni lastnini in tr`nih zakonitostih, ter da
obseg pravic, obveznosti in odgovornosti v
zvezi z delom izhaja predvsem iz vloge in
polo`aja, ki ga v procesu dela nekdo zaseda v
odnosu do lastnine in podpisane pogodbe o
zaposlitvi. Prav zato neposredno ve~ino obveznosti v zvezi s to vsebino nalaga delodajalcu kot formalnemu in dejanskemu predstavniku premo`enja, vlo`enega v organizacijo.
V tem ~lanku bi vam rada predstavila bistvene
pravice in dol`nosti delodajalca in delavcev, ki
jih navaja zakon.
Najpomembnej{a dol`nost delodajalca po tem
zakonu je, da postavi u~inkovit sistem za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter
da ves ~as skrbi za njegovo resni~no delovanje, ter izdelava in sprejem dokumenta, ki se
imenuje izjava o varnosti. S tem dokumentom
delodajalec opredeli nevarnosti in {kodljivosti
na delovnih mestih ter sprejme vse potrebne
ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega
dela.
Zagotavljanje varnega in zdravega dela opravlja delodajalec na predpisan na~in, in sicer s
tem, da:
• dolo~i strokovnega delavca,
• dolo~i poobla{~enega zdravnika,
• sprejme ukrepe po`arnega varstva,
• sprejme ukrepe prve pomo~i in evakuacije,
• izdela navodila za varno delo,
• usposablja za varno delo,
• obve{~a delavce o nevarnostih,
• zagotavlja periodi~ne preiskave delovnega

okolja in delovne opreme,
• zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
Na drugi strani zakon opredeljuje pravice in
dol`nosti delavcev, za katere je dobro, da jih
poznamo in se jih zavedamo.
Pravice delavcev po tem zakonu so:
• odkloni delo, ~e ni bil obve{~en o vseh nevarnostih, v praksi pa jih zaznava,
• odkloni delo, ~e ni bil zdravstveno pregledan (pa bi moral biti, rok pa je `e potekel),
• odkloni delo, ~e mu grozi neposredna
nevarnost za `ivljenje in zdravje, ker niso
bili izvedeni vsi predpisani ukrepi in zahtevati, da se nevarnost odpravi,
• ~e dela ve~ kot polni delovni ~as oziroma
pono~i ter bi mu po mnenju poobla{~enega
zdravnika nadaljnje delo poslab{alo zdravstveno stanje,
• v takem primeru lahko zahteva posredovanje in{pekcije dela ter obvesti delavske
predstavnike,
• ob neposredni in neizogibni nevarnosti
ukrepa v skladu s svojimi znanji in mo`nostmi ter zapusti delovno mesto oz. delovno
okolje.
V na{tetih primerih delav~eva pravica traja,
dokler niso odpravljeni razlogi, ki so privedli
do nastopa te pravice, od delodajalca pa
zahteva, da ustrezno ukrepa.
Dol`nosti delavcev:
^e je ena glavnih delodajal~evih dol`nosti, da
postavi in “poganja” u~inkovit sistem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ves ~as
trajanja dela, je glavna dol`nost delavcev, da:
• upo{tevajo predpisane varnostne ukrepe,
• svoje delo opravljajo s tolik{no pazljivostjo, da s tem varujejo svoje `ivljenje in
zdravje ter `ivljenje in zdravje drugih oseb,
• uporabljajo varnostne naprave ter sredstva
in osebno varovalno opremo pri delu skladno z njihovim namenom, pazljivo ravnajo z
njimi in skrbijo, da so v brezhibnem stanju,
• se odzivajo na zdravstvene preglede,
• obve{~ajo delodajalca pisno ali ustno prek
predstavnikov o vsaki pomanjkljivosti,
{kodljivosti ali drugem pojavu, pomembnem za varnost in zdravje pri delu,
• sodelujejo z delodajalcem in delavci,
zadol`enimi za varnost in zdravje pri delu,
da bi vzpostavili varnost in izvedli ukrepe,
ki jih je zahtevala in{pekcija dela.

Najpomembnej{a
dol`nost
delodajalca po
tem zakonu je,
da postavi
u~inkovit sistem
za zagotavljanje
varnosti in
zdravja pri delu
ter da ves ~as
skrbi za njegovo
resni~no
delovanje, ter
izdelava in
sprejem
dokumenta, ki se
imenuje izjava o
varnosti. S tem
dokumentom
delodajalec
opredeli
nevarnosti in
{kodljivosti na
delovnih mestih
ter sprejme vse
potrebne ukrepe
za zagotavljanje
varnega in
zdravega dela.
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^e delavec ne ravna v skladu z zahtevami, se
{teje, da ogro`a svojo varnost in zdravje ter
varnost in zdravje drugih delavcev. S tem huje
kr{i obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi
~esar mu lahko delovno razmerje preneha.
Nadzor nad izvajanjem tega zakona vr{i in{pekcija dela, ki je tudi pristojna za izrekanje
kazni. Kazni so za delodajalca od 300.000 do
10.000.000 SIT, odgovorne osebe okoli

100.000 SIT ter delavce od 20.000 do
50.000 SIT.
Vesna Oman Rode
Viri:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UR. list
RS 56/99)
- Priro~nik za strokovni izpit - ZVD Ljubljana,
2003

Aktualna dogajanja slu`be
Na podlagi 24. ~lena Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. list RS 56/99), 12. ~lena
Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme (Ur. list RS 89/99) ter sprejete izjave o varnosti smo v novembru in
decembru v sodelovanju s poobla{~eno
zunanjo institucijo IVD Maribor izvedli
obnovitveno teoreti~no in prakti~no usposabljanje za varno delo z motorno `ago.
Usposabljanja se je udele`ilo 200 terenskih
delavcev na celotnem podro~ju Elektra
Ljubljana.
Samo en koti~ek vesolja je, ki ga lahko popravite. To ste vi sami.
Aldous Huxley
Vesna Oman Rode

V letu 2003, ki se po~asi izteka, smo veliko ~asa
namenili organizaciji same slu`be za odjemalce
na distribucijski enoti. Spremembe v tem letu so
bile velike, tako na organizacijskem in kadrovskem podro~ju. Vendar kljub vsem spremembam nismo pozabili na osnovni delovni proces,
delo z odjemalci. Dobro sodelovanje med
posameznimi slu`bami in oddelki na distribucijski enoti so pripomogli, da smo brez dalj{ih
prekinitev dobavljali elektri~no energijo vsem
odjemalcem na podro~ju mesta Ljubljana.
Uspe{no delo se je odra`alo v zadovoljstvu odjemalcev, saj niso imeli ve~jih razlogov za
nezadovoljstvo glede na{ega opravljanja dela.
S postopnim uvajanjem novej{e tehnologije na
podro~ju merjenja elektri~ne energije `elimo
odjemalcem zagotoviti {e bolj{i nadzor nad njihovim odjemom elektri~ne energije. Odnosi
med nami in odjemalci postajajo bolj pristni in
zaupljivi.
28

V prihodnjem letu pri~akujem pristne odnose z
na{imi odjemalci in seveda tudi na{imi
nadrejenimi, ki lahko z ustrezno organizacijo
dela pripomorejo k la`jemu obvladovanju
delovnih procesov z odjemalci.
Za uspe{no sodelovanje v preteklem letu se
zahvaljujem ne samo sodelavcem v na{i slu`bi,
za katero sem odgovoren, temve~ tudi vsem
ostalim v drugih slu`bah in organizacijskih
enotah, s katerimi sodelujemo in se trudimo,
da bi bilo na{e poslovanje ~imbolj uspe{no.
Vsem sodelavcem in njihovim dru`inam `elim
obilo zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva v letu, ki je pred nami.

Beno Pi{kur
vodja slu`be za odjemalce
DE Ljubljana mesto
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Nazdravili smo najstarej{emu
upokojencu Elektra Ljubljana d.d.
28. novembra je gospod Andrej Pungar{ek, upokojeni inkasant Elektra Ljubljana
mesto, praznoval 95. rojstni dan. Gospod Andrej je najstarej{i upokojenec dru`be.
V po~astitev tega res lepega osebnega praznovanja smo se zbrali v gostilni Pe~ari~, tam tudi
zato, ker je gosti{~e v neposredni bli`ini njegovega doma na Vrhovcih, in nazdravili slavljencu. Prisr~no vo{~ilo mu je v imenu delavcev
Elektra Ljubljana izrekel mag. Mirko Marin~i~,
v imenu upokojenih sodelavcev, zdru`enih
v Dru{tvu upokojencev, gospod Jo`e Bergant,
v imenu Uprave dru`be pa gospod Ludvig
Soto{ek.

posebnih te`av. Poklicno kariero je zaklju~il v
letu 1976, ko se je upokojil.
Na prijetno sre~anje je gospod Andrej povabil
tudi svojo vnukinjo Bernardo, v dru`bi katere
je zelo rad, in svojega dolgoletnega prijatelja
in kolega gospoda Antona Kravcarja, ki je bil
prav tako inkasant pri na{em podjetju. Tudi
on je starosta med na{imi upokojenci. Do
95. rojstnega dne mu manjka le {e leto in pol.
Po nekajurnem prijetnem dru`enju smo slavljencu {e enkrat nazdravili in za`eleli, da bi bil
{e dolgo tako ~il in vesel, poln optimizma in
veselja do `ivljenja. Prav tako njegovemu prijatelju Tonetu. Upamo, da se ob podobnih
dogodkih {e velikokrat sre~amo.

Gospod Andrej se je 1938 leta preteklega stoletja zaposlil pri Mestni elektrarni Ljubljanski.
Za~el je kot fizi~ni delavec, ker je bil “uka
`eljan, u~ljiv, priden in zanesljiv”, je kmalu
postal delavec pri vodih, kasneje pa inkasant,
po letu 1961 je delal na Adremo strojih, zadnjih nekaj let pa na IBM strojih. V slu`bi je
u`ival, kot pravi. Zlasti mu je ustrezalo delo
na terenu, na sve`em zraku, med ljudmi. Bil
pa je tudi natan~en in ve{~ {tevilk, zato mu
tudi delo pri Adremu in IBM ni predstavljalo

Gospod Andrej
se je 1938 leta
preteklega
stoletja zaposlil
pri Mestni
elektrarni
Ljubljanski. Za~el
je kot fizi~ni
delavec, ker je bil
“uka `eljan,
u~ljiv, priden in
zanesljiv”,
je kmalu postal
delavec pri
vodih, kasneje pa
inkasant, po letu
1961 je delal na
Adremo strojih,
zadnjih nekaj let
pa na IBM
strojih. V slu`bi
je u`ival, kot
pravi. Zlasti mu
je ustrezalo delo
na terenu, na
sve`em zraku,
med ljudmi.

Andrej Pungar{ek
Gospod Andrej, pogumno proti 100.
Alenka Ku{ar

Vsem sodelavcem `elim najlep{e ob letu, ki se
poslavlja in {e lep{e v tem, ki se pripravlja.
@elim vam obilo zdravja, sre~e in dobrega
razumevanja, da se v letu 2004 vse lepo
izte~e. Vesel bo`i~ ter sre~no novo leto 2004.
Franc Drolec,
vodja nadzorni{tva Kamnik
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Ladislav Kuralt - vse lepo
v novem `ivljenjskem obdobju
Spo{tovani
Lado, ko gleda{
nazaj si lahko
upravi~eno
ponosen na
prehojeno
poklicno pot in
se veseli{
novega obdobja
v `ivljenju. Te`ko
bo zapolniti
vrzel, ki je
nastala s tvojim
odhodom med
upokojence,
vendar v
`ivljenju je `e
tako, da so stvari
minljive.

V mesecu oktobru je dopolnil slu`bovanje pri Elektru Ljubljana in se, po dolgoletnem delu, upravi~eno vesel in zadovoljen, upokojil obmo~ni referent za mre`o na
distribucijski enoti Ljubljana mesto - gospod Ladislav Kuralt. V krogu sodelavcev in
prijateljev se je poslovil v prijetnem ambientu gosti{~a Bla` na Dobenem. Pred
gosti{~em se nam je ponujal ~udovit razgled na s soncem obsijano Ljubljano.
Besede zahvale je slavljencu izrekel vodja
slu`be za razvoj gospod Alojz Be{ter. V vseh
37 letih in pol dela v podjetju je storil veliko
koristnega za odjemalce elektri~ne energije in
razvoj distribucijske mre`e na podro~ju
Centra mesta Ljubljana. [olanje je zaklju~il v
letu 1962 na Tehni{ki {oli za elektrotehni{ko
stroko v Ljubljani, odsek mo~nostni tok in si
prve delovne izku{nje nabiral pri “`eleznici”,
na odseku Ljubljana Moste. 2. novembra 1964.
leta se je zaposlil pri takratnem Elektru
Ljubljana, enota Ljubljana mesto in razen s
prekinitvijo za ~as slu`enja v vojski vseskozi
ostal zvest podjetju. @e njegovo prvo delovno
mesto je bilo - tehnik za mre`o podro~ja
Center. Tu je ostal vse do upokojitve, ob
upo{tevanju reorganizacij in sistemizacij in
spremenjenih nazivov delovnega mesta, ki so
jih le-te prinesle.

Med sodelavci in prijateljji
bilo izvedeno s tako imenovanim “kro`nim
vodom”, ki je bil polo`en okrog Ljubljane. Na
ta vod so bile priklopljene prve transformatorske postaje in nekaj od teh je ohranjenih {e
do danes - tiste s petelin~kom na vrhu strehe.”
Spo{tovani Lado, ko gleda{ nazaj si lahko
upravi~eno ponosen na prehojeno poklicno
pot in se veseli{ novega obdobja v `ivljenju.
Te`ko bo zapolniti vrzel, ki je nastala s tvojim
odhodom med upokojence, vendar v `ivljenju
je `e tako, da so stvari minljive. Pridemo in
odidemo in lahko smo veseli, ~e smo v okolju,
kjer smo bili, odtisnili svoj pe~at. Zate to nedvomno velja!
@elimo ti s soncem obsijano jesen `ivljenja.
Sodelavci

Ladislav Kuralt
Sam je povedal: “Ob mojem prihodu k Elektru
Ljubljana mesto so bili vsi srednjenapetostni
kabli tipa IPO 13 preseka 3x25 mm2. [ele leta
’64 do ’65 se je za~el prehod na 50 mm2 in pa
deloma tudi na IPO 13 preseka 95 mm2. Po
nekaj letih je pri{el dekret iz Beograda, da se
bakreni kabli umaknejo in se nadomestijo z
aluminijastimi preseka 150 mm2. Vsi ti kabli
so bili oljni. Takratno napetostno omre`je je
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V novem letu `elim vsem zaposlenim, upokojenim delavcem Elektra Ljubljana in va{im
najbli`jim: miru, potrpe`ljivosti in ponosa.
V ~asu, ki ga `ivimo in ni lahak za vas upokojence, {e manj za nas zaposlene in na{e
otroke, naj bo leto 2004 polno miru, potrpe`ljivosti do sodelavcev in neenako misle~ih in
ponosa, da smo to, kar smo.
Brane Novak,
vodja nadzorni{tva Zagradec
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ZAHVALA
Odkar obstaja Dru{tvo upokojencev Elektra
Ljubljana, mi nekaj ne da miru. Ker mi jezik
bolj te~e kot svin~nik, sem rabila veliko ~asa,
da sem tole napisala.
@e prvo leto so nas na{i pridni organizatorji
presenetili z lepimi izleti. To se ponavlja iz
leta v leto. Vsaki~ nas presenetijo z zanimivimi izleti. Vem, da imajo sami, pa tudi njihovi
zakonski partnerji, veliko potov in potrpljenja, da vse poteka kot je treba. Tudi s ceno

smo lahko zadovoljni. Posebno mi, z majhno
pokojnino.
Ker vem, da so tudi drugi zelo zadovoljni, bi
se rada v svojem imenu in tudi v imenu
drugih zahvalila za vse lepe trenutke, ki so
nam jih pripravili. V novem letu jim najprej
`elim veliko zdravja in dru`inske sre~e. ^e
jim bo to dano, sem prepri~ana, da se bomo
{e nekaj ~asa prijetno imeli.
Ana Burja

ZAHVALA
Smo upokojenci se zbrali,
da bi novo leto praznovali
v dru`bi veseli
lepo smo se imeli.
Hvala ELEKTRU LJUBLJANA,
ki je poskrbel za to.
da nam je bilo lepo.
Zbrani `elimo
vsem zaposlenim
in upokojencem
ELEKTRA LJUBLJANA
SRE^NO, ZDRAVO
IN USPE[NO
LETO 2004

Nagovor uprave upokojenkam in upokojencem na novoletnem sre~anju

VO[^ILO
V letu 2004 `elimo vsem svojim ~lanom,
zaposlenim Elektra Ljubljana in bralcem
Elektro novic ZDRAVJE in SRE^O ter obilo
poslovnih uspehov.
Lepe in prijetne praznike.
Jo`e Bergant in
upravni odbor
dru{tva upokojencev Elektra
Ljubljana

@IVEMU SE
MARSIKAJ PRIPETI...
tudi slabe stvari - nesporazumi. Posledica
nesporazuma je bila slaba volja nekaterih
udele`encev martinovanja v Kostanjevici na
Krki. Zgodilo se je to, kar se ne bi smelo. ^lan
dru{tva, ki je celo pomagal pri organizaciji
martinovanja, je zaradi nesporazuma ostal
doma. Gospodu se iskreno opravi~ujemo.
OSA

Kadrovanje v decembru 2003
V decembru so se upokojili na{i sodelavci:
IME IN PRIIMEK
JO@E ^U^NIK
FRANC SLAVI^
JASNA KAV^I^

DELOVNO MESTO
upokojitev
upokojitev
upokojitev

ORGANIZACIJSKA ENOTA
UDO
DEE
DTO

V novembru in decembru sta umrla upokojenca: Ciril Habi~ in Marjan Majer.
Nevenka Ivan~i~
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IVANKI VIDMAR V SLOVO (1929 - 2003)
V pozni jeseni se je utrnil {e en
list `ivljenja.
Poslavljamo se od na{e Ivanke, s
katero smo v podjetju Elektro
dolga leta delili vse dobro in
slabo.
Slovo je zmeraj bole~e, {e zlasti ~e
je dokon~no. ^e se moramo za zmeraj posloviti od ~loveka, ki nam je dolga leta stal ob
strani kot nepogre{ljiv sodelavec in zvest prijatelj, je tako slovo {e posebej grenko.
Ivanka je svojo delovno pot za~ela leta 1947 v
Elektroprenosu Maribor, nato se je leta 1951
zaposlila v Elektru Ljubljana okolica kot uslu`benka finan~ne stroke.
Od leta 1962 se je na okolici za~ela ukvarjati s
kadrovanjem in na tem podro~ju je z du{o in
telesom ostala vse do njene upokojitve v letu
1982.
Sodelavce je opogumljala in bodrila z njeno
lastno duhovitostjo. Prav zaradi teh lastnosti
smo jo imeli radi, zato je bilo prijetno delati z
njo, kjerkoli in kadarkoli.
Razumljivo je, da je s tak{nimi lastnostmi
dosegala uspehe na vseh podro~jih, kamor je
usmerjala svoje sile in hotenja.

Zdaj ko mrtva le`i pred nami, se nam nizajo
spomini na sre~anja z njo, na pogovore, skratka na pre`ivete trenutke in tako vstaja zdaj
pred nami bolj resni~na kot smo jo mogli
spoznati v posameznih trenutkih `ivljenja.
[e enkrat si `elimo priklicati v zavest njeno
celovito podobo, da bi jo nato kot trajen
spomin zaklenili v svoja srca.
V na{ih srcih in mislih pa bo ostala tak{na,
kakr{no smo poznali.
S pokojno Ivanko smo izgubili dobro prijateljico. Njena klena in pokon~na osebnost se je
odlikovala po izrazitem ob~utku odgovornosti
in v njej se je za zunanjo zadr`anostjo skrivala izjemna ~love{ka toplina.
Vsi tisti, ki nas je {tela med svoje prijatelje,
smo ji lahko popolnoma zaupali.
Pogre{ali jo bomo vsi nekdanji sodelavci in
prijatelji, zato ji `elimo mirnega po~itka, vsem
njenim dragim pa izrekamo iskreno so`alje.
Slava njenemu spominu.
V imenu sodelavcev Jolanda [tukelj

Jubilanti

Na{a upokojenca, ki sta v decembru
praznovala svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Erika PERKO

roj. 16. 12. 1943

Trbovlje

roj. 08. 12. 1923

Ljubljana

80. ROJSTNI DAN
Marija KISEL

Ob jubileju jima ~estitamo in `elimo veliko zdravja.
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MARELICA Prunus armeniaca L.
Botani~no sodi v dru`ino ro`nic (lat. Rosaceae). Na Slovenskem se imenuje tudi
amarelca, amrelca, marela, marelca, rumeni mandelj. Zgodovina gojenja marelice
sega dale~ krajevno in ~asovno. @e pred 4000 leti je zabele`ena vzgoja na Kitajskem,
kjer je {e sedaj mogo~e najti divje rasto~e rastline.

Od tam je prek Indije in Perzije pri{la v Armenijo, od koder so jo prinesli Grki in ji tudi dali
ime P.armeniaca. Marelica je prilagojena rasti
v kontinentalni klimi, kjer so zime mrzle,
poletja vro~a in prehod med zimo in poletjem
nagel, brez pozeb ob cvetenju. V dobi mirovanja prenese do -25°C, ko pa za~ne z dobo
rasti, jo hitro pozebe. Nevarnosti pozeb so v
Sloveniji izrazite v Beli krajini, na Bizeljskem,
[tajerskem. Teh te`av na Obali in Vipavskem
ni. Pomagamo si lahko tudi sami tako, da je ne
posadimo na ju`ni ali jugozahodni strani.
Najbolje uspeva na globoki rahli prsti.

Kemijska sestava
Plod vsebuje: do 86 % vode, 1 % beljakovin, do
0,2 % ma{~ob, do 14 % ogljikovih hidratov
(predvsem saharoza, do 1,6 % surovih
vlaknin), do 1,9 % kislin (citronska, jabol~na,
vinska), do 21 mg % provitamina A, do 0,06
mg % vit. B1, do 0,15 mg % vit. B2, 0,6 mg %
nikotinske kisline, do 20 mg % vit. C, do
1 mg % vit. P, rudninske snovi ( do 12 mg %
natrija, do 281 mg % kalija, do 35 mg % kalcija, 7 mg % magnezija, do 3 mg % `eleza,
23 mg % fosforja, 0,2 mg % bakra).
Uporaba
Plodovi se uporabljajo v prehrani, za sokove,
kompote, marmelade, vina, `ganje. So pomemben vir provitamina A, vsebujejo obilico
rudninskih snovi. Po dosedanjih dognanjih
znanstvenikov marelice vplivajo na obnovo
celic, ve~ajo odpornost in varujejo pred
{kodljivimi vplivi prostih radikalov, ter spodbujajo delovanje jeter. Izbolj{ujejo kri, saj
vsebujejo `elezo in baker. Polep{a se nam tudi
ko`a, lasje in nohti postanejo mo~nej{i. Velike
koli~ine provitamina A vplivajo na ostrino
vida in na sluznice. Pomagajo pri boleznih
dihal in zmanj{ujejo mo`nost oku`b. Vplivajo
na la`ji prehod hrane skozi prebavila. Jedrca
ko{~ic so u`itna, vendar ne vsa, ampak samo
tista, ki niso grenka.
Mareli~na krema z jogurtom
Skodelico suhih marelic dobro operemo in ~ez
no~ namo~imo v vodi. Naslednji dan zme{amo
sadje s teko~ino vred v ka{o, dodamo skodelico jogurta in preme{amo. Takemu zajtrku
lahko dodamo {e banano, ki doda svoj okus.
Ta krema je primerna tudi za sadne solate.
Jan Kozamernik, dipl.ing. agr. in hort.

Plodovi se
uporabljajo v
prehrani, za
sokove,
kompote,
marmelade, vina,
`ganje. So pomemben vir
provitamina A,
vsebujejo obilico
rudninskih snovi.
Po dosedanjih
dognanjih
znanstvenikov
marelice vplivajo
na obnovo celic,
ve~ajo
odpornost in
varujejo pred
{kodljivimi vplivi
prostih radikalov,
ter spodbujajo
delovanje jeter.

Literatura:
Petauer, T., 1993: Leksikon rastlinskih bogastev. Tehni{ka zalo`ba, Ljubljana, str: 470

V nastopajo~em letu 2004 `elim vsem zaposlenim na nadzorni{tvu Grosuplje in vsem
ostalim sodelavcem ~imve~ zdravih dni, ni~
nezgod pri delu, sre~e in zadovoljstva ter da
bi se {e naprej dobro razumeli. Upokojenim

delavcem `elim predvsem zdravja. [tipendistom pa veliko u~nega uspeha in hitre
zaposlitve.
Boris Stefanovi~,
vodja nadzorni{tva Grosuplje
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Kaj lahko sami storimo
za svoje zdravje?
V prihajajo~em,
zimskem ~asu,
vla`no in mrzlo
vreme ustvarja
idealne pogoje
za razmno`evanje virusov.
To je tudi glavni
razlog, da se
v tem obdobju
pojavljajo
predvsem
prehladne
bolezni.
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Strah pred nastopom bolezni je pravzaprav “v sorodu” z `eljo po ohranjanju zdravja. Ko nastane nevarnost za pojav bolezni, ljudje mrzli~no i{~emo neko re{itev in
takrat smo dojemljivi za nasvete. To traja obi~ajno do takrat, ko “alarmni zvonci”
nehajo zvoniti oziroma ko nevarnost ve~ ne preti.
Kot sem zapisal `e v prej{nji {tevilki: mnogi
ljudje mislijo, da je potrebno dodatke k
prehrani jemati {ele takrat, ko te`ave `e
nastopijo. Kak{na zmota. Pogosto imam
ob~utek, da ni nikoli preve~ poudarjati izreka
“bolje preventiva kot kurativa”, ~eprav se
~lovek na ta na~in ponavlja in postane `e kar
“te`ak”.
V prihajajo~em, zimskem ~asu, vla`no in
mrzlo vreme ustvarja idealne pogoje za razmno`evanje virusov. To je tudi glavni razlog,
da se v tem obdobju pojavljajo predvsem
prehladne bolezni. Seveda pa lahko tveganje
pred tem, da zbolimo, mo~no zmanj{amo. To
dose`emo tako, da organizmu `e preventivno
zagotovimo dovolj vitaminov, mineralov in
drugih za{~itnih snovi, in sicer s primerno,
uravnote`eno prehrano, pitjem zadostne
koli~ine teko~ine, nenazadnje pa tudi s pomo~jo ustreznih prehranskih dodatkov. Mo`nost, da se bo bolezen razvila, je odvisna od
stopnje odpornosti na{ega organizma. Za
dobro imunolo{ko obrambo organizma so naravne snovi bistveno bolj u~inkovite kot sinteti~ni nadomestki. Nekatere najpomembnej{e
med njimi so: C vitamin, mati~ni mle~ek in pa
izvle~ki modrozelenih alg.
Morda {e nekaj besed o {tevilnih zavajanjih
kupcev, namernih ali nenamernih (kot je bilo
omenjeno v prej{nji {tevilki), ki se pogosto
dogajajo; sam najraje posegam po preverjenih
preparatih. Zbiram torej informacije od ljudi,
ki `e imajo lastne izku{nje. ^e pa le-teh ni,
potem je potrebno preverjanje nekega izdelka.
Sam najbolj zaupam izdelkom, ki so bili potrjeni s strani FDA.
(Kratica FDA je okraj{ava za U.S. Food &
Drug Administration. To je institucija, ki
skrbi za kvaliteto prehrambenih proizvodov in zdravil, namenjenih {iroki
potro{nji, za kar izdaja certifikate. Hkrati
izdaja tudi priporo~ila, s kak{nimi postopki dosegamo ve~jo kvaliteto).
Manj poznane zdravilne rastline
YUCCA
“Juka”, znana kot drevo `ivljenja, je odli~en
razstrupljevalen in o~i{~evalen preparat, ki

hkrati tudi stimulira vse imunske procese. Je
zimzelena rastlina, ki izvira iz Zdru`enih
dr`av Amerike. Sodi v dru`ino Liliaceae in je v
ljudski medicini Indijancev naj`lahtnej{a
rastlina pu{~ave.
Izlo~ek Juke vsebuje {tevilne encime, saponine, klorofil, antioksidante in druge aktivne
sestavine. Ima veliko odlik, najpomembnej{a
pa je detoksifikacija. Spodbuja absorpcijo
nujnih hranil, izbolj{a prebavo in okrepi ter
uravnava proces izlo~anja.
Juka zelo pomaga ljudem, ki imajo kroni~ne
bolezni debelega ~revesa. Saponine juke so
pred nedavnim za~eli uspe{no uporabljati za
zdravljenje vnetih sklepov. To naravno zdravilo s steroidnimi lastnostmi v priporo~enih
odmerkih nima nikakr{nih stranskih u~inkov.
V nasprotju z `ivalskimi in umetnimi steroidi
pa ne dra`i `elodca in ~revesa.
Bolezni debelega ~revesa, kakr{ne so ~revesni
katar, polipi, Crohnova bolezen itd., in pa tudi
revmati~ne te`ave, kakr{ne so artritis, artroza,
PCP, protin ipd., uvr{~amo med presnovne
bolezni. Nekatera zdravilna zeli{~a lahko pove~ajo izlo~anje toksi~nih snovi s pospe{evanjem presnavljanja. Tako mo~no olaj{ajo te`ave, ki jih povzro~ajo zgoraj na{tete bolezni.
Juka je ena izmed rastlin, ki proces detoksifikacije spodbuja zelo u~inkovito.
Juka poleg `e omenjenega zadovolji potrebe
organizma po encimih, vitaminih, mineralih in
rastlinskih hranilih. Nekaj tednov trajajo~e
zdravljenje z juko prakti~no pomladi telo. Izbolj{a fizi~no in mentalno ravnovesje, zagotovi dobro splo{no zdravstveno stanje in
omogo~a ve~jo za{~ito pred boleznimi z iz-
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bolj{anjem obrambnih sposobnosti telesa.
Zmanj{a celo raven holesterola in posledice
stresa.
NOPAL
Nopal, znan tudi kot bodi~asti kaktus, spada v
dru`ino kaktusov vrste Opuntia. Zaradi
bogatih sestavin ima veliko ugodnih u~inkov.
Med hranilnimi dodatki je posebno pomemben, saj poleg vpliva na uravnavanje metabolizma vsebuje tudi hranljive sestavine, ki so
zelo koristne za organizem. Lahko re~emo, da
je njegovo u`ivanje ve~namensko, saj:
• Je odli~en antioksidant
• Regulira nivo sladkorja
• Zni`uje nivo holesterola in trigliceridov
• U~inkovito regulira telesno te`o
• Regulira delovanje prebavnega trakta
• ^isti debelo ~revo
• Regulira delovanje jeter

^e nekatere od teh lastnosti omenimo {e posebej, potem je treba na prvem mestu povedati,
da na organizmu varen na~in - torej brez
stranskih u~inkov - uravnava in zmanj{uje
telesno te`o, saj zmanj{uje apetit in tako prepre~uje slabe navade prekomernega prehranjevanja in odve~nih prigrizkov. Obenem
zmanj{uje mo`nost nastajanja celulita (kar
pomeni vnetje mehkega vezivnega tkiva) in
pove~anega zastajanja teko~in v telesu. Nadzoruje tudi nastajanje `elod~nih kislin in s
tem zmanj{uje nevarnost nastajanja razjed na
`elodcu in dvanajsterniku.
ALFAALFA
Krmno rastlino Alfaalfa (Medicago sativa,
lucerna) medicina zaradi njenih zdravilnih

u~inkov uporablja
`e dolgo ~asa. Dana{nje medicinske
raziskave so potrdile, da listi alfaalfe in njeni drugi
nadzemni deli vsebujejo obilno koli~ino beta karotena,
vitaminov B, C, D, E in K ter mineralov: kalija,
`eleza, kalcija in fosforja. Zadnja dva sta {e
posebej pomembna za razvoj kosti in zob.
Alfalfa vsebuje mnogo klorofila, zato ima
odli~ne razstrupljevalne lastnosti.
Koristno deluje pri kroni~nih in akutnih prebavnih te`avah, pri zdravljenju napenjanja,
razjed in pomanjkanju apetita, saj vsebuje
vitamin U - enako kot surovo zelje oziroma
njegov sok. Tega namre~ pogosto uporabljajo
pri zdravljenju pepti~nih ulkusov. Kadar
sluznica izgubi svojo za{~ito proti prebavnim
sokovom, se lahko razvijejo rane, ki jih
imenujemo razjede. Alfaalfa je alkalna, zato
u~inkovito nevtralizira `elod~no kislino. Poleg
tega vsebuje {e aktivne sestavine, ki delujejo
proti glivicam.
Alfalfa je u~inkovit laksans, naraven diuretik
in ni`a povi{ano telesno temperaturo. Potrjeno je tudi, da deluje proti razvoju gol{avosti. Pospe{uje absorpcijo in resorpcijo ogljikovih hidratov, beljakovin, kalcija, `eleza in
drugih elementov v sledovih.
Izvle~ek alfaalfe je posebno koristen za starej{e ljudi, saj krepi imunski sistem in zavira
procese staranja. Ve~a fizi~no mo~ in vitalnost
ter normalizira ritem spanca. Uporabljajo jo
tudi pri zdravljenju akutnega vnetja mehurja
in prostate, koristi pri revmi in bole~inah
v sklepih. Njeni u~inki nastopijo po~asi, vendar imajo {irok spekter delovanja. Vsebuje
tudi velike odmerke v ma{~obi topnih vitaminov, ki se v organizmu akumulirajo, to sta
vitamina A in K. Vitamin K zelo pomaga ljudem, ki pogosto krvavijo iz nosu. Zmanj{uje
tudi preobilne menstrualne krvavitve, saj vitamin K omogo~a strjevanje krvi.
Opozorilo:
• Po 2-3 mese~nem rednem jemanju
alfaalfe je priporo~ljiv enomese~ni
odmor.
• Bolniki, ki jemljejo antikoagulante, ne
smejo jemati pripravkov, ki vsebujejo
vitamin K (razen pod zdravni{kim nadzorom).
Toni [timec
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[portnica in {portnik leta 2003

1 [krjanec Tatjana
2 Oblak Nata{a
3 Lampe Mojca
4 Cindri~ Klavdija
5 Ho~evar Majca
6 Zadnikar Tonka
7 Kosirnik Mojca
8 Marolt Vilma
9 Miheli~ Blanka
10 Frank Aleksandra
11 Hace Tatjana
12 Hribar Marjana
13 Dednikar Jana
14 Gindiciosi Olga
15 Lebeni~nik Nina
16 Osovnikar Polona
17 Rahne Polona
18 Urh Jelka
19 Oberstar [tefka
20 Buh Cveta

172
154
141
125
99
97
74
47
42
30
30
30
25
25
25
22
20
20
19
18

22 30
30 30 30
25
30 22 22
22 25 22 22 25 25
25 30 30
30
25 22 22
25
22 25 25
30
22

30
25
20

22

30
20

22
25
20 22
30

30
30
25
25
25
22
20
20
19
18

1 Jakovac Bogdan 203
2 Ga{peri~ Stane 190
3 Wagner Andrej 189
4 @eleznikar Ivan 156
5 Kobal Lojze
135
6 Cindri~ Leon
132
7 ^esnik Borut
131
8 Sili Edi
127
9 Jan~ar Du{an
115
10 Barli~ Edi
114
11 Kump Tomo
111
12 Berdajs Jo`e
108
13 Leskovec Dane 77
14 Pavlin Jaka
70
15 Kuhar Ale{
62
16 Bizjak Jo`e
61
17 Pajk Jo`e
61
18 Kamin Bojan
59
19 Lek{e Toni
55
20 Jan~i~ Sebastjan 52
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Vedno je te`ko izbrati dobre in izvirne misli
ob slovesu starega in prihodu novega leta ,
izre~i kaj izvirnega, {e nepovedanega. Kot
zadnji tudi sam najdem te`ko kaj, kar `e ni
bilo izre~eno, pa vendar naj vam bo v prihodnjem letu `ivljenje ~im la`je, naj se vam
izpolnijo vsi upi in uresni~ijo vse sanje v
tolik{ni meri, da boste sre~ni.
Robert Abdi~,
vodja nadzorni{tva Trbovlje

Misel
Ne glede na to, kdo in kaj si in
kaj po~ne{, veseli se svojega
obstoja, tako kot se tvoje `ivljenje veseli nad tabo, da je za
kratek ~as s teboj.
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Tatjana [krjanec in Bogdan Jakovac

Prem Rawat

december 2003

Uporabno
Dober tok.

TERMINSKI PLAN OBDELAVE IN IZPLA^IL PLA^ za leto 2004
Izpla~ilo 7. delovni dan
PLA^A

OBDELAVA
(4.del.dan)
za mesec Datum-dan
Januar
05.02.2004-~etrtek
Februar
04.03.2004-~etrtek
Marec
06.04.2004-torek
April
06.05.2004-~etrtek
Maj
04.06.2004-petek
Junij
06.07.2004-torek
Julij
05.08.2004-~etrtek
Avgust
06.09.2004-ponedeljek
September 06.10.2004-sreda
Oktober
05.11.2004-petek
November 06.12.2004-ponedeljek
December 06.01.2005-~etrtek

IZPLA^ILO
(7.del.dan)
Datum-dan
10.02.2004-torek
09.03.2004-torek
09.04.2004-petek
11.05.2004-torek
09.06.2004-sreda
09.07.2004-petek
10.08.2004-torek
09.09.2004-~etrtek
11.10.2004-ponedeljek
10.11.2004-sreda
09.12.2004-~etrtek
11.01.2005-torek

Opomba
Oddaja dokumentov v oddelek pla~:
- vsak torek do 10. ure za pretekli teden
- za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure
naslednjega meseca

PRAZNIKI IN DELA PROSTI
DNEVI V LETU 2004
01. in 02. januar - NOVO LETO (~etrtek in petek)
08. februar - PRE[ERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK (nedelja)
11. in 12. april - VELIKA NO^ (nedelja in
ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (torek)
01. in 02. maj - PRAZNIK DELA (sobota in nedelja)
30. maj - BINKO[TI (nedelja)
25. junij - DAN DR@AVNOSTI (petek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (nedelja)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (nedelja)
01. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (ponedeljek)
25. december - BO@I^ (sobota)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (nedelja)

NA^RT DELOVNEGA ^ASA ZA LETO 2004
Mesec
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

[tevilo
dni

[tevilo
nedelj

[tevilo
sobot

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4

5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4

366

52

52

[tevilo
Ure
[tevilo Delovne
praznikov praznikov delovnih dni ure
2

16

2

16

1

8

1

8

6

48

5 dnevni
teden

Skupno
{t. ur

20
20
23
20
21
21
22
22
22
21
21
23

160
160
184
160
168
168
176
176
176
168
168
184

22
20
23
22
21
22
22
22
22
21
22
23

176
160
184
176
168
176
176
176
176
168
176
184

256

2048

262

2096

Danica Romih

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega ~asa je 2096; in sicer 262 dni x 8 ur je 2096 ur.
KOLEKTIVNI DOPUST:
26.04.2004 (ponedeljek)

DAN ELEKTROGOSPODARSTVA:
31.12.2004 (petek)
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Kri`anka
Dober tok.

Gorovje v
Avstriji

15. dan
v rim.
mesecu

Bajka

Veda
o slov.
jeziku

Kobal
Anton

Avt. obdel.
podatkov
Kem.
simbol za
Bizmut

Gr. ~rka

Mizarsko
orodje

Vis.
planota
Voj. po{ta

Anton
Jan{a

Ljubljanski {p.
klub

Dvojica

Ljudska
stranka

Zvi{ana
nota D

Cvetni
prah
Kronika

Jo`e
Kova~

Varnost.
svet

Vnetje
`ivca
Fr. teror.
organizacija

Vrsta ribe

Vlado
Logar

Arabski
`rebec

Opomba

Zvezdana
SIRIUS

Delavska
enotnost
Kem.
simbol
za Uran

Franc.
pesnik

Igr. karta
Veznik
Rasa

Ladijska
kabina

Sestavil
TONI

Fotografija @idovski
B. Pintar
mesec

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca Mi{a Dimca, 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 12. januarja 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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Zgodbi za du{o
Dober tok.

Perje v vetru
Mo{ki je pri{el k rabinu in rekel: “Oh, rabin, gre{il sem. Obrekoval sem svojega prijatelja. Trosil
sem la`i o njem in {iril la`ne govorice. Toda sedaj mi je `al za vse, kar sem storil in kar sem
rekel. Kako lahko dose`em odpu{~anje?”
Rabin ga je pozorno pogledal in rekel:
“Vzemi to blazino, ki je napolnjena s perjem, in pojdi na mestni trg. Tam jo razre`i in pusti, da
perje odleti z vetrom. To bo tvoja kazen za zlobne besede, ki si jih govoril.”
^eprav so rabinova navodila mo`a precej presenetila, je naredil, kot mu je ukazal. Potem se je
vrnil k rabinu in ga vpra{al:
“Naredil sem, kot ste mi naro~ili. Mi je zdaj opro{~eno, ker sem obrekoval svojega prijatelja?”
Rabin pa je odgovoril:
“Ne, ni ti {e opro{~eno. Opravil si {ele pol naloge. Najprej si perje stresel v veter. Zdaj pa pojdi
in poberi vsako pero posebej.”
Nauk te zgodbe je, da imajo besede, ki jih govorimo, mo~, da odmevajo zelo dale~. [koda, ki jo
povzro~ijo, pa je lahko nepopravljiva in zaznamuje celo `ivljenje ~loveka.
Vir: Odlomek iz Zgodbe o ljubezni in darovanju (Bettie B. Youngs)

DESIDERATA
Spokojen hodi skozi tru{~ in naglico sveta
in se spominjaj miru, ki ga najde{ le v ti{ini.
Kolikor je le mogo~e, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi.
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni
tudi drugim, tudi neumnim in nevednim,
zakaj vsakdo ima svojo zgodbo.
Izogibaj se bu~nih, napadalnih ljudi, ker so breme za du{o.
Ne primerjaj se z drugimi, da ne postane{ zagrenjen ali ohol,
kajti vedno bodo ve~ji in vedno bodo manj{i od tebe.
Veseli se svojih del, veseli se svojih na~rtov.
Ohrani navdu{enje za svoj poklic, naj je {e tako skromen,
saj je pravi zaklad v spremenljivih ~asih.
Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar.
A zato ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti.
Mnogi hodijo za visokimi vzori
in povsod je `ivljenje polno juna{kih dejanj.
Bodi, kar si. Bodi svoj.
In nikdar ne igraj ljubezni.
Pa tudi ne preziraj je, zakaj ljubezen je ve~na.
Spokojno sprejmi izku{nje let,
Drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti.
Neguj duhovno mo~, da te bo obvarovala nenadne nesre~e.
In ne spravljaj v `alost samega sebe z izmi{ljotinami.
Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti.
Vzdr`uj zdravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag.
Otrok vesolja si, ni~ manj kot so drevesa ali zvezde.
Pravico ima{ biti tu. In ~e to ve{ ali ne vse v vesolju poteka natanko tako, kot je prav.
Bodi torej v miru z bogom, vseeno kako si ga predstavlja{.
In ne glede na to, kak{no je tvoje delo
in kak{ne te`nje v bu~nem vrvenju `ivljenja,
ohrani mir v du{i.
Kljub vsej nesnagi in `alosti,
kljub vsem izni~enim sanjam,
je svet vendarle ~udovit.
Bodi pozoren, bodi sre~en.
Vir: St. Paul Cathedral, Baltimore, 1692

39

