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Beseda urednice
Dober tok.

Zdru`evanje znanja in energije
V okviru sistema
vodenja
kakovosti
potekajo
zaklju~ne
aktivnosti na
projektu sistema
ravnanja z
okoljem ISO
14001 pred
pridobitvijo
certifikata
predvidoma v
marcu oz. aprilu.
Temeljne namere
oz. na~ela
ravnanja z
okoljem v letu
2004 so, v okviru
projekta
obve{~anja
interne javnosti,
del tokratne
vsebine glasila.

Vsebina tokratne, februarske {tevilke internega glasila v veliki meri odra`a zdru`evanje in prepletanje znanja zaposlenih in energije. Pa naj govorimo o ustvarjalni
energiji, s katero zaposleni prispevamo k uspe{nemu poslovanju podjetja ali elektri~ni energiji, za katero lahko re~emo, da je na{ osnovni prodajni artikel.
@e na sosednji strani, v rubriki Namesto uvodnika, je jasno in nazorno prikazana `e ve~krat
izpostavljena problematika prenizke prodajne cene elektri~ne energije tarifnim odjemalcem. @al je `e nekaj ~asa o~itno, da lahko
Elektro Ljubljana d.d. `e v za~etku poslovnega leta napove zgolj izgubo na tem segmentu
poslovanja podjetja.
V okviru sistema vodenja kakovosti potekajo
zaklju~ne aktivnosti na projektu sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 pred pridobitvijo
certifikata predvidoma v marcu oz. aprilu.
Temeljne namere oz. na~ela ravnanja z okoljem v letu 2004 so, v okviru projekta
obve{~anja interne javnosti, del tokratne vsebine glasila. Na poti k poslovni odli~nosti, ki
je v bli`nji prihodnosti zagotovo cilj Elektra
Ljubljana d.d., je to ena izmed pomembnih
postaj, ki ka`e na jasno ozave{~enost podjetja, da je skrb za okolje pomemben dejavnik
pri distribuciji elektri~ne energije.

Prepletanje in zdru`evanje znanja in energije
zagotovo pomenijo tudi projekti, ki `e
potekajo v okviru poslovanja Elektra
Ljubljana d.d. in so tokrat predstavljeni med
vsebino:
• Monta`a opti~nih kablov v izvedbi Elektra
Ljubljana,
• Klicni center Elektra Ljubljana d.d.,
• Projekt 110 kV MTK sistem Elektro
Ljubljana d.d. in
• Predpla~ilni sistem Slovenija.
Eden od temeljnih ciljev poslovanja Elektra
Ljubljana d.d. je zagotavljanje kvalitetne in
zanesljive distribucije elektri~ne energije na
obmo~ju, ki ga podjetje oskrbuje z elektri~no
energijo. Tokratna vsebina predstavlja plan
investicij za leto 2004. Plan je za~asen do
sprejetja Gospodarskega na~rta.
Naj ob koncu izpostavim {e dva prispevka:
poro~ilo Varnost in zdravje pri delu v letu
2003, ki je pomemben kazalec ter nelo~ljiva
sestavina vsake dejavnosti, in ki s svojimi
ukrepi vpliva na kakovost dela in kraj{e
poro~ilo o stanju na podro~ju zaposlenih v
Elektru Ljubljana d.d. v letu 2003, ki vklju~uje
zaposlovanje, {tipendiranje in izobra`evanje.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Toliko o tokratni vsebini. Pre`ivite ustvarjalne, prijetne dni do prihoda pomladi, ~e je
le mogo~e v toplem objemu son~ne, prebujajo~e se narave.
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Dober tok ob branju Elektro novic!
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Naslovnica:
XI. zimske {portne igre
elektrodistributerjev Slovenije
so popolnoma uspele.
Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec januarja, po{ljite
do vklju~no 15. marca 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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Namesto uvodnika
Dober tok.

V februarju se je elektri~na
energija za tarifne odjemalce
podra`ila za 4 %

S spremembo
tarifnih postavk
pa se dogajanja
okoli dobave
elektri~ne
energije tarifnim
odjemalcem v
letu 2004 {e ne
bodo kon~ala.

V za~etku leta je vlada odobrila pove~anje tarifnih postavk za 4 %.
Za na{e podjetje to pomeni ca. 950 mio SIT pove~ane prihodke v
letu 2004, `al pa to ni dovolj, da bi odpravili izgubo, ki jo imamo pri
dobavi elektri~ne energije tarifnim odjemalcem.
Struktura odjema elektri~ne energije tarifnih
odjemalcev na podro~ju Elektra Ljubljana je
razvidna iz slede~e tabele.

Tarifna uvrstitev
Gospodinjstvo I. st.
Gospodinjstvo II. st.
Gospodinjstvo III. st.
Gospodinjstva

[tevilo
12.079
159.087
98.341
269.507

OSNOVNI PODATKI
Povpre~na
mese~na
Mo~
Energija/letno
kW/leto
VT (v kWh) MT (v kWh)
ET (v kWh) SKUPAJ (v kWh) poraba (v kWh)
434.848
0
0 11.498.351
11.498.351
79
13.363.302 191.716.621 190.872.078 82.919.499
465.508.197
244
11.800.880 178.499.725 186.265.829 107.378.280
472.143.834
400
25.599.031 370.216.346 377.137.907 201.796.129
949.150.383
293

Ostali odj em 0,4 kV I.st. VS
Ostali odj em 0,4 kV I.st NS

Ostali odjem 0,4 kV I.st.
Ostali odjem 0,4 kV II.st.
Javna razsvetljava
Ostali odjem
Skupaj

69.710
62.936

628
25.446
1.969
28.043
297.549

132.646
4.746.214
0
4.878.860
30.477.890

9.444.983
7.711.594

17.156.577
190.575.191
0
207.731.768
577.948.114

7.6 06.547
6.3 68.774

17.051.530
14.080.3 68

13.975.321
31.131.898
104.653.821
0
295.229.012
0 35.487.752
35.487.752
118.629.142 35.487.752
361.848.662
495.767.049 237.283.881 1.310.999.045

4.131
967
1.502
1.075
367

V naslednji tabeli je prikazan inkaso elektri~ne energije pod pogoji, da velja nova
cena celo leto, v primerjavi s cenikom, ki je
veljal od 1. 5. 2003 do 1. 2. 2004, ko so se
tarifne postavke pove~ale za 4 %.

Ostali odj em 0,4 kV I.st. VS
Ostali odj em 0,4 kV I.st. NS

Ostali odjem 0,4 kV I.st.
Ostali odjem 0,4 kV II.st.
Javna razsvetljava
Ostali odjem
Skupaj

336.327.054
221.401.529

557.728.583
6.571.180.709
547.576.010
7.676.485.301
26.577.547.873

Razlika v fakturirani realizaciji na letnem
nivoju je ve~ kot milijardo, zaradi izgubljenega januarja se ta razlika zmanj{a za pribli`no 100 mio SIT, dodatno pa se povpre~no
dose`ena cena zmanj{uje za ve~ kot 1 %
letno zaradi prilagajanja odjemalcev tarifnemu sistemu. Odjemalci v glavnem pove~ujejo odjem za ve~ kot 6 % letno pri
so~asnem zni`evanju obra~unskih varovalk,
ali pa bolje koristijo manj{o dnevno tarifo.

Zanimivi so izra~uni, ki bodo veljali po 1. 7.
2004. V naslednji tabeli je prikazana realizacija od prodaje elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, razen tega pa tudi stro{ek
za uporabo omre`ij, ki je prihodek upravljavcev omre`ij, Borzena, Agencije za
energijo in proizvajalcev elektri~ne energije,
ki so v sistemu “prednostnega dispe~iranja”,
ter normirani stro{ki dobavitelja tarifnim
odjemalcem.

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

Tarifna uvrstitev
Gospodinjstvo I. st.
Gospodinjstvo II. st.
Gospodinjstvo III. st.
Gospodinjstva

Realizacija po
ceniku
1.5.2003 (v SIT)
254.815.947
9.230.722.115
9.415.524.510
18.901.062.572

S spremembo tarifnih postavk pa se dogajanja
okoli dobave elektri~ne energije tarifnim odjemalcem v letu 2004 {e ne bodo kon~ala. @e v
kratkem pri~akujemo sprejem novega tarifnega sistema, ki sicer ne bo prinesel ve~ji inkaso,
bo pa omogo~al sprotno prilagaRealizacija po Stopnja
janje cene elektri~ne energije spreceniku
spremembe
membam v okolju, kjer pri~akuje1.2.2004 (v SIT)
cene
mo dvig cene za uporabo omre`ij,
265.026.518
1,040
taksiranje elektri~ne energije,
9.599.249.266
1,040
9.791.551.143
1,040
pove~anje stro{kov dobavitelja in
19.655.826.928
1,040
podobno. Enako nam {e ni znano,
349.723.420
1,040
ali bo “zamrznitev” omre`nine tra230.260.323
1,040
jala res do 1. 7. 2004, ali pa bo
579.983.744
1,040
podalj{ana do konca leta. Skoraj
6.833.212.883
1,040
gotovo pa se bo po 1. 7. 2004 odprl
569.578.416
1,040
trg za elektri~no energijo za vse
7.982.775.042
1,040
odjemalce, razen gospodinjstev.
27.638.601.969
1,040
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Namesto uvodnika
Dober tok.

Medtem ko nam
odjemalci
ostalega odjema
na nizki
napetosti `e
prina{ajo
pozitivne
rezultate na
letnem nivoju
(ob predpostavki
enakih cen), je
izguba na
segmentu
gospodinjstev
{e vedno ve~ kot
2 milijardi SIT.

Normirani
Realizacija po
Uporaba omre`ij
stro{ki dobave
ceniku
po ceniku
(v SIT)
1.2.2004 (v SIT) 1.2.2004 (v SIT)
265.026.518
165.738.388
6.899.011
9.599.249.266
5.899.732.482 279.304.918
9.791.551.143
5.641.302.538 283.286.301
19.655.826.928
11.706.773.408 569.490.230

Tarifna uvrstitev
Gospodinjstvo I. st.
Gospodinjstvo II. st.
Gospodinjstvo III. st.
Gospodinjstva
Ostali o djem 0 ,4 kV I.st. VS
O stal i o djem 0 ,4 kV I. st. NS

Ostali odjem 0,4 kV I.st.
Ostali odjem 0,4 kV II.st.
Javna razsvetljava
Ostali odjem
Skupaj

Ostane za Razlika do
Ostane za
nabavne
elektri~no
elektri~no
energijo
cene 9,94
energijo (v SIT) (v SIT/kWh) SIT/kWh
92.389.120
8,03
-1,91
3.420.211.866
7,35
-2,59
3.866.962.304
8,19
-1,75
7.379.563.290
7,77
-2,17

349.723.420
230.260.323

177.255.714
117.734.157

10 .2 30.918
8.448.221

162.236.788
104.077.945

9,51
7,39

-0,43
-2,55

579.983.744
6.833.212.883
569.578.416
7.982.775.042
27.638.601.969

294.989.871
3.102.112.796
342.101.927
3.739.204.595
15.445.978.002

18.679.139
177.137.407
21.292.651
217.109.197
786.599.427

266.314.733
3.553.962.679
206.183.838
4.026.461.250
11.406.024.541

8,55
12,04
5,81
11,13
8,70

-1,39
2,10
-4,13
1,19
-1,24

Na koncu tabele je izra~un, koliko nam ostane za nakup elektri~ne energije po bilateralnih pogodbah. Ker je s pogodbami dogovorjena cena elektri~ne energije za tarifni odjem
v letu 2004 9,94 SIT/kWh, to pomeni, da v
povpre~ju pri vsaki kWh pridelamo 1,24 SIT
izgube. Izguba v tej vi{ini sicer predstavlja
problem, v kolikor pa analiziramo podatke,
ugotovimo, da je izguba pravzaprav le na
segmentu gospodinjstev, kar je ovrednoteno
v zadnji tabeli.

Medtem ko nam odjemalci ostalega odjema
na nizki napetosti `e prina{ajo pozitivne
rezultate na letnem nivoju (ob predpostavki
enakih cen), je izguba na segmentu gospodinjstev {e vedno ve~ kot 2 milijardi SIT.

Izguba ali
dobi~ek (v SIT)
-21.904.490
-1.206.939.613
-826.147.410
-2.054.991.514

Tarifna uvrstitev
Gospodinjstvo I. st.
Gospodinjstvo II. st.
Gospodinjstvo III. st.
Gospodinjstva
Ostali odj em 0,4 k V I.st. V S
Ostali odj em 0,4 k V I.st. NS

-7.255.420
-35.88 0.913

Ostali odjem 0,4 kV I.st.
Ostali odjem 0,4 kV II.st.
Javna razsvetljava
Ostali odjem
Skupaj

-43.136.333
619.386.298
-146.564.415
429.685.551
-1.625.305.963

Vincenc Jan{a, predsednik uprave
Ludvig Soto{ek, ~lan uprave

Cenik za prodajo elektri~ne energije tarifnim odjemalcem z veljavnostjo 1. 2. 2004
Odjemna skupina

Tarifna

SE

Priklu

Obra~. mo~

stopnja

ZO

nina

Mese~no

NA
Gospodinjski odjem

I. st.

490,96

Gospodinjski odjem

II. st.

1.104,66

Gospodinjski odjem

III. st.

Ostali odjem 0,4 kV

I. st.

Ostali odjem 0,4 kV
Javna razsvetljava
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SIT/kW

Cene so brez 20 % DDV.

II. st.

Delovna energija SIT/kWh

Jalova energija
SIT/kvarh

KT

VT

MT

ET

VT

MT

16,86
20,04

11,79

16,86
16,86

187,10

20,04

11,79

VS

2.087,52

14,67

8,63

3,81

2,24

NS

1.605,79

11,27

6,64

2,92

1,72

ES

234,90

22,68

13,34

3,66

2,15

VS

311,20

30,01

17,66

3,81

2,24

NS

194,49

18,77

11,04

2,92

1,72

16,05
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Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

Skrb za okolje kot eden
pomembnih dejavnikov pri
distribuciji el. energije
Razvite dr`ave na podro~ju elektroenergetskega sistema, med katere lahko
uvr{~amo tudi Slovenijo, so se `e sredi prej{njega stoletja odlo~ile za trajnostni
razvoj svojih dejavnosti ob upo{tevanju ravnovesja med ekonomskim, okoljskim in
socialnim razvojem.
bile predvsem izpostavljene emisije v zrak,
hrup, izbolj{anje stanja voda in uveljavljanje
sodobnih oblik gospodarjenja z odpadki.
Osnovni proces razvoja storitev
Elektro Ljubljana si je za pomembne cilje v
strate{kem na~rtu zadal tudi razvoj in
tr`enje storitev pri gradnji lastne elektroenergetske infrastrukture, prodajo in gradnjo
elektroenergetske infrastrukture odjemalcem
za mo`nost prodaje in dobave elektri~ne
energije le tem.

Dober tok.

Okoljskim in
socialnim
problemom tudi
dr`ave ~lanice
EU namenjajo
posebno
pozornost,
varovanje okolja
pa uvr{~ajo med
klju~na podro~ja
prihodnjega
gospodarskega
razvoja.

Mag. Janez Hostnik

Distribucijski elektroenergetski sistem ne
spada med ve~je onesna`evalce okolja.
Vsekakor pa mora marsikaj postoriti, da se
bo s svojo distribucijsko infrastrukturo
vklju~il v okolje na ~imbolj neopazen na~in
in ne glede na to dobro odigral svojo vlogo
dobave elektri~ne energije odjemalcem kot
tihi in neopazni spremljevalec gospodarskega razvoja in `ivljenja v moderni
dru`bi.
Prednostne cilje na podro~ju razvoja elektroenergetskega sistema je Slovenija opredelila v Nacionalnem energetskem programu,
na podro~ju varovanja okolja pa v Nacionalnem programu o varstvu okolja, kjer so

Zelo podobna struktura storitev se odvija
tudi na podro~ju telekomunikacij, kjer
dru`ba gradi telekomunikacijsko omre`je za
potrebe lastnim tehni~nim in poslovnim sistemom, vi{ke v telekomunikacijskem
omre`ju pa prodaja kot telekomunikacijske
storitve na prostem trgu.
Zdru`evanje znanja in energije
Postopen prehod elektroenergetskega sistema in v tej verigi tudi distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) na tr`ne

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Prehod na tr`ni sistem tudi v elektrogospodarstvu nikakor ne sme zanemariti okoljskega in socialnega vidika poslovanja podjetij, nasprotno v podjetja je potrebno uvesti
izrazit poudarek prijaznega ravnanja z okoljem. Okoljskim in socialnim problemom tudi
dr`ave ~lanice EU namenjajo posebno pozornost, varovanje okolja pa uvr{~ajo med
klju~na podro~ja prihodnjega gospodarskega
razvoja.
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Stalno spremljamo, sprejemamo in vgrajujemo nove tehnolo{ke in okoljevarstvene
re{itve in stalno obnavljamo znanja.

V prvi vrsti je
potrebno v
podjetju urediti
odpadke, ki
nastajajo pri
gradnji in
vzdr`evanju
elektroenergetsk
e infrastrukture
in biolo{ke
odpadke.
Odpadke, ki jih
je mo`no
reciklirati, je
potrebno
ustrezno zbrane
teko~e
odstranjevati in
dostavljati
registriranemu
zbiralcu in
predelovalcu
tovrstnih
odpadkov.

S skromnimi investicijskimi sredstvi sku{amo dr`ati elektroenergetsko omre`je in
postroje na primernem kakovostnem nivoju,
ki omogo~a kakovostno dobavo elektri~ne
energije odjemalcem. Res je, da nas prizadenejo vremenske neprilike: sneg, `led,
neurja, itd., res pa je tudi, da smo usposobljeni s svojimi delovnimi skupinami, razporejenimi po celotnem obmo~ju, dokaj hitro
in zanesljivo vzpostaviti zadovoljivo obratovalno stanje.
Drugi steber okoljevarstvenih prizadevanj - vklju~evanje novih konceptov do
okolja

razmere ne pomeni, da lahko zanemarimo
distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo in podredimo razvojne cilje zlasti trgovanju z elektri~no energijo. Nasprotno, to
pomeni mo~no uveljavljanje sinergije dveh
procesov, v prvem se nadaljuje razvoj,
izgradnja, vzdr`evanje in obratovanje DEES,
v drugem nakup, prodaja in dobava el.
energije odjemalcem. Drugi sistem se mora
zavedati, da brez kakovostnega distribucijskega omre`ja ni dobave elektri~ne energije
odjemalcem, prvi pa, da brez prodaje el.
energije odjemalcem ni virov za gradnjo,
obratovanje in vzdr`evanje DEES. Elektro
Ljubljana je delni{ka dru`ba, ki bo tudi v prihodnje zdru`evala tehnolo{ki razvoj infrastrukture in prodajo el. energije s primernim
donosom na kapital.

V prvi vrsti je potrebno v podjetju urediti
odpadke, ki nastajajo pri gradnji in vzdr`evanju elektroenergetske infrastrukture in
biolo{ke odpadke. Odpadke, ki jih je mo`no
reciklirati, je potrebno ustrezno zbrane
teko~e odstranjevati in dostavljati registriranemu zbiralcu in predelovalcu tovrstnih
odpadkov. Vse ostale odpadke pa dostavljati
na ustrezno deponijo.

Prvi steber okoljevarstvenih prizadevanj
- tradicionalna dobava elektri~ne energije odjemalcem
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Za oskrbo z elektri~no energijo odjemalcev na
preskrbovalnem obmo~ju Elektra Ljubljana v
tej organizacijski obliki skrbimo `e ve~ kot 40
let, to je od leta 1963. Zato je skrb za
kakovosten proces gradnje DEES in dobave el.
energije odjemalcem nekaj vsakdanjega in
ima osnovo v velikem izkustvenem zna~aju in
prenosu znanja z generacij na generacijo. V
teh desetletjih si je podjetje prizadevalo za
vrhunski tehnolo{ki razvoj elektrodistribucijskih sistemov (omre`ja in postrojev) za
kakovostno dobavo el. energije odjemalcem.
Sodobni tehnolo{ki materiali in naprave so
omogo~ili prijaznej{i odnos tudi do okolja.

Sistem odstranjevanja odpadkov velja za izvajalce iz podjetja in za delovne skupine
zunanjih pogodbenih izvajalcev.
V drugi vrsti je potrebno v podjetju planirati
in projektirati distribucijski elektroenergetski sistem v skladu z dru`benimi razvojnimi
smernicami (urbanisti~ni plani) in pri vklju~evanju v prostor izbirati tehnologijo, ki najmanj obremenjuje prostor. Sodelovanje z
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javnostjo mora biti tesno in pogosto (predstavitev variant, sestanki, upo{tevanje javnih
mnenj, itd.). Re{itve obremenjevanja okolja
morajo biti kompromis med investicijskimi
mo`nostmi in okoljskimi dejavniki, toda v

prid podjetja.
V tretji vrsti je potrebno v podjetju urediti
vpliv distribucijskega elektroenergetskega
sistema na ljudi, kar se ti~e elektroenergetskega sevanja in hrupa. Izbirati je potrebno
tehnolo{ke re{itve, ki nikakor ne bodo presegale z zakonom dovoljenih meja elektroenergetskih sevanj oziroma hrupa.

Dober tok.

Smela okoljska politika - podoba delni{ke dru`be
V delni{ki dru`bi smo opredelili smelo
okoljsko politiko z naslednjimi na~eli:
• prepre~ujemo onesna`evanje okolja in
izbolj{ujemo ohranjanje surovih in naravnih virov,
• urejamo ravnanje z odpadki in naravnimi
snovmi,
• zmanj{ujemo pomembne neugodne vplive
na okolje,
• pripravljeni smo na hiter odziv za ravnanje v primeru nezgod,
• vplivamo na dobavitelje za bolj{i odnos do
okolja,
• zagotavljamo skladnost z veljavno zakonodajo,
• pove~ujemo okoljsko zavest med zaposlenimi,
• komuniciramo navzven in navznoter o
informacijah v zvezi z ravnanjem z okoljem,
• stalno izbolj{ujemo proces glede ravnanja
z okoljem s pomo~jo okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev,
• politika ravnanja z okoljem je dostopna
javnosti preko poro~anja o izvajanju ravnanja z okoljem in vsakodnevnih dejanj.

S svojo tradicijo,
izku{njami in
znanjem je
Elektro Ljubljana
lahko, tudi na
podro~ju
varovanja okolja,
eden
pomembnej{ih
partnerjev
slovenski dr`avi
in gospodarstvu.

Uresni~ujemo usmeritev trajnostnega
razvoja
Delni{ka dru`ba uresni~uje usmeritve trajnostnega razvoja v naslednjih na~elih:
• poslujemo skladno z najzahtevnej{imi
okoljskimi merili,

Partner slovenski dr`avi in gospodarstvu
Vsebina Nacionalnega energetskega programa pomembno poudarja varovanje okolja.
Tudi to dejstvo predstavlja enega od nosilcev
razvojnih usmeritev za desetletno obdobje
na podro~ju distribucijskega elektroenergetskega sistema. V Elektru Ljubljana se popolnoma zavedamo, da je varovanje okolja
pomembna razvojna usmeritev tudi dr`av
~lanic EU, v dru`bo katerih bo Slovenija
vstopila z leto{njim letom. Pri svojem poslovanju bomo te`ili k temu, da bomo podro~je
varovanja okolja po vsebini in na~inu delovanja uskladili z razvojnimi usmeritvami
podjetja.
S svojo tradicijo, izku{njami in znanjem je
Elektro Ljubljana lahko, tudi na podro~ju
varovanja okolja, eden pomembnej{ih partnerjev slovenski dr`avi in gospodarstvu.
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Dober tok.

Z izdelanimi
navodili in
strokovno
usposobljenimi
kadri
prepre~ujemo
mo`nost razlitja
transformatorskega olja in
kemikalij pri
nakladanju,
transportu in
razkladanju.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001
• z okoljem ravnamo spo{tljivo in gospodarno,
• spo{tujemo na~ela trajnostnega razvoja in
dru`bene odgovornosti,
• zmanj{ujemo sevanje v okolje,
• zmanj{ujemo hrup v okolju,
• zmanj{ujemo mo`nost razlitja olja v okolje iz energetskih in distribucijskih transformatorjev,
• odstranjujemo naprave s PCB,
• zmanj{ujemo mo`nost razlitja kemikalij v
okolje,
• zmanj{ujemo mo`nost {iritve SF6 plina v
okolje,
• zmanj{ujemo neracionalne posege v prostor z elektroenergetsko infrastrukturo,
• uvajamo urejen in registriran strokoven
odnos do kakr{nihkoli odpadkov, ki nastajajo v podjetju,
• zmanj{ujemo mo`nost po`arov v elektroenergetskih objektih in deponijah okrogov,
• spodbujamo okoljsko osve{~enost zaposlenih in dobaviteljev,
• zmanj{ujemo izgube in porabe el. energije
v podjetju.
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• Zmanj{ujemo hrup v okolje.
Z izbiro ustreznih transformatorjev in protihrupnih za{~itnih pregrad in izolacij,
• Prepre~ujemo mo`nost {iritve SF6 plina v
okolje.
Z ustrezno za{~itno opremo.
Zemlja in voda
Skrbno ravnamo z mo`nostjo onesna`evanja zemlje in vode
• z oljnimi jamami prepre~ujemo vdor olja
iz energetskih in distribucijskih transformatorjev v zemljo in vodo,
• z name{~anjem suhih in midle distribucijskih transformatorjev na jambore smo
okolju prijazni,
• z izbiro visoko tehnolo{ko kakovostnih
distribucijskih oljnih transformatorjev,
name{~enih na jambore, smo okolju prijazni,
• z izdelanimi navodili in strokovno
usposobljenimi kadri prepre~ujemo mo`nost razlitja transformatorskega olja in
kemikalij pri nakladanju, transportu in
razkladanju.

Zrak
• Zmanj{ujemo sevanje v okolje.
Z izbiro ustrezne tehnolo{ke opreme in ustreznega projektiranja,

Odpadki
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Odpadke odstranjujemo na na~in, ki okolja
ne obremenjuje
• gradbene in tehnolo{ke odpadke zbiramo,
sortiramo in odva`amo z gradbi{~a neposredno ali z zbirali{~a posredno na registrirane deponije in zbiralnice odpadkov,
• biolo{ke odpadke zbiramo in se vklju~ujemo v odvoz javnih komunalnih podjetij,
• odpadno olje in kemikalije zbiramo v
ustrezne posode in jih odva`amo na predelavo v pogodbeno registrirano podjetje,
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Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

• naprave, ki vsebujejo PCB, po postopku
odstranimo in se ustrezno zavarujemo.
Po`ar
Prepre~ujemo po`arno ogro`enost
• z izbiro ustrezne za{~ite prepre~ujemo
mo`nost po`arov, kot posledica okvar na
omre`ju in postrojih, zaradi vremenskih
neprilik in okvar v materialu,
• v razdelilnih transformatorskih postajah
pa za prepre~evanje po`arov vgrajujemo
ustrezno za{~ito in javljalce po`arov, ki jih
redno pregledujemo in vzdr`ujemo,
• v najve~ji meri uporabljamo negore~e
materiale in take, ki raz{irjajo ~im manj
{kodljivih plinov in snovi,
• skladi{~a drogov primerno uredimo in
prepre~ujemo mo`nost po`ara.

Dober tok.

nicami. Podobno velja za postroje transformatorskih postaj, ki morajo biti v
okolju nemote~e in prijaznega videza,
• pri izgradnji objektov upo{tevamo estetske vidike, kakor tudi zna~ilnost dolo~enega okolja.
Izguba in poraba energije
Zmanj{ujemo izgube elektri~ne energije
na omre`ju, postrojih in lastni porabi
• z ustreznim razvojem izgradnje omre`ja
in postrojev letno zmanj{ujemo izgube
elektri~ne energije,

Pri posegu
v prostor
z elektroenergetsko
infrastrukturo
(omre`je in
postroji) smo
skrajno
racionalni.

Prostor
Posegi v prostor so okolju prijazni
Pri posegu v prostor z elektroenergetsko
infrastrukturo (omre`je in postroji) smo
skrajno racionalni,
• za~enjamo s sodelovanjem pri urbanisti~nih na~rtih pri dolo~evanju koridorjev
za elektri~na omre`ja. Elektri~na omre`ja
postavljamo v prostor na na~in nemotenega faktorja, obenem pa izbiramo tehnolo{ke re{itve, ki zavzemajo ~im manj prostora oz. so v soskladju z ostalimi promet-

• s stimulativnim pristopom do prepre~evanja neregistriranega odvzema el.
energije s strani odjemalcev zmanj{ujemo
izgube el. energije
• s svetovanjem odjemalcem do racionalne
rabe elektri~ne energije zmanj{ujemo
potrebo po dodatnih virih energije,
• z racionalno rabo energije v podjetju za
lastne potrebe zmanj{ujemo stro{ke in
potrebo po energiji,
• z rednim in kakovostnim vzdr`evanjem
omre`ja prepre~ujemo izgube in tudi
izredne dogodke.
Ljudje
Osve{~enost, znanje in odgovornost
• med zaposlenimi spodbujamo znanje in
odgovoren odnos do okolja.
• vztrajamo pri doslednem spo{tovanju in
izvajanju vseh preventivnih ukrepov,
• skrbimo za distribucijo znanj s podro~ja
varovanja okolja,
• za vsa opravila, ki nosijo katerakoli tveganja, vklju~no z okoljskimi tveganji,
ustrezno usposabljamo na{e osebje.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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Klicni center Elektra Ljubljana d.d.
V dobi nove ekonomije je informacija najpomembnej{a, najbolj iskana in ponavadi
tudi najdra`ja dobrina. Informacijski sistemi najrazli~nej{ih vrst in oblik so v zadnjem desetletju odigrali odlo~ilne vloge pri poslovanju marsikaterega podjetja.

matjaz.glavic@elektro-ljubljana.si

Glede na
funkcionalni in
vsebinski pomen
klicnega centra
se je uprava
dru`be odlo~ila,
da klicni center
{e v leto{njem
letu preide na
tako imenovani
24/7 re`im
delovanja. To
pomeni, da bodo
operaterji na
delovnem mestu
prisotni
neprekinjeno
24 ur vse dni v
tednu.
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telefonskega odzivnika in glasovne po{te.
Torej lahko trdimo, da je klicni center prakti~no 24 ur na razpolago na{im odjemalcem s
pomembno razliko, da sta popoldanski in
no~ni ~as namenjena samo sprejemanju
zahtevkov, ne pa tudi re{evanju problemov.
Ti se re{ujejo takoj naslednji delovni dan.
Glede na to, da vsak operater v povpre~ju prejme dnevno preko sto klicev, preostali ~as
porabi za odgovore na zahteve, ki prihajajo
preko spletnega mesta po elektronski po{ti na
naslov stanje.stevca@elektro-ljubljana.si.
Glede na funkcionalni in vsebinski pomen
klicnega centra se je uprava dru`be odlo~ila,
da klicni center {e v leto{njem letu preide na
tako imenovani 24/7 re`im delovanja. To
pomeni, da bodo operaterji na delovnem
mestu prisotni neprekinjeno 24 ur vse dni v
tednu.
Ob gradnjah, {iritvah in posodabljanju internih informacijskih sistemov pa je marsikatero podjetje zaspalo v razvoju dostopnih poti do podjetja. Te dostopne poti so
elektronska po{ta, spletna stran, v najve~jem
obsegu pa {e vedno telefonski klici, ki prihajajo v podjetje. Za slednje, njihov sprejem,
obdelavo in razporejanje v sodobnih podjetjih skrbi klicni center, ki pa predstavlja le
del tako imenovanih CRM (Customer Relationship Managment) sistemov oziroma sistemov za komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji. Klicni center je torej strate{kega pomena pri kreiranju kakovostnih storitev s ciljem imeti za partnerja zadovoljnega
odjemalca.
Tako Elektro Ljubljana `e nekaj let ponuja
klasi~ne storitve klicnega centra kot so reklamacije obrokov, mese~na sporo~anja stanja
{tevcev, izdelava kontrolnih obra~unov za
porabljeno el. energijo, razli~ne informacije
v zvezi z Tarifnim sistemom in Splo{nimi
pogoji za dobavo el. energije. Vse te
storitve dnevno na telefonski {tevilki
(01)43-04-270 med 7.30 in
14.30 od ponedeljka do
petka opravljajo {tirje operaterji, v preostalem ~asu pa lahko odjemalci svoje zahteve sporo~ajo preko

Zakaj?
@e v lanskem letu se je implementirala programska oprema, ki omogo~a uvedbo novih
dodatnih storitev preko faksa, e-po{te, SMS
in delovnega naloga. S tem se vsebina dela
klicnega centra bistveno {iri tudi na podro~ja, ki so bila do sedaj v domeni “obratovanja”.
Z uvedbo teh storitev zasledujemo dva klju~na cilja, kot sta dvig nivoja kakovosti komunikacije z odjemalci in racionalizacija poslovanja.
Upo{tevajo~ liberalizacijo trga z el. energijo
bo dodatna storitev klju~nega pomena za
ohranitev obstoje~ih strank in za pridobitev
zaupanja novih. V prvi fazi je to vsekakor
obve{~anje odjemalcev o predvidenih remontih, na osnovi katerih se bodo znali odlo~ati
o na~inu dela oziroma predvidevati porabo
elektri~ne energije. Storitev obve{~anja je
pla~ljiva storitev, saj povzro~a stro{ke v
Elektru Ljubljana (SMS sporo~ilo), hkrati pa
lahko ob~utno zmanj{a slabo voljo gospodinjskih odjemalcev, poslovno tveganje obrtnikom in manj{im podjetjem, ki so mo~no
odvisni od elektri~ne energije. Odjemalec se
lahko odlo~i pla~evati pav{al ali po dejansko
poslanih obvestilih/nastalih stro{kih. Klicni
center je odgovoren za po{iljanje sporo~il
skupini odjemalcev, na katere se obvestilo
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neposredno nana{a. Obve{~anje se
opravlja s pomo~jo aplikativne programske opreme, ki omogo~a
posredovanje sporo~il po vseh navedenih komunikacijskih poteh, za
katere se odjemalec odlo~i.
Vsak odjemalec bo na~in in lokacijo, na katero mora obvestilo prispeti, vnesel v spletno
stran
Elektra Ljubljana, kjer mu bo na voljo omogo~en varen dostop (stalno ali spremenljivo
geslo).
Ob integraciji klicnega centra s sistemom za
javljanje napak (modul Trouble call centre)
bo tovrstno obve{~anje a`urnej{e in la`je,
saj bo sistem samodejno dolo~il ogro`eno
skupino. Operater bo pripravljeno vsebino in
definirano skupino samo preveril pred
potrditvijo po{iljanja obvestil.
^emu je namenjena storitev “delovni
nalog”?
Delovni nalog je namenjen preglednej{i in
u~inkovitej{i komunikaciji klicnega centra z
odjemalci v primeru, ko ostanejo brez el.
energije. Klicni center je kot edina vhodna
komunikacijska enota do odjemalca odgovoren za vse dogodke znotraj sistema Elektra
Ljubljana. To pomeni, da mora kot slednji
imeti dostop do vseh potrebnih podatkov, na
osnovi katerih lahko odjemalca a`urno
obve{~a o poteku dolo~enega dogodka s tem,
da sprejema in razre{uje povpra{evanje ali
obvestilo o napaki na omre`ju. S sprejemom
obvestila o napaki postane klicni center
odgovoren za koordinacijo med stranko in

procesom odprave napak na nizkonapetostnem omre`ju.
Proces de`urne slu`be za intervencijo na NN
omre`ju zajema:
• sprejem zahtevka za odpravo napake, na
osnovi katerega se kreira delovni nalog
• obve{~anje de`urnih monterjev in posredovanje podatkov v DCV
• evidentiranje zahtevka za odpravo napake
• informativno spremljanje odprave napake
v obliki sprejema obvestila s strani de`urnega monterja, da je napaka odpravljena
Naj na koncu omenim, da je v osnutku priprav tudi osebni portal odjemalca, ki bo dopolnjeval obstoje~e spletno mesto Elektra
Ljubljana in ponujal odjemalcem novo interaktivno izku{njo. Njegova naloga bo odjemalcem pribli`ati in olaj{ati dostop do razli~nih informacijskih servisov, ki vsebujejo
podatke o porabi na merilnem mestu, o stanju pla~il ter ostalih za odjemalca pomembnih
informacijah.
Na{a vizija je postopno zmanj{evanje {tevila
interakcij, ki jih odjemalec opravi bodisi
fizi~no v slu`bi odjemalcev ali pa preko telefonskih klicev. Klicni center je predviden kot
informacijsko vozli{~e, kamor se steka vsa
komunikacija z odjemalci. Za zbiranje in po{iljanje informacij se uporablja CTI, Mail, Fax
in SMS stre`nike. Tem komunikacijskim kanalom s portalom dodajamo dodatno mo`nost
komunikacije, s ~imer omogo~imo postopen
prehod na strukturiran vnos podatkov, kar pa
pomeni, da pri vpisu podatkov v sistem ne
prihaja do napak.

Na{a vizija je
postopno
zmanj{evanje
{tevila interakcij,
ki jih odjemalec
opravi bodisi
fizi~no v slu`bi
odjemalcev ali
pa preko
telefonskih
klicev. Klicni
center je
predviden kot
informacijsko
vozli{~e, kamor
se steka vsa
komunikacija z
odjemalci.

Ena od nalog portala je tudi nudenje servisa
odjemalcem. Ker bomo dopustili, da odjemalci sami formulirajo svoje zahtevke, bo
zelo pomemben segment tudi seznam postopkov, ki bo vseboval tako avtomatizirane
odgovore na vpra{anja odjemalcev, informacije o tem, kako potekajo postopki, v dolo~enih primerih pa tudi svetovanje pri
var~evanju oz. racionalni rabi el. energije.
V prihodnjih letih lahko predvidevamo, da se
bo {tevilo uporabnikov “informacijski servis
uslug” ve~alo in da bomo lahko s {irjenjem in
ponujanjem vedno kakovostnej{ih uslug
zmanj{evali tudi obremenitev operaterjev v
klicnem centru.
Matja` Glavi~,
vodja slu`be za odjemalce el. energije
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Projekt “110 kV MTK sistem
Elektro Ljubljana d.d.”

darja.percic@elektro-ljubljana.si

V namen
raz{iritve MTK
sistema na
podro~je celotne
Slovenije je bilo
izdelanih ve~
{tudij, analiz in
projektov
s strani
Elektroin{tituta
Milan Vidmar.
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Od leta 1968 dalje je bilo s kvalitetnim MTK signalom pokrito celotno podro~je
PE Elektro Ljubljana mesto s petimi oddajniki na SN 10 kV omre`ju. Tako je bilo na
PE Elektro Ljubljana mesto name{~enih nekaj ve~ kot 17.000 MTK sprejemnikov
razli~nih tipov.
Vsi

sprejemniki, ki so bili
name{~eni ob zagonu MTK sistema do leta 1972, so bili
zamenjani v kratkem
obdobju zaradi slabe
tehnolo{ke re{itve. Leta 1978 so
se pojavila razmi{ljanja o obnovi
in raz{iritvi obstoje~ega sistema.
Razlogi za razmi{ljanja o revitalizaciji in raz{iritvi MTK sistema je bilo ve~:
• tehnologijo rotirajo~ih generatorjev visokofrekven~nih impulzov so zamenjali
stati~ni generatorji, ki pa nimajo mo`nosti
generiranja tako visokih frekvenc (1050
Hz), kot so jo imeli rotirajo~i,
• uporabljena frekvenca 1050 Hz se je
izkazala kot neprimerna, saj je ote`ko~ala
izvedbo kompenzacij na NN omre`jih z
me{anim odjemom elektri~ne energije,
• nove tehnologije so ekonomsko utemeljile
prednost injiciranja MTK signala na 110 kV
nivoju,
• ker noben proizvajalec ni ve~ izdeloval
kompatibilne opreme, ki bi dopolnjevala

obstoje~i MTK sistem na 1050 Hz, je bil
Elektro Ljubljana pred enostavno, vendar
resno dilemo:
– opustitev obstoje~ega MTK sistema s
tem, da se takoj za~ne zamenjava name{~enih MTK sprejemnikov s klasi~nimi
stikalnimi urami, ali
– izgradnja novega sodobnega MTK sistema z injiciranjem impulza ustrezne
frekvence na 110 kV strani in postopna
zamenjava starih MTK sprejemnikov z
novimi.
V namen raz{iritve MTK sistema na podro~je
celotne Slovenije je bilo izdelanih ve~ {tudij,
analiz in projektov s strani Elektroin{tituta
Milan Vidmar. Ne glede na to, da so zaklju~ki
teh {tudij kazali na koristnost revitalizacije
MTK sistema v Sloveniji, pa se ti izsledki v
praksi niso v celoti uveljavili in je samo Elektro
Ljubljana vztrajal pri tem. JP Elektro Ljubljana
je moralo ugotoviti ali je investicija v MTK sistem rentabilna. Pri tem je bil upo{tevan le vidik
investitorja in pa {ir{i dru`beni vidik.
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V decembru 1996 je bil v okviru
projekta “Sistem mre`no - tonskega
krmiljenja v JP Elektro Ljubljana”
zgrajen in priklju~en v preizkusno
obratovanje prvi od dveh oddajnikov, name{~en v RTP 110/10 kV
[i{ka. Izvesti je bilo potrebno meritve nivoja signala in usklajenost
delovanja oddajnega in sprejemnega
dela MTK sistema. Test naj bi zarisal meje
prakti~nega dometa kvalitetnega signala, saj
je bilo za uspe{no delovanje sistema na
celotnem podro~ju Elektra Ljubljana potrebno po~akati do izgradnje drugega oddajnika
v RTP Poto{ka vas.
Oddajanje krmilnega signala frekvence
210 Hz je bilo izvedeno na 110 kV s standardnim telegramom “Semagyr 52”. Tako so
bile podane mo`nosti testiranja kvalitete in
nivoja krmilnega signala in ustreznosti sprejemnikov tipa FTTP proizvajalca Landis&Gyr
in tipa TS8 proizvajalca IskraEmeco. V prvi
fazi je bilo name{~enih 60 kosov FTT5 proizvajalca Landis&Gyr, ki je trajala do aprila
1997. V drugi fazi je bilo name{~enih dodatnih 60 sprejemnikov TS8 proizvajalca IskraEmeco. Za pripravo poro~il o delovanju sprejemnikov in operativno izvedbo testiranja so
bili zadol`eni referenti za meritve po PE.
Analiza testiranja pa je bila izdelana do septembra 1997.

Od izgradnje
drugega
oddajnika v RTP
Poto{ka vas
naprej so se
preko projektne
skupine ob~asno izvajale
meritve velikosti
MTK signala v
izbranih RTP
110/SN na
kriti~nih to~kah
v elektroenergetskem
sistemu.

napajalne napetosti. To se je re{ilo z dodatno
funkcijo sprejemnika, ki se spro`i ob izpadu
napajalne napetosti, pri ~emer se releji
postavijo v stanje ni`je tarife in ostanejo v
nespremenjenem polo`aju do sprejema prvega oddanega telegrama.

Od izgradnje drugega
oddajnika v RTP Poto{ka
vas naprej so se preko
projektne skupine ob~asno izvajale meritve velikosti MTK signala v
izbranih RTP 110/SN na
kriti~nih to~kah v elektroenergetskem sistemu.

V jeseni 2002 so se na podro~ju Dolenjske
zaznale spremenjene napetostne razmere z
obremenitvijo transformatorja v RTP Kr{ko
do te mere, da je nivo signala padel in s tem
povzro~il nedelovanje MTK sprejemnikov na
dolo~enih podro~jih. Na sprejemnem delu so
bile izvedene dolo~ene modifikacije z uvedbo timerjev, ki sicer pove~ujejo zanesljivost
delovanja, vendar ne re{ujemo problematike
v celoti.

V sprejemnem delu so
bile tekom delovanja
ugotovljene funkcionalne odpovedi v elektronskem vezju, ki so bile posledica atmosferskih razelektrenj. V letu 1996 je bilo med
okvarjenimi veliko sprejemnikov na nekaterih enotah, ki so bili dobavljeni v testni seriji.
Na MTK sprejemnikih so bile v drugem polletju leta 1998 izvedene spremembe funkcionalnih nastavitev zaradi ob~asnega
prenizkega nivoja oddajnega signala v ~asu
ve~je obremenitve na dolo~enih podro~jih
omre`ja. Uvedene so bile dodane ~asovne
funkcije, ki se pro`ijo z dodatnim sinhronizacijskim telegramom. Prav tako se je ugotavljalo, da ni preklopa tarife zaradi izpada

V letu se je pristopilo k analizi namestitve
tretjega MTK oddajnika. Trenutno je v izdelavi {tudija analize spremenjenih razmer v
110 kV omre`ju in dolo~itev namestitve optimalne lokacije tretjega - t.i. redundantnega
oddajnika pri Landis&Gyr-u. Instalacija tretjega oddajnika je predvidena za konec leta
2004 oz. v za~etku 2005. S tem rokom pa se
pokriva tudi zaklju~ek name{~anja MTK sprejemnikov na Elektru Ljubljana. Z MTK signalom v letu 2005 ne bodo pokrita le
podro~ja nadzorni{tva @iri, del nadzorni{tva
Logatec in del nadzorni{tva Vrhnika, ki so
napajana iz objekta RTP @iri. RTP @iri se
napaja s podro~ja Idrije, ki ga pokriva Elektro
Primorska.
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Zamenjava stikalnih ur in name{~anje MTK
sprejemnikov po dana{njih distribucijskih
enotah je potekalo intenzivno od konca leta
1997 naprej z dinamiko, ki je prikazana v
tabeli 1.
V leto{njem letu
na~rtujemo
zamenjavo vseh
stikalnih ur,
katerih je
name{~enih na
celotnem
podro~ju Elektra
Ljubljana {e
okoli 14.000,
z MTK
sprejemniki.

Leto namest.

[tevilo

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

244
4.842
11.682
12.491
10.212
8.759
9.861

SKUPAJ

58.091

Tabela 1
V leto{njem letu na~rtujemo zamenjavo vseh
stikalnih ur, katerih je name{~enih na celotnem podro~ju Elektra Ljubljana {e okoli
14.000, z MTK sprejemniki.

14

Od novega sistema pri~akujemo v Elektru
Ljubljana koristi na naslednjih podro~jih:
• zni`anje obremenitve v ~asu vi{je koni~ne obremenitve sistema,
• ve~ja izravnava dnevnega diagrama in s
tem zmanj{ane izgub v NN in SN omre`ju,
• izvajanje storitve vklopa in izklopa raznih
porabnikov (javna razsvetljava, izlo`be,
reklamni panoji) ter alarmiranja za druge
uporabnike,
• izklapljanje posameznih porabnikov, instalacij, ali omre`ij v energetsko kriti~nih
situacijah in
• nudenje sistemskih storitev.
Kot `e predhodno omenjeno pa pri~akujemo
tudi {ir{e dru`bene koristi, kot je zmanj{anje
koni~ne obremenitve elektroenergetskega
sistema Elektra Ljubljana.
Darja Per~i~, dipl.in`.,
slu`ba za meritve

februar 2004
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Dober tok.

Projekt
“Predpla~ilni sistem Slovenija”
V septembrski {tevilki Elektro novic (leta 2003) smo vam na kratko `e predstavili
predpla~ilno merjenje ter pilotni projekt z opremo podjetja Landis&Gyr, ki je trenutno {e name{~ena na podro~ju mesta Ljubljana.
Zapisali smo, da ima tako uporabnik kot distributer elektri~ne energije dolo~ene prednosti pri predpla~ilnem merjenju. Ena glavnih zna~ilnosti predpla~ilnega {tevca je predvsem v tem, da odjemalcu izklopi dobavo
elektri~ne energije, ko porabljena energija
prese`e vrednost zneska nakupa.
Raz{iritev in vzpostavitev “resnega”
predpla~ilnega sistema
Zaradi potreb distribucij ter zanimanja
uporabnikov za predpla~ilne {tevce je
upravi~ena raz{iritev pilotnega sistema.
Raz{iritev projekta zajema obmo~je celotne
Slovenije, saj so k njemu pristopile vse
slovenske distribucije, zato tudi poimenovanje novega projekta “Predpla~ilni sistem
Slovenija”. Za raz{iritev pilotnega projekta
predpla~ilnih {tevcev je predlagan doma~i slovenski predpla~ilni sistem “Iskramatic
SPM” podjetja Iskraemeco iz Kranja. Za nov
sistem smo se odlo~ili, ker razvoj trenutno
name{~ene merilne, strojne in programske
opreme pilotnega projekta podjetja Landis&Gyr ni mo`en, saj so zaradi lastni{kih
sprememb v mati~nem podjetju ustavili tako
razvoj kot tudi tr`enje sistema.

Podjetje Iskraemeco je izdelalo celoten predpla~ilni sistem za delovanje predpla~ilnih
{tevcev, ki je sestavljen iz eno ali trifaznih
{tevcev in programskega paketa SPMW.
Programski paket je namenjen vnosu in
urejanju podatkov o uporabnikih in
{tevcih, servisiranju predpla~ilnih
{tevcev, prodaji elektri~ne energije,
zajemanju in obdelavi podatkov ter
generiranju raznih poro~il. Zasnovali
so dva tipa predpla~ilnih {tevcev, in
sicer predpla~ilni {tevec z inteligentno
kartico (smart kartica) in predpla~ilni
{tevec z numeri~no tipkovnico.
Predpla~ilni {tevec z inteligentno kartico

Predpla~ilni {tevec z numeri~no tipkovnico
Ta tip {tevca ima nekoliko druga~en na~in
prenosa zneska nakupa elektri~ne energije v
{tevec. Pri nakupu uporabnik predpla~ilnega
{tevca prejme 20 mestno kodo, ki jo preko
numeri~ne tipkovnice vnese v {tevec. V kodi

janez.hauptman@elektro-ljubljana.si

Predpla~ilni sistem “Iskramatic SPM”

{tevcih v pilotnem projektu podjetja L&G. Po
izvedenem nakupu elektri~ne energije se
vrednost nakupa prenese na prenosni medij inteligentno kartico. Po vstavitvi kartice v
predpla~ilni {tevec se nakup prenese v sam
{tevec, hkrati se na kartico zapi{ejo vsi
podatki o porabi elektri~ne energije po tarifah ter varnostnih dogodkih, ki so zabele`eni
na {tevcu. Tako pri naslednjem izvedenem
nakupu dobimo povratne informacije o delovanju predpla~ilnega {tevca.

Raz{iritev
projekta zajema
obmo~je celotne
Slovenije, saj so
k njemu
pristopile vse
slovenske
distribucije, zato
tudi
poimenovanje
novega projekta
“Predpla~ilni
sistem
Slovenija”.

Pri predpla~ilnih {tevcih z inteligentno kartico se nakupi vr{ijo na enak na~in kot pri
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Na podlagi ocen
iz tujine se
pri~akuje na
celotnem
podro~ju
Slovenije okrog
30 % vseh
odjemalcev
s predpla~ilnimi
{tevci
(od 200.000 do
250.000
odjemalcev).
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je zapis vrednosti nakupa elektri~ne energije. Na~in prodaje
20 mestne kode je enostavnej{i, saj ni potrebno imeti prodajno mesto v stalni povezavi
z bazo za generiranje
nakupa kot pri {tevcih
s kartico. Tako bi se
prodaja
eventualno
lahko vr{ila na ban~nih
avtomatih. Vendar ima
{tevec to slabost, da ne omogo~a povratne
informacije o porabi elektri~ne energije ter
informacije o delovanju {tevca. Zato kot tak
{tevec ni izbran v projektu raz{iritve predpla~ilnega sistema.
Iz varnostnih razlogov so {tevci opremljeni z
dislocirano enoto. Ta naprava je name{~ena
nekje v prostoru, kjer ima uporabnik dostop,
medtem ko je predpla~ilni {tevec name{~en v
priklju~no-merilni omari. Enota omogo~a
uporabniku vnos nakupa ter pregled vseh
podatkov, ki so vidni tudi na {tevcu.
Trenutno imajo na voljo le `i~no povezavo
med dislocirano enoto in med predpla~ilnim
{tevcem. V prihodnosti se na~rtuje tudi (RF)
radijska povezava. V
za~etni fazi raz{iritve
projekta
se
bodo
zamenjali trenutno `e
name{~eni predpla~ilni
{tevci podjetja L&G z
novimi.

Raz{iritev prodajnih mest
Ker se projekt razvija za
obmo~je celotne Slovenije, je
potrebno uporabnikom zagotoviti prodajna mesta. Za ponudnika prodajnih
mest, ki ima `e uveljavljeno prodajno mre`o
na celem podro~ju Slovenije in omogo~a
24 urni dostop za vse dni v letu, je izbran
Petrol. Z njimi `e potekajo razgovori, tako o
finan~nem delu poslovanja kot tudi o tehni~ni
re{itvi stalne povezave med bazo in z bencinskimi servisi, kjer bi se vr{ila prodaja.
Cilji projekta
Na podlagi ocen iz tujine se pri~akuje na
celotnem podro~ju Slovenije okrog 30 % vseh
odjemalcev s predpla~ilnimi {tevci (od
200.000 do 250.000 odjemalcev). V leto{njem letu je predvidena namestitev od 2 do
3 tiso~ {tevcev. V obdobju petih letih naj bi
se sistema predpla~ilnih {tevcev poslu`evalo
pribli`no od 150 do 180 tiso~ odjemalcev. Ta
{tevilka se mogo~e zdi velika, vendar naj vas
opozorim, da ti {tevci niso namenjeni le
odjemalcem na gospodinjskem odjemu,
ampak tudi odjemalcem, ki so na ostalem
odjemu. Ciljni uporabniki predpla~ilnih
{tevcev so lastniki stanovanj in lokalov, ki jih
oddajajo v najem, in nepla~niki elektri~ne
energije (porabi le toliko energije, kot jo
zakupil). Tako se lastniki enostavno izognejo
mo`nosti dolgov, ko najemnik zapusti
stanovanje ali lokal.
Janez Hauptman, dipl.in`.,
slu`ba za meritve
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Vse bitke se zgodijo zato,
da nas ne~esa nau~ijo
Prizadeven, odgovoren, resen in marljiv. Tak{en je Toni Lek{e po besedah sodelavk in
sodelavcev. Na delovnem mestu in pri svojem {portnem udejstvovanju v okviru [D
Elektro Ljubljana. In kak{en je Toni, ko se v dru`bi sam s seboj spu{~a po belih strminah? Nekaj odgovorov lahko zaslutimo v nadaljevanju. Vse ostale pozna samo on.
za~etku leta 2003 pa sem prevzel dela in
naloge prodajalca elektri~ne energije klju~nim
kupcem, to je 150 najve~jih odjemalcev na
podro~ju Elektra Ljubljane.
Opi{i svoje delovno mesto in kaj ti pomeni najve~ji izziv pri tvojem delu?

Toni Lek{e
Kje so tvoje korenine?
Rodil sem se leta 1960 v Ljubljani. Kmalu po
rojstvu je slu`bena pot pripeljala o~eta v
Cerknico, kjer `ivim {e danes. Po kon~ani
osnovni in srednji {oli sem se leta 1980
zaposlil kot {tipendist v Elektru Ljubljana d.d.
Najprej sem bil zaposlen v Logatcu v skupini
za TP, po odslu`eni voja{~ini sem delal
najprej v slu`bi obratovanja v nadzorni{tvu
Cerknica, kasneje pa sem zaradi reorganizacije nastopil delo v konzumni slu`bi. Leta 1989
sem bil razporejen na opravljanje delovne
naloge vodenje del slu`be prevzema in prodaje v nadzorni{tvu Cerknica, kasneje pa {e za
nadzorni{tvo Logatec.
Na katerem delovnem mestu dela{ danes?
V kateri OE?
Kot {tudent tretje generacije {tudija na Vi{ji
strokovni {oli za elektroenergetiko v Ljubljani
sem leta 2001 uspe{no zaklju~il {tudij in pridobil naziv in`enir elektroenergetik.
V letu 2001 sem nastopil delo v Ljubljani na
delovnem mestu koordinatorja konzumne
operative DE LO v OE Prodaja elektri~ne
energije upravi~enim odjemalcem.
Z uveljavitvijo novega Elektroenergetskega
zakona sem v letu 2002 prevzel prodajo
upravi~enim odjemalcem za podro~je LO. V

Delo, ki ga
opravljam sedaj
je zelo
dinami~no in
kreativno.
Dnevno
sre~ujem in
spoznavam nove
ljudi, ki mi dajejo
razli~ne izku{nje
za nadaljnje
delo.

Z odprtjem trga z elektri~no energijo je postala el. energija tr`no blago za vse prodajalce,
kar pomeni konkuren~en in po{ten boj med
prodajalci za zaupanje kupcev. Da bi si pridobili njihovo zaupanje in vzpostavili partnerski
odnos za dalj{e ~asovno obdobje, je potrebno
dobro poznavanje le teh in vseh njihovih
potreb in `elja. Pri{el je ~as, ko kupec za prodajalca ni ve~ kralj, ampak samo {e partner.
Zato mi je najve~ji izziv pri svojem delu prisluhniti problemom kupcev in jim ponuditi
strokovno in kakovostno re{itev, kar je osnova
za sklenitev pogodbe. Uspe{no re{evanje
delovnih nalog in zadovoljstvo kupcev mi je v
veliko veselje in ponos, saj je to potrditev, da
je bila komunikacija z odjemalci uspe{na,
kakor tudi z mojimi sodelavci.
Delo, ki ga opravljam sedaj, je zelo dinami~no
in kreativno. Dnevno sre~ujem in spoznavam
nove ljudi, ki mi dajejo razli~ne izku{nje za
nadaljnje delo.
V katerem obdobju si se sre~al s {portom?
S {portom sem se sre~al zelo kmalu, saj mi je
o~e `e kot petletnemu fanti~u napravil skodle,
s katerimi sem napravil prve smu~arske
korake in jih hranim {e danes kot poseben
spomin. Resneje sem se s {portom sre~al v
osnovni {oli kot ~lan {olske ko{arka{ke ekipe,
kakor tudi v srednji {oli. S tekom sem se
resneje za~el ukvarjati na slu`enju voja{kega
roka, saj sem imel mo`nost dru`enja s pravimi tekmovalci. Kasneje pa sta mi smu~arski
tek, oziroma tek, ter gorni{tvo postale stalnice
mojega {portnega udejstvovanja tako na tekmovalnem podro~ju, kakor tudi na trenerskem
oziroma pri delu z mladimi. Kar nekaj let sem
sodeloval pri delu z mladimi teka~i. Leta 1998
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V zadnjem ~asu
pa mi nudi
veliko u`itkov in
zadovoljstva tudi
turno smu~anje,
saj tukaj ni
mno`ice
smu~arjev, si
sam z goro, se ji
lahko primerno
posveti{ in to je
do`ivetje, ki ga
lahko {e kar
nekaj ~asa
podo`ivlja{.

sem na Fakulteti za {port uspe{no zaklju~il
{olanje in si pridobil naziv u~itelj - trener
nordijskega smu~anja. V zadnjem ~asu pa mi
nudi veliko u`itkov in zadovoljstva tudi turno
smu~anje, saj tukaj ni mno`ice smu~arjev, si
sam z goro, se ji lahko primerno posveti{ in to
je do`ivetje, ki ga lahko {e kar nekaj ~asa
podo`ivlja{.
Kaj ti pomeni {portno udejstvovanje?
Kot sem `e rekel je moje {portno udejstvovanje na~in `ivljenja, ki ga sprejemam z
velikim zadovoljstvom tako sam kakor
dru`ina, predvsem pa mi pomeni sprostitev
in pripravo na poti k zastavljenim ciljem.
Od kdaj si ~lan [D Elektro Ljubljana in
katero funkcijo opravlja{ trenutno?
^lan [portnega dru{tva Elektro Ljubljana sem
vse od njegove ustanovitve leta 1991.
Trenutno opravljam funkcijo predsednika
Tehni~ne komisije. Po sklepu Upravnega odbora [D pripravlja tehni~na komisija predlog
{portnih aktivnosti za naslednje obdobje. Cilj
in namen {portnega dru{tva je, da je v prihodnosti ve~ poudarka na dru`enju in mno-

`i~nosti kot pa v sami tekmovalnosti. Zato
vabim vse dosedanje in nove ~lane, da se
aktivno vklju~ijo v razpravo, saj bomo le tako
uspeli pripraviti program, ki bo motiviral na{e
~lane, da se aktivno vklju~ijo v delo dru{tva.
Kako in kje vzdr`uje{ kondicijo in katera
je tvoja najljub{a panoga?
S samim vzdr`evanjem kondicije nimam
posebnih te`av. Stanujem ob vzno`ju Slivnice
tako me `e pogled skozi okno zvabi v naravo
ob lepem ali slabem vremenu.
Ko se pa ~lovek odlo~i dose~i nekoliko bolj{i
rezultat, pa to pomeni vadbo, vsak dan urico
odrekanja, samodiscipline ob vsakem vremenu brez izgovora.
Kot sem `e omenil sta moji najljub{i panogi
tek in smu~arski tek, poleti {e kolesarjenje in
gorni{tvo, pozimi pa turno smu~anje.
Nam lahko zaupa{ {e nekaj besed o tvoji
dru`ini?
Z `eno Jelko sva se poro~ila leta 1983. Imava
sina Tonija, ki je v 3. letniku gimnazije.
Andreja obiskuje 1. letnik umetni{ke gimnazije, najmlaj{a Klara se pa spopada s prvim
razredom devetletke. Vsa dru`ina je orientirana {portno, tako da imam pri svojem udejstvovanju vedno tudi njihovo podporo.
Ali se ti pri {portnem udejstvovanju
pridru`ijo dru`inski ~lani? Prijatelji?
Ko sta se Toni in Andreja {e aktivno ukvarjala
s smu~arijo, smo imeli ob vikendih vsi dovolj
{portnih aktivnosti. Sedaj je la`je in je prijetno, ko se s prijatelji udele`ujemo raznih prireditev, tekmovalnih, ~eprav je namen dru`enje.
Ali se udele`uje{ drugih {portnih prireditev v Sloveniji ali tujini?
Na leto prete~em tri maratone v letnem ~asu,
prav tako se tudi pozimi udele`im dveh ali
treh maratonov, dalj{ih od 60 km. Naslednji
tek, ki se ga bom udele`il, bo 4. aprila Maraton
v Parizu.
Za konec mi {e povej, katero je tvoja `ivljenjsko vodilo oziroma vrednota?
Vse bitke, v katere se zapletamo, se zgodijo
zato, da nas ne~esa nau~ijo - tudi tiste, ki jih
izgubimo.
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Plan investicij za leto 2004
Glede na za~asni Plan investicij za leto 2004, po katerem izvajamo
investicije do sprejetja Gospodarskega na~rta, bodo investicijska vlaganja v
leto{njem letu vrednostno za okoli 20 % vi{ja kot v preteklem letu,
temu ustrezen pa bo tudi fizi~ni obseg vlaganj.
Pri izvajanju investicijskih vlaganj 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 v najve~ji mo`ni meri prese~i
oziroma se jim izogniti.
Za~asni Plan investicij za leto 2004 obsega na
poglavju distribucijskega omre`ja objekte, ki
so razdeljeni na ve~ skupin.
V skupini visokonapetostnih objektov so
planirani slede~i objekti, ki naj bi se aktivno
gradili v tem letu: RTP Ribnica, RTP Grosuplje, RTP Polje, RP Fu`ine, RP Privoz in RP
BTC, 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.
Nadaljevanje izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica z izgradnjo 110 kV stikali{~a z dvema
energetskima transformatorjema in 20 kV stikali{~em v letu 2004 obsega dokon~anje lani
za~etih gradbenih del ter monta`o primarne
in sekundarne opreme do izvedbe vklju~itev
obstoje~ih vodov v objekt. Z izgradnjo objekta bo zagotovljena bolj{a kvaliteta in ve~ja
zanesljivost napajanja podro~ja ter ob izpadu napajanja iz RTP Ko~evje zagotovljena
mo`nost rezervnega napajanja energetskega
podro~ja.
Obnova in rekonstrukcija obstoje~e razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20
kV Grosuplje zajema zamenjavo sistema za{~ite in daljinskega vodenja v RTP Grosuplje.
Poleg omenjene zamenjave je v RTP Grosuplje planirana tudi revitalizacija in dogradnja
polj 110 kV stikali{~a. Letos se planira vgradnja `e lani dobavljene opreme. Glede na zahtevnost in faznost posameznih del se bodo
dela izvajala preko celega prihodnjega leta.

S ciljem opu{~anja 35 kV napetostnega nivoja so za leto 2004 za napajanje konzuma na
obmo~ju Rade~ planirana pripravljalna dela
za izgradnjo RTP 110/20 kV Rade~e. RTP
Rade~e bo obsegala 110 kV prostozra~no stikali{~e z dvema energetskima transformatorjema in 20 kV stikali{~e. Pripravljalna dela
obsegajo gradbena dela za izdelavo platoja
RTP.
Tudi za RTP 110/20 kV Vrhnika, ki bo zagotavljala napajanje novi industrijski coni in
pove~ala zanesljivost in kvaliteto napajanja
obstoje~ih konzumentov na {ir{em obmo~ju
Vrhnike, Borovnice in nazaj proti zahodnim
predmestjem Ljubljane, so v letu 2004 pred-

janez.skok@elektro-ljubljana.si

Zaradi opu{~anja 35 kV napetosti v RTP Kle~e
(ELES) laniramo dograditev RTP 110/
20/10 kV Polje z dodatnim 110 kV transformatorskim poljem za potrebe transformacije
110/20 kV ter dograditev obstoje~ega 10 kV
stikali{~a z 20 kV stikali{~em. Za leto{nje
leto planiramo realizacijo gradbenih del.

Pri izvajanju
investicijskih
vlaganj
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 v
najve~ji mo`ni
meri prese~i
oziroma se jim
izogniti.

19

Investicije

februar 2004

Dober tok.

videna pripravljalna dela, to je nasutje in
utrditev terena za plato, na katerem bo stala
nova RTP Vrhnika.

Sredstva,
namenjena za
nalo`be, so v
obsegu iz
za~asnega Plana
investicij glede
na vse
dokumentirane
potrebe po novih
vlaganjih v
distribucijske
objekte vseh
napetostnih
nivojev {e vedno
premajhna.
Predvsem je za
leto 2004
pomembno, da
ve~ investiramo
v objekte 110 kV
nivoja, ki so bili
v zadnji letih iz
razli~nih
razlogov preve~
zapostavljeni.
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S ciljem zagotavljanja kvalitetnej{e in zanesljivej{e distribucije elektri~ne energije na
podro~ju dru`be Elektro Ljubljana, upravljanja in nadzora omre`ja in naprav, planiranja in razvoja, obravnavanja motenj pri
preskrbi, finan~nega poslovanja in vzpostavitvi informacijskega sistema za porabnike,
je Elektro Ljubljana pristopil k izgradnji
novega distribucijskega centra vodenja
(DCV). V `e zgrajene prostore v letih 2001 do
2003 je, po velikih zapletih pri izvedbi javnega naro~ila za dobavo tehnolo{ke opreme, v
letu 2004 planiran za~etek dobave in monta`e tehnolo{ke opreme. Nov DCV naj bi bil
dokon~an v letu 2005.
Izvajanje projekta digitalizacije telekomunikacijskih (TK) zvez na obmo~ju dru`be
Elektro Ljubljana poteka `e peto leto in bo trajal predvidoma {e do leta 2005. Digitalizacija
TK zvez obsega izvedbo digitalnega TK
omre`ja med distribucijskimi objekti Elektra
Ljubljana. TK zveze moderniziramo postopoma z gradnjo posameznih TK povezav z
opti~nim vlakni med digitalnimi vozli{~i.
Med distribucijskimi objekti srednje in
nizkonapetostnega nivoja bo, tako kot `e vse
od leta 1995 tudi v letu 2004, ena od prioritet
pri izgradnji teh objektov 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 in obmejne problematike
ter vzdr`evalna dela investicijskega zna~aja
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 teh investicij v letu 2004 obsegal
izgradnjo 125 distribucijskih transformatorskih postaj, 120 km priklju~nih ter osnovnih oz. povezovalnih vodov srednje napetosti v prostozra~ni in podzemni kabelski tehniki in
138 km nizkonapetostnih razvodov, prav tako v prostozra~ni in
zemeljski kabelski izvedbi.
Realizacija objektov srednje in
nizkonapetostnega nivoja po planu
investicij v tem obsegu zagotavlja normalizacijo napetostnih razmer in zagotavlja
izbolj{anje zanesljivosti in kakovosti dobave
elektri~ne energije skupaj okoli 4000 odje-

malcem elektri~ne energije na obmo~ju
Elektra Ljubljana.
Sredstva, namenjena za nalo`be, so v obsegu
iz za~asnega Plana investicij glede na vse
dokumentirane potrebe po novih vlaganjih v
distribucijske objekte vseh napetostnih nivojev {e vedno premajhna. Predvsem je za leto
2004 pomembno, da ve~ investiramo v objekte 110 kV nivoja, ki so bili v zadnji letih iz
razli~nih razlogov preve~ zapostavljeni.
Koncem devetdesetih let se je v te objekte
vlagalo ve~. Vendar pa je tu treba poudariti,
da tu niso problem le finan~na sredstva, pa~
pa tudi `e na za~etku omenjeni problemi pri
umestitvi objektov v prostor in posledi~na
kasnitev pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Situacija je podobna tudi pri izvajanju
nalo`b v objekte SN in NN, vendar na tem
segmentu nalo`b situacijo veliko la`je
obvladujemo zaradi velikega {tevila objektov, katerega izvedbo uskladimo z razpolo`ljivimi finan~nimi sredstvi.
Janez Skok,
OE DEE
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Nove tehnologije in nova
znanja: Monta`a opti~nih
kablov v “lastni re`iji”
Ko se nam zazdi, da je `e vse znano in da `e vse znamo, poskrbi znanost vedno znova
za nova presene~enja. Razvijajo se novi materiali in s tem tudi nove tehnologije.
Novej{i izsledek znanosti so tudi opti~ni
kabli. Osnovna karakteristika teh kablov je,
da so namesto kovinskih vodnikov uporabljena steklena vlakna. V steklenem vlaknu je kot
nosilec signala uporabljena svetloba, ki se
usmerja v vlakno s pomo~jo majhnega laserja. Zaradi odli~nih karakteristik opti~nih
kablov (mala slabljenost signala, velika
hitrost in koli~ina prenesenih podatkov...) je
njihova uporabnost na podro~ju telekomunikacij, signalizacije in avtomatizacije zelo
visoka.

Prve tovrstne objekte so nam zgradili zunanji izvajalci. V letu 2003 pa smo se v OE In`eniring odlo~ili, da sprejmemo izziv in v sodelovanju z OE TK tudi sami za~nemo graditi
opti~ne povezave. Z izvajanjem v lastni re`iji
naj bi Elektro Ljubljana d.d. zmanj{al stro{ek
izgradnje, hkrati pa bomo z izku{njami na
lastnih objektih pridobili nova znanja in
potencialno mo`nost tr`enja teh znanj na
prostem tr`i{~u.
Glede na na~in monta`e poznamo slede~e
tipe opti~nih kablov (podajam delne oznake);
• ADSS - samonosilni opti~ni kabel
• OPWR - opti~ni kabel za ovijanje okoli
strelovodne vrvi
• OPWR(P) - opti~ni kabel za ovijanje okoli
faznega vodnika nadzemnega
voda
• TOSM - za polaganje v cevno kanalizacijo
• OPPC - opti~ni kabel v faznem vodniku
nadzemnega voda
• OPGW - opti~ni kabel v strelovodni vrvi

Zaradi odli~nih
karakteristik
opti~nih kablov
(mala slabljenost
signala, velika
hitrost in
koli~ina
prenesenih
podatkov...) je
njihova
uporabnost na
podro~ju
telekomunikacij,
signalizacije in
avtomatizacije
zelo visoka.

Prvo jutro pred monta`o ADSS v nadorni{tvu
Sodra`ica

Pogled na vrh lesenega droga
V tem ~lanku bi rad vsem, ki vas zanima, prenesel vsaj del~ek utripa s terena ob izgradnji
prvih objektov v lastni re`iji. Kaj ve~ o tehniki in o ljudeh pa mogo~e kdaj drugi~.

Pre~kanje Bistrice

Prvi objekt, ki smo se ga lotili, je bil: “Monta`a
ADSS vodnika na relaciji Sodra`ica - Dobrepolje v dol`ini ca. 19 km”. Potrebno je bilo na
celotni dol`ini 20 kV DV na lesenih drogovih
Sodra`ica - Dobrepolje pritrditi obesni material in montirati samonosni opti~ni kabel.

srecko.mihelic@elektro-ljubljana.si

Glede na vse pozitivne lastnosti so opti~ni
kabli v zadnjem obdobju tudi cenovno ugodnej{i tako, da je njihovo uvajanje tudi ekonomsko upravi~eno v smislu, da so vse predhodno na{tete prednosti v prid tudi Elektru
Ljubljana, ki je v fazi izgradnje in vzpostavljanja tr`enja slednjih.
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Delo je potekalo
dokaj teko~e. Pri
sodelavcih je
bilo ~utiti
delovno vnemo.
Tudi vreme je
bilo ugodno
tako, da smo
dnevno
napredovali
ca. 2 km in smo
po 10 dneh
dosegli
zastavljeni cilj zgradili smo
opti~no ADSS
povezavo med
RP Sodra`ica in
RP Dobrepolje.

Objekt II “Monta`a OPWR opti~nega vodnika
na relaciji DV 110 Kle~e - RP Vrhnika v dol`ini
ca. 3 km” in objekt III “Monta`a OPWR(P)
opti~nega vodnika na relaciji DV 2 x 20 kV
Belinka - Reaktor - RTP Dom`ale v dol`ini ca.
3,5 km” smo zgradili v dneh od tretjega do
sedmega decembra lanskega leta.

Prvo jutro v nadzorni{tvu Dom`ale
Za monta`o je sestavljena ekipa 22 ljudi
(prete`no monterjev) iz DE Ko~evje (In`eniring, poja~an z monterji nadzorni{tva
Dobrepolje, Ko~evje in Ribnica). Dobili smo
se v ponedeljek zjutraj, 29. septembra, v
nadzorni{tvu Sodra`ica. Po nekajurnem
{olanju (spoznavanju materiala in na~ina
monta`e) smo `e lahko pri~eli z monta`o
ADSS vodnika.
Na veliko zadovoljstvo nas vseh, ki smo pri
tem sodelovali, je delo steklo brez ve~jih
zapletov. Tudi zaradi tega, ker smo na
lesenih drogovih, ki smo jih vsi najbolj vajeni, po~eli nekaj novega. Najprej smo bobensko dol`ino kabla (dol`ina kabla, ki je navit
na en boben) “na roke” razvili po terenu.
Teren je pester - razgiban (hrib~ki in dolince,
travniki in grmovje, robidovje...). Sproti je
bilo potrebno kabel zavarovati na prehodih
~ez ceste in poti z dviganjem na kolute, ki
smo jih predhodno montirali na drogove.
Delo je potekalo dokaj teko~e. Pri sodelavcih
je bilo ~utiti delovno vnemo. Tudi vreme je
bilo ugodno tako, da smo dnevno napredovali ca. 2 km in smo po 10 dneh dosegli
zastavljeni cilj - zgradili smo opti~no ADSS
povezavo med RP Sodra`ica in RP Dobrepolje.

Priprava na tleh na za~etku delovnega dne
Pri tehnologiji monta`e OPWR in OPWR(P)
opti~nih vodnikov gre za popolno novost.
Poenostavljeno povedano gre za to, da opti~ni kabel ovijemo okoli obstoje~e strelovodne
vrvi oziroma okoli faznega vodnika nadzemnega daljnovoda. Sam postopek ovijanja
opravi naprava, ki potuje po vodniku.
Naprava je skupaj z in{truktorjem najeta pri
angle{kem proizvajalcu opreme.

Popravilo po{kodovanega vodnika Al-Fe pred
ovijanjem.
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[olanje na poligonu v Dom`alah

Dne 3. decembra je pod vodstvom angle{kega in{truktorja potekalo {olanje na improviziranem poligonu, ki je v ta namen postavljen v nadzorni{tvu Dom`ale. Iz{olana je skupina 15-tih monterjev in`eniringa (iz Dom`al-LO, LM in KO). Formirana je ekipa 20-tih
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ljudi za zahtevno nalogo - s tehnologijo ovijanja montirati opti~ni kabel po vodnikih
110 kV in 20 kV daljnovodov na jeklenih jamborih.
Naslednji dan, 4. decembra, smo se dobili ob
7. uri na objektu pri Vrhniki. Na{a naloga je
bila montirati opti~ni vodnik z ovijanjem
okoli strelovodne vrvi na odseku DV 110 kV
Kle~e - Logatec v dol`ini ca. 700 m ter oviti
opti~ni vodnik okoli faznega vodnika na
odseku 20 kV DV Logatec - Vrhnika na jamborih v dol`ini ca. 2300 m.

Med jamborji razli~nih napetostnih nivojev
okoli njega. Vse komande naprava dobiva
daljinsko od upravljalca s tal. Naprava tako
potuje po celotni razpetini od enega do
drugega jambora. Na naslednjo razpetino je
potrebno, za nadaljevanje ovijanja, napravo
prenesti skupaj s kolutom. Na posameznem
bobnu je ca. 2 km opti~nega kabla. Ko se en
kolut izte~e, se pusti rezerva kabla za izvedbo spojke, potem pa se montira nov kolut.
Delo je steklo dobro in smo ga opravili v
dogovorjenem ~asu.
^e teren dopu{~a, dostop mehanizacije
olaj{a delo
Tehnologija je slede~a: na tleh se pripravi
stroj-naprava za ovijanje, ki je sestavljena iz
vle~ne naprave in iz naprave za ovijanje. Na
vle~ni napravi je potrebno opraviti rutinski
pregled, doliti gorivo za bencinski pogonski
motor, zagnati agregat ter opraviti vse teste
daljinskih komand. Na napravi za ovijanje je
potrebno preveriti delovanja vseh funkcij,
montirati boben s celotno dol`ino opti~nega
kabla ter uravnovesiti vse skupaj s protiute`jo, ki je sestavni del naprave. Operacija
dviganja naprav na jambor je zahtevna naloga, predvsem v primerih, ko ni mo`en dostop
z mehanizacijo (avto dvigala) in je vse
potrebno opraviti ro~no. Skupna te`a sestavljenega sklopa je ca. 200 kg.
Ko je celotni sklop pravilno montiran na vodniku, se ro~no za`ene pogonski agregat, ki
potegne vle~no napravo po vodniku, okoli
katerega ovijalna naprava isto~asno obra~a
boben z opti~nim kablom in ga s tem ovija

Delo smo
uspe{no in
pravo~asno
zaklju~ili.
Uspe{no
predvsem zato,
ker ni bilo
delovnih
nezgod. Osvojili
smo nova
znanja, na kar
smo lahko vsi
skupaj ponosni.
Zahvaljujem
vsem
sodelujo~im, {e
posebej
monterjem, na
ustvarjalni
zagnanosti in
skrbi za
kvalitetno in
varno delo.

V dnevih od ~etrtka, 4. decembra, do nedelje,
7. decembra, smo tudi pri Dom`alah montirali opti~ni kabel. Na jamborskem daljnovodu 20 kV Belinka-Reaktor-RTP Dom`ale smo v
dol`ini 3,5 km ovili opti~ni kabel okoli
faznega vodnika. Na tem odseku trasa DV
dvakrat pre~ka avtocesto. To dejstvo je {e
posebej pove~alo zahtevnost na{ega dela,
ker smo bili ~asovno vezani na zaporo avtoceste, ki nam jo je uspe{no priskrbela nadzorna slu`ba TK.
Delo smo uspe{no in pravo~asno zaklju~ili.
Uspe{no predvsem zato, ker ni bilo delovnih
nezgod. Osvojili smo nova znanja, na kar
smo lahko vsi skupaj ponosni.
Zahvaljujem vsem sodelujo~im, {e posebej
monterjem, na ustvarjalni zagnanosti in
skrbi za kvalitetno in varno delo.
V kateri od prihodnjih {tevilk internega glasila pa kaj ve~ o imenih, tehni~nih podatkih,
planih in novih objektih.
Sre~ko Miheli~,
OE In`eniring
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Varnost in zdravje pri delu
v letu 2003

jurij.zvan@elektro-ljubljana.si
vesna.oman@elektro-ljubljana.si

Osnovni
poudarek dela
slu`be je bil pri
izvajanju
varnostnih
ukrepov na
delovnih mestih,
ki so
opredeljena na
podlagi ocene
tveganja,
funkcionalnega
usposabljanja
delavcev za
varno delo,
zagotavljanja
organiziranosti
notranjega
nadzora in
ugotavljanja
ustreznosti
delovnih
sredstev ter
delovnih mest.
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Varnost in zdravje pri delu mora biti nelo~ljiva sestavina vsake dejavnosti, ki s svojimi ukrepi vpliva na kakovost dela, ohranitev zdravja in delovne zmo`nosti
zaposlenih in ne nazadnje tudi zadovoljstvo pri delu in motiviranost za varno delo.
Zato je slu`ba za varnost in zdravje pri delu v letu 2003 izvajala
strokovne in operativne naloge s
podro~ja varnosti in zdravja pri
delu ter po`arnega varstva s
strokovnimi delavci te slu`be in
poobla{~enimi delavci po delovnih enotah.
Osnovni poudarek dela slu`be je
bil pri izvajanju varnostnih ukrepov na delovnih mestih, ki so opredeljena na
podlagi ocene tveganja, funkcionalnega
usposabljanja delavcev za varno delo, zagotavljanja organiziranosti notranjega nadzora
in ugotavljanja ustreznosti delovnih sredstev
ter delovnih mest.

programov je bilo zato organizirano usposabljanje za varno delo z avto dvigali, avto
ko{arami, z dvi`nimi plo{~admi in za delo z
veri`no motorno `ago. V ta sklop izobra`evanja je bilo vklju~enih skupno 359 delavcev, ki so uspe{no opravili usposabljanje.
Tudi vodstvo podjetja ter posamezni vodstveni delavci so se v letu 2003 udele`ili
seminarja s podro~ja varnosti in zdravja pri
delu ter po`arnega varstva, ki ga je pripravila zunanja institucija IVD Maribor za vsa
Elektrogospodarska podjetja Slovenije. Gre
za delavce, ki so po zakonu neposredno
odgovorni za zagotavljanje varnih in zdravih
delovnih razmer na delu.

Usposabljanje za varno in zdravo delo mora
biti temeljna usmeritev podjetja za zagotavljanje varnega dela na delovnem mestu.
Potrebo po izvajanju usposabljanja za varno
delo dolo~ajo delodajalcu zakonski in podzakonski predpisi, ki narekujejo, v katerih primerih je potrebno zagotoviti usposabljanje
zaposlenih. Usposabljanje s podro~ja varnosti in zdravja pri delu ter po`arnega varstva
je v preteklem letu potekalo skladno s programom izobra`evanja, ki ga je sprejela
uprava dru`be. V usposabljanje so bili vklju~eni vsi delavci, ki so na novo sklenili delovno razmerje ter delavci, ki so opravljali
zakonsko predpisan periodi~ni preizkus
znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter
po`arnega varstva. Usposabljanje je zajelo
275 delavcev.
Poleg periodi~nega usposabljanja s podro~ja
varnosti in zdravja pri delu ter po`arnega
varstva je v preteklem letu slu`ba VZD v
sodelovanju z zunanjo poobla{~eno institucijo organizirala dodatna usposabljanja za
delavce, ki uporabljajo specifi~na znanja in
uporabljajo sredstva za delo, pri katerih so
nevarnosti za po{kodbe ali zdravstvene
okvare pove~ane. Gre za delovne priprave in
naprave na mehaniziran pogon, ki jih delavci
uporabljajo pri svojem delu in so po zakonu
dol`ni, da se dodatno usposabljajo za varno
delo s temi napravami. Na osnovi posebnih

Pravica delavca do dela in delovnega okolja,
ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu
vsem zaposlenim, je eno od temeljnih na~el
zakona o varnosti in zdravju pri delu. S tem
namenom smo na podlagi ocene tveganja in
pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme opravili s strani poobla{~ene
organizacije predpisane preglede delovne
opreme na mehaniziran pogon. Zagotovili
smo, da delovna oprema ustreza predpisanim varstvenim zahtevam in da imajo sredstva za delo na mehaniziran pogon izdana
ustrezna veljavna obratovalna dovoljenja.
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Skrb za varno delo
narekuje delodajalcu, da
zagotovi poleg splo{nih
tudi posebne varnostne ukrepe, ki
varujejo delavca na delovnem
mestu. Med te sodi tudi osebna
varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri
svojem delu tako, da ga varuje pred enim ali
ve~ tveganji za varnost in zdravje na
delovnem mestu.

En od kazalcev stanja varnosti in zdravja pri
delu je tudi {tevilo nezgod pri delu v preteklem letu. Gre za po{kodbe delavcev na
delovnem mestu kot posledica mehanskih,
fizi~nih, kemi~nih u~inkov ali posledica
nenadnih sprememb fiziolo{kega stanja
delavca v zvezi z opravljanjem svojega dela.
Tako smo v letu 2003 zabele`ili 56 nezgod
pri delu. Podrobnej{a analiza posameznih
nezgod ka`e na to, da je:

Potrebna osebna varovalna oprema, ki jo
uporabljajo zaposleni, mora ustrezati zna~ilnostim delovnega procesa, delovnih razmeram, veljavnim standardom in je razvidna
iz ocene tveganja za posamezna delovna
mesta.

• bilo od skupnega {tevila 56 evidentiranih
po{kodb v letu 2003 kar 47 nezgod na delu
in 9 nezgod na poti na delo,
• bilo od skupnega {tevila po{kodb na delu
44 la`jih nezgod in 12 te`jih nezgod,
• bilo {tevilo izgubljenih delovnih dni zaradi vseh po{kodb pri delu leta 2003 skupaj
1367 dni,
• bil izvor po{kodb pri delu v 45 primerih
mehanski in v dveh elektri~ni.
• resnost, ki pomeni {tevilo izgubljenih dni
na po{kodbo, 24,4 delovni dni
• pogostost, ki pomeni {tevilo ponesre~encev na sto zaposlenih, 5,9 zaposlenih
delavcev.

Kljub temu, da stro{ki nabave osebnih varovalnih sredstev na letni ravni niso majhni,
smo zagotavljali kar najvi{ji nivo kvalitete
teh sredstev. Nabava in dodeljevanje osebne
varovalne opreme delavcem, ki jo delavci
uporabljajo pri delu, je potekala usklajeno za
celotno javno podjetje.
Ena od aktivnih nalog zdravstvenega varstva,
ki jih izvaja podjetje, so tudi periodi~ni oz.
obdobni zdravstveni pregledi delavcev. Na ta
na~in zagotavljamo spremljanje zdravstvene
sposobnosti in delovne zmogljivosti posameznikov, odkrivamo in prepre~ujemo bolezni v zvezi z delom ter izvajamo rehabilitacijo obolelih oz. po{kodovanih. Tako smo v
skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri
delu ter pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v dispanzerjih za
medicino dela v letu 2003 zagotovili pregled
510 delavcem.
Obseg in vsebina zdravstvenih pregledov
temelji na podlagi zdravstvenih ocen delovnih mest. V skladu z novo zakonodajo je bila
zdravstvena ocena delovnih mest dopolnjena
in spremenjena s kriteriji o psihofizi~nih
obremenitvah delavcev, {kodljivostih na
delovnih mestih in ekolo{kih razmer pri
posameznih delih. Zdravstveni pregledi so
zajeli vse delavce, ki delajo, vodijo ali nadzirajo dela in pri katerih so nevarnosti za
po{kodbe ali zdravstvene okvare v zvezi
z delom pove~ane ter ostale delavce v skladu
z Izjavo o varnosti Elektra Ljubljana, d.d. Za
vse delavce, za katere je bilo ugotovljeno, da
imajo dolo~ene zdravstvene omejitve v zvezi
z delom, smo poskrbeli, da so bili prerazporejeni na drugo ustrezno delovno mesto.
Splo{na ugotovitev je, da se {tevilo zdravstvenih omejitev z leti pove~uje, na kar vpliva tudi vedno dalj{a delovna doba.

Analize
posameznih
nezgod ka`ejo
na dejstvo, da
prihaja pogosto
do po{kodb
zaradi
nesmotrnega
na~ina dela,
zaradi
neuporabe
osebnih
varovalnih
sredstev ali
zaradi neupo{tevanja
predpisanih
varovalnih
ukrepov.

Analize posameznih nezgod ka`ejo na dejstvo, da prihaja pogosto do po{kodb zaradi
nesmotrnega na~ina dela, zaradi neuporabe
osebnih varovalnih sredstev ali zaradi neupo{tevanja predpisanih varovalnih ukrepov.
Prav slednje je bil razlog za te`ko po{kodbo
mladega delavca, ki je pri{el pod udar z elek-
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tri~nim tokom visoke napetosti na 20 kV DV
in je zaradi tega utrpel trajne posledice za
celo `ivljenje.
[e eno podro~je je, ki ga pokriva slu`ba VZD.
To je podro~je po`arnega varstva.
Po`arno-varstvena preventiva se je v letu
2003 izvajala v skladu s po`arnim redom
javnega podjetja. Vsa gasilna tehni~na sredstva so bila pregledana in servisirana v
skladu z veljavno zakonodajo.
V letu 2003 smo zabele`ili dva po`ara na
na{ih objektih. Prvi po`ar je nastal na elektroenergetskem objektu DE Ljubljana mesto
zaradi preboja stikala na VN strani. Drugi
po`ar pa je nastal v poslovni zgradbi DE

Za konec naj omenimo, da lahko varnost pri
delu ocenjujemo tudi kot ekonomsko kategorijo oz. uspe{nost poslovanja dru`be. Na
ravni podjetja po{kodbe in zdravstvene
okvare ve~ajo stro{ke re`ije, stro{ke boleznin, stro{ke zavarovanja, povzro~ajo izpad
delovne sile oz. delavcev, ote`ujejo delovni
proces, proizvajajo delovne invalide, povzro~ajo visoke od{kodninske zahtevke in to`be
in ne nazadnje kvarijo ugled podjetja.
Zato si bo uprava Elektra Ljubljana tudi v letu
2004 prizadevala, da bo naredila vse potrebno, da bo zagotovila varno in zdravo delo
vsem zaposlenim delavcem.

Nezgode pri delu po delovnih enotah za leto 2003
30
{t. nezgod

Po`arnovarstvena
preventiva se je
v letu 2003
izvajala v skladu
s po`arnim
redom javnega
podjetja. Vsa
gasilna tehni~na
sredstva so bila
pregledana in
servisirana
v skladu
z veljavno
zakonodajo.

Novo mesto zaradi pregretja ventilatorja.
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58
47
60
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5,8
4,8
6,2
4,8
5,9

20,4
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15,3
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24,4

POVPRE^JE

53

5,5

21

P = {tevilo po{kodovanih delavcev / 100 zaposlenih
R = {tevilo izgubljenih delovnih dni / posamezno
po{kodbo

Vesna Oman Rode in Jurij @van
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Ocena tveganja in ukrepi za
prepre~evanje nevarnosti
Namen ocene tveganja je ve~stranski, glavni pa je spoznati nevarnosti in {kodljivosti na delovnem mestu ter dolo~iti ukrepe za zmanj{evanje izpostavljenosti
tam, kjer je to tehni~no smiselno in ekonomsko opravi~ljivo.
Ukrepi za prepre~evanje nevarnosti so vnaprej dolo~eni, programirani in organizirani
posegi, opravila, naloge in postopki, s katerimi se, ~e bi bili spo{tovani, prepre~ujejo ali
odpravljajo nevarnosti za zdravje ali `ivljenje delavcev in materialne {kode ve~jih vrednosti. Dopolnjujejo se v skladu z izpopolnjevanjem in spremembami tehnolo{kega ter
delovnega procesa, v skladu s spremembami
delovnih razmer, ki nastajajo z uvedbo novih
tehnolo{kih postopkov in nove delovne
opreme.

• projektiranju, gradnji, urejanju in vzdr`evanju gradbenih in elektroenergetskih
objektov,
• projektiranju, izdelavi, vzdr`evanju in
varovanju delovne opreme,
• izvedbi varnih prehodov, transportnih poti
in poti za evakuacijo,
• varovanju delavcev pred hrupom in
vibracijami,
• varovanju delavcev pri delu z elektri~nim
tokom,
• varstvu pred po`arom,

Z ukrepi za prepre~evanje nevarnosti se dolo~ajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati delovna oprema, delovna mesta, delovno okolje,
sredstva za delo in metoda ocenjevanja tveganja z namenom zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu. Vsi ukrepi naj bi, ~e bi bili
spo{tovani, zagotavljali varno in zdravo delo
delavcev.

• varovanju pri delu s {kodljivimi in nevarnimi snovmi,
• uporabi osebne varovalne opreme,
• zdravstvenih razmerah pri delu,
• izvajanju zdravstvenega varstva.

Ukrepi za prepre~evanje nevarnosti so obvezni in se morajo upo{tevati ter izvajati pri
vseh delih in nalogah, kakor tudi v predhodnem zagotavljanju varnostnih ukrepov pri:

V naslednjih {tevilkah pa vam predstavim
nekatere ukrepe za zmanj{evanje nevarnosti,
ki se izvajajo v Elektru Ljubljana.

Z ukrepi za
prepre~evanje
nevarnosti se
dolo~ajo pogoji,
ki jih mora
izpolnjevati
delovna oprema,
delovna mesta,
delovno okolje,
sredstva za delo
in metoda
ocenjevanja
tveganja z
namenom
zagotavljanja
varnosti in
zdravja pri delu.
Vsi ukrepi naj bi,
~e bi bili
spo{tovani,
zagotavljali
varno in zdravo
delo delavcev.

Vesna Oman Rode
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Zaposleni v letu 2003
Konec preteklega leta je bilo v Elektru Ljubljana d.d. 951 delavcev, od
tega 82 % mo{kih in 18 % `ensk. V letu 2003 je podjetje zaposlilo
27 delavcev, 1 delavec pa se je vrnil s slu`enja voja{kega roka.
Poudarek pri
izobra`evanju je
bil predvsem na
podro~ju
elektrotehnike,
tr`enja ter
komunikacijskih
ve{~in. Sledili
smo novostim
na podro~ju
zakonskih
sprememb. Na
podro~ju tujih
jezikov je
potekalo izobra`evanje v smeri
poslovnega
komuniciranja.

Med novo zaposlenimi je bilo 12 {tipendistov
podjetja, 15 zaposlenih pa je opravljalo pripravni{tvo. Delovno razmerje je prenehalo
33 delavcem; 16 se jih je upokojilo, 8 jih je
od{lo po lastni volji, 2 sta bila invalidsko
upokojena, 3 se je izteklo delovno razmerje
Dejavnosti

za dolo~en ~as, 4 so se smrtno ponesre~ili.
[tevilo zaposlenih se je v primerjavi z letom
2002 zmanj{alo za 5 delavcev.
[tevilo zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah je bilo naslednje:

[tevilo zaposlenih
31. 12. 2002

[tevilo zaposlenih
31. 12. 2003

Upravljanje distribucijskega omre`ja
Dobava elektri~ne energije
Distribucija elektri~ne energije
Regulirane dejavnosti
Prodaja elektri~ne energije
Investicijski in`eniring
Telekomunikacijske storitve
Tr`ne dejavnosti
Skupne strokovne slu`be

97
51
457
605
21
173
6
200
151

94
49
446
589
21
179
7
207
155

Skupno {tevilo:

956

951

zaklju~ila prekvalifikacijo in si pridobila
srednjo izobrazbo, 3 delavci so kon~ali poklicno {olo, 3 srednjo, 6 delavcev si je pridobilo visoko strokovno izobrazbo. V podjetju
je zaposlenih 9 magistrov, 71 delavcev z univerzitetno izobrazbo in 35 delavcev z visoko
strokovno izobrazbo.

nevenka.ivancic@elektro-ljubljana.si

Struktura zaposlenih po dejanski strokovni
izobrazbi:
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strokovna izobrazba {tevilo delavcev {tevilo delavcev
31. 12. 2002
31. 12. 2003

Povpre~na starost zaposlenih je bila 40 let,
pri ~emer ima 252 delavcev do 10 let delovne
dobe v podjetju, 328 delavcev od 10 do 20 let
delovne dobe in 370 delavcev (39 %) ve~ kot
20 let delovne dobe v podjetju.
Z novimi zaposlitvami se je pove~al dele`
univerzitetno oziroma visoko izobra`enih
delavcev. Z izobra`evanjem ob delu si je v
letu 2003 18 delavcev pridobilo vi{jo strokovno izobrazbo, 2 delavca sta uspe{no

magister znanosti
visoka
vi{ja
srednja
kvalificiran
polkvalificiran
nekvalificiran

9
100
109
386
274
32
46

9
106
125
370
254
32
46

skupaj

956

951

Poudarek pri izobra`evanju je bil predvsem
na podro~ju elektrotehnike, tr`enja ter
komunikacijskih ve{~in. Sledili smo novostim na podro~ju zakonskih sprememb. Na
podro~ju tujih jezikov je potekalo izobra`evanje v smeri poslovnega komuniciranja.
Za izobra`evanje smo namenili 20.937 ur, to
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je ve~ kot 22 ur na zaposlenega. Skupno smo
v izobra`evanje vlo`ili 77,8 milijonov tolarjev. V letu 2004 predvidevamo nadaljnje izobra`evanje na podro~ju elektrotehnike,
komunikacijskih ve{~in, ra~unalni{tva ter
obvladovanja sistema kakovosti. Na podro~ju
{tudija ob delu predvidevamo dvig izobrazbene ravni v prihodnjih letih.

Pridobivanje novih sodelavcev z novim,
sve`im znanjem pa spodbujamo s {tipendiranjem predvsem na univerzitetnih in visokih {olah tehni~nih smeri. Trenutno {tipendiramo 52 {tudentov in dijakov.
Nevenka Ivan~i~

Umrli
V mesecu januarju 2004 so nas zapustili upokojenci:
Franc [tupar, Franc Tom{i~ in Drago Vidoni

Izobra`evanje

Razpis za {tudij ob delu v letu 2004
Na razpis za {tudij ob delu se lahko prijavijo
delavci Elektra Ljubljana d.d., ki:
• so razporejeni na delovno mesto, za katerega ne izpolnjujejo zahtevane stopnje
izobrazbe,
• imajo sklenjeno delovno razmerje za nedolo~en ~as,
• {e niso dopolnili 45 let starosti (delavcem,
ki jim do izpolnitve zakonskih pogojev za
upokojitev manjka manj kot deset let, se
{tudij ob delu odobri le po predhodni odobritvi Uprave dru`be).
Izbran {tudij (nivo in smer) mora biti v skladu z zahtevami delovnega mesta (poudarek
je predvsem na elektrotehni~nih smereh za

pridobitev poklicne, srednje, visoko
strokovne in univerzitetne izobrazbe).
Delavcem, ki bodo z dru`bo sklenili pogodbo
o izobra`evanju, bo dru`ba pla~ala stro{ke
{olanja in omogo~ila kori{~enje {tudijskega
dopusta. Stro{ke za {olanje v prvem letniku
bo dru`ba povrnila delavcu po predlo`itvi
dokazila o uspe{no kon~anem letniku. Delavec se s pogodbo zave`e, da po zaklju~ku
{olanja ostane v dru`bi dvakratno dobo trajanja {tudija.
Pro{nje za leto 2004 pri~akujemo do 1. maja
2004 v kadrovski slu`bi - oddelek za izobra`evanje. Delavci bodo o odlo~itvi uprave
pisno obve{~eni.
Alenka Pretnar

29

februar 2004

Zeleni U3inek
Dober tok.

Navadna bu~a - Cucurbita pepo L.
Bu~a je ameri{kega izvora, njen prvotni dom naj bi bila Mehika. Tam so odkrili
ostanke bu~, ki so ~asovno datirale v 7. tiso~letje pr. n. {t. Imela je pomembno vlogo
v mitih in v sami prehrani ameri{kih Indijancev.
Na Bli`njem
vzhodu so
bu~ne pe~ke
uporabljali za
zdravilo proti
najrazli~nej{im
~revesnim
zajedalcem.

ocvrejo, zrele oran`no rumene bu~e so dobra
hrana za tiste, ki jim je vitka linija ljub{a. Iz
pe~k stiskajo olje, ki je primerno predvsem
za solate. Energijska vrednost plodnega mesa
je 117 kJ/100 g, bu~k: do 130 kJ/100 g,
semen: 2314 kJ/100 g, olja: 3873 kJ/100 g.
Na Bli`njem vzhodu so bu~ne pe~ke uporabljali za zdravilo proti najrazli~nej{im ~revesnim zajedalcem. Pe~ke res u~inkujejo tako,
da “preganjajo gliste”, vendar ne mo~no. Na
dan naj bi pojedli za pest pe~k, ki jih zdrobimo v me{alcu z malo mleka in sir~ka;

V na{ih krajih jo gojijo predvsem na [tajerskem in v Prekmurju. Doma~a poimenovanja
so {e: bila, cuka, ko~a, malovina, plotnica,
tikva. Botani~no sodi v dru`ino bu~evk
(lat. Cucurbitaceae).
Uporaba
Ta enoletna ovijalka ima uporabne {e zelene
plodove, imenovane cukini. Mo{ke cvetove

zau`ijemo jih na te{~e, po mo`nosti z grobo
naribanim jabolkom. To ponavljamo 8 do
14 dni. Bu~ne pe{ke uravnavajo tudi mehanizem izpraznjenja mehurja. Predvsem
pove~ajo tonus mehurjevega mi{i~ja in
pomagajo prazniti vsebino. S tem prepre~ujejo zastajanje urina, t. i. rezidualni urin,
ki se ga tako bojimo. Te`ave popustijo, bolnika redkeje `ene na vodo. Mehanizem delovanja {e ni poznan v podrobnosti. Ne ve se,
zaradi katerih snovi v bu~nih pe{kah deluje.
Najbr` gre za podoben pojav kot pri mnogih
rastlinah; vzrok ni posamezna u~inkovina,
temve~ vsota vseh v pravem razmerju.
Jan Kozamernik, dipl. ing. agr. in hort.
Literatura:
Weiss R. F. 1977. Sodobno zdravljenje z
rastlinami. Ljubljana, Dr`avna zalo`ba
Slovenije: str.151 - 155.
Weiss, R. F., Fintelman, V., 2000: Herbal medicine. Thieme, New York, str. 232.
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VABILO
^lane dru{tva upokojencev vabimo na
pohod na 824 m visoko Polhograjsko
goro (Lovrenc nad Polhovim Gradcem),
kamor se bomo podali 23. marca
2004. Zbrali se bomo ob 8.00 uri pri
gra{~ini v Polhovem Gradcu. Potrebna je
primerna pohodni{ka obutev.
Prevoz: primestni avtobus, ki odpelje z ljubljanske avtobusne postaje ob 7.05 uri s {tev. 3 oz. 4. ali lasten prevoz.
Malica iz nahrbtnika. Na povratku se bomo ustavili nekje na toplem
obroku.
Udele`ba na pohodu na lastno odgovornost.
Prijave 15. in 16. marca 2004, vsak dan do 11. ure na tel. {tev. 01 519 80
36, ga. Osredkar Zvonka.
Dru{tvo upokojencev Elektro Ljubljana

[portno dru{tvo

XI. zimske {portne igre
elektrodistributerjev Slovenije
V soboto, 7. februarja 2004, so na smu~i{~ih SRC ROG ^RMO[NJICE potekale `e enajste Zimske {portne igre elektrodistributerjev Slovenije. Letos `e tretji~ pod organizacijskim okriljem Elektra Ljubljana d.d. in [D Elektro Ljubljana. Razveseljiv je
podatek, da se vsako leto {tevilo udele`enih {portnic in {portnikov na igrah ve~a,
vzdu{je pa je `e skoraj povsem “olimpijsko”.
Organizacijski odbor XI. Zimskih {portnih
iger elektrodistributerjev Slovenije je skupaj
s prizadevnimi sodelavkami in sodelavci
Elektra Ljubljana d.d., s precej{njimi napori,
predvsem zaradi muhastega vremena, uspe{no izpeljal celotno prireditev. Sneg je ~ude`no obstal in izpeljani sta bili tekmi v
veleslalomu in smu~arskih tekih. Da tekme
bodo, je bilo popolnoma jasno, zares, ~isto
zadnji dan.

Igre je sve~ano odprl Ludvig Soto{ek, ~lan
uprave Elektra Ljubljana d.d., eden izmed tistih zaslu`nih posameznikov, ki je prispeval k
temu, da so {portne igre elektrodistributerjev Slovenije obstale in se letno organizirajo
v taki obliki in obsegu. [portnicam in {portnikom ter gostom je v nagovoru za`elel veliko uspehov na progah in prijetno dru`enje
na celotni prireditvi.
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E mo{ki od 50 do 59 let:
Zoran Rutar, Elektro Primorska
Martin Tir{ek, Elektro Celje
Jernej Boncelj, Elektro Gorenjska
Ob rednem
“vzdr`evanju” je
proga zdr`ala
vse tekmovalke
in tekmovalce.
Tudi letos je bilo
nekaj
presene~enj v
uvrstitvah.

F mo{ki od 40 do 49 let:
Jo`e Kocjan, Elektro Ljubljana
Ale{ Rozman, Elektro Gorenjska
Edi Sili, Elektro Ljubljana

Dobre volje ni manjkalo
Po predtekmovalcih so se v prvi disciplini,
veleslalomu, po progi najprej spustili tekmovalci v razredu gostje. Zmagal je Bogo Vojska
iz Elektra Gorenjska, drugo mesto si je
prismu~al Matja` Osvald iz Elektra Ljubljana,
tretje mesto pa je pripadlo Toma`u Ore{i~u
iz Elektra Maribor.

G mo{ki od 30 do 39 let:
Danijel Leban, Elektro Primorska
Primo` Sokli~, Elektro Gorenjska
Matja` Filipi~, Elektro Ljubljana

Zaradi prostorske stiske bodo v nadaljevanju
navedena le prva tri mesta, ki so bila dose`ena v vsakem tekmovalnem razredu:
A `enske nad 45 let:
Maca Bo`i~, Elektro Ljubljana
Vilma Marolt, Elektro Ljubljana
Regina Lah, Elektro Maribor
B `enske od 35 do 44 let:
Erika Juvan, Elektro Celje
Damijana Pernu{, Elektro Gorenjska
Nata{a Oblak, Elektro Ljubljana
C `enske do 34 let:
Marjana Hribar, Elektro Ljubljana
Mojca Kremsar, Elektro Gorenjska
Irena Per~i~, Elektro Gorenjska
D mo{ki nad 60 let:
Ludvik Medved, Elektro Primorska
Tone Avsec, Elektro Ljubljana
Toma` Jamnik, Elektro Gorenjska

1. mesto: Elektro Ljubljana
H mo{ki do 29 let:
Marko Javornik, Elektro Gorenjska
Borut Bedenik, Elektro Celje
Jernej Kenda, Elektro Primorska
Ob rednem “vzdr`evanju” je proga zdr`ala
vse tekmovalke in tekmovalce. Tudi letos je
bilo nekaj presene~enj v uvrstitvah.
Progo za drugo tekmovalno disciplino,
smu~arski tek, je bilo prav tako potrebno
nekaj zadnjih dni redno utrjevati, da je bila
pripravljena za preizkus tekmovalk in tekmovalcev. V razredu gostje sta nastopila le
dva tekmovalca Gregor Bo`i~ iz Elektra Ljubljana, ki je tudi zmagal in Andrej [u{ter{i~ iz
Elektra Gorenjska.
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Rezultati za prva tri mesta v posameznih tekmovalnih razredih pa so bili naslednji:
A `enske nad 45 let:
Mojca Ho~evar, Elektro Ljubljana
Tonka Zadnikar, Elektro Ljubljana
Milena Zupan, Elektro Gorenjska

Tek na smu~eh
El. distribucija
1.
2.
3.
4.
5.

B `enske od 35 do 44 let:
Erika Juvan, Elektro Celje
Damijana [ernu{, Elektro Gorenjska
Nata{a Oblak, Elektro Ljubljana

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto

Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

To~ke

Ljubljana
Gorenjska
Maribor
Primorska
Celje

335
267
186
133
90

Skupni se{tevek to~k
El. distribucija

C `enske do 34 let:
Irena Dolar, Elektro Gorenjska
Karmen Borko, Elektro Maribor
Tatjana [krjanec, Elektro Ljubljana

1.
2.
3.
4.
5.

D mo{ki nad 60 let:
Jure Kokalj, Elektro Gorenjska
Ivan O`bolt, Elektro Ljubljana
Ludvig Soto{ek, Elektro Ljubljana

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto

Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

To~ke

Ljubljana
Gorenjska
Primorska
Maribor
Celje

597
541
366
287
240

Naslednje
zimske {portne
igre pa bodo
predvidoma
potekale pod
organizacijskim
okriljem Elektra
Maribor d.d.

Organizacijski odbor XI. Zimskih {portnih
iger elektrodistributerjev Slovenije je v
okviru svojih aktivnosti podal tudi predlog
za izdelavo skupne zastave {portnih iger distributerjev. Predlog je bil s strani vseh distributerjev sprejet. Ob koncu formalnega
dela prireditve je bila tako zastava simboli~no predana Elektru Gorenjska d.d., ki bo
gostitelj poletnih {portnih iger v leto{njem
maju. Naslednje zimske {portne igre pa bodo
predvidoma potekale pod organizacijskim
okriljem Elektra Maribor d.d.

E mo{ki od 50 do 59 let:
Oto Pre{eren, Elektro Gorenjska
Polde Zupan, Elektro Gorenjska
Milan Borko, Elektro Maribor
F mo{ki od 40 do 49 let:
Toni Lek{e, Elektro Ljubljana
Ale{ Rozman, Elektro Gorenjska
Mirko Fri{ek, Elektro Celje
G mo{ki od 30 do 39 let:
Marko Rupnik, Elektro Primorska
Primo` Sokli~, Elektro Gorenjska
Bogdan Jakovac, Elektro Ljubljana
H mo{ki do 29 let:
Bo{tjan Ule, Elektro Ljubljana
Gorazd Berginc, Elektro Ljubljana
Matej Fele, Elektro Ljubljana
Drugi, dru`abni del prireditve, z razglasitvijo rezultatov zimskih {portnih iger in podelitvijo odli~ij, je potekal na Oto~cu, v popoldanskem in ve~ernem ~asu. Pred gradom
Oto~ec sta “grof in grofica” ob cvi~ku in
belokranjski poga~i razkrila izjemno pestro
zgodovino gradu in okoli{kih krajev. V Restavraciji Tango pa je sledila razglasitev rezultatov:
SKUPNI REZULTATI

Izdelana je bila skupna zastava, ki je bila
predana Elektru Gorenjska

Veleslalom
El. distribucija
1.
2.
3.
4.
5.

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto

Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

Gorenjska
Ljubljana
Primorska
Celje
Maribor

To~ke
274
262
233
150
101

Generalni sponzorji, ki so omogo~ili izvedbo
iger s finan~no in moralno podporo, ki se jim
`elimo tudi ob tej prilo`nosti zahvaliti, so
bili: ELTIMA, Elektronabava d.o.o., SIEMENS,
in C&G d.o.o., Ljubljana.
Violeta Irgl
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V mesecu FEBRUARJU 2004
praznujejo na{i upokojenci
svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Franc PLANKO

roj. 10. 2. 1944

Dol pri Hrastniku

roj. 4. 2. 1934
roj. 4. 2. 1934
roj. 8. 2. 1934

Grosuplje
Zidani most
Ljubljana

~lan DUEL

roj. 28. 2. 1924

Ljubljana

~lanica DUEL

70. ROJSTNI DAN
Antonija LAVRI^
Rafael TROJER
Peter KO[IR

80. ROJSTNI DAN
Fanika FAJS

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in `elimo {e vrsto zdravih in sre~nih let.
Jo`ica Kra{ovec

Zdravje

Zrak
Tisto, kar nam je najbolj potrebno; tisto, brez ~esar ne moremo; tisto, brez ~esar ne
zdr`imo niti nekaj minut; tisto, ~esar ne vidimo, ne vonjamo, ne sli{imo. Zaustavimo
za trenutek dihanje, prisilimo se k temu in takoj bomo spoznali, kaj nam je potrebno.
Mogo~e smo trenutno `ejni, morda la~ni,
mogo~e razmi{ljamo o tem, da potrebujemo
ve~ denarja, vendar: kaj nam je v trenutku,
ko zaustavimo dihanje, najbolj potrebno? Ni
vzvi{enih misli o tem, da bi nas “nedihanje”
pripeljalo v neko vi{je stanje zavesti, v trans.
O~i postajajo ve~je, misli so fokusirane v eno
samo misel - zrak! In potem ga kon~no vdihujemo, bolj ali manj ~istega ali onesna`enega, dihamo in smo ob tem brezmejno sre~ni.
Zakaj je tako?
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imenuje kisik oziroma oksigen, imenujemo
to razgradnjo oksidacija ali enostavneje,
izgorevanje. Najbolj ob~utljiv organ pri
pomanjkanju kisika so na{i mo`gani. @e po
osmih sekundah izostanka kisika v mo`ganih
nastopi nezavest, po osmih minutah se pri~ne odmiranje najbolj kompleksnih mo`ganskih celic v mo`ganski skorji. Druge mo`ganske in telesne celice so zaradi manj{e kompleksnosti manj ob~utljive za pomanjkanje
kisika.

mnogi med nami ne moremo vplivati, lahko
pa na pogoje v na{ih mikrosredinah. Na{e
zdravje je precej odvisno od kemi~nih snovi,
ki so sestavni del onesna`enja. To {e posebej
velja za ljudi, katerih dihalne poti so zaradi
razli~nih razlogov bolj ob~utljive. To je
pomembno v notranjih, to je zaprtih prostorih, kjer ni naravne cirkulacije zraka.
Menjava zraka (odpiranje oken, vgradnja
ventilacijskih in klimatskih naprav) je torej
odvisna od na{e intervencije.
^e predpostavimo, da 1/3 svojega `ivljenja
prespimo v zaprtem prostoru, drugo tretjino
prebijemo na delovnem mestu, ki je v ve~ini
primerov ravno tako v zaprtem prostoru, in
da od tretje tretjine, ki ji pravimo prosti ~as,
vsaj polovico (torej 1/6) zopet prebijemo v
zaprtem prostoru, potem je trditev, da
povpre~en, mesten ~lovek prebije od 80 do
90 % svojega `ivljenja v zaprtih prostorih, {e
kako to~na.
Viri onesna`evanja v zaprtih prostorih:

Nekaj dejstev o kisiku
• 90 % energije prihaja s kisikom, samo 10 %
s hrano in vodo
• Kisik ja~a srce, zmanj{uje mo`nost kapi
(sr~ne in mo`ganske)
• Kisik pospe{uje ozdravljenje in upo~asnjuje proces staranja
• Daje ob~utek spokojnosti in stabilizira
`iv~ni sistem
• Pospe{uje okrepitev telesa po napornih
vajah oziroma delu
• Zmanj{uje ob~utek kroni~ne napetosti
Na{i mo`gani, ki predstavljajo samo 2 %
telesne mase, porabijo ve~ kot 20 % kisika, ki
ga vdihujemo.
Kvaliteta zraka, ki ga dihamo, je zelo razli~na. Razlikuje se tako zaradi parcialne koncentracije kisika (glavni dejavnik, ki vpliva na
to, je nadmorska vi{ina), kot tudi zaradi prisotnosti razli~nih onesna`enj. Prav tako kot
ribe, ki lahko `ivijo v akvariju, pa ~eprav to
ni njihovo naravno okolje, tudi ljudje lahko
`ivimo v raznih mikroatmosferah. Lahko,
vendar ali je to za nas vedno tudi dobro?
Ko v dana{njem ~asu govorimo o onesna`enosti zraka, najpogosteje mislimo na smog,
kisel de`, CFC (kloroflorogljike) in druge
oblike zunanjega onesna`enja. Povsem jasno
je, da na splo{no onesna`evanje zraka, {e
posebej v industrijsko razvitih podro~jih,

• Cigaretni dim
• Naprave za kuhanje in gretje - spro{~ajo
dolo~ene koli~ine ogljikovega monoksida
• Hlapi iz gradbenih materialov in opreme
oziroma pohi{tva (formaldehid, azbest,
svinec - najbolj zaznavni so v novih zgradbah, seveda pa ni izklju~eno, da so prisotni tudi v ne povsem novih prostorih)
• Hi{ni prah z organskimi elementi (delci
~love{kega epitela, razne glivice in glivi~ne spore, bakterije in virusi)
• Radioaktivni izotop `lahtnega plina
Radona, ki se zaradi svoje te`e nahaja
prete`no v kletnih prostorih

^e
predpostavimo,
da 1/3 svojega
`ivljenja
prespimo
v zaprtem
prostoru, drugo
tretjino
prebijemo na
delovnem
mestu, ki je
v ve~ini
primerov ravno
tako v zaprtem
prostoru, in da
od tretje tretjine,
ki ji pravimo
prosti ~as, vsaj
polovico (torej
1/6) zopet
prebijemo
v zaprtem
prostoru, potem
je trditev, da
povpre~en,
mesten ~lovek
prebije od 80 do
90 % svojega
`ivljenja v
zaprtih
prostorih, {e
kako to~na.

Najpogostej{i simptomi, ki opozarjajo na
onesna`enost prostora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razdra`ene o~i
Zaprt nos
Kihanje
Hripavo grlo
Ka{elj
Osip
Vro~ica
Slabost
Glavobol
Vrtoglavica
Zmedenost
Utrujenost

Zgornji simptomi so lahko `e pokazatelji
resnih in te`jih bolezni. Zakaj bi jih izzivali?
Ali lahko karkoli ukrenemo v smislu izbolj{anja kvalitete zraka v danih mikropogojih?
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Lastnosti ~istega, za dihanje primernega
zraka

Vsem nam je `e
znano, da se
najbolj{i zrak na
prostem nahaja
poleg ve~jih
voda (morja,
jezera) in
teko~ih rek. To je
okolje, v katerem
se ~lovek
najbolje po~uti.
Um se zbistri,
obnavljajo se
telesne mo~i.
Znanstveniki se
`e dolgo trudijo
dognati, kaj je v
zraku tisto, ki
deluje tako
blagodejno.

Redno prezra~evanje ima svoje dobre, pa
tudi slabe strani. Slabe so te, da se morebitne
zunanje {kodljive snovi spustijo v prostor.
Dobre pa so ve~je in vrednej{e - pride do
cirkuliranja zraka. Podobno kot pri vodi najbolj umazana voda, ki te~e, je bolj ~ista od
stoje~e - je tudi pri zraku. Enostavno mora
cirkulirati. [e posebej dragoceno je, ~e se ta
cirkulacija izvaja preko filtra.
Relativna vla`nost zraka naj se giblje med 40
do najve~ 50 %, pri temperaturah med 20 in
22°C. Temperatura zraka se regulira v odvisnosti od aktivnosti. Za sede~e aktivnosti je
lahko rahlo vi{ja (tudi do 24°C) in {e zmeraj
ugodna, medtem ko je za stoje~e aktivnosti
bolj primerna ni`ja temperatura.
Vsem nam je `e znano, da se najbolj{i zrak
na prostem nahaja poleg ve~jih voda (morja,
jezera) in teko~ih rek. To je okolje, v katerem
se ~lovek najbolje po~uti. Um se zbistri,
obnavljajo se telesne mo~i. Znanstveniki se
`e dolgo trudijo dognati, kaj je v zraku tisto,
ki deluje tako blagodejno. Vpliv ve~jih vodnih povr{in, ki se stalno me{ajo z zrakom, je
odstranjevanje smeti iz zraka. Od kod smeti
v zraku? Znan je fenomen stati~ne elektricitete, ki nastaja, ko na primer hodimo po
preprogi ali ko se dotikamo kovinskih predmetov in do`ivimo rahel elektri~ni udar. Prav
gotovo pa niso vsem znani stati~ni naboji, ki
se ustvarjajo s kro`enjem zraka in njegovim
dotikom z razli~nimi povr{inami, kot so

zidovi, strop in tla. Te povr{ine
so dobesedno prekrite z milijoni
elektri~nih
nabojev.
Materiali, ki jih uporabljamo za gradnjo zidov, stropov in tal so tak{ne
izdelave, da ustvarjajo pozitivne elektri~ne naboje. In kaj ima to opraviti s
pre~i{~evanjem zraka? Ker se istoimenski
naboji medsebojno odbijajo, pomeni, da
postanejo pelod, dim, prah, glivi~ne spore,
bakterije in druge ve~je organske molekule,
ki prihajajo v kontakt z omenjenimi
povr{inami, prav tako pozitivno nabiti.
Rezultat tega je, da se ti delci potem tako
medsebojno odbijajo, da so razpr{eni v
zraku, ki ga vdihavamo. Re{itev tega problema je v nevtraliziranju stati~nih nabojev na
ta na~in, da vsi ti delci popadajo na tla.
Negativni ionizatorji (ionski generatorji)
delajo ravno to. V prostor producirajo velike
koli~ine negativno nabitih delcev, ki potem
“lovijo” pozitivno nabite delce in potem,
lahko re~emo, nevtralni popadajo na tla.
Poznan je ob~utek sve`ine v zraku po padanju de`ja. Ravno to se dogaja tudi v tem
primeru, torej sprememba naboja. Vsi delci,
ki so pred de`jem prosto poplesavali po
zraku, so po de`ju popadali po tleh in zrak je
naenkrat - vidno in ob~utno - ~istej{i.
Ko je ~isti zrak v stabilnem stanju, zna{a
razmerje med pozitivnimi in negativnimi ioni
1:1,2. Dr. Krueger z univerze Berkley, dr.
Sulman s Hebrejske univerze v Jeruzalemu in
dr. Moon z univerze Minguin so objavili
rezultate svojih raziskav: ~e koncentracija
negativnih ionov naraste nad 1000 delcev na
cm3, naraste aktivnost valov alfa v na{ih
mo`ganih in tako smo v stanju eliminirati
glavne vzroke za astmo, respiratorne bolezni
in vnetja. (Blizu gozdov, termalnih voda,
slapov in oceanov je koncentracija negativnih ionov od 800 do 2000 delcev na cm3).
Kaj se zgodi v organizmu? Negativni ioni
stimulirajo izlo~anje serotonina (tako imenovani hormon sre~e) in histamina (fiziolo{ko
zelo u~inkovita organska spojina, ki {iri
krvne kapilare).
Koncentracija negativnih ionov v zraku
igra torej velikansko vlogo v zdravstveni
preventivi in vpliva na uspe{nost terapije pri boleznih. V tem se skriva tiso~letna skrivnost uspe{nosti naravnih
zdravili{~.
Toni [timec
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Tokrat objavljamo nekaj za vse ljubitelje poezije.

NEKOGA MORA[ IMETI RAD,
pa ~eprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu mora{ nasloniti roko na ramo,
da se, la~na, nasiti bli`ine,
nekomu mora{, mora{,
to je kot kruh, kot po`irek vode,
mora{ dati svoje bele oblake,
svoje drzne ptice sanj,
svoje pla{ne ptice nemo~i
-nekje vendar mora biti zanje
gnezdo miru in ne`nostinekoga mora{ imeti rad,
pa ~eprav trave, reko, drevo ali kamenker drevesa in trave vedo za samoto
-kajti koraki vselej odidejo dalje,
pa ~eprav se za hip ustavijoker reka ve za `alost
-~e se le nagne nad svojo globinoker kamen pozna bole~ino
-koliko te`kih nog
je `e {lo ~ez njegovo nemo srcenekoga mora{ imeti rad,
nekoga mora{ imeti rad,
z nekom mora{ v korak,
v isto sledo trave, reka, kamen, drevo,
mol~e~i spremljevalci samotne`ev in ~udakov,
dobra, velika bitja,
ki spregovore samo,
kadar umolknejo ljudje.

Ivan Minatti, Pod zaprtimi vekami, Izbrane pesmi, Mladinska knjiga, 1999

PESEM

Pestujem bole~ino.
Pestujem jo:
Pesem - otroka,
ki ne bo nikoli
dorasel.
Od dale~ zvonovi
-kot tanek jok~ez barje,
v oblakih,
med ulicami.
Skoz mre`o novembrskih vej
zadnja svetloba.
Ostra, zelena.
Od onkraj.
Ivan Minatti, Pod zaprtimi vekami, Izbrane pesmi, Mladinska knjiga, 1999
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[portno
dru{tvo

Tesla
Nikola

Sredstvo Italijanska
Gr{ki bog
Tempelj,
za
vzhajanje tiskovna
vetrov
hram
agencija
testa

Za~etnici
sestavljalca
kri`anke

Okrogla
cvetli~na
greda

Izumrlo
ljudstvo
v Mehiki

Predlog

Pra~lovek
starej{e
ledene
dobe
Vzgojnoizobra`evalna
organizacija
Vrv za
metanje
Ilovica,
ila

Konec
polotoka

Zvrst
moderne
glasbe

Novo
mesto

Glavni
{tevnik

Skandinavska
letalska
dru`ba

Afri{ki
veletok

Kemijski
simbol za
Lantan

Nem{ki
spolnik
Vrsta
hro{~a
Muslim.
sv. mesto
Vrsta
povrtnine

Je~a
zapor
Drugo
ime za
hobotnico

Vrsta
mrzlice

3. in 5.
vokal

Povr{inska
mera

Razli~na
soglasnika

Lu~aj

Eden
izmed
letnih
~asov

Vse v redu
Nered,
zmeda

Muslimanski
verski
vodja

Umrli
francoski
komik
(Jacques)

Pikrinska
kislina
Redkej{e
`. ime
Pesni{ki
stik
Rutenij

Vrsta
menice
Izmeta~
nabojev
pri pu{ki

Konec
{ahovske
igre
Gr{ka
~rka

Oznaka
ruskih
bojnih
letal

Model
nekdanjega
Citroen.
avtomobila

Med prispelimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca Jo`eta Bo`i~a, 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 15. marca 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. Tisk: Tiskarna Oman.
Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
^arodej je prepozno prispel v hotel, pa je smel spati samo v dvoposteljni sobi, kjer je bilo eno le`i{~e
`e zasedeno. Tip, ki je v sobi `e bil, pravi: “Ja, lahko spite tukaj, a naj vas ne moti, imam grdo navado, da zelo glasno smr~im. Zato tudi spim v hotelu in ne doma. Ampak prosim, nikar me ne budite, ~e
bom smr~al, lahko me zadene kap!”
“Ni~ hudega” odgovori ~arodej, “veste, jaz pa sem iluzionist in se pono~i navadno dvignem za kak{en meter
nad posteljo in potem v tej vi{ini lebdim. Ampak prosim, nikar me ne budite, lahko me zadene kap...”
Zjutraj pravi ~arodej: “Sem kar dobro spal in vas nisem ni~ sli{al smr~ati?!”
“Saj niste mogli!” odvrne togotno sostanovalec, “vso no~ sem ~akal, da bi videl va{e lebdenje!”
^arodej prepri~uje tipa: “S svojimi mentalnimi sposobnostmi lahko pripravim kogarkoli, da napravi to, kar
jaz vnaprej predvidim!
Poglej na primer tisto pe{ko. Pri rde~i lu~i bo {la ~ez kri`i{~e in povozil jo bo avto!”
@enska se res ustavi pred kri`i{~em, po~aka, da imajo pe{ci rde~o lu~, takrat pa stopi na cesti{~e in...
povozi jo avto.
Sogovornik komentira: “Ja, morda si vedel, da ima barvno slepoto... Naredi nekaj takega, kar ti bom jaz
predlagal!”
“In kaj bi ti predlagal?”
“V tejle stolpnici naj se v ~etrtem nadstropju odpre okno in mo{ki naj vr`e skozenj televizor na cesto!”
^arodej se koncentrira, pa ni~...
^arodej se bolj koncentrira, pa ni~...
^arodej se {e bolj koncentrira, pa {e vedno ni~...
Sogovornik ga `e pri~ne zbadati, ~e{, “pojma nima{!”
Nakar se vendarle odpre okno v ~etrtem nadstropju, skozenj pogleda sku{trana mo{ka glava z izbuljenimi
o~mi in v blaznosti zakri~i: “Dajte mi `e enkrat mir, ~e nimam televizorja!”
Mislim, da niti ni tako te`ko leteti.
Treba je le sko~iti in zgre{iti zemljo.
Janez pokli~e blagajno magi~nega gledali{~a:
“Kdaj pa se danes pri~ne prva predstava?”
Blagajni~arka: “Kdaj pa lahko pridete?”
^arodej na poti iz trgovine domov, pod eno pazduho {katla s tremi zajci, pod drugo kletka z dvema
papigama, v levici cekar z raco, v desnici kletka z golobi. Sre~a ga dober znanec:
“Kaj pa bo{ z vsem tem?”
“Za~el bom nastopati s to~ko z `ivalmi!”
“Ja, ampak... kolikor te poznam, `ivi{ v bloku. Kje pa bo{ imel spravljene vse te `ivali?”
“Ja, pri meni v stanovanju vendar!”
“Ajaaa??? Pa si pomislil na vso tisto umazanijo, svinjarijo in nesnago?”
“Sem, pa kaj? Saj, `ivali se vendar privadijo...”
Gospa, zakaj je umrl va{ prvi mo`?
- Zaradi zastrupitve z gobami, gospod sodnik.
- Pa drugi?
- Prav tako zaradi zastrupitve z gobami.
- Pa tretji, gospa?
- Bila je nesre~a, padel je po stopnicah. Ni maral gob.
Moj mo` in jaz sva se dogovorila, da se bova lo~ila brez {kandala in prepirov.”
“^udovito! Danes je tako malo zakoncev, ki se tako lepo razumejo.”

Misel
Najhuj{e zlo, za katerim trpi svet, ni mo~ zla, ampak {ibkost dobrega.
Romain Rolland
39

