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Tako si je
mogo~e v tem
trenutku {e
te`ko
predstavljati
Elektro Ljubljana
kot prejemnika
priznanja
poslovne odli~nosti, vendar
kolektiv Elektra
Ljubljana
zavestno stopa
tudi proti temu
cilju.

Na poti k sodobnemu,
{e u~inkovitej{emu in celovitemu
poslovanju
Elektro Ljubljana d.d. kot eden od pomembnih akterjev slovenskega elektroenergetskega sistema z izredno pomembno dru`beno vlogo na razli~nih podro~jih svojega poslovanja postopoma ampak opazno stopa po poti sodobnega, u~inkovitega in
celovitega poslovanja.
Ne glede na vso vpetost v razli~na dogajanja in
pogojevanja je prav te`nja k sodobnemu,
u~inkovitemu in celovitemu poslovanju podjetja stalnica, ki tudi v Elektru Ljubljana `e
ka`e `elene rezultate. O nekaterih pomembnih
projektih smo pisali v prej{njih {tevilkah, {e
posebno veliko potrditev in hkrati spodbudo
za delo vnaprej pa pomenijo tudi rezultati
raziskav in analiz, ki merijo in primerjajo na{e
dose`ke z dose`ki drugih primerljivih podjetij.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Pa naj bodo kot primeri tokrat navedeni
uvrstitev letnega poro~ila po vsebini in obliki v
dru`bi ostalih letnih poro~il, lani izvedeni
raziskavi zadovoljstva upravi~enih in tarifnih
odjemalcev ali pa Analiza medijskih objav v
letu 2003, ki je predstavljena v tokratni {tevilki internega glasila in v kateri avtorji poudarjajo, da so rezultati odli~ni glede na zahtevno
okolje in panogo, v katerem deluje Elektro
Ljubljana d.d.
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Tako si je mogo~e v tem
trenutku {e te`ko predstavljati Elektro Ljubljana kot prejemnika
priznanja poslovne odli~nosti, vendar kolektiv
Elektra Ljubljana zavestno stopa tudi proti temu
cilju.
Naj izkoristim to prilo`nost in izpostavim {e
eno podro~je, na katerem bomo v Elektru
Ljubljana morali {e v
tem letu narediti prvi
konkretni korak. Osnovna in najpomembnej{a
javnost vsakega podjetja

so njegovi zaposleni. Zaposleni, ki so zadovoljni, informirani, motivirani oziroma to niso,
so tista temeljna lo~nica, ki razmejuje podjetje
od podjetja.
Mislim, da bi morala biti ena od na{ih skupnih
nalog {e v tem letu izvedba raziskave zadovoljstva zaposlenih oziroma pridobitev informacij o organizacijski klimi v podjetju. Pridobljeni podatki raziskave bodo pomenili
predvsem za~etno to~ko, s katere bodo
mogo~e potrebne izbolj{ave, spremembe,
novosti. Pomemben pa je seveda jasen motiv
za pridobitev teh podatkov in seveda jasna
zavest, kaj bomo z njimi naredili. Rezultati
raziskave bodo vsaj do neke mere omogo~ili
tudi primerljivost z ostalimi podjetji in
primerljivost skozi leta. Tudi tu mora biti
temeljni motiv: Elektro Ljubljana kot sodobno
in u~inkovito podjetje.
[e nekaj besed o tokratni vsebini. Naj na tem
mestu izpostavim samo {e nekatere teme, ki so
na{le mesto v tokratni vsebini. Namesto uvodnika predstavljamo Strate{ki razvojni na~rt
reguliranih dejavnosti do leta 2012.
Predstavljeno je priznanje RS za poslovno
odli~nost, rezultati Analize medijskih objav v
letu 2003 in tudi izhodi{~a za obravnavo elektromagnetnih sevanj okoli distribucijske
razdelilne transformatorske postaje. V rubriki
Spoznajmo se, pa se predstavlja Miran
Kermavner, pomo~nik delovodje skupine za
vzdr`evanje omre`ja v nadzorni{tvu Logatec.
@elim vam prijetno branje in vas vabim k sodelovanju.
Dober tok...24 ur!
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec aprila, po{ljite
do vklju~no 15. aprila 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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Strate{ki razvojni na~rt reguliranih
dejavnosti do leta 2012
V zvezi z opravljanjem osnovne dejavnosti Elektra Ljubljana, to je z zanesljivim
zagotavljanjem elektri~ne energije z ustrezno kakovostjo na prevzemnih mestih
odjemalcev na elektrodistribucijskem omre`ju, ki ga upravljamo, so bile in so v teku
naslednje aktivnosti:
- Na~rt temeljev poslovne politike dru`be za leto 2003,
- Na~rt razvoja omre`ja za desetletno obdobje na podro~ju javnega podjetja Elektro
Ljubljana,
- [tudija racionalizacije poslovanja JP Elektro Ljubljana d.d. 2003 -2008.
1. Na~rt temeljev
dru`be

poslovne

politike

c) oblikovanja organizacije dru`be, ki zagotavlja optimalno izvajanje nalog.

V Na~rtu temeljev poslovne politike dru`be
za leto 2003 je bil naveden terminski plan
aktivnosti, ki upo{teva naslednje smernice
strate{kega razvoja dru`be:

Navedeni procesi so dolgoro~ni, zato jih je
mogo~e na~rtovati zanesljivo in racionalno le
v dalj{em ~asovnem razdobju.

• da se Elektro Ljubljana prepozna kot vodilno distribucijsko podjetje v dr`avi in regiji z razvitimi povezovanji na podro~ju distribucije elektri~ne energije in komplementarnih dejavnosti,
• da v reguliranih dejavnostih do leta 2005
dosega donos kapitala 5 %, do konca srednjero~nega obdobja pa se donos pove~a {e
za dodatnih 5 %,
• da bo v tr`nih dejavnostih dosegala donos
kapitala v vi{ini 10 % letno.
Izvedba strate{kega na~rta temelji na kreativnih, visoko usposobljenih kadrih, ki jih
podjetje usposablja za dosego visokih ciljev.

V skladu z Energetskim zakonom smo izdelali Na~rt razvoja omre`ja za desetletno
obdobje na podro~ju javnega podjetja
Elektro Ljubljana, ki predstavlja strate{ko
osnovo za na~rtovanje regulirane dejavnosti
v smislu:
a) dograjevanja in obnove distribucijskega
elektroenergetskega sistema zaradi:
- rasti porabe elektri~ne energije in obremenitev,
- zagotavljanja kakovosti elektri~ne energije na odjemnih mestih odjemalcem v
skladu s standardi,
- zamenjave elementov sistema zaradi
poteka `ivljenjske dobe,
b) zagotavljanja kadrovskih resursov za
izvajanje nalog,

• tr`nih dejavnosti (in`eniring in dobava
elektri~ne energije),
• dejavnosti, ki so potrebne za podporo reguliranih in tr`nih dejavnosti: ra~unovodsko finan~ni sektor, splo{ni sektor, informatika, nabava materiala itd.
Izhodi{~a za izdelavo Na~rta razvoja so bila
naslednja:
a) podatki o obstoje~em obsegu in stanju sistema: omre`je, transformacija, elektroenergetske naprave,

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

2. Na~rt razvoja omre`ja za desetletno
obdobje

Na~rt razvoja omre`ja za desetletno obdobje
predstavlja dobro osnovo tudi za na~rtovanje:

V skladu z
Energetskim
zakonom smo
izdelali Na~rt
razvoja omre`ja
za desetletno
obdobje na
podro~ju
javnega podjetja
Elektro
Ljubljana, ki
predstavlja
strate{ko
osnovo za
na~rtovanje
regulirane
dejavnosti.
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S kriteriji
na~rtovanja je
v veliki meri
opredeljena
kakovost
elektri~ne
energije na
odjemnih mestih
odjemalcev
z upo{tevanjem
sodobnega
stanja tehnike in
v okviru
potrebnih
finan~nih
sredstev, ki so
v skladu
z razvitostjo
gospodarstva in
dru`be.

b) podatki o odjemu elektri~ne energije pri
odjemalcih na zaklju~enih energetskih
obmo~jih v preteklem 20 letnem obdobju,
podatki o na~rtovanih zazidalnih obmo~jih, podatki o izdanih soglasjih za priklju~itev novih odjemalcev, statisti~ni podatki
o porasti porabe elektri~ne energije v posameznih gospodarskih panogah,
c) metode na~rtovanja porasta porabe elektri~ne energije in obremenitev,
d) metode na~rtovanja razvoja elektroenergetskih omre`ij,
e) kriteriji na~rtovanja, to so mejne vrednosti v pogledu dopustnih obremenitev elementov elektroenergetskega sistema, dopustnih padcev napetosti v normalnem in
izrednem obratovanju, kriteriji zanesljivosti napajanja odjemalcev.
S kriteriji na~rtovanja je v veliki meri opredeljena kakovost elektri~ne energije na
odjemnih mestih odjemalcev z upo{tevanjem
sodobnega stanja tehnike in v okviru potrebnih finan~nih sredstev, ki so v skladu z razvitostjo gospodarstva in dru`be.
Na~rt razvoja omre`ja za desetletno obdobje
temelji na rezultatih {tudijskih nalog, izdelanih na Elektrin{titutu Milan Vidmar v
okviru projekta REDOS po ve~letni pogodbi z
vsemi elektrodistribucijskimi podjetji v
Sloveniji. V okviru navedenega projekta so za
raziskavo napajanja obmo~ij posameznih
podjetij uporabljene enake metode in kriteriji na~rtovanja, s tem je zagotovljen
enakomerni razvoj omre`ij.
3. Napoved porabe in obremenitev
Na osnovi {tudijske raziskave po konkretnih
napajalnih obmo~jih Elektra Ljubljana so bili
v obdobju od 2000 do 2025 ugotovljeni
naslednji trendi rasti porabe:
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Tabela A:
Trendi rasti porabe elektri~ne energije na
obmo~ju Elektra Ljubljana 2000 - 2025
DE

NN
odjem

Ko~evje
Ljubljana mesto
Ljubljana okolica
Novo mesto
Trbovlje

2,6
2,7
3,7
3,0
2,5

Skupaj

2,9 %

Veliki
Skupno
odjemalci

%
%
%
%
%

0,8
1,8
1,3
3,2
0,2

%
%
%
%
%

1,8 %

2,3
2,4
2,9
3,1
1,2

%
%
%
%
%

2,6 %

Rast rabe elektri~ne energije je odvisna od
rasti bruto doma~ega proizvoda. V predlogu
resolucije o nacionalnem energetskem programu (NEP) so predvideni naslednji trendi
rasti BDP in porabe elektri~ne energije:
Bruto doma~i proizvod:
2003-2007
2008-2010
3,2 do 4,3 %
3,2 %

2011-2020
2,1 %

Projekcija porabe elektri~ne energije (NEP) - (%/a)
2010/00

2015/00

Gospodinjstva
Druga {iroka potro{nja
@elezni{ki promet
Predelovalna industrija
in rudarstvo

1,7 %
3,1 %
3,8 %

1,5 %
2,6 %
3,5 %

1,4 %

1,0 %

Skupaj

1,9 %

1,5 %

Podatek o skupnem porastu porabe elektri~ne energije se med NEP in Prognozo porabe
Elektra Ljubljana razlikuje za ve~ kot 1 odstotno to~ko. Razliko je verjetno mogo~e
iskati v razli~nem trendu razvoja po obmo~jih v RS in v na~rtovanem umirjenem porastu
porabe elektri~ne energije zaradi v NEP predvidenih usmeritev: URE, OVE, soproizvodnja,
plinifikacija itd.
Glede na to, da ne moremo zanesljivo pri~akovati v NEP na~rtovanih u~inkov URE, OVE
in soproizvodnje toplote in elektri~ne energije, lahko {tejemo prognozo porabe elektri~ne
energije Elektra Ljubljana kot zgornji scenarij, projekcijo porabe iz NEP pa kot spodnji
scenarij porasta porabe elektri~ne energije.
Pri~akovati je, da bo dejanski porast porabe
elektri~ne energije nekje med obema nivojema. Glede na to, da so investicijski postopki
od ume{~anja objektov v prostor do vklju~itve v obratovanje zelo dolgi, nam upo{tevanje vi{jega porasta obremenitev zagotavlja
ve~jo zanesljivost v zagotavljanju elektri~ne
energije odjemalcev s kakovostjo v okviru
sprejetih standardov.
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Tabela B:
Prognoza porabe elektri~ne energije in obremenitev za celotno podjetje Elektro Ljubljana
Leto

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Poraba NN/GWh
Poraba SN/GWh
Skupaj/GWh
Koni~na mo~ NN/MW
Koni~na mo~ SN/MW
Koni~na mo~/MW

1703
1318
3021
284
248
526

2134
1570
3744
363
278
633

2556
1712
4268
440
297
726

2895
1794
4689
496
310
794

3255
1878
5133
567
324
878

3648
1997
5645
638
338
962

4. Na~rt razvoja elektrodistribucijskega
omre`ja Elektra Ljubljana
Razvojni na~rt je nastal na osnovi:
• ugotovljenih porastov porabe elektri~ne
energije in obremenitev,
• na osnovi stanja kakovosti elektri~ne energije, ugotovljene s statisti~nimi pokazatelji in z merjenjem,
• na osnovi dejanske `ivljenjske dobe v
primerjavi s predvideno (normirano) in
dejanskega stanja naprav in vodov,
• na osnovi zasledovanja kriterijev zanesljivosti.
V okviru plana investicij v zadnjem desetletju je bil uspe{no izvr{en projekt sanacije
slabih napetostnih razmer v nizkonapetostnem omre`ju z interpolacijo okrog 100 TP
SN/NN na leto v to omre`je.
V na~rtu razvoja za desetletno obdobje je
poseben poudarek dan dvigu kakovosti elektri~ne energije v pogledu zanesljivosti dobave z na~rtovanjem naslednjih aktivnosti:
• zagotavljanje dvostranskega napajanja
RTP 110/SN z zaklju~evanjem zank napajalnega omre`ja 110 kV,

• zmanj{anje obsega SN omre`ja na odklopno mesto z interpolacijo RTP 110/SN v SN
omre`je,
• izgradnjo in rekonstrukcijo SN vodov v
izvedbi, ki omogo~a zanesljivej{e obratovanje v prete`no gozdnatih obmo~jih (kabli,
polizolirani vodniki, kablasti vodniki),
• dograjevanje SN omre`ja v zaklju~ene
zanke ter dograjevanje SN omre`ja tako,
da je mogo~e lo~evati odjem v bli`ini
napajalnih to~k (RTP 110/SN) od oddaljenih obmo~ij, v katerih praviloma nastaja
ve~ vzrokov za motenje obratovanja,
• vodenje in avtomatizacija SN omre`ja z
vgradnjo lo~ilnih mest z relejno za{~ito in
vodenjem,
• tehnolo{ka posodobitev vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema
(DCV, sistemi vodenja v RTP in RP),
• izgradnja digitalnega telekomunikacijskega sistema za podporo tehnolo{kim
sistemom DEES, poslovnemu sistemu
delni{ke dru`be ter za tr`enje,
• uvajanje sistemov obratovanja SN omre`ij,
ki zagotavljajo vi{jo stopnjo kontinuitete
dobave elektri~ne energije odjemalcem,
• nadaljevanje uvajanja direktne transformacije 110/20 kV na celotnem obmo~ju
delni{ke dru`be,
• zmanj{evanje izgub elektri~ne energije pri
~emer so soudele`eni `e navedeni ukrepi,
k temu pa prispeva tudi zamenjava transformatorjev z novej{imi, ki imajo manj{e
izgube ter s kabelsko izvedbo NN in SN
omre`ij.
Razvojne na~rte prenosnega in distribucijskih javnih podjetij je vlada RS obravnavala
22. januarja 2004, k tem na~rtom pa je dal
soglasje tudi minister, pristojen za energetiko, dne 26. januarja 2004.
Predvidena vlaganja v distribucijske objekte
v obdobju 2003 do 2012 so prikazana v
prilo`eni tabeli. Letos bomo izdelali nov
na~rt razvoja omre`ja za obdobje od leta
2005 do leta 2014.

V okviru plana
investicij v
zadnjem desetletju je bil
uspe{no izvr{en
projekt sanacije
slabih
napetostnih
razmer v
nizkonapetostnem omre`ju
z interpolacijo
okrog 100 TP
SN/NN na leto
v to omre`je.
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Tabela C: Predvidena vlaganja v obdobju 2003 - 2012 (v milijonih SIT)

Z realizacijo
aktivnosti
akcijskega
programa
pri~akujemo
dvig
u~inkovitosti
poslovanja na
ciljno vrednost
Agencije za
energijo 3,3 %
letno v prvem
regulativnem
obdobju
2003-2005.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5.915*

6.213

6.921

6.192

6.475

6.058

5.465

4.811

5.314

5.497

5. Ocena investicijskih zmogljivosti
Tabela D: Plan virov finan~nih sredstev za investicije v obdobju 2003 - 2012 (v milijonih SIT)
Na~rtov. investicije
Razpolo`. sredstva
Dolgoro~ni krediti

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

5.915*
5.565
350

6.213
4.813
1.400

6.921
4.491
2.430

6.192
4.492
1.700

6.475
4.635
1.840

6.058
4.458
1.600

5.465 4.811 5.314
4.465 4.811 5.314
1.000
–
–

5.497
5.497
–

6. Vzdr`evanje in delovanje DEES Elektro
Ljubljana d.d.
V okviru na{e delni{ke dru`be poteka vodenje obratovanja in vzdr`evanja DEES v obsegu:
Omre`je 110 kV
280 km
Omre`je 35, 20 in 10 kV
5.000 km
Omre`je NN
10.000 km
Cestna razsvetljava
1.935 km
Razdelilne transformatorske
postaje 110/SN in 35/SN
26 kom
Razdelilne postaje SN
22 kom
Napajalne transformatorske
postaje SN/NN
3988 kom
Povr{ina
5231 km2
[tevilo prebivalcev
736288
[tevilo odjemalcev
298656
[tevilo tarifnih odjemalcev
295152
[tevilo upravi~enih odjemalcev
3 504
Prodaja
3 180,77 GWh
Prodaja tarifnim odjemalcem 1 262,08 GWh
Prodaja upravi~enim
odjemalcem
1 918,69 GWh
Izgube elektri~ne energije
6,2 %
Opomba:
* Navedeni podatek predstavlja realizacijo plana investicij v letu 2003
V letih 2010 do 2012 ne bo potrebno najeti kredita za
investicije.

Za vzdr`evanje in delovanje DEES (stro{ki
upravljanja in distribucije) rabimo letno
6.200 milijonov SIT ter za stro{ke izgub elektri~ne energije 1770 milijonov SIT na leto.

6

2010

Na osnovi {tudije Racionalizacija poslovanja JP Elektro Ljubljana d.d. 2003 2008 so predvidene v teko~em regulatornem
obdobju aktivnosti akcijskega programa, na
osnovi katerih bi skr~ili stro{ke vzdr`evanja
in delovanja DEES ter pove~ali u~inkovitost
poslovanja. V Akcijskem programu so predvi-

deni naslednji ukrepi racionalizacije delovanja UDO in DEE:
• odprodaja poslovno nepotrebnih osnovnih
sredstev,
• zmanj{anje zalog materiala,
• zmanj{anje {tevila zaposlenih,
• zmanj{anje izgub elektri~ne energije s 6,2
na 4,2 %
• racionalizacija dela z zdru`itvijo DEE in
UDO.
Z realizacijo aktivnosti akcijskega programa
pri~akujemo dvig u~inkovitosti poslovanja
na ciljno vrednost Agencije za energijo 3,3 %
letno v prvem regulativnem obdobju 20032005.
Za realizacijo na~rtovanih aktivnosti reguliranih dejavnosti v teko~em regulatornem
obdobju je predvidena omre`nina (v mio SIT):
2002

2003

2004

10.600 12.900 14.000

2005
15.900

2006

2007

2008

15.600 15.300 15.000
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7. Nove dejavnosti energetskih slu`b
V predlogu Resolucije o nacionalnem energetskem programu je velik poudarek dan
ukrepom, povezanim s trajnostnim razvojem
gospodarstva in dru`be v povezavi z varovanjem okolja:
• U~inkovita raba energije (URE),
• Obnovljivi viri energije (OVE),
• Soproizvodnja toplote in elektri~ne energije.
Lokalno energetski koncepti so opredeljeni v
Resoluciji kot koncept razvoja lokalne skupnosti na podro~ju oskrbe in rabe energije, ki
poleg na~inov bodo~e oskrbe z energijo
vklju~uje tudi ukrepe za u~inkovito rabo
energije, soproizvodnjo, uporabo obnovljivih
virov in odpadkov.

Uspe{nost poslovanja je temeljno vodilo
delni{ke dru`be, ~emur sledi tudi ravnanje s
kadrovskimi viri. Nove zahtevne naloge, ki
jih prina{a Energetski zakon z uvajanjem
trga elektri~ne energije ter po drugi strani
zanesljiva preskrba z elektri~no energijo v
ustrezni kakovosti, toda v omejenem okviru
stro{kov, nas sili v kadrovsko prestrukturiranje. To prestrukturiranje se ka`e v oddajanju storitvenih dejavnosti izvajalcem na
trgu in zaposlovanju in izobra`evanju visoko
sposobnih kadrov. V povezavi z navedenim
je tudi uvajanje ustreznih stimulativnih mehanizmov nagrajevanja.
Na podro~ju organizacije delovanja bomo
sledili zahtevam Energetskega zakona, ki
temelji na Evropskih direktivah, veliko vlogo
pri tem ima ve~inski lastnik - dr`ava, na{a
naloga pa je racionalizirati poslovanje, tako
zaradi zmanj{evanja stro{kov, kakor tudi
zaradi ustreznega pokrivanja zahtev odjemalcev.
Zahtevne naloge iz predloga Resolucije nas
vodijo v organizacijo dela na podro~ju
uprave delni{ke dru`be z visoko strokovnimi
specializiranimi kadri, na nivoju distribucijskih enot pa v ve~je horizontalno povezovanje z lokalnimi skupnostmi, z dobavitelji
drugih energentov in z vsemi akterji, povezanimi z rabo prostora.

Na podro~ju
organizacije
delovanja bomo
sledili zahtevam
Energetskega
zakona, ki
temelji na
Evropskih
direktivah, veliko
vlogo pri tem
ima ve~inski
lastnik - dr`ava,
na{a naloga pa
je racionalizirati
poslovanje, tako
zaradi
zmanj{evanja
stro{kov, kakor
tudi zaradi
ustreznega
pokrivanja
zahtev
odjemalcev.

Glede na to, da smo edina organizacija, ki
celovito dolgoro~no obvlada na~rtovani
razvoj preskrbe z elektri~no energijo na vseh
obmo~jih, ki jih na{a delni{ka dru`ba pokriva, lahko pri~akujemo pomembno vlogo na{e
dru`be pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov.
Stalni kontakt z odjemalci elektri~ne energije
na omre`ju, ki ga upravljamo, je povezan
tudi s stalnim delovanjem na podro~ju URE
ter s koordiniranim uvajanjem soproizvodnje
toplote in elektri~ne energije ter OVE.

Vincenc Jan{a,
predsednik uprave

Ludvig Soto{ek,
~lan uprave

8. Potrebe po strukturnih, organizacijskih in kadrovskih dopolnitvah
Poleg dobro ute~enega dela na elektroenergetskem omre`ju na{i delni{ki dru`bi predlog Resolucije nalaga naloge, povezane z
dejavnostmi, navedenimi v prej{njem odstavku.
7
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Priznanje Republike Slovenije
za POSLOVNO ODLI^NOST
Priznanje se
vsako leto
podeljuje
osebam v
zasebnem in
javnem sektorju
v kategorijah, ki
jih dolo~i Odbor
za priznanja RS
za poslovno
odli~nost,
upo{tevajo~
kriterije in merila
evropske
nagrade za
kakovost.

Priznanje Republike Slovenije (RS) za poslovno odli~nost je najvi{je priznanje RS v okviru nacionalnega programa kakovosti. RS podeljuje to priznanje za dose`ke na podro~ju kakovosti proizvodov in storitev ter
kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
Vlade RS. Za leto 2003 je na slovesnosti v
Slovenski filharmoniji dne 3. 3. 2003 podelil
priznanje mag. A. Rop, sedanji predsednik
Vlade RS. Priznanje je prejela proizvodno
gospodarska dru`ba ETI, Izlake. Poglejmo si
program prireditve.

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Mag. Janez Hostnik
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Namen priznanja je spodbujanje slovenskih
gospodarskih dru`b, zavodov in drugih
pravnih oseb ter dr`avnih organov k uvajanju sodobnega, u~inkovitega in celovitega
doseganja kakovosti ter k na~rtovanju in
izvajanju sodobnega procesa poslovanja za
zagotovitev konkuren~nosti proizvodov in
storitev.

V uvodnem nastopu predsednika vlade je
bilo poudarjeno, da je namen nagrade spodbujati slovenske organizacije v zasebnem in
javnem sektorju, vklju~no z dr`avnimi
organi, ki bodo v letu 2004 prvi~ vstopili v ta
sistem kakovosti, na vseh podro~jih njihovega delovanja k uvajanju sistemov sodobnega,
u~inkovitega in celovitega doseganja kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti
poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti. Priznanje spodbuja slovensko
gospodarstvo k doseganju globalne konkuren~nosti, organizacijam v javnem sektorju
pa nudi orodje za izbolj{evanje u~inkovitosti
poslovanja.

Postopek in na~in prijave je opredeljen z
Zakonom o priznanju RS za poslovno
odli~nost (Ur. l. 22/98 in 55/03) in javnega
razpisa za zbiranje vlog za priznanje RS za
poslovno odli~nost, v kateri so opredeljeni
pogoji za prijavo na razpis in merila, po
katerih se vloge prijaviteljev ocenjujejo in
izberejo dobitniki priznanja.

Obrazlo`itev nagrad je podal mag. P. Palma,
predsednik razsodni{ke skupine za priznanja RS za poslovno odli~nost. Podelitev
diplom za o`ji izbor in diplome za posebne
dose`ke v letu 2003 je opravila dr. Tea
Petrin, ministrica za gospodarstvo. Prijavitelji, ki so dosegli na ocenjevanju za
poslovno odli~nost vsaj 400 to~k, so bili:
Grand hotel Bled, Aluminij Impol, Fruktal,
Petrol, Prevent, SCT, in ETI. Posebna razsodni{ka skupina je navedena podjetja obiskala
in izmed njih izbrala {tiri: Prevent, Aluminij
Impol, Petrol in ETI, ki so prejeli iz rok ministrice za gospodarstvo diplome za zgledno
kakovost in u~inkovito poslovanje. Vrh
slovesnosti pa je bila, kot `e re~eno,
podelitev priznanja RS za poslovno odlo~nost za leto 2003 podjetju ETI, Izlake.
Predsednik uprave ETI Smrkol je iz rok
predsednika vlade mag. A. Ropa sprejel
skulpturo v znak najvi{jega priznanja
kakovosti slovenskemu podjetju.

Enkrat letno na posebni slovesnosti za
podelitev priznanja RS za poslovno odli~nost
podeli to presti`no priznanje predsednik

Sledila je okrogla miza, kjer so sodelovali
dr. Petrinova, Smrkol in [mucova, odgovorna
urednica revije Manager. Na okrogli mizi so

Priznanje se vsako leto podeljuje osebam v
zasebnem in javnem sektorju v kategorijah,
ki jih dolo~i Odbor za priznanja RS za
poslovno odli~nost, upo{tevajo~ kriterije in
merila evropske nagrade za kakovost.
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bili dani nekateri poudarki o sistemu kakovosti in poslovanju:
• ETI kot prijavitelj za priznanje poslovne
odli~nosti nastopa `e od leta 1998,
• kakovost v duhu poslovne odli~nosti ni
enkratno dejanje, izzivi kakovosti so stalni in nikoli kon~ani,
• ETI zelo spodbuja sistem stalnih izbolj{av
in inovativnosti (imajo {tevilne patente), ki
je klju~ razvoja in gospodarske rasti podjetja. ETI se je `e mo~no usidral v Evropi in
svetu ter je eden treh najve~jih proizvajalcev tovrstnih proizvodov na svetu,
• v navedenem obdobju so imeli eno leto
slab{e rezultate, toda to jim je dalo nove
mo~i za njih izbolj{anje in hitro rast,
• poseben poudarek v kakovosti so odnosi s
kupci in zaposlenimi. S strani ocenjevalne
komisije so dobili izredno pohvalo na njihov sistem letnih razgovorov (nadrejeni,
podrejeni), ki so vnaprej napovedani in so
na enakopravni ravni in iz katerih analizirajo klimo zaposlenih, ki je po presoji
ocenjevalcev odli~na. Postavljeni cilji v
podjetju so merljivi in uspeh organizacijskih enot in podjetja je jasen in vsem
znan,
• velik poudarek dajejo tudi na izobra`evanju zaposlenih, napredovanju in nasploh
ustvarjanju prijetne in ustvarjalne klime
med zaposlenimi,
• ga. ministrica pa je napovedala za leto
2004 prvi~ nastop slovenskih podjetij za
pridobitev evropske odli~nosti oz. nezgode.
Poglejmo si {e kratek pregled zgodovinskih
dogajanj o pomenu kakovosti v svetu. Prvi so
bili Japonci, ki so `e v petdesetih letih
prej{njega stoletja razvili svoj pristop
obvladovanja kakovosti in podeljevali tako
imenovane Demingove nagrade najbolj{im
proizvodnim podjetjem po opredeljenih
pomembnih kazalcih oz. merilih.
Kot odgovor na to so ZDA v {estdesetih letih
v avtomobilski in oboro`evalni industriji
pripravili zahtevo za ustrezen sistem zagotavljanja kakovosti in pri{li so do prvih oblik
standardov. V osemdesetih letih so ZDA
dopolnile japonski model TQM in v letu 1988
podelile tudi prvo nagrado za kakovost.
Zahodna Evropa je temu sledila in prvi standardi ISO 9000 so nastali v letu 1987, toda
kljub temu so bili evropski proizvajalci avtomobilov dale~ za kakovostjo na Japonskem
in ZDA. To je v letu 1990 spodbudilo {tirinajst vodilnih evropskih podjetij, da so

ustanovili Evropski sklad za upravljanje
kakovosti z nalogo razviti pristop oz. model,
katerega uporabo bo dvignila kakovost in s
tem tudi konkuren~nost v Evropi. Tako je
evropska komisija razvila model za poslovno
odli~nost, ki je {e danes podlaga za kakovost.
V letu 1992 je bila podeljena prva nagrada.
Z razvojem modela je bil storjen korak od
filozofije do zagotavljanja kakovosti, saj
model vsebuje elemente, ki zajemajo celotni
poslovni sistem.
Tudi v Sloveniji smo se po osamosvojitvi
za~eli mo~neje soo~ati z zahtevami zahodnoevropskih trgov, kar je pomenilo uvajanje
kakovosti zaradi na{e konkuren~nosti, produktivnosti in standarda. Zato spogledovanje
na{ih najuspe{nej{ih podjetij sega v to
obdobje.
Hitreje je steklo po letu 1994, ko smo izdali
slovenske standarde o Sistemu vodenja
kakovosti ISO 9000 in Sistemu ravnanja z
okoljem ISO 14000 v letu 1997. Certificiranje
{tevilnih podjetij v skladu z obema sistemoma je nastala jasna potreba po priznanju
poslovne odli~nosti tudi na nacionalnem
nivoju. Po dveh pilotnih letih 1996, 1997 je
bil v letu 1998 izdan Zakon o priznanju RS za
poslovno odli~nost.

Tudi v Sloveniji
smo se po
osamosvojitvi
za~eli mo~neje
soo~ati z
zahtevami
zahodnoevropskih trgov, kar
je pomenilo
uvajanje
kakovosti zaradi
na{e
konkuren~nosti,
produktivnosti in
standarda. Zato
spogledovanje
na{ih
najuspe{nej{ih
podjetij sega
v to obdobje.

Kot je bilo `e ve~krat napisano v tem glasilu,
je Elektro Ljubljana v istem letu pristopil k
uvajanju Sistema vodenja kakovosti ISO
9001-1994. Ker je konec leta 2000 iz{el novi
standard, smo se v maju 2002 certificirali po
novem standardu ISO 9001-2000. V letu 2003
smo v podjetju pri~eli z aktivnostmi za uvedbo Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.
Upam, da bomo pridobili certifikat v aprilu
tega leta. Kot je bilo `e povedano, sledi {e v
tem letu, aktivnosti so na za~etku, uvedba
Sistema varstva in zdravja pri delu OHSAS
18001. Po tem pa so dane vse mo`nosti, da v
letu 2005 napi{emo prvo vlogo za priznanje
RS za poslovno odli~nost v Elektru Ljubljana.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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Pri odnosih
z mediji vladajo
podobni principi
in posledice
kot pri
vsakodnevnem
pogovoru. Molk
je takti~no
najslab{a izbira.
Kdor zna svojo
stisko ali cilje
predstaviti
razumljivo,
humano in
premi{ljeno je
na dobri poti, da
bodo o njem
sogovorniki
imeli dobro
mnenje ali vsaj
razumevanje
za njegovo
problematiko.

Odli~en rezultat Analize medijskih
objav 2003 glede na zahtevno
okolje in panogo, v katerem deluje
Elektro Ljubljana d.d.
Spremljanje in analiziranje mno`i~nih medijev je nujno opravilo
u~inkovitega upravljanja, nadzora in na~rtovanja identitete podjetja. Press
clipping d.o.o je v letu 2003 za podjetje Elektro Ljubljana spremljal
slovenske medije. Vse objave z geslom Elektro Ljubljana, ki so nastale v
letu 2003, smo v mesecu februarju 2004 analizirali, dobljene rezultate pa
vam bom predstavil v pri~ujo~em sestavku.
Vloga elektrodistribucijskega podjetja je
mnenjsko nadpovpre~no zahtevna zaradi
preprostega razloga. Tehnologija, ki jo
uporabljamo doma, v slu`bi ali v prostem
~asu, je povsem odvisna od elektri~ne energije. Tega se zavedamo {ele takrat, ko elektrike
zmanjka. Takrat si ve~ina najbr` misli “kaj
spet delajo elektri~arji...”. Zaradi te enkratne
dru`bene vloge je upravljanje komunikacij v
elektrodistribucijskih podjetjih {e posebej
pomembno in poudarjeno.

javnosti zanj zagotovo katastrofalen. Posledi~no bi bil ugled podjetja resno ogro`en, kar
bi povzro~alo nev{e~nosti na vseh segmentih
poslovanja. (dobavitelji, finan~na javnost,
odjemalci, strokovna javnost....). Zaupanje ki
ga vsi potrebujemo, bi se razblinilo. Elektri~ni mrk je tu samo eden izmed mogo~ih
nepredvidljivih dogodkov, na katere morajo
biti govorci v podjetju pripravljeni. Zakaj na
prvi pogled nekoliko ~rn uvod. Samo zato,
ker bi rad poudaril kakovostno upravljanje in
vodenje odnosov z javnostmi v podjetju
Elektro Ljubljana.

Pri odnosih z mediji vladajo podobni principi
in posledice kot pri vsakodnevnem pogovoru. Molk je takti~no najslab{a izbira. Kdor
zna svojo stisko ali cilje predstaviti razumljivo, humano in premi{ljeno, je na dobri poti,
da bodo o njem sogovorniki imeli dobro
mnenje ali vsaj razumevanje za njegovo problematiko.

Sedaj pa kar k {tevilkam. V letu 2003 so
“klipinga{i” podjetja Press Clipping zasledili
395 objav z geslom Elektro Ljubljana. Koli~ina objav se je glede na leto 2002 pove~ala
za dobrih 43 % (z 275 na 395). Izraziteje se je
{tevilo objav glede na mese~no povpre~je
(32 objav) pove~alo v februarju (52) in oktobru (43) zaradi izpadov na omre`ju (sneg).

^e zmanjka elektrike in bi elektrodistribucijsko podjetje mol~alo, bi bil odziv novinarske

Graf 1: ^asovni razvoj publicitete in vrednostna struktura.
VREDNOSTNA STRUKTURA PUBLICITETE 2003
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aktivno in poosebljeno komuniciralo. Na ta
na~in je izrazito pove~alo {tevilo pozitivnih
objav in utrdilo svoj ugled in zaupanje. Elektro
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete
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(2003)
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Najve~ji dele` objav (dobro polovico) smo
ocenili kot nevtralne (Graf 2). Tu prevladujejo slede~e tematike: Poro~ila o lastni{tvu delnic Elektra Ljubljana, Javna naro~ila v
Uradnem listu, La`ni inkasant Elektra
Ljubljana, sporo~ila o izpadu elektrike, ipd. V
teh objavah niso omenjeni govorci Elektra
Ljubljana, vsebina objav pa je v ve~ini
povezana z drugimi temami, ki niso
neposredno povezane z Elektrom Ljubljana.
Za pozitivne smo ocenili 174 objav, kar predstavlja 44 % celotne publicitete. Jedro pozitivnih objav v letu 2003 tvorijo: investicije
(dolina Kolpe, ^rnomelj, Ribnica, Poto{ka
vas), oddaja prostorov stare mestne elektrarne ministrstvu za kulturo, ustrezna
proaktivna komunikacija (izpadi - sneg, la`ni
inkasanti) ter na~rtovana komunikacija
(oglasi ter svetovalni prispevki s podro~ja
var~evanja z energijo). Pozitivne objave
ozna~ujejo Elektro Ljubljana za podjetje, ki
je razvojno naravnano, posebno pozornost
posve~a odjemalcem in sodeluje s {ir{o
dru`beno skupnostjo.
Dele` negativnih je glede na zna~ilnosti
panoge in pri~akovanja javnosti majhen in
zna{a dobre 4 %. Tretjino negativnih objav (6)
predstavljajo ~lanki, ki z vidika koncentracije
trga postavljajo pod vpra{aj skupno (slovenska elektrodistribucijska podjetja) ustanavljanje podjetja “Nova energija”. Ostale objave
z negativno konotacijo so pomensko in tematsko razpr{ene in ne predstavljajo gro`nje
ugledu Elektra Ljubljana. Elektro Ljubljana se
v letu 2003 ne pojavlja v kontekstu “nepreglednega izvajanja javnih naro~il”, kar je bila
najobse`nej{a negativno konotirana tema v
letu 2002.

13
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Graf 3: Tematska razdelitev publicitete

{t. objav

Ljubljana se je predstavilo kot podjetje, ki
uspe{no nadzoruje svoj distribucijskih sistem
in je sposobno hitrih in u~inkovitih intervencij
v primeru nepredvidljivih situacij.

sponzorstva in kultura

nena~rtovana

Na podro~ju poslovanja izpostavljamo objave o investicijah in svetovalne objave o rabi
energije. Te objave ka`ejo na uspe{en razvoj
podjetja in usmerjenost k porabniku. Objav
o negativnih poslovnih rezultatih ni zaznati,
se pa ta informacija pojavlja v sklopu objav
o “podra`itvi elektrike”, kjer se izguba elektropodjetij uporablja kot argument za zvi{anje cen elektrike.
Vsebina objav na podro~ju poslovnega okolja
(deregulacija, kontrolirane cene...) ka`e na
ob~utljivo obdobje, v katerem se nahaja
panoga, vendar te tematike v javnosti niso
{ir{e distribuirane, kar je razumljivo zaradi
strate{ke ekonomske vloge energetike in
kompleksnosti ureditve. Iz manj{ega {tevila
objav je razvidno, da je vlada pri prodaji 25 %
dele`a v distribucijskih podjetjih previdna,
tako da se `e ve~krat napovedana prodaja
tudi v lanskem letu ni izvr{ila. Pozitivno smo
na tem podro~ju ocenili 7 objav o “podra`itvi
elektrike”, v katerem Peter Kozina iz Elektra
Ljubljana pojasnjuje neugodno strukturo
cene kot upravi~eno zahtevo za pove~anje
cene.

KLJU^NE OSEBE

{t. objav

Vincenc Jan{a
Peter Kozina
Ludvig Soto{ek
Matja` Osvald
Violeta Irgl
Jo`e Knavs
Ur{ula Krisper
Milan [vajger
Bo{tjan Lo`ar
Gregor Bo`i~
Igor Volf
Martin Drgan
Matja` Ker{nik
Milan Lampret

49
13
10
8
7
6
5
4
1
1
1
1
1
1

Pozitivne objave
ozna~ujejo
Elektro Ljubljana
za podjetje, ki je
razvojno
naravnano,
posebno
pozornost
posve~a
odjemalcem in
sodeluje s {ir{o
dru`beno
skupnostjo.
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V obravnavanem obdobju se je kot
govorec (vir informacije) najve~krat pojavil direktor Vincencij Jan{a (49 objav).
Njegova komunikacijska aktivnost je
ustrezna in v medijih ni problematizirana.

konfliktnimi situacijami in na drugi strani
s prilo`nostmi ni samo naloga vodilnih,
ampak vsakega izmed nas. Tako intimno kot
javno. Konflikt - kriza je sestavni del vsakega
procesa, na{a naloga, je da v njej zaznamo
prilo`nost za razvoj.

@ivimo v razmerah, ki so za razliko od prej{njih ~asov veliko bolj nepredvidljive. Planiranje, vnaprej{nje soo~anje z mo`nimi

Janez Knez, komunikolog
Press clipping d.o.o.

Odnosi z javnostmi v letu 2003
Na podro~ju
racionalne rabe
elektri~ne
energije je v letu
2003 Elektro
Ljubljana d.d. `e
tradicionalno
sponzorsko
podprl akcijo
Energetsko
u~inkovito
podjetje in
projekt v letu
2003, ki ga
skupaj
pripravljata
Gospodarski
vestnik in
Agencija za
u~inkovito rabo
energije. Akcija
je zelo uspela in
je bila medijsko
zelo odmevna.
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Elektro Ljubljana d.d. oskrbuje z elektri~no energijo odjemalce na tretjini Slovenije
- obmo~je osrednje in ju`ne Slovenije. Svojo 24 urno prisotnost v vsakem domu, podjetjih, ustanovah in drugih organizacijah podjetje izkazuje tudi z na~elom dobrega
sodelovanja z lokalno skupnostjo.
V letu 2003 smo v okviru dru`bene odgovornosti podjetja na podro~ju sponzorstev
in donacij selektivno podpirali humanitarne,
izobra`evalne, umetni{ko kulturne in druge
dru`beno socialne dogodke na lokalni ravni.
Eden izmed primerov je donacija odpisanih
ra~unalnikov dru`be u~encem osnovne {ole
Stara cerkev pri Ko~evju.
Na nacionalni ravni delni{ka dru`ba zraven
humanitarne naravnanosti strate{ko usmerja
sponzorska in donatorska sredstva v skladu s
temeljno usmeritvijo predvsem v podporo
kulturnih, strokovno znanstvenih in izobra`evalnih prireditev in dogodkov, ki hkrati
omogo~ajo u~inkovito medijsko promocijo
podjetja. Naj omenimo samo nekatere zelo
uspele projekte.

V letu 2003 je Elektro Ljubljana podpisal
pogodbo o brezpla~ni oddaji svojih poslovnih prostorov za izobra`evanje mladih umetnikov z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za okolje, prostor in energijo. Dogodek je bil medijsko izredno odmeven.
Na podro~ju racionalne rabe elektri~ne
energije je v letu 2003 Elektro Ljubljana d.d.
`e tradicionalno sponzorsko podprl akcijo
Energetsko u~inkovito podjetje in projekt v
letu 2003, ki ga skupaj pripravljata
Gospodarski vestnik in Agencija za u~inkovito rabo energije. Akcija je zelo uspela in je
bila medijsko zelo odmevna.
Nove smernice v EU in tudi Energetski zakon
iz l. 1999 dolo~ata, da morajo zlasti energetska podjetja v svoje aktivnosti vklju~iti tudi
racionalno rabo energije. V okviru OE PUO
deluje slu`ba za energetsko svetovanje,
poslanstvo katere je tudi osve{~anje svojih
kupcev oziroma strank k racionalni rabi
predvsem elektri~ne energije. Svetovanje na
omenjenem podro~ju lahko razdelimo na
manj{e porabnike elektri~ne energije in na
najve~je, to je industrijske porabnike. Oboji
zahtevajo druga~en pristop. S tak{nimi dodatnimi storitvami dru`ba sledi usmeritvam
dru`bene odgovornosti in si pove~uje ugled,
prav tako pa se pove~uje zaupanje na{ih
odjemalcev, saj pridejo do spoznanj, da ima
dru`ba zaposlene kakovostne strokovnjake
z energetskega podro~ja.
Ena od pomembnih usmeritev v okviru dru`bene odgovornosti dru`be je tudi ohranjanje
slovenske kulturne tehni{ke dedi{~ine. V letu
2003 je v zalo`ni{tvu Elektra Ljubljana iz{la
knjiga Razvoj {tevcev elektri~ne energije, ki
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je pomembna zakladnica tehni{kega znanja.
Avtor knjige je upokojeni sodelavec podjetja.
Elektro Ljubljana od same ustanovitve leta
1991 podpira [portno dru{tvo Elektro Ljubljana, v katerem je aktivnih ve~ kot 560 sodelavk in sodelavcev ter Dru{tvo upokojencev
Elektro Ljubljana z ve~ kot 260 ~lani in ~lanicami.
Pomembna zna~ilnost dru`beno odgovornega podjetja je tudi obve{~anje svojih javnosti. Kot javno podjetje Elektro Ljubljana skrbi
za dajanje resni~nih, popolnih in pravo~asnih informacij o vpra{anjih s svojega delovnega podro~ja za objavo preko medijev in
ima v ta namen zaposleno odgovorno osebo
za posredovanje informacij javnostim.
Za leto 2003 je bila pripravljena vsebinska
analiza medijskega pojavljanja delni{ke
dru`be.
Klju~na zna~ilnost analize za leto 2003 je, da
podjetje in uprava podjetja ustrezno in
u~inkovito vodi odnose s svojimi javnostmi.
Ob pomembnih dogodkih nastopa proaktivno
in na~rtno ter usmerjeno k svojim javnostim.
Razveseljiv je predvsem podatek o nizkem
dele`u negativnih objav, kar je glede na
zahtevno okolje in panogo, v katerem delni{ka dru`ba dela, odli~en rezultat, kot navajajo avtorji analize.
V letu 2003 sta bili izvedeni tudi raziskavi
merjenja zadovoljstva in lojalnosti med
upravi~enimi in tarifnimi odjemalci. Ker so
bili rezultati obeh raziskav `e povzeti med

vsebino prej{njih Elektro novic, naj na tem
mestu omenim le podatek, da je raziskava na
segmentu tarifnih odjemalcev pokazala, da
so tarifni odjemalci na splo{no zadovoljni s
sodelovanjem z Elektrom Ljubljana d.d.
(ocena 3, 82 na lestvici od ena do pet) in
menijo, da je Elektro Ljubljana d.d. ugledno
podjetje (ocena 3, 80 na lestvici od ena do
pet). Omenjeno potrjuje tudi dejstvo, da treh
~etrtin anketiranih pri storitvah Elektra
Ljubljana d.d. ni~ ne moti.
Odnosi z javnostmi
V letu 2003 so bili odnosi z javnostmi usmerjeni predvsem na dva cilja:
• proaktivno in na~rtno obve{~anje interne
in eksterne javnosti
• pove~evanje ugleda dru`be.
Redno so bile izvajane na~rtovane komunikacijske aktivnosti:
• sporo~ila za javnost, PR ~lanki in drugi
promocijski materiali,
• mese~no izhajanje internega glasila, ki so
ga prejeli vsi zaposleni, {tipendisti in upokojeni sodelavci in sodelavke ter skoraj
100 prejemnikov promocijskih izvodov,
• posredovanje dnevnih objav v medijih zaposlenim,
• posredovanje novic in informacij ter
odgovorov odjemalcem na internetnih
straneh,
• v sodelovanju z drugimi OE je bilo
pripravljeno letno poro~ilo, ki je bilo vsebinsko in oblikovno precej opa`eno,
• urejanje internetnih strani,
• na~rtno delo na donacijah in sponzorstvih
z mo`nostjo promocije podjetja,
• organizacija pomembnih dogodkov (novinarske konference, odpiranja novih objektov).

Pomembna
zna~ilnost
dru`beno
odgovornega
podjetja je tudi
obve{~anje
svojih javnosti.
Kot javno
podjetje Elektro
Ljubljana skrbi
za dajanje
resni~nih,
popolnih in
pravo~asnih
informacij
o vpra{anjih
s svojega delovnega podro~ja
za objavo preko
medijev in ima
v ta namen
zaposleno
odgovorno
osebo za
posredovanje
informacij
javnostim.

Strate{ki cilji na podro~ju odnosov z javnostmi so v letu 2004 naslednji:
• Sistemati~no obve{~anje interne
eksterne javnosti.
• Pove~anje ugleda dru`be.
• Proaktivno medijsko nastopanje.

in

Poslanstvo na podro~ju odnosov z javnostmi
ostaja tudi vnaprej komunikacijska podpora
poslovnim odlo~itvam uprave dru`be, vizija
pa, da z jasno komunikacijsko strategijo in
z uporabo vseh sodobnih komunikacijskih
orodij delni{ki dru`bi pomagamo zagotovili
optimalno poslovanje.
Violeta Irgl
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Odjemalcem moramo
zagotoviti elektriko
Elektromonter
skrbi, da imajo
odjemalci vsako
minuto elektriko,
~e pa `e nastopi
kakr{nakoli
okvara na
napravah, pa
poskrbi, da jo
~im prej spet
dobijo in to ne
glede na
vremenske
razmere. Poleg
odpravljanja
okvar na
omre`ju
elektromonterji
tudi skrbimo za
naprave, in
sicer:
daljnovode,
kablovode,
transformatorske postaje,
nizkonapetostno
omre`je in
merilne naprave
pri odjemalcih.
Izvajamo letne
obhode 20 in
110 kV in KB
tras, preglede TP
revizije le-teh.
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V tokratni {tevilki Elektro novic predstavljamo Mirana Kermavnerja - elektromonterja iz nadzorni{tvu Logatec, ki je zaradi svoje geografske lege pogosto izpostavljeno izrednim vremenskim razmeram. In {e posebno v takih primerih so na{i
sodelavci elektromonterji tisti, ki ne glede na vremenske razmere odjemalcem
posku{ajo ~imprej zagotoviti normalno oskrbo z elektri~no energijo.
Elektromonter skrbi, da imajo odjemalci
vsako minuto elektriko, ~e pa `e nastopi
kakr{nakoli okvara na napravah, pa poskrbi,
da jo ~im prej spet dobijo in to ne glede na
vremenske razmere. Poleg odpravljanja
okvar na omre`ju elektromonterji tudi skrbimo za naprave, in sicer: daljnovode, kablovode, transformatorske postaje, nizkonapetostno omre`je in merilne naprave pri
odjemalcih. Izvajamo letne obhode 20 in
110 kV in KB tras, preglede TP revizije le-teh.

V vseh vremenskih razmerah ...
Sem Miran Kermavner, rojen 1971 v Postojni,
`ivim v Lazah pri Logatcu. Pri Elektru
Ljubljana sem zaposlen od leta 1990. V nadzorni{tvu Logatec sem za~el s pripravni{tvom in se zaposlil kot elektromonter. Delal
sem v skupini RV. Nekaj let kasneje sem bil
preme{~en (izposojen) v nadzorni{tvo
Cerknica za dobo 8 mesecev. Vzrok premestitve je bilo pomanjkanje elektromonterjev plezalcev. Po pravici povedano me je ta
premestitev malce prizadela, to vemo vsi
tisti, ki smo bili `e kadarkoli preme{~eni iz
sredine, v kateri smo se po~utili zelo dobro.
Toda tudi to je minilo in {e razumeli smo se
v redu na koncu. Sedaj sem ponovno v nadzorni{tvu Logatec v skupini RV in kar prav je
tako. V tem ~asu pa sem se tudi sam izobra`eval in s tem pridobil naziv elektroin{talaterski mojster. Sedaj opravljam delo
pomo~nika delovodje skupine za vzdr`evanje omre`ja v Logatcu.
Kaj vse konkretno zajema delo elektromonterja?

Skrbimo, da so na{e naprave dobro vzdr`evane, odjemalci pa zadovoljni. Naj izpostavim defekte v zimskem ~asu, saj so takrat
razmere zares hude. Mnogim “normalnim ljudem” se najbr` niti sanja ne, da medtem, ko
oni mirno spijo v postelji, nam monterjem v
teh no~nih urah ri{e mraz in sneg posebne
gube na obraz. ^eprav sem `e kar izku{en
monter se vseeno zgodi, da po ledenem
drogu v temni no~i, kjer smo pravzaprav
odrezani od sveta, ve~krat zdrsnem preden
pridem do cilja. Potem, ko kon~no dose`em
vrh se kar prilepim na konzolo. Da ne govorim o tem, da zaradi zametov, ki jih zgradi
mo~an veter mnogokrat pademo do vratu v
sneg. Tudi ti te`ki pogoji dela nas skozi `ivljenje izoblikujejo v trdnega ~loveka, ki zna in
zmore prestati vse te`ave te slu`be, da zagotovi nemoten odjem elektri~ne energije.
V tak{nih “te`jih” ~asih si ponavadi mislim,
saj bo poleti bolje, pa nas spet presenetijo
strele ali kak{na povodenj. Pa smo spet tam.
Torej v slu`bi. Vseeno, delo monterja je zelo
razgibano in v celoti gledano je to kar lep
poklic in mi ni `al, da sem se odlo~il zanj.
V bli`nji preteklosti je bilo zaradi vremenskih razmer (`led, sneg) kar nekaj
te`av na va{em omre`ju. Nam lahko
opi{ete, kako v takih primerih poteka
delo monterja do vzpostavitve normalnih napetostnih razmer?
Okvare se re{ujejo prioritetno, glede na
napetostni nivo. Vi{ji kot je napetostni nivo,
ve~jo prioriteto ima. Redni letni obhodi
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V dru`inskem krogu
daljnovodnih tras imajo med drugim tudi to
dobro lastnost, da spozna{ daljnovod v du{o.
Ja, ~isto zares v du{o. Natan~no spozna{ kje
je gozd in s tem nevarnost padca dreves na
samo traso, ob velikih koli~inah snega in {e
ostale {ibke to~ke DV.
Okvaro odpravljamo na slede~i na~in. ^e je
to izven delovnega ~asa, pokli~em najbli`jega sodelavca. S sistemom preklapljanja
lo~ilnih stikal od izvora (RTP-ja) pod vodstvom de`urnega dispe~erja poi{~emo mesto
okvare. Najprej izklopim stikalo v glavni
trasi, obi~ajno niti ne za~nem s prvim stikalom, pa~ pa s prvim smiselnim (pred gozdom). Dispe~er priklopi DV daljinsko in
sporo~i, oziroma to vem `e po pisku na UKV
postaji ali DV “dr`i” ali pa je v okvari do izklopljenega stikala. V kolikor dr`i, sodelavec
pri naslednjem na ukaz dispe~erja lo~i
naslednje stikalo, sam pa priklju~im prvega
izklopljenega. Sledi moj premik k naslednjemu od stikal in vaja se pravzaprav ponovi,
dokler ne najdemo okvaro.
Vsa stikala so nam monterjem dobro poznana, tako da jih najdemo tudi v megli. Hmm,
megla, spominjam se, to je `e dale~ nazaj,
snega ~ez kolena, megla, da bi jo lahko rezal.
Bilo je v Novem svetu (v tistem, ki se dr`i
starega ha-ha), v svetu polnem gozdnih
`ivali, ~e kdo ne ve kje je ta kraj. Napako smo
locirali, sledil je {e obhod trase, da se najde
okvara. Sam sem za~el od kon~ne TP postaje,

sodelavec pa eno prej, hodila sva drug proti
drugemu. Za~el sem po sredini trase. Ker je
bil jeseni izveden posek, se je vdiralo do
pasu. Z baterijo sem svetil v vodnike in
sledil, ~e so vsi trije. Vidljivost je bila zelo
slaba. Dobesedno vrtel sem se pod vodniki.
In vrtel... Da bi hitreje napredoval, sem {el na
rob gozda, smreke so bile {e polne snega
toda hoja je bila malce la`ja. Kontroliral sem
traso od droga do droga - pregledoval vodnike in stvar sem ponavljal. In kaj se mi je
zgodilo? Po ve~kratnem menjanju strani
trase sem na koncu ugotovil, da sem se obrnil
za 180 stopinj in hodil v kontra smer. Pri{el
sem nazaj do TP-ja kjer sem za~el. Torej se
dogaja marsikaj tudi zanimivega in tak{nih
in druga~nih zgodbic je pri delu elektromonterjev {e mnogo.
Kako pre`ivljate prosti ~as?
Sem poro~en in ponosen o~e dveh prelepih
h~erkic, ki navkljub svoji mladost zahtevata
ogromno pozornosti. Starej{a Maru{a bo
letos dopolnila 4 leta, mlaj{a Natalija pa 2.
@ena Nata{a, ki je zaposlena v Zdravstvenem
domu [i{ka v Ljubljani, dela ve~inoma
dopoldan, tako da smo popoldan skupaj
doma. Posebnih hobijev nimam prav veliko,
sem pa zagrizen gasilec, kjer aktivno sodelujem `e ve~ kot 20 let. Imam opravljenih ve~
te~ajev in sem med drugim tudi mentor mladine in podpoveljnik na{ega dru{tva. V sami
stroki gasilcev imam ~in gasilskega ~astnika.
V{e~ so mi tudi {portne prireditve, ki jih
organizira Elektro Ljubljana. Od vseh pa mi je
najbolj v{e~ raftanje na reki Kolpi. Izredno
rad vozim, zato se mnogokrat zgodi, da v
slu`bi opravljam tudi delo {oferja. Moje delo
me nasploh zelo veseli. V kolektivu se zelo
dobro razumemo in to mi veliko pomeni.

Sem poro~en in
ponosen o~e
dveh prelepih
h~erkic, ki
navkljub svoji
mladost
zahtevata
ogromno
pozornosti.
Starej{a Maru{a
bo letos
dopolnila 4 leta,
mlaj{a Natalija
pa 2. @ena
Nata{a, ki je
zaposlena v
Zdravstvenem
domu [i{ka v
Ljubljani, dela
ve~inoma
dopoldan, tako
da smo
popoldan skupaj
doma.

Katera so temeljna vodila, ki jim sledite
v `ivljenju?
Lahko povem, da so me moji star{i vzgajali
v prepri~anju, da je tisto, kar res {teje, le
po{teno delo. [e vedno verjamem, da s po{tenim delom ~lovek dale~ pride. Veliko mi pomeni tudi iskrenost in prijaznost ljudi.
Osebno menim, da k dobremu in sre~nemu
`ivljenju pripomorejo dru`ina, star{i, prijatelji in nenazadnje sodelavci.
Ob koncu pa se `elim javno zahvaliti `eni
Nata{i, ki me razume in podpira pri mojem
delu, ~eprav me velikokrat ni doma. Hvala
Nata{a!

Maru{a in Natalija

Miran Kermavner in Violeta Irgl
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Namen
pravilnika:
Pravilnik dolo~a
pogoje
opremljenosti
merilnih mest, ki
lo~ujejo in hkrati
povezujejo
distribucijsko
omre`je Elektra
Ljubljana d.d.
z uporabniki
omre`ja odjemalci.

Nov Pravilnik o tehni~nih pogojih
za obra~unsko merilno mesto
v distribucijskem omre`ju
Po 28 letih veljavnosti starega Pravilnika o tehni~nih pogojih za obra~unsko merilno mesto, ki je bil sprejet na DES, smo pripravili v okviru Slovenskih distribucij nov
pravilnik, prilagojen dana{njemu ~asu, tehni~nemu razvoju in veljavnim predpisom.
Novi Pravilnik o tehni~nih pogojih za
obra~unsko merilno mesto v distribucijskem omre`ju je bil sprejet na osnovi 4. in
101. ~lena Navodil o sistemskem obratovanju
distribucijskega omre`ja za elektri~no
energijo (Ur. list RS, {t. 15/02), 68. do 79.
~lena Uredbe o splo{nih pogojih za dobavo in
odjem elektri~ne energije (Ur. list RS,
{t. 117/02) in Tarifnega sistema za prodajo
elektri~ne energije iz elektroenergetskega
sistema Slovenije (Ur. list RS, {t. 84/98) in je
tako s 1. 1. 2004 nadomestil starega. Uporaba
pravilnika je za vse obvezujo~a na vsem
obmo~ju izvajanja gospodarske javne slu`be
upravljanja distribucijskega omre`ja Elektra
Ljubljana d.d.
Pravilnik je hkrati sprejet kot navodilo v
okviru sistema ISO 9001 in dostopen vsem na
K disku pod {ifro: NA UDO 044-OP11-02.
Namen pravilnika: Pravilnik dolo~a pogoje
opremljenosti merilnih mest, ki lo~ujejo in
hkrati povezujejo distribucijsko omre`je
Elektra Ljubljana d.d. z uporabniki omre`ja odjemalci.

Glavne spremembe:
• Terminologija je sodobno naravnana v
skladu z dana{njim tehni~nim stanjem
merilne opreme. Predvsem razvoj telekomunikacij je omogo~il, da danes pri periferni opremi ne samo govorimo, ampak
tudi `e vgrajujemo DLC modeme za komunikacijo po nizkonapetostnih vodih, CaTV
in GSM modeme za potrebe daljinskega
spremljanja dinamike obremenitve in pretokov el. energije.
• Pri industrijskih {tevcih el. energije se
nakazujejo danes obi~ajne funkcije kot so
shranjevanje izmerjene krivulje obremenitve, indikacija fazne nesimetrije ali
napake pri priklju~itvi, indikacija nedovoljenih posegov in merjenje parametrov
kakovosti napetosti.
• Merilne omarice morajo izpolnjevati pogoje razreda II po IEC 364-4-41 in morajo pri
vgradnji zagotavljati stopnjo za{~ite pred
vdorom trdih teles in teko~in po IEC 529
minimalno IP54. Mehanizem za zapiranje
vrat mora zagotavljati trito~kovni zapah.
• Fizi~na lokacija nizkonapetostnega merilnega mesta se dolo~i na takem mestu,
da je nihanje temperature okolice minimalno. Priporo~a se sen~na stran uporabnikovega objekta s ~imer podalj{amo `ivljenjsko dobo vgrajenih naprav.
Usklajen pravilnik na nivoju celotne Slovenije v preteklem letu in veljaven v na{em
podjetju s 1. 1. 2004 regulira na{e delo in
zahteve v dana{njem ~asu pod pogoji dereguliranega trga z elektri~no energijo. V proceduri sprejema je pravilniku podrejeni akt
“Tipizacija merilnih mest”, ki bo detajlno
predvsem izvedbeno reguliral izgled, opremo in izvedbo merilnih mest v celotni
Sloveniji. Rezultati tega “regulativnega” dela
prina{ajo v na{ prostor transparentnost
zahtev in poenotenje izvedb merilnih mest in
nas postavljajo ob bok razvitih in urejenih
evropskih dr`av.
Igor Podbel{ek,
vodja slu`be za meritve
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Izhodi{~a za obravnavo
elektromagnetnih sevanj okoli
distribucijske razdelilne
transformatorske postaje
Vsebina Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in `ivljenjskem okolju
(Uredba) dolo~a mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja vira sevanja v okolje
oziroma v naravni in `ivljenjski prostor zunaj nadzorovanih obmo~ij.
Mejne vrednosti veli~in elektromagnetnega
polja v okolju in stopnje varstva pred sevanjem v posameznih obmo~jih naravnega in
`ivljenjskega okolja torej veljajo za prostor,
kjer lahko `ivi in se giblje splo{na populacija
ljudi.
Podro~je sevanj daljnovodov v naravni in
`ivljenjski prostor (prostor izven nadzorovanih obmo~ij) obravnava {tudija Raziskave
vplivov elektromagnetnih polj daljnovodov na
ljudi in okolico (EIMV).
Ograjena obmo~ja elektroenergetskih objektov se obravnavajo kot nadzorovana obmo~ja, do katerih imajo dostop samo poobla{~ene osebe. Jakosti elektromagnetnih polj, ki
so jim izpostavljene poobla{~ene osebe in
delavci v elektroenergetskih postrojih, so
podane v {tudijah EIMV.
1. Zahteve tehni~nih predpisov in priporo~il

V nadaljevanju analiziramo samo dolo~be
prenovljenega pravilnika:
V smislu 2. ~lena, to~ka 8 [2] je RTP 110/x kV
zaprto elektri~no obratovali{~e.
Zaprta elektri~na obratovali{~a so prostori v zgradbah ali ograjeni prostori na
prostem, dolo~eni izklju~no za namestitev in
obratovanje elektroenergetskih postrojev.
Med obratovanjem so zaklenjena. Vanje je
dovoljen dostop le poobla{~enim osebam.
Postroj (4. ~len) mora biti projektiran in zgrajen tako, da je zagotovljeno pravilno delovanje, varnost osebja in varovanje okolja.
110 kV stikali{~e, ki ga obravnavamo kot vir
sevanja, mora biti projektirano predvsem v
skladu z zahtevami omenjenega pravilnika
za postroje na prostem (~leni od 33 do 40).
20 kV stikali{~e, ki ga obravnavamo kot vir
sevanja, pa mora predvsem izpolnjevati
zahteve za postroje v zgradbah (~leni od 26
do 32).

Poleg navedene Uredbe in Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih
za njihovo izvajanje (Pravilnik) je za obravnavo potrebno upo{tevati tudi zahteve
slede~ih veljavnih tehni~nih predpisov, priporo~il in {tudij:

V skladu s pravilnikom [1] je prostor okoli
postroja ograjen z najmanj 2 m visoko
ograjo.

Za RTP 110/x kV objekt:

Najmanj{e dopustne razdalje ali odmik od
delov VN opreme do ograje so dolo~eni kot
podro~je brez aktivnih delov in izolatorjev
(33. ~len [1]).

a. Pravilnik o tehni~nih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti
nad 1000 V [1] ter
b. prenovo istega pravilnika, ki je usklajena
z novej{imi mednarodnimi predpisi in
standardi: Prenova pravilnika o tehni~nih
normativih za elektroenergetske postroje
nazivne napetosti nad 1000 V [2] (v postopku sprejemanja).

Mejne vrednosti
veli~in
elektromagnetnega polja v
okolju in stopnje
varstva pred
sevanjem v
posameznih
obmo~jih
naravnega in
`ivljenjskega
okolja torej
veljajo za
prostor, kjer
lahko `ivi in se
giblje splo{na
populacija ljudi.

Ograja predstavlja razmejitev med
objektom (postrojem) in obmo~jem naravnega in `ivljenjskega okolja zunaj
nadzorovanega obmo~ja, torej obmo~jem,
kjer se giblje ali `ivi splo{na populacija ljudi.

Izra~un najmanj{e dopustne razdalje od
aktivnih delov do ograje objekta:
V ~lenu 23 [2] je dol`ina najmanj{a dopustna
razdalja med aktivnimi deli in med ozemljenimi deli (N = 1100 mm) pri danih pogojih
iz spodnje tabele 1:
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Tabela 1: Najmanj{a dopustna razdalja med aktivnimi deli ter med aktivnimi in ozemljenimi deli pri nazivni napetosti 110 kV

Nazivna
napetost

Najvi{ja
napetost
opreme Um
(efektivna
vrednost)

Standardna
Standardna
Najmanj{a dopustna
kratkotrajna zdr`na atmosferska udarna
razdalja med
napetost omre`ne
zdr`na napetost
aktivnimi deli ter
frekvence
1,2/50 µs
med aktivnimi in
(efektivna vrednost) (temenska vrednost) ozemljenimi deli (N)

kV

kV

kV

kV

mm

110

123

230

550

1100

Najmanj{a dopustna razdalja do ograje:
• mre`na ograja E = N + 1500
• zid
C = N + 1000
Tabela 2: Najmanj{a dopustna razdalja od
aktivnih delov do ograje za 110 kV napetostni nivo
Najmanj{a dopustna razdalja do zunanje ograje (mm)
Mre`na ograja

E = 2600

Zid

C = 2000

Najmanj{a dopustna razdalja od aktivnih
delov do ograje za 110 kV napetostni nivo je
prikazana na sliki 1.
PORTAL
C-N
E- N

N

Podro~je brez aktivnih
delov in izoltorjev

STIKALI[^E

OGRAJA
min 2000 mm

E=N+1500
C=N+1000
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Slika 1: Najmanj{a dopustna razdalja od
aktivnih delov do ograje za 110 kV napetostni nivo

Za obravnavo priklju~ka 110 kV voda in srednjenapetostnih odvodov iz razdelilne transformatorske postaje je potrebno upo{tevati
zahteve iz naslednje literature:
Za priklju~ek 110 kV voda:
• Pravilnik o tehni~nih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov
z nazivno napetostjo od 1 do 400 kV [23],
• Za kabelski 110 kV priklju~ek: 110 kV energetski kabli, tehni~ne karakteristike, uporaba in pribor.
Za SN odvode iz objekta:
• Navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV.
2. Splo{na izhodi{~a
Za obravnavo vplivov elektromagnetnih polj
v neposredni okolici RTP 110/x kV upo{tevamo naslednje vplive:
• sevanja elementov stikali{~a 110 kV,
ki so odvisna od sestave enopolne sheme
na~ina izvedbe zbiralk in od krajevne
razporeditve opreme z izvedbo medsebojnih povezav med elementi;
• pri nadzemnem priklju~ku (goli vodnik)
sevanje priklju~ka 110 kV daljnovoda
od kon~nega stebra do vhodnega portala v 110 kV stikali{~u, ki je odvisno od
vrste glave daljnovodnega stebra, od fazne
razporeditve, od razdalj med priklju~nimi
vrvmi posameznih faz, razdalj med fazami
in strelovodno vrvjo, od vi{ine vrvi nad
tlemi ter od vi{ine in geometrije vrste
priklju~itve na vhodni portal v 110 kV
stikali{~u;
• pri kabelskem priklju~ku sevanje VN
kablov, ki je odvisno od geometrije polaganja 110 kV kablov, globine vkopa ter
na~ina in geometrije izvedbe priklopa na
110 kV stikali{~e;
• pri kabelskih izvodih sevanje SN kablov, ki
je odvisno od na~ina izvedbe in geometrije
polaganja SN kabelskih izvodov ali kabelske
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kanalizacije iz objekta navzven. V analizi
upo{tevamo samo kabelske SN izvode.
Izvedba nadzemnih izvodov pri novih
objektih je bila zaradi svojih pomanjkljivosti opu{~ena `e pred mnogimi leti.
2.1. 110 kV daljnovodni priklju~ek
V ra~unskem modelu pri~akovanega obremenjevanja okolja z elektromagnetnim
sevanjem upo{tevamo standardni daljnovodni priklju~ek od kon~nega daljnovodnega stebra do vhodnega portala v 110 kV stikali{~u.
Pri izra~unu pri~akovanega obremenjevanja
okolja z elektromagnetnim sevanjem smo
povzeli naslednje geometrijske podatke:
Na~in izvedbe zadnjega daljnovodnega
stebra 110 kV:
1. dvosistemski steber, jeklena vro~e pocinkana predal~na konstrukcija
2. oblika glave kon~nega
daljnovodnega stebra
sod
3. tip kon~nega daljnovodnega stebra 73/h
4. minimalna vi{ina od tal do
vodnika spodnje faze na stebru
11 m
5. dol`ina dvojne izolatorske verige 1,8 m
Razpetina med vhodnim portalom v
110 kV stikali{~u in zadnjim stebrom:
1. povpre~na oddaljenost zadnjega
daljnovodnega stebra od portala
70 m
2. minimalna vi{ina vodnika v to~ki
maksimalnega povesa
7m
3. predpisana varnostna vi{ina
faznega vodnika za vozilom,
dostopen teren po predpisih
6m
4. fazni vodnik
Al-Fe 240/40 mm2
5. napenjanje faznega vodnika 4 daN/mm2
6. za{~itna strelovodna
vrv
E-AlMg1/Fe 95/55 mm2
7. napenjanje strelovodne
vrvi
7 daN/mm2
Najmanj{a predpisana varnostna vi{ina od
tal do faznega vodnika glede na Pravilnik o
tehni~nih normativih za graditev nadzemnih
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 do 400 kV (te nastopijo v to~ki
maksimalnega povesa in v projektantski
praksi ustrezajo najmanj{im vi{inam),
102. ~len (za vozilom dostopna mesta - okoli
naselij, nad polji, okoli katerih so kolovozi,
nad travniki in njivami, nad poljskimi in
gozdnimi kolovozi), zna{a 6 m.
Tudi v Prenovi pravilnika o tehni~nih normativih za elektroenergetske postroje nazivne

napetosti nad 1000 V (2( je v 33. ~lenu dolo~ena ista varnostna vi{ina 6 m.
2.2. Kabelski KB 110 kV priklju~ek
1. globina vkopa kabla
v zemlji
1,2 m do 1, 5 m
2. na~in polaganja kabla v zemljo
v trikot
3. razdalja med fazami - kabelskimi
glavami v 110 kV stikali{~u
2m
4. razdalja linije kabelskih glav od
srednjice daljnovodnega portala
4m
5. tip kabla
npr. 2XS(FL)2Y
6. prerez kabla
500 mm2
2.3. 110 kV stikali{~e
Vhodni portal v 110 kV stikali{~u:
1. vi{ina vpetja izolatorske verige
na vhodni daljnovodni portal
9m
2. {irina vhodnega portala za
priklop faznih vodnikov
9m
3. vi{ina strelovodne konice od tal
12 m
4. vodoravni na~in priklopa faznih vodnikov
(vse tri faze potekajo paralelno v eni ravnini)
5. medfazna razdalja
2m
6. razdalja med faznim vodnikom
in kovinsko pre~ko portala
3m
7. dol`ina dvojne izolatorske verige 1,8 m
Za 110 kV stikali{~e smo pri izra~unu pri~akovanega obremenjevanja okolja z elektromagnetnim sevanjem povzeli naslednje
geometrijske podatke:
1. razmik med faznimi vodniki
posameznega sistema
2m
2. minimalna vi{ina faznega
vodnika v stikali{~u
4m
3. vi{ina faznega vodnika zbiralk
8,5 m
4. fazni vodnik
Al-Fe 240/40 mm2
5. za{~itna strelovodna
vrv
E-AlMg1/Fe 95/55 mm2

Najmanj{a
predpisana
varnostna vi{ina
od tal do
faznega vodnika
glede na
Pravilnik
o tehni~nih
normativih za
graditev
nadzemnih
elektroenergetskih vodov
z nazivno
napetostjo od
1 do 400 kV
(te nastopijo
v to~ki
maksimalnega
povesa in v
projektantski
praksi ustrezajo
najmanj{im
vi{inam),
102. ~len
(za vozilom
dostopna mesta
- okoli naselij,
nad polji, okoli
katerih so
kolovozi, nad
travniki in
njivami, nad
poljskimi in
gozdnimi
kolovozi),
zna{a 6 m.

2.4. Izhodi{~a za obravnavo kabelskih
srednjenapetostnih izvodov
Najbolj pogosti tipi kabla, ki se uporabljajo v
praksi:
• na 10 kV napetostnem nivoju: IPO 13-A, PP
41-A, XHE 49-A,
• na 20 kV napetostnem nivoju: XHP 48-A in
XHE 49-A.
V nadaljevanju ne bomo obravnavali 10 kV
kablov, preprosto zato, ker se vsa nova
omre`ja gradijo samo z 20 kV kabli. Zaradi
na~rtovanega dolgoro~nega prehoda na 20 kV
obratovalno napetost se `e nekaj let uporab-
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ljajo samo kabli z nazivno napetostjo 20 kV
tudi na ljubljanskem podro~ju.

Magnetna polja
okoli trifaznih
tri`ilnih kablov
so zaradi
geometrijskih
lastnosti in
zaradi
kompenzacijskega u~inka
kovinskega
oklopa oziroma
pla{~a precej
ni`ja v
primerjavi z
magnetnimi polji
trifaznih
eno`ilnih
kabelskih
sistemov.

V uporabi so ve~inoma po trije eno`ilni kabli
XHP 48-A in XHE 49-A z izolacijo iz termoplasti~ne mase omre`enega polietilena, elektri~no za{~ito in PVC pla{~em.
SN kablovod kot izvod iz RTP 110/x kV
v nadaljevanju obravnavamo kot vir magnetnega polja v naravni in `ivljenjski prostor. Tako kovinski oklop kabla (mehanska
za{~ita), kot tudi zemlja pri kablovodih,
polo`enih v zemljo, prakti~no pomenita
popolni zaslon elektri~nega polja.
Iz literature in teoreti~ne obravnave eno`ilnih in tri`ilnih kablov sledi, da jih je zaradi razli~ne medsebojne geometrije vodnikov
smiselno obravnavati lo~eno.
Magnetna polja okoli trifaznih tri`ilnih kablov so zaradi geometrijskih lastnosti in zaradi kompenzacijskega u~inka kovinskega
oklopa oziroma pla{~a precej ni`ja v primerjavi z magnetnimi polji trifaznih eno`ilnih
kabelskih sistemov.
V nadaljevanju obravnavamo trifazne eno`ilne
kabelske sisteme, ki se uporabljajo v praksi.
Velikost gostote magnetnega pretoka B (µT)
v okolici trifaznega eno`ilnega kabelskega
sistema je odvisna:

• od velikosti toka,
• geometrije in medsebojne razporeditve kablov,
• na~ina in globine polaganja.
V praksi se uporablja ve~ na~inov polaganja, in sicer polaganje v zemljo,
kabelske jarke ali kabelske kanale (betonske
ali v plasti~ne cevi) in v ja{ke ob spremembah smeri. Kabelska kanalizacija se uporablja
pri izvodu kablov iz RTP, pri uvodih v TP ter
pri polaganju kablov na mestnem podro~ju,
kjer je zaradi ostalih infrastrukturnih vodov
gne~a v prostoru.
Osnovni podatki:
1. globina vkopa kabla v
zemlji:
0,6 m do 0,8 m
2. na~in polaganja kabla v zemljo:
v ceveh
3. razdalja med kabelskima
sistemoma:
4 cm ali 5 cm
4. tip kabla:
XHE 49 (Al ali Cu)
5. prerez kabla:
150 ali 240 mm2
Pri prehodih kablov iz zemlje v nadzemni
vod poteka kabel ob stebru navzgor - torej je
v tem primeru polo`en neposredno v naravnem in `ivljenjskem prostoru (gledano s
stali{~a Uredbe).
Mag. Karol Grabner

Virusi, ~rvi in trojanski konji
Ne, branje teh vrstic vas ne bo seznanilo ne z medicino (virusi), ne z biologijo (~rvi),
ne z veterino (konji). Kot ste verjetno `e ugotovili, bo beseda tekla o varnosti v
ra~unalni{kih omre`jih oziroma bolje re~eno, o nevarnostih, ki pri uporabi ra~unalnika pre`ijo na vas.
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Poslovno omre`je Elektra Ljubljana d.d.
omogo~a svojim uporabnikom stalni priklop
na internet. Vstopna to~ka v svetovni splet je
na mariborski Informatiki, kjer so name{~eni
tudi prvi braniki pred v naslovu omenjeno
internetno golaznijo. Pa si oglejmo, kaj nas pri
uporabi interneta lahko ogro`a in kako se pred
temi gro`njami zavarujemo.
Kaj je virus?
Virus je program, ki je bil napisan z namenom
uni~iti (ali spremeniti) datoteke ali celo
ra~unalni{ke komponente. Danes se ve~ina
virusov prena{a preko interneta, pred tem pa
so se prena{ali preko oku`enih disket, CDromov ali mre`e. Ponavadi so vgrajeni kar v
druge programe, ki se prena{ajo po omre`jih.
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Kaj je ~rv?
^rv je program, ki drugemu uporabniku
dopu{~a, da lahko dostopa do va{ih datotek na
ra~unalniku in mu s tem omogo~i krajo gesel,
programov ali dokumentov. Ve~inoma se
prena{ajo preko elektronske po{te, zlasti
preko programov Microsoft Outlook in
Microsoft Outlook Express. To ne pomeni, da
so drugi po{tni odjemalci bolj{i ali varnej{i,
Outlook pa~ uporablja najve~ uporabnikov in
njegove {ibke to~ke so najbolj raziskane.
Kaj je trojanski konj?
Nekateri virusi ali ~rvi omogo~ajo, da tretja
oseba dostopa do virov na va{em ra~unalniku.
Te programe imenujemo trojanski konji.
Trojanski konj na videz ne naredi nobene
{kode. Izgleda kot povsem normalen program,
tako da ga uporabnik v~asih celo sam namesti
na ra~unalnik. Ob ugodnem trenutku pa trojan
odpre vrata (port - to je v bistvu naslov komunikacijskega vmesnika v programih za podporo internetnemu protokolu TCP/IP) na
dolo~eni {tevilki in omogo~i vdiralcu, da
nepoobla{~eno dostopa do va{ega ra~unalnika.
Nekatera vrata so standardno namenjena za
izmenjavo podatkov med ra~unalniki in jih
uporabljajo programi kot so MS Outlook,
Internet Explorer itd., tako da je te`ko
razlo~evati, kateri vrata so pravilno odprta in
katera zlonamerno.
Nekaj nasvetov, kako enostavno prepre~iti
virusu pot do va{ega ra~unalnika:
• ne odpirajte priponk v e-po{ti s kon~nicami
.vbs, .shs in .pif
• ne odpirajte datotek z dolgimi kon~nicami
kot so dokument.doc.vbs
• izogibajte se datotek, ki ste jih dobili po epo{ti iz nepri~akovanih naslovov in vsebujejo sumljiva imena kot so pamela.exe,
joke.exe, nude.exe, ...
• ~e ste od prijatelja dobili sporo~ilo in vam
pi{e v angle{~ini, da vam po{ilja neko
datoteko ali da pojdite na neko www stran,
je zelo sumljivo. Prijatelji iz Slovenije vam
verjetno ne bodo pisali v angle{~ini!!
• ~e od prijatelja prejmete datoteko, ki je niste
pri~akovali in gre za .exe datoteko, ga raje
pokli~ite, ~e je to res od njega.
• ~e ste dobili pismo od prijatelja ali neznanca, kjer vam naro~a, kaj storiti ob pojavu
nekega novega virusa, najprej preverite, da
ne gre za potegav{~ino oz. t.i. hoax letter.
Seveda pa je naju~inkovitej{a obramba pred
virusi protivirusni program. Vsi ra~unalniki v
na{em omre`ju morajo imeti name{~eno protivirusno za{~ito. Ve~inoma je to program izde-

lovalca SOPHOS, na nekaterih pa te~e program
Norton antivirus. Ti programi so konfigurirani
tako, da se sproti dopolnjujejo z najnovej{imi
protivirusnimi definicijami in sproti preverjajo
vsako datoteko, ki pride na va{ ra~unalnik. Na
vstopni to~ki v internet pa je name{~ena
po`arna pregrada (firewall), ki navzven spremeni internetne naslove ra~unalnikov in s tem
onemogo~i vdore v sistem. Ves internetni
promet v na{em omre`ju gre skozi Proxy
stre`nik, kjer je mo`no opraviti filtriranje in
nadzor prometa.
Zelo pomembno je, da uporabniki ne odstranjujejo oziroma ne sku{ajo onemogo~iti protivirusnih programov, saj s tem odprejo mo`nost vdora virusov v sistem. Seveda nobena
za{~ita ni popolna. Vedno traja nekaj ~asa od
prvega opa`anja nekega novega virusa do
takrat, ko se izdela protivirusna definicija zanj
in se le-ta namesti na uporabnikov sistem. Ta
~as je tipi~no 6-8 ur, v~asih pa tudi ve~. ^e
imamo smolo, da nas je virus obiskal prej, preden je prispela protivirusna za{~ita, je ra~unalnik pa~ ranljiv. Tak primer smo imeli pred
meseci s ~rvom Beagle - D. Zato kljub temu, da
imate nastavljeno protivirusno za{~ito, ki se
vam redno obnavlja, takoj sporo~ite nenavadno obna{anje ra~unalnika na interno {t. 4246
(SIS)
Morda se vam v~asih zazdi, da se ra~unalnik z
name{~enim operacijskim sistemom Windows
2000 ali Windows XP ob zagonu nenavadno
dolgo nalaga. Tu gre verjetno za avtomatsko
posodabljanje sistema. Preko MS SUS stre`nika
se namre~ vsi popravki za W2000 in WXP, ki jih
Microsoft objavi, avtomatsko implementirajo
na vse ra~unalnike v omre`ju ob prvem naslednjem ponovnem zagonu. Zato je priporo~ljivo
tudi za tiste, ki sicer ra~unalnikov ne uga{ate
~ez no~, da vsaj enkrat tedensko naredite
ponovni zagon sistema.
Na spletnem naslovu
http://www.microsoft.com/slovenija/windowsxp/pro/funkcije/varnost.mspx
si lahko ogledate nekaj priporo~il podjetja
Microsoft (v sloven{~ini) o varnem ravnanju z
ra~unalnikom. Seveda pa smo vam za vsa
vpra{anja v zvezi z varnostjo v ra~unalni{kih
sistemih na voljo delavci slu`be za informacijske storitve.
Pa u~inkovito in predvsem varno delo z
ra~unalniki vam `elimo!
Miran Novak, SIS
Viri:
http://www.afnanet.com/www/html/virusi_in_ervi.html
http://www.microsoft.si
http://www.symantec.com
http://www.sophos.com

Seveda pa je
naju~inkovitej{a
obramba pred
virusi
protivirusni
program. Vsi
ra~unalniki v
na{em omre`ju
morajo imeti
name{~eno
protivirusno
za{~ito.
Ve~inoma je to
program
izdelovalca
SOPHOS, na
nekaterih pa
te~e program
Norton antivirus.
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Ukrepi za prepre~evanje nevarnosti
Usmerjeni
obdobni
preventivni
zdravstveni
pregled opravi
delavec z
namenom
ocenitve njegove
zdravstvene
ogro`enosti in
izpolnjevanja
posebnih
zdravstvenih
zahtev za
dolo~eno delo v
delovnem okolju
ter vpliva
kriti~nih
dejavnikov
tveganja v tem
obdobju. Roki za
te preglede so
dolo~eni v izjavi
o varnosti z
oceno tveganja.

Med ukrepe za prepre~evanje nevarnosti {tejemo tehni~ne, zdravstvene, socialne,
vzgojne, pravne in druge varstvene ukrepe. Za zagotavljanje ustrezne varnosti se
upo{tevajo razni normativi, standardi in tehni~ni predpisi ter uporaba predpisane
osebne varovalne opreme.
Zdravstveni ukrepi
Za izvajanje dolo~enega dela v delovnem procesu ali zaradi uporabe dolo~enih sredstev za
delo, kjer obstajajo ve~je nevarnosti za
po{kodbe ali zdravstvene okvare v zvezi z
delom, morajo delavci izpolnjevati dolo~ene
zdravstvene zahteve.
Zdravstvene zahteve za posamezna delovna
mesta so dolo~ene na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest, ocene tveganja za
posamezno delovno mesto, zdravstvene ocene
delovnih mest in rezultatov meritev obremenitev ter {kodljivosti v delovnem okolju.
Zdravstvena ocena dolo~a vrste, obseg, vsebino in roke preventivnih zdravstvenih pregledov.
Predpisani preventivni zdravstveni pregledi
so:
1. Predhodni preventivni zdravstveni pregled
2. Usmerjeni obdobni preventivni pregled
3. Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni
pregledi
Predhodni preventivni zdravstveni pregled je
delavec dol`an opraviti pred sklenitvijo
delovnega razmerja z namenom, da se
ugotovi ali izpolnjuje vse zdravstvene
zahteve za opravljanje svojega bodo~ega
dela. Stro{ke pregleda nosi delodajalec.

Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec z namenom ocenitve njegove zdravstvene ogro`enosti in izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za
dolo~eno delo v delovnem okolju ter vpliva
kriti~nih dejavnikov tveganja v tem obdobju.
Roki za te preglede so dolo~eni v izjavi o
varnosti z oceno tveganja.
Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni
pregledi so pregledi, katere je delavec dol`an
opraviti v primerih, ko nastopijo za to
upravi~eni razlogi.
• po po{kodbi, ki je zahtevala dalj{e zdravljenje in obstaja dvom o delav~evi zmo`nosti za opravljanje dosedanjega dela,
• pred za~etkom dela z druga~nimi zdravstvenimi zahtevami, ~e predhodno za te
zahteve {e ni bil pregledan in ~e to zahteva
ocena tveganja,
• pri zmanj{ani delovni zmo`nosti,
• ~e gre za delavca, ki je bil v obdobju enega
leta v bolni{kem stale`u zaradi bolezni ali
po{kodbe petkrat ali ve~krat itd.
Poobla{~eni zdravnik medicine dela lahko ne
glede na roke in obsege pregledov, dolo~enih v
zdravstveni oceni tveganja, izjemoma dolo~i
tudi kraj{i rok za naslednji usmerjeni obdobni
preventivni zdravstveni pregled, ~e sta
ogro`ena varnost in zdravje delavca pri delu,
kar mora posebej pismeno utemeljiti.
Osebna varovalna oprema
Osebna varovalna oprema slu`i delavcu za
zmanj{evanje nastanka po{kodb in okvar
zdravja, ki izvirajo iz nevarnosti delovnega
mesta. Osebna varovalna oprema je obla~ilo,
naprava ali drugo, kar je narejeno za no{enje z
namenom za{~ititi delavca pred nastankom
po{kodb in zdravstvenih okvar. Uporaba osebne varovalne opreme je zadnja v vrsti ukrepov
za zni`anje tveganja in se ne sme realizirati,
dokler niso iz~rpani vsi drugi mo`ni ukrepi.
^e je osebna varovalna oprema v oceni
tveganja dolo~ena kot ukrep za zmanj{anje tveganja nastanka po{kodb in
zdravstvenih okvar, jo je delodajalec
dol`an zagotoviti na predpisani rok.
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Osebno varovalno opremo delimo v tri kategorije:
KATEGORIJA I: To je vsa osebna varovalna
oprema, ki {~iti pred minimalnim tveganjem,
kjer uporabnik lahko oceni stopnjo potrebne
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za{~ite, ali kjer so u~inki postopni in jih uporabnik lahko varno in pravo~asno identificira
(ta kategorija zajema preprosto OVO, ki se
najve~krat uporablja tudi v doma~i uporabi:
gospodinjske in vrtnarske rokavice, predpasniki, pokrivala, son~na o~ala).
KATEGORIJA II: To je osebna varovalna oprema,
ki varuje pred obi~ajnimi tveganji, ki so kategorizirani kot za{~ita glave, obraza, sluha, o~i,
obla~ila, ~evlji in rokavice.
KATEGORIJA III: To je vsa osebna varovalna
oprema, namenjena za{~iti pred smrtjo ali
nevarnostmi, ki bi lahko resno in nepovratno
okvarile zdravje, npr. respiratorji, oprema za
varovanje padcev z vi{ine. O na~inu uporabe te
osebne varovalne opreme morajo biti delavci
ustrezno pou~eni. Osebno varovalno opremo
kategorije III je potrebno tudi periodi~no pregledovati in jo servisirati.
V Elektru Ljubljana izbor osebne varovalne
opreme pripravi slu`ba za varnost in zdravje
pri delu v skladu z zahtevami Pravilnika o

osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. Katera osebna varovalna
oprema na posameznem delovnem mestu pripada delavcu, je opredeljeno v oceni tveganja.
Delavec prejme osebno varovalno opremo ob
nastopu dela ter po preteku ~asa, dolo~enega
za uporabo posamezne opreme, ki ne sme biti
dalj{i od rokov, dolo~enih s strani proizvajalca
opreme. Za osebno varovalno opremo je delavec osebno zadol`en. ^e je osebna varovalna
oprema po{kodovana ali izrabljena brez njegove krivde, je delavec upravi~en do pred~asne zamenjave.
Razlog za pred~asno dodelitev izrabljene ali
po{kodovane osebne varovalne opreme mora
utemeljiti odgovorni neposredni vodja del ali
vodja delovne skupine oziroma za to dolo~ena
oseba v pisni obliki.
Vesna Oman Rode
V sebi nosimo ~udesa, ki jih i{~emo drugod.

V Elektru
Ljubljana izbor
osebne
varovalne
opreme pripravi
slu`ba za
varnost in
zdravje pri delu
v skladu
z zahtevami
Pravilnika
o osebni
varovalni
opremi, ki jo
delavci uporabljajo pri delu.

Aktualno

@led, sneg in podrto drevje
Leto{nji pust se vsekakor ne more pohvaliti s pretirano u~inkovitostjo pri odganjanju zime. ^e si ga bodo otroci zapomnili po pustnih krofih in maskah, si ga bomo
v Elektru Ljubljana po te`avah pri dobavi elektri~ne energije odjemalcem.
Za~elo se je `e na samo pustno nedeljo, ko je
zima z `ledom pregnala pusta iz Cerknice.
Na omre`ju Elektra Ljubljana so bili izpadi
predvsem v okolici razdelilne transformatorske postaje (RTP) Logatec in RTP @iri.

Oprijet sneg na 110 kV DV za Belo krajino

Ve~jih izpadov ni bilo, vendar se je `led v
vi{je le`e~ih krajih obdr`al na drevju in elektri~nih vodnikih.
Prav to pa se je izkazalo za usodno, saj je v
ponedeljek zve~er za~elo obilno sne`iti,
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najbolj prav na obmo~jih Cerknice, Logatca
in @iri. Moker sneg se je “dobro” oprijemal z
`ledom okovanih vodnikov in drevja.

Kot posledica
sne`enja je bilo
z izpadi
elektri~ne
energije
prizadetih okoli
120.000
odjemalcev,
izpadlo je 7
RTP in 83 srednjenapetostnih
daljnovodov.
Po prvih ocenah
{koda na
elektroenergetskih napravah
zna{a
55 MIO SIT.

Te`ave pri dobavi elektri~ne energije so se
najprej za~ele na podro~ju RTP @iri. Kmalu
zatem pa so se za~ele pojavljati okvare tudi
na ostalih podro~jih. Tako so `e v ponedeljkovih ve~ernih urah ostali brez elektri~ne
energije na podro~ju Ivan~ne gorice, Polhovega Gradca, Zagradca, @irovskega vrha, okolice Ljubljane in Zagorja.
Vendar je najhuje {e sledilo, saj so za~eli
izpadati napajalni vodi za RTP. Tako je okoli
1. ure zjutraj pri{lo do izpada napajalnega
voda za RTP Zidani most in RTP Litijo. Ob
3. uri zjutraj je pri{lo do izpada prvega od
obeh napajalnih 110 kV daljnovodov (DV) za
RTP Logatec in RTP Cerknico. Ob 6. uri mu je
sledil {e preostali 110 kV DV, tako da so se
odjemalci na Notranjskem za Pustni torek
zbudili v temi.
Podobno so dan za~eli na podro~ju Bele krajine, kjer se je 110 kV zanka uspe{no upirala
zimi samo do 4. ure zjutraj, ko je pri{lo do
izpada napajanja za RTP ^rnomelj. Ob 8. uri
je sledil {e RTP Metlika. Do 12. ure sta oba
RTP-ja na podro~ju Bele krajine izpadla po
sedemkrat. Vmes je izpadlo napajanje tudi za
RTP Grosuplje. Ves ~as je prihajalo do
mo~nih sunkov v elektri~nem omre`ju, {e
posebej mo~an sunek je nastal ob izpadu 110
kV daljnovoda Kle~-Logatec, kjer je 110 kV

vodnik pri{el v stik z 10 kV vodnikom podkri`anega daljnovoda.
Z okvarami na srednjenapetostnih vodih so
se sre~evali na celotnem podro~ju Elektra
Ljubljana. Svetla izjema je bila le centralna
Dolenjska in ve~ji del Zasavja. Do no~i je bila
ve~ina okvar odpravljenih, ~ez no~ pa je ostalo brez elektri~ne energije nekaj odjemalcev
na podro~ju Polhovega Gradca.
V sredo si je tudi zima v spo{tovanje do
pogreba svojega nasprotnika vzela premor in
pustila delavcem Elektra Ljubljana dovolj
~asa, da so odpravili {e zadnje okvare in
znova vzpostavili normalno obratovalno
stanje. Tekom dneva je zaradi otresanja
snega prihajalo do prekinitev dobave elektri~ne energije na celotnem podro~ju Elektra
Ljubljana, vendar novih resnej{ih okvar ni
bilo. ^etrtek je bil dan za pripravo na konec
tedna, opravljeni pa so bili tudi preventivni
posegi na omre`ju, saj je vremenska napoved
za konec tedna obetala novo sne`enje.
Tako smo prve okvare za~eli bele`iti `e v
no~i na petek na podro~ju RTP Poto{ke vasi,
RTP @iri, RTP Dom`al, RTP Kamnika in RTP
Litije. ^ez dan so se raz{irile {e na podro~je
RTP Trebnje in RP Ivan~na gorica. Kljub
sne`enju pa so se razmere do no~i umirile,
saj je za~el naletavati bolj suh sneg.
V soboto je ~ez dan pri{lo {e do dodatnih
okvar kot posledica otresanja snega, saj so se
temperature ~ez dan povzpele tudi do 5
stopinj nad ni~lo.
V ve~ernih urah je znova za~elo sne`iti, predvsem na ju`nem Ko~evskem in Dolenjskem.
V ve~ernih urah je pri{lo do izpadov na
podro~ju RTP Ko~evje, RTP Br{ljin, RTP Gotna
vas in RTP Trebnje. Posebej hudo je bilo na
podro~ju Ko~evja, kjer je kljub po`rtvovalnemu delu delavcev brez elektri~ne energije
preko no~i ostalo nekaj vasi. Dostop do njih
ni bil mo`en, saj je bila sne`na odeja
ponekod visoka tudi meter in pol.
[ele v nedeljo okoli 13. ure so bile odpravljene zadnje napake na omre`ju, v
popoldanskem ~asu pa je bilo {e nekaj
kratkotrajnih okvar predvsem kot posledica
otresanja snega.
Poleg trajnih okvar je bilo veliko {tevilo
kratkotrajnih izpadov in motenj, ki jih je
ob~utila ve~ina odjemalcev Elektra Ljubljana.
Kot posledica sne`enja je bilo z izpadi elektri~ne energije prizadetih okoli 120.000 odjemalcev, izpadlo je 7 RTP in 83 srednjenapetostnih daljnovodov. Po prvih ocenah
{koda na elektroenergetskih napravah zna{a
55 MIO SIT.
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Pretrgani vodniki DE Ko~evje

Martin Drgan, OE UDO
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Jo`e ^u~nik - na poti proti novim
obzorjem
V krogu prijateljev in sodelavcev se je 11. marca v gosti{~u Pri Tin~ku poslovil dolgoletni delavec Elektra Ljubljana - Jo`e ^u~nik.
Za korektno in strokovno kvalitetno delo se
mu je zahvalil vodja oddelka za analize in
soglasja na DE Ljubljana mesto Andrej Perjet,
v imenu dru`be in uprave podjetja pa ~lan
uprave Ludvig Soto{ek. Jo`e je bil delavec, ki
je delal kvalitetno, strokovnjak na svojem
podro~ju, tudi dober prijatelj, vedno dosleden, zanesljiv in pripravljen delovati v korist
podjetja in zaposlenih v njem. Poleg
delovnih obveznosti je z veseljem opravljal
tudi dodatne zadol`itve - na podro~ju delovanja sindikata, v organih samoupravljanja,
od ustanovitve {portnega dru{tva pa tudi v
njem. Vse od za~etkov dru{tva leta 1991 kot
predsednik tehni~ne komisije, v obdobju
1999-2003 pa tudi kot predsednik dru{tva.
Aktiven je bil tudi v prizadevanjih za redna
sre~anja delavcev-{portnikov elektrodistribucijskih podjetij Slovenije.
Jo`e je v Kr{kem zaklju~il srednjo tehni{ko
{olo in si pridobil izobrazbo elektrotehnika
leta 1964. Kot {tipendist Elektro Novo mesto
se je zaposlil v servisu [entjernej. Tu si je
nabiral prve delovne izku{nje. @ivljenjska
pot ga je vodila v Ljubljano, tako je v Elektru

Zahvala sodelavcev
Ljubljana mesto dobil leta 1969 novo zaposlitev, in sicer v slu`bi razvoja NNO kot
tehnik za mre`o NNO. Z nekaj vmesnimi razporeditvami na druga delovna mesta je
delovno kariero zaklju~il v slu`bi za razvoj
kot obmo~ni referent za mre`o.
Nekaj njegovih besed: “Trudil sem se delati
dobro, tako v stroki kot v med~love{kih
odnosih. Moj moto je, ~e ne more{ narediti
ni~ dobrega, tudi slabega ni potrebno. Upam,
da ste me tako do`ivljali tudi sodelavci!”
Jo`e, iskrene ~estitke in zahvala ob zaklju~ku
aktivnega delovnega obdobja, pa veliko lepih
do`ivetij in novih spoznanj v obdobju, ki je
pred tabo.

Nekaj njegovih
besed: “Trudil
sem se delati
dobro, tako
v stroki kot
v med~love{kih
odnosih. Moj
moto je, ~e ne
more{ narediti
ni~ dobrega, tudi
slabega ni
potrebno. Upam,
da ste me tako
do`ivljali tudi
sodelavci!”

Sodelavci

Jo`e ^u~nik
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^etrti zbor Dru{tva
upokojencev Elektro Ljubljana
Vse prisotne
~lane in goste
iz JP Elektro
Ljubljana je
toplo pozdravil
in otvoril 4. Zbor
Dru{tva
upokojencev
Elektro Ljubljana
ter podal
poro~ilo o delu
Dru{tva za leto
2003 predsednik
Jo`e Bergant.

Zaradi `elje, da bi bil 4. Zbor Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana sklep~en, ker
je od tega odvisno, da nam na Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne notranje zadeve, potrdijo spremembe na{ega temeljnega akta, tj. Pravil Dru{tva, smo se {e
posebej potrudili, da zagotovimo ~im ve~jo udele`bo ~lanov na 4. Zboru Dru{tva.
Prvi avtobus je startal `e ob 8.30 uri iz
Tivolija in nas prepeljal na destinacijo, tj. v
Gosti{~e [torovje pri Radohovi vasi. Medtem
ko smo ~akali na ostale udele`ence Zbora,
smo nekatere ~lanice UO poskrbele, da so
lahko ~lani poravnali letno ~lanarino ter
vsakega ~lana evidentirali, saj smo potrebovali natan~ne podatke o vseh prisotnih. Do
11. ure, ko smo za~eli s 4. Zborom Dru{tva,
so pripeljali {e trije avtobusi udele`ence iz
Ljubljane, okolice Ljubljane (Vrhnike in Dom`al) ter iz Ko~evja in Novega mesta. Verifikacijska komisija je pridno bele`ila in ugotovila, da je 4. Zbor sklep~en, saj se je Zbora
udele`ilo 169 ~lanov in podpornih ~lanov
Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana. Tudi
letos se nam je pridru`ilo precej novih obrazov in veseli smo vsakega posebej.
Vse prisotne ~lane in goste iz JP Elektro Ljubljana je toplo pozdravil in otvoril 4. Zbor
Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana ter
podal poro~ilo o delu Dru{tva za leto 2003
predsednik Jo`e Bergant. Povedal je, da se je
UO sestal 21 krat, da smo bili organizator
nekaj sre~anj z na{imi jubilanti, osamljenimi
in bolnimi, ne glede na to ali so ~lani dru{tva
ali ne. Dejavni smo bili pri {portnorekreativni sekciji, imeli smo kar nekaj
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Udele`ba ~lanov je bila dobra

pohodov, kar je zelo pozitivno. Izleti so pa
sploh na{a glavna dejavnost, le-te posku{amo organizirati tako, da izberemo kraje, ki
bi bili zanimivi za ve~ino udele`encev in
tudi, da bi bile pokrite vse regije vsaj enkrat
na leto. Pohvalil je vzorno sodelovanje z
Elektrom Ljubljana, saj smo vedno sprejeti
prijazno, ne glede na ~as, ko se pojavimo v
podjetju. V leto 2004 stopamo s 316 ~lani,
kar pove, da smo uspe{ni, saj je na{e vrste
zapustilo malo ~lanov. Nadzorni odbor nas je
opozoril, da smo pripravili in spremenili
nekatere ~lene in jih prilagodili novemu
Pravilniku o Dru{tvih. Zahvalil se je ~lanom
Upravnega in nadzornega odbora za korektno delo, ki ni odvisno od pla~ila, temve~ od
sr~nosti in po`rtvovalnosti vseh ~lanov UO in
NO Dru{tva. [e enkrat se je zahvalil {tevilnim
posameznikom iz kolektiva Elektro Ljubljana, posebno predsedniku uprave Vincencu
Jan{i, ~lanu uprave Ludvigu Soto{ku, Maci
Bo`i~, Ale{u Jekli~u, ki so nam zmeraj prisluhnili in nam pomagali. Zahvalil se je tudi
vsem ~lanom Dru{tva, saj le skupaj lahko
pomenimo veliko.
Prisotni ~lani Zbora so soglasno sprejeli vse
predlagane sklepe, ki so zadevali delovanje
Dru{tva tekom leta 2003 in to: izvolili delovno predsedstvo Zbora, sprejeli poro~ilo predsednika Dru{tva in ~lanov sekcij o delu,
finan~no poro~ilo in poro~ilo Nadzornega
odbora, sprejeli spremembe in uskladitve
Pravil z Zakonom o Dru{tvih, sprejeli plan
aktivnosti in finan~no ovrednoten plan
aktivnosti za leto 2004 ter druge predloge
~lanov.
Pre{li smo na neuradni del zbora, si med
seboj nazdravili in raz`ivela se je `ivahna
medsebojna debata. Iz nasmejanih obrazov
ter pre{ernega smeha je bilo razbrati, da se
~lani veselijo medsebojnega dru`enja.
Vendar pa je tokrat v to dru`enje posegla
~love{ka malomarnost in ~lani so za~eli
nekam hitro vstajati od miz, ~eprav nekateri
{e niso uspeli pojesti svojega obroka. Odhajali so na zrak, saj niso vedeli, ali je slabo
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po~utje povezano z njihovim zdravjem ali je
kaj huj{ega. Nih~e pa ni pomislil, da je lahko
vzrok uhajanje monoksida iz `arnih grelcev
v prostoru. [ele ko so zunaj posamezniki
za~eli izgubljati zavest, smo za~eli hitro
ukrepati in iskati prvo pomo~. V samem Klini~nem centru je iskalo pomo~ 27 ~lanov, v
Trbovljah 3 ~lani, nekateri so se oglasili pri
svojih zdravnikih, vsi ostali pa so te`ave
re{evali sami tako, da so po~ivali, pogosto
vdihavali sve` zrak, jemali aspirine in preganjali glavobole in slabosti, kakor so najbolje vedeli in znali. Po telefonu smo obve{~ali
~lane, kaj je bil vzrok njihovih te`av, in

~eprav so se {e vedno po~utili slabo, se je
marsikdo od njih oddahnil, da ni z njim {e
kaj huj{ega kot npr. da je do`ivel infarkt.
Tudi tokrat nismo ostali sami, saj so vse tiste,
ki so bili name{~eni v KC, obiskali tudi predstavniki kolektiva in seveda tudi na{ po`rtvovalni predsednik Jo`e Bergant, ki je uredil
tudi vse glede prijave na pristojnih mestih in
podal izjavo za javnost. Vsem ~lanom
`elimo, da hitro okrevajo in da se {e naprej
tako vztrajno in z veseljem odzivajo na na{a
skupna sre~anja.
Justi Kuder

VABILO
V torek, 6. aprila 2004,
vabimo ~lane dru{tva na ogled Toba~nega muzeja.
Dobimo se ob 8.45 uri pred kinom Vi~.
Po ogledu sprehod do Pivovarne Union
- ogled tovarne ob 12. uri.
Prijave 30. in 31. marca 2004, vsak dan do 11. ure, na `e znano
tel. {tev. 01 519 80 36, ga. Zvonka Osredkar.

VABILO
Aprila se bomo podali na leto{nji prvi
izlet.

Ogledali si bomo Osilnico,
grad Kostel in kanjon reke Kolpe.
Odhod iz Ljubljane 20. aprila 2004
ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli.
Prijave 13. in 14. aprila, vsak dan do 11. ure,
na tel. {tev. 01 519 80 36, ga. Zvonka Osredkar.
Do zasedbe avtobusa.
Dru{tvo upokojencev
Elektro Ljubljana
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Po Jur~i~evi poti
V soboto, 6. marca, smo se udele`ili pohoda po Jur~i~evi poti iz Vi{nje Gore do
Muljave. V Tivoliju se nas je zbralo za cel avtobus, tako da so pohodniki, ki so se
nam pridru`ili v Grosuplju, stali do Vi{nje Gore.
Hodili smo po
sicer dobro
pripravljeni,
vendar
zaledeneli gazi,
tako da
previdnost in
pohodni{ke
palice nikakor
niso bile odve~.
Ko smo prispeli
na vrh Pol`evske
planote - cerkev
sv. Duha
(630 m), se nam
je kljub temu, da
nam je vid
jemala ble{~ava
sne`nih
kristal~kov,
ponudil
prekrasen
pogled po
Dolenjski.
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Tu smo se razdelili v dve skupini.
Kondicijsko bolj pripravljeni so se tokrat
spoprijeli z zahtevno zasne`eno potjo `e v
Vi{nji Gori, ostali smo se odpeljali na Pol`evo
(kraj{a varianta) in tu za~eli na{o pot po
zasne`eni pokrajini. Prava zimska pravljica.

Po kraj{em postanku na Muljavi smo se odpeljali na kosilo. Po kosilu je gospod Kon~an
raztegnil harmoniko, mi pa smo zaplesali.
Prehitro je pri{el ~as, ko smo morali zopet na
pot, saj smo bili domenjeni za ogled Sti{kega
samostana.

Hodili smo po sicer dobro pripravljeni, vendar zaledeneli gazi, tako da previdnost in
pohodni{ke palice nikakor niso bile odve~.
Ko smo prispeli na vrh Pol`evske planote cerkev sv. Duha (630 m), se nam je kljub
temu, da nam je vid jemala ble{~ava sne`nih
kristal~kov, ponudil prekrasen pogled po
Dolenjski. Zaradi obilice snega je bila pot
zelo te`ka, vendar smo vztrajno nadaljevali
pot skozi vas Male Vrhe, v zaselku Roje smo
si ogledali “ka{~o” s ~rno kuhinjo, ribnik
La{kovec je bil tudi letos zaledenel, {li smo
mimo cerkve Janeza Krstnika, v njej je grob
viteza Foedransberga, zadnjega lastnika
gradu Kravjek, za seboj pustimo vas Oslica in
`e smo na Muljavi, rojstnem kraju Josipa
Jur~i~a, ki je med drugim napisal: povest
Domen, roman Deseti brat, realisti~no povest
Sosedov sin, zgodovinski roman Rokovnja~i.....Marsikatera zgodba oz. prizori{~e
njegovih del je postavljeno v kraje, skozi
katere smo se v soboto sprehodili.

Ob prihodu nas je sprejel pater. Po opravljeni
formalnosti - pla~ilo vstopnine, smo si ogledali film o zgodovini cistercijanskega samostana v Sti~ni, ki ga je 1136. ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. ob podpori vi{njegorskih plemi~ev. Samostan je bil pomembno
versko in kulturno sredi{~e - Sti{ki rokopis in
drugi rokopisi z bogatimi inicialkami in
miniaturnim okrasjem (druga polovica
12. stol.). Danes je v samostanu verski muzej,
samostanska knji`nica, galerija akadem.
slikarja-sti{kega meniha Gabrijela Humka,

Zadovoljni udele`enci pohoda
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zeli{~arska zbirka patra Simona
A{i~a, spominska soba Leopolda
Kozlev~arja - ker so patri lepo skrbeli
zanj, je vse svoje premo`enje zapustil
samostanu (slike, ure, porcelan, steklene
izdelke, pohi{tvo). Ogledali smo si samostansko cerkev, katere notranjost je barokizirana
z dvema vrstama romanskih arkad, z baro~nim oltarjem s kipom @alostne Matere bo`je,
Bergantov kri`ev pot. V stranski ladji so na
kri`nih obokih reliefni grbi. Na enem izmed
njih je upodobljen oglejski patriarh Peregrin,
ustanovitelj sti{kega samostana, med grbi je
tudi sti{ki grb - zelen pti~ na obzidju, sledi
avstrijski cesarski grb, grb vojvodine Bavarske, vojvodine [tajerske, vojvodine Koro{ke,
vojvodine Kranjske in drugi. Ogledali smo si
{e sobo z relikvijami, model sti{kega samostana, narejen po grafi~ni risbi J. V. Valvasorja iz leta 1676 in model romanske Sti~ne,
ma{ne pla{~e, samostansko pokopali{~e.
Nismo mogli mimo trgovine s spominki, z
zdravilnimi ~aji po recepturi patra A{i~a,
sti{kim sirom in drugimi izdelki, kjer so

Se vidimo prihodnje leto
nekateri kupili predvsem sir in salame. Po
ogledu smo se odpeljali proti Ljubljani in si v
Tivoliju za`eleli nasvidenje na naslednjem
pohodu.
Zvonka Osredkar

ZAHVALA
Zahvala delavcem DE Ljubljana mesto,
ki so se v letu 2003 upokojili
V letu 2003 se je na enoti upokojilo pet sodelavcev, in sicer:
Du{an [urk, ki je delal kot elektromonter v slu`bi za odjemalce,
Luka Toki~, tudi elektromonter v slu`bi za vzdr`evanje, skupina za intervencije,
Ladislav Kuralt in Jo`e ^u~nik, oba obmo~na referenta za mre`o in
Rudi Zupan~i~, vodja slu`be za odjemalce.
Sodelavci smo jih povabili na prilo`nostno sre~anje, da se jim {e enkrat zahvalimo za ves
njihov trud, delovni prispevek in sodelovanje pri oblikovanju in rasti Elektra Ljubljana
mesto. Zaradi bolezni se sre~anja ni mogel udele`iti Du{an [urk. V imenu vseh zaposlenih
na enoti in v svojem imenu se jim je zahvalil pomo~nik izvr{nega direktorja za DEE mag.
Mirko Marin~i~ in jim izro~il tudi spominske ure. Poudarjam, da so gospodje pri Elektru
Ljubljana mesto pre`iveli prakti~no vse svoje aktivno delovno obdobje, Du{an [urk in Luka
Toki~ polnih 40 let, ostali pa le nekaj manj. [e enkrat - iskrena hvala.
Alenka Ku{ar
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Motila sem se
@enska je sedela v letali{ki ~akalnici in ~akala
na svoj polet. Do poleta je bilo {e nekaj ur,
zato je kupila knjigo v trafiki in {e vre~ko
napolitank. Zatopila se je v branje knjige, ko
kar naenkrat ugotovi, da poleg nje sedi
mo{ki, ki tudi bere knjigo. Problem je bil v
tem, da je tudi mo{ki od ~asa do ~asa segel v
vre~ko z napolitankami in lepo mirno bral
dalje svojo knjigo. Da bi se izognila sceni in
sporom zaradi uboge vre~ke napolitank,
`enska ni rekla niti besedice. Tako sta z
mo{kim {e naprej brala vsak svojo knjigo in
po~asi pri{la do dna vre~ke z napolitankami.

gleda svoj rokovnik, da vidi, kaj mora storiti
naslednji dan. Ko pa je odprla torbico, je presene~ena ostrmela. V torbici je na{la vre~ko
napolitank, ki jo je kupila v letali{ki trafiki.
Torej sploh nista pojedla njenih napolitank!!!
Postalo ji je vro~e in vsa je zardela v obraz.
Torej je bila ona tista, ki ni bila vljudna, torej
je ona “pokradla” polovico napolitank, mo{ki
pa je bil kljub vsemu vljuden in ji ni ni~
rekel. Oh, kak{na napaka!
Kolikokrat se nam je `e zgodilo, da smo bili
v nekaj prepri~ani, pa se je na koncu pokazalo, da nimamo prav!

Nazadnje je ostala samo {e ena napolitanka.
Vir: Internet
@ensko je zanimalo, kaj bo sedaj mo{ki
naredil. In na njeno presene~enje je mo{ki
vzel zadnjo napolitanko in ji ponudil polovico. Mislila si je: ta tip je
popolnoma brezobziren. Le
kako si je upal narediti kaj
tak{nega. Ura njenega od^e zmore{ ostati miren, ko na tvoji poti
hoda se je po~asi pribli`evsi
zgubijo glavo in s prstom ka`ejo nate;
vala, zato je vstala in se, ne
~e
ohrani{
zaupanje, ko vsi ostali dvomijo,
da bi mo{kega pogledala ali
in
~e
jim
ne
zameri{, ker nimajo zaupanja;
mu kaj rekla, odpravila
~e
ti
~akanje
ne dela veliko te`av;
proti izhodu za njen let. Ta
~e
ne
la`e{,
ko sli{i{ la`i,
dogodek ji ni in ni {el iz
in
~e
ne
sovra`i{,
ko tebe sovra`ijo;
glave. Ko je prispela na
~e
se
ne
dela{
preve~
dobrega,
letalo, se je udobno usedla
niti
ne
govori{
preve~
modro;
in letalo je poletelo. [e
~e
sanjari{,
a
ti
sanje
niso
vse;
vedno je premi{ljevala o
~e
misli{,
a
ti
misli
zmeraj
ostanejo
~iste;
dogodku. Spomnila se je,
~e
zna{
sprejeti
zmago
in
poraz,
da bi bilo dobro, ~e {e posprejeti enako in eno in drugo;
~e lahko prenese{, da tvojo resnico goljufi
izkrivljajo, da bi la`je prevarali bedake;
~e vidi{, kako v ko{~ke razbijajo tvoj cilj
in ~e se pripogne{, da dvigne{ in pobere{ ostanke;
~e lahko zbere{ vsa svoja premo`enja
in jih zastavi{, vsa naenkrat,
~e si pripravljen, da znova za~ne{, kot na za~etku,
brez ene same besede, hkrati, ko si izgubil vse, z nasmehom;
~e pripravi{ svoje srce, svoje `ivce in svoje mi{ice,
da slu`ijo tvojim ciljem tudi, ko so ~isto iz~rpane,
in ~e vztraja{, ko se vsi ustavijo,
razen volje, ki te vodi: “Dr`i se dobro!”
~e sredi mno`ice nisi ponosen,
in ~e se nima{ za heroja, ko se dru`i{ s kralji;
~e te niti prijatelj niti sovra`nik ne moreta pokvariti;
~e ti vsak ~lovek nekaj pomeni, a niti eden preve~;
~e zna{ dobro izpolniti vsako minuto svojega `ivljenja,
in v vsakem trenutku gre{ po pravi poti,
“Tvoja” bode Zemlja in vsa njena bogastva.

Besede modrosti

Rudyard Kipling
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V Nepalu odprli mednarodni
gorski muzej
5. februarja letos je bil v Pokri/Pokhari (Nepal) slovesno odprt Mednarodni gorski
muzej (International Mountain Museum - IMM), po povr{ini gotovo najve~ji tovrstni
muzej na svetu z dvema oddelkoma: predstavitev nepalske Himalaje ter predstavitev
svetovnega planinstva in alpinizma.
V prvem je predstavljena predvsem Himalaja
s svojo `ivo in mrtvo naravo ter `ivljenje
gorskih plemen, obenem pa tudi alpinisti~na
zgodovina Himalaje. V drugem so predstavljene posamezne dr`ave, kjer je ob splo{nih
podatkih izra`en gorsko - turisti~ni del, ljudstvo in kultura, {e posebej pa je poudarjeno
planinstvo, tako zgodovina kot dana{nji
razvoj.

Slovenski predstavitveni prostor
Celotne povr{ine je blizu 10.000 m2; ob dveh
razstavnih eta`ah pa so {e prostori knji`nice,
predavalnice, informacijske pisarne, prodajalne spominkov ipd. Najve~ji finan~ni dele` je
japonski (90 %), nato indijski, nepalski, korejski, drugi smo prispevali le materiale za razstavo. Ljudstva gorskih de`el so predstavljena le
z narodnimi no{ami himalajskih Nepalcev,

slovenska z gorenjskim parom v narodni no{i,
ki je najlep{i od vseh in je dele`en ve~je
pozornosti obiskovalcev kot ves himalajski
del. Ob slovenski narodni no{i so izobe{ene
fotografije Slovenije - Alp, Bleda, Krasa,
Cerkni{kega jezera in Se~oveljskih solin,
Pirana ter zna~ilne poljedelske pokrajine. Med
zemljevidi je tudi Slovenija kot sredi{~ni del
Evrope. Od {tirih alpinisti~no oble~enih in
opremljenih lutk je tudi slovenska z opremo
od Trisula (1960), prek Kangba~ena (1965 in
1974) in Makaluja (1975) do Everesta (1979) in
Lotseja (1981), zraven pa napis s podatki vseh
petih odprav. V delu z gorskimi aktivnostmi je
na 12 m2 velikem panoju 4/5 fotografij s
slovenskih odprav, ostale pa s te~ajev v okviru
Slovenske {ole za nepalske vodnike (NMA). Na
posebnem panoju, slabih 2 m2, je Ale{ Kunaver
s posnetki s Trisula in `ivljenjepisom iz knjige
Znameniti Slovenci, pod velikim naslovom Ale{
Kunaver - ustanovitelj gorske {ole Manang.
Zagotovo je Slovenija na 30 m2 od vseh dr`av
predstavljena najbolj sistemati~no, ~eprav
Japonci nastopajo z ogromnimi posnetki
Himalaje, kar je pravo tehnolo{ko ~udo.
Predstavljeni sta bili tudi bro{uri Slovenci v
Himalaji - Slovenians in Himalaya, z bistvenimi
podatki vseh pomembnih slovenskih dejavnosti in vzponov v Himalaji (po ceni 950 SIT je
naprodaj tudi v Planinski zalo`bi) in Facts
about Slovenia. V naslednjih letih bomo muzejsko zbirko {e dopolnili in tematsko podrobneje uredili.
Ve~ino razstavljenih fotografij smo prispevali ~lani odprav sami, prav tako opremo za
model alpinista, narodni no{i je izvedla
gospa Cirila Ules iz Loke pri Meng{u, s finan~no podporo pa so to pomembno predstavitev Slovenije omogo~ili: Slovenska turisti~na organizacija, vladni Urad za informiranje,
Tiskarna Schwarz in Elektro Ljubljana. Za
pomo~ lepa hvala, saj bi brez nje slovenskega
dela muzeja ne bilo. Kogar bo pot zanesla
v Pokro, naj si vzame ~as za ogled, saj je IMM
poleg jezera gotovo njena najve~ja atrakcija.

Mednarodni gorski muzej

Tone [karja

Zagotovo je
Slovenija na
30 m2 od vseh
dr`av
predstavljena
najbolj
sistemati~no,
~eprav Japonci
nastopajo
z ogromnimi
posnetki
Himalaje, kar je
pravo tehnolo{ko
~udo.
Predstavljeni sta
bili tudi bro{uri
Slovenci v
Himalaji Slovenians in
Himalaya, z
bistvenimi
podatki vseh
pomembnih
slovenskih
dejavnosti in
vzponov v
Himalaji (po ceni
950 SIT je
naprodaj tudi
v Planinski
zalo`bi) in Facts
about Slovenia.
V naslednjih letih
bomo muzejsko
zbirko {e
dopolnili in
tematsko
podrobneje
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Izid pesni{ke zbirke Evino srce
Ob izidu pesni{ke
zbirke Evino srce
na{e sodelavke in
urednice Elektro
novic Violete Irgl
je potekala v
petek, 19. marca
ob 19. uri v Galeriji Commerce,
Einspielerjeva 6,
v Ljubljani prva
zelo uspela javna
predstavitev. Izkupi~ek od prodanih knjig na
predstavitvenem ve~eru je bil podarjen Materinskemu domu v [kofljici, kar je {e dodatno
prispevalo k izredno lepemu Evinemu ve~eru.
Violeta, vsi, ki so se nas tvoje pesmi dotaknile,
ti `elimo {e veliko »dobre in mo~ne poezije«,
kot je tvoje ustvarjanje ocenil spo{tovani pesnik gospod Ivan Minatti. Naj za vse, ki vas
mogo~e zanima, zapi{em, da je pesni{ko zbirko
mogo~e kupiti do nadaljnjega le v Galeriji
Commerce v Ljubljani.
Alenka Pretnar

Kadrovske novice
Kadrovanje v 2004
V letu 2004 smo sklenili delovno razmerje za dolo~en ~as z naslednjimi:
IME IN PRIIMEK
Matej KRAMARI^
Aljo{a KOLAR
Marjan JEV[EVAR
Goran BULJUBA[I^
Simon KOSEC

DELOVNO MESTO
tehnik v operativi
KV elektromonter
KV elektromonter
tehnik v operativi
priu~eni elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
IN@ENIRING, Novo mesto
IN@ENIRING, Ljubljana okolica
IN@ENIRING, Trbovlje
IN@ENIRING, Ljubljana okolica
IN@ENIRING, Novo mesto

V letu 2004 so umrli upokojenci: Franc [tupar, Franc Tom{i~,
Drago Vidoni, Anton Telban in Tanja Jakopin.
Nevenka Ivan~i~
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Vitamini
Verjetno vsi vemo, da so vitamini organske snovi, ki so nepogre{ljive za `ivljenje za normalno rast in delovanje ~love{kega telesa. Pomanjkanje `e samo enega vitamina lahko ogrozi zadovoljivo delovanje telesa, saj poru{i celotni sistem.
Ni pa vseeno, kak{ne vitamine zau`ijemo.
Sinteti~no pridobljeni, ki jih je danes mo~
kupiti v `e skoraj vsaki trgovini, ne morejo
pokriti vseh potreb organizma po vitaminih.
^love{ki organizem namre~ ne more sintetizirati ~istih vitaminov, marve~ samo provitamine. Sinteti~ni vitamini torej niso “direktno” uporabni, organizem jih mora {ele
pripraviti. Poleg tega pri presnovi sinteti~nih
vitaminov nastajajo tudi stranski produkti, ti
pa lahko povzro~ajo stranske u~inke - v
ekstremnih primerih celo ledvi~ne kamne.
Provitamini se nahajajo prete`no v rastlinah
ali pa v naravnih rastlinskih izvle~kih. Ker se
vitamini pri termi~ni obdelavi hrane (kuhanje
in pe~enje) ve~inoma uni~ijo, je u`ivanje
naravnih vitaminov res priporo~ljivo, da ne
re~emo celo nujno.
Tako znanost kot tudi sodobna medicina sta
ugotovili, da pomanjkanje vitaminov povzro~a bolezen. Pravilno razmerje dobljenih
vitaminov nam zagotavlja zdravje in vitalnost.
Vitamin A
V ma{~obi topen vitamin, nujno potreben za
normalno rast; za tvorbo kosti in zob; za
gradnjo celic; za no~ni vid; za za{~ito
sluznice v dihalih, prebavilih in se~ilih. Prvi
znak pomanjkanja je no~na slepota (nezmo`nost videti v mraku), temu sledi suhost
in vnetje o~i. Zaradi pomanjkanja se zmanj{a
naravna odpornost proti infekcijam, ko`a
postane suha in groba, otroci pa zaostanejo v
rasti. Nekatere raziskave so dokazale, naj bi

Tako znanost kot
tudi sodobna
medicina sta
ugotovili, da
pomanjkanje
vitaminov
povzro~a
bolezen.
Pravilno
razmerje
dobljenih
vitaminov nam
zagotavlja
zdravje in
vitalnost.

vitamin A delno {~itil presnovo pred holesterolom. Njegova pomembna lastnost je tudi
antitoksi~na vloga na zau`ite kemi~ne substance, na primer zdravila. Glavno vlogo pri
tem razstrupljanju ima karoten oziroma
provitamin A.
Vitamini kompleksa B
(B1 - Tiamin)
Ta vitamin je nepogre{ljiv pri razgrajevanju
sladkorjev. Organizmu daje kalori~no energijo, ki je potrebna za zagotavljanje pravilne
celi~ne presnove in presnove ma{~obnih
kislin. Prvenstveno vlogo ima v `iv~nih
tkivih, saj pospe{uje prehod `iv~nega
impulza. Pove~uje koncentracijo intelekta,
spomin in vzdr`ljivost pri naporih. Stimulira
prebavni trakt, tako da pomaga prepre~evati
zaprtost. Pravijo, da ta vitamin najbolj pomaga alkoholikom, saj alkohol oropa telo vitamina B1. Znaki pomanjkanja tega vitamina so
oslabelost mi{ic, razbijanje srca, razdra`ljivost, utrujenost, slaba koncentracija.
(B2 - Riboflavin)
Najbolj pomembna je njegova vloga pri presnovi ma{~obnih kislin, zato vsako prehranjevanje, bogato z ma{~obami, pove~a potrebe
po tem vitaminu. Pomemben je tudi pri pres33
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novi beljakovin in aminokislin. Zelo se je
izkazal
pri
prepre~evanju
migrene.
Pomanjkanje povzro~a suho ko`o, pokanje
ustnic, omoti~nost, preob~utljivost na svetlobo, nespe~nost.
(B6 - Piridoksin)
Imenujejo ga kar
protidepresivni
vitamin, saj ima
aktivno vlogo pri
nastajanju
serotonina
(hormona sre~e).
Glede njegovega
delovanja v
nevronih je
znano, da ima
pomirjevalne
lastnosti in se
ga uvr{~a med
pomembna
sredstva za
laj{anje bole~in.

(B 3 - Nikotinska kislina ali niacin)
Pomaga pri zni`evanju {kodljivega (LDL)
holesterola. Varuje rde~e krvni~ke, saj zagotavlja fiksiranje kisika in tako okrepi krvno
barvilo. Ima tudi antidepresivno mo~.
Pomemben je za delovanje nekaterih encimov, ki sodelujejo pri presnovi ogljikovih
hidratov in ma{~ob. Ugodno deluje na prebavila, aktiven je pri tvorbi spolnih hormonov in pomaga ohranjati zdravo ko`o. ^e
ga primanjkuje, se pojavlja nespe~nost, tesnobnost, vnetje tkiv.
(B5 - Pantotenska kislina)
Tudi ta u~inkuje pri zni`evanju holesterola.
Njegova najpomembnej{a vloga v organizmu
pa je sodelovanje pri tvorbi koencima A, ki je
izrednega pomena pri vseh vitalnih celi~nih
procesih. Aktiven je pri tvorbi spolnih hormonov in pri presnovi ogljikovih hidratov in
ma{~ob. Pomemben je za normalno rast in
nasploh za delovanje `iv~evja ter nadledvi~nih `lez. Te`ave, ki jih prina{a pomanjkanje pantotenske kisline, se v prvi vrsti
odra`ajo v nara{~ajo~i slabotnosti, vrtoglavici in hudem glavobolu, bole~inah v `li~ki in
trebuhu.
(B6 - Piridoksin)
Imenujejo ga kar protidepresivni vitamin, saj
ima aktivno vlogo pri nastajanju serotonina
(hormona sre~e). Glede njegovega delovanja
v nevronih je znano, da ima pomirjevalne
lastnosti in se ga uvr{~a med pomembna
sredstva za laj{anje bole~in. Uspe{en je pri
obvladovanju predmenstruacijske napetosti
in splo{no dobrodejen za `enske, ki jemlje-

jo
kontracepcijske
tablete. Vitamin B6 v
kombinaciji s folno kislino in vitaminom B12
zni`uje nivo homocisteina, ki povzro~a prezgodnja sr~na obolenja.
Ugotovljeno
je,
da
pomaga pri premagovanju nespe~nosti, ki
nastopajo, pa umsko preobremenjenih
posameznikih. Aktiven je pri razgradnji encimov in hormonov. Stimulira tvorbo rde~ih
krvni~k, ugodno deluje na prebavo in na
ko`o.
Znaki pomanjkanja pri odraslih osebah so
slabosti, vrtoglavice, bruhanje, prekomerna
zama{~enost obraza, bole~ine v rokah in
nogah, zmanj{uje se sposobnost ~utnega
zaznavanja. Pri otrocih pa pomanjkanje
povzro~i nervozo in pove~ano ob~utljivost,

v~asih pa celo slabokrvnost ali kr~e.
(B 8 - Biotin)
Pri razgradnji ma{~obnih kislin in ogljikovih
hidratov nastajajo v organizmu odpadne
snovi. Ta vitamin ima aktivno vlogo pri
izlo~anju teh snovi iz telesa. ^e nam ga primanjkuje, se to odra`a predvsem na polti
oziroma ko`i, ki lahko postane suha in
sivkasta, lahko pride do kak{nega ko`nega
vnetja, pa tudi lasje izgubijo svoj lesk.
(B 9 - Folna ali folinska kislina)
Ta kislina vpliva na razpolo`enje oziroma na
odpravljanje potrtosti. Dobrodo{la je pri
zdravljenju raka. Nepogre{ljiva je pri tvorbi
rde~ih krvnih telesc, zato se uporablja pri
zdravljenju dolo~enih oblik slabokrvnosti.
Pomembna je pri uravnove{anju `iv~nega
sistema pri razli~nih motnjah; od nespe~nosti, anksioznosti (notranji nemir), do
te`av s spominom. Ta vitamin je nujen za
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delovanje encimov, ki tvorijo
nukleinske kisline, kar je genetsko gradivo celic. Koristen za
rast in reprodukcijo. Znaki
pomanjkanja so vnetje sluznice
ali jezika, herpes, tudi prebavne
motnje.
(B12 - cianokobalamin)
Je `ivljenjsko potreben za delovanje razli~nih encimov, torej snovi, ki pospe{ujejo
kemi~ne procese v telesu. Pomemben je tudi
za tvorbo genetskega gradiva v celicah, torej
za rast in razvoj, za tvorbo eritrocitov v kostnem mozgu, za izkori{~anje folne kisline, za
izkori{~anje ogljikovih hidratov iz hrane in za delovanje
`iv~evja.
Vitamin C
Nekateri ga imenujejo kar
~ude`ni vitamin. U~inkovit je
pri skoraj vseh znanih ~love{kih obolenjih, od najbolj navadnega
prehlada do oslabljenega imunskega sistema.
Deluje kot antioksidant, torej uni~uje proste
radikale, vzroke bolezni in staranja. Znaki
pomanjkanja so: razdra`ljivost, bole~ine v
sklepih, manj{e in ve~je krvavitve, krvavenje
dlesni in ustne votline.
V telesu je zelo pomemben za delovanje
razli~nih encimov, to je snovi, ki pospe{ujejo
kemi~ne procese v telesu. Sodeluje pri tvorbi
dolo~enih nevrotransmiterjev - to so kemi~ne
snovi, odgovorne za prenos `iv~nih dra`ljajev med `iv~nimi celicami. Ima pomembno
vlogo pri absorpciji `eleza in pa pri odzivanju imunskega sistema na infekcije. Nepogre{ljiv je za celjenje ran. Paziti je
potrebno, da kot dodatek
vedno u`ivamo naravno
pridobljeni C vitamin (ne
kot sinteti~ni), kajti le ta
vsebuje bioflavonoide.
Vitamin D
V telesu ima `ivljenjsko
pomembne
naloge. Pomaga uravnavati razmerje med kalcijem in fosfati, omogo~a
absorpcijo kalcija iz tankega ~revesa in je nujno potreben ta trdne kosti in zobe.
Pomanjkanje se pojavi pri
ljudeh, ki se enostransko prehran-

jujejo, pri prezgodaj
rojenih otrocih, pri tistih osebah, ki ne prejmejo dovolj son~nih
`arkov, pa tudi pri
nekaterih
boleznih
(jetrne in ledvi~ne, motnje pri absorpciji).
Posledice pomanjkanja
so lahko rahitis pri otrocih in osteomalacija (ekvivalent rahitisa) pri
odraslih. Znaki pomanjkanja: krive noge, oslabelost mi{ic, ki povzro~a kr~e in bole~ine v
kosteh.
Vitamin E
To je skupno ime za skupino snovi, ki so v
telesu nujne zato, ker {~itijo ma{~obe pred
oksidacijo. Je zelo u~inkovit antitrombin. Ta
vitamin je bistven za normalno celi~no
zgradbo in za delovanje nekaterih encimov.
Je pomemben pri tvorbi eritrocitov, ki jih
obenem {~iti pred toksini. Plju~a in druga
tkiva {~iti pred {kodljivimi vplivi onesna`enega okolja. Prena{a kisik po telesu in
krepi sr~no mi{ico. Posebno u~inkovit je
v kombinaciji z vitaminom C, saj bistveno
upo~asnjujeta proces staranja. Pri pomanjkanju eritrociti hitreje razpadajo in posledica je lahko anemija. Pri otrocih pomanjkanje
povzro~i razdra`ljivost in pa edeme, to je
nabiranje teko~ine v telesnih tkivih.

Vitamin C
Nekateri ga
imenujejo kar
~ude`ni vitamin.
U~inkovit je pri
skoraj vseh
znanih ~love{kih
obolenjih, od
najbolj
navadnega
prehlada do
oslabljenega
imunskega
sistema.

Vitamin K
Ta vitamin je nujno potreben v jetrih pri tvorbi snovi, ki pospe{ujejo strjevanje krvi.
Pomanjkanje se lahko pojavi pri ljudeh, ki
trpijo za moteno absorpcijo iz tankega
~revesa in nekaterimi jetrnimi boleznimi. Tudi dolgotrajno jemanje
antibiotikov, ki uni~ujejo
~revesne bakterije, lahko
povzro~i pomanjkanje.
Pomanjkanje zmanj{uje
zmo`nost za strjevanje
krvi. Pojavijo se lahko
krvavitve
iz
nosu,
mezenje krvi iz ran,
krvavitve iz dlesni,
~revesja in se~il.
Toni [timec

Viri za prispevek:
Dru`inska zdravstvena enciklopedija; Ni zdravja brez vitaminov;
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Smernice delovanja [portnega
dru{tva Elektro Ljubljana
V obdobju od
leta 1991 in
naprej nas je
gnala `elja po
medsebojnem
spoznavanju in
dru`enju, saj je
bila po zdru`itvi
v eno podjetje to
edina oblika
dru`enja.

[portno dru{tvo Elektro Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1991
na pobudo Ludviga Soto{ka in {e nekaj drugih somi{ljenikov.
Prve akcije, ki smo jih
organizirali {e kot neregistrirano dru{tvo so
bile predvsem kolesarske in pohodni{ke,
poudarek je bil predvsem na mno`i~nosti. Iz
akcije v akcijo je bilo vedno ve~ privr`encev
in vedno ve~ idej o organizirani rekreativni
dejavnosti zaposlenih v Elektru Ljubljana.

• Mojca Lampe, Nata{a Oblak, Tomo Kump,
Borut ^esnik, Igor ^u~nik, Ivan @eleznikar
in Milan Mlakar, ki skrbijo za izvedbo
posameznih aktivnostih.

Tako smo 2. aprila 1991 uradno ustanovili
[portno dru{tvo Elektro Ljubljana s prvim
predsednikom Francom Pohlinom ter {est
~lanskim Upravnim odborom, ki so ga sestavljali predstavniki posameznih podru`nic.
Poleg Upravnega odbora, ki je vodil delo [D,
je za operativno delo imenovana Tehni~na
komisija, ki skrbi za izvedbo programov in
pravila iger. Na samem za~etku ustanovitve
se je vklju~ilo 310 ~lanov v 18 sekcij.

V obdobju od ustanovitve leta 1991 pa do
dana{njega dne je [D Elektro Ljubljana izvedlo zelo veliko tekmovanj in sre~anj po `elji
ve~jega dela ~lanov [D. Z leti je rekreacija
prerasla v tekmovanja med posamezniki, boj
za to~ke {portnika leta, nastajale so nove
kombinacije disciplin, ki bi pokazale, kdo je
naj {portnik leta. Tako so nekateri ~lani prerasli okvire rekreacije in postali pravi {portniki, ki so izstopili iz povpre~ja ostalih
~lanov. Boj za dosego bolj{ega ~asa je o`al
krog tekmovalcev, ostali, ki jim je ve~ za
rekreacijo in dru`enje, se niso ve~ udele`evali posameznih prireditev. Zato je bilo
potrebno v [D nekaj spremeniti, da se zopet
pove~a mno`i~nost, poudari rekreacija in da
vsak najde svoj na~in rekreacije.

Danes [D Elektro Ljubljana {teje 587 ~lanov,
ki ga vodi predsednik dru{tva Sre~o Grkman
ter ~lani Upravnega odbora:
• Igor ^u~nik - Ljubljana okolica
• Mojca Lampe - Uprava
• Damjan Mikli~ - Ljubljana mesto
• Borut ^esnik - Ko~evje
• Boris Gregor~i~ - Novo mesto
• Edi Barli~ - Trbovlje
• Tatjana [krjanec - blagajnik
• Nina Lebeni~nik - zapisnikarica

Iz teh razlogov sem v lanskem letu prevzel
vodenje [D Elektro Ljubljana in sem `e ob
prevzemu na Ob~nem zboru [D Elektro
Ljubljana nakazal smernice delovanja [D v
bodo~e. Na prvem sestanku Upravnega odbora [D je bil program dela soglasno potrjen.
^e bo ta na~in sprejet tudi pri ostalih ~lanih
[D, bomo vedeli, da smo na pravi poti.
Upravni odbor [D se strinja, da ukinemo tista
tekmovanja, pri katerih je udele`ba minimalna in se manj{a tudi interes.

V obdobju od leta 1991 in naprej nas je gnala
`elja po medsebojnem spoznavanju in dru`enju, saj je bila po zdru`itvi v eno podjetje
to edina oblika dru`enja.
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Tehni~na komisija pod vodstvom Tonija
Lek{eta in ~lani:

Spremenjen bo tudi na~in za izbiro {portnice
in {portnika leta, ki se preimenuje v izbor za
rekreativko in rekreativca leta in bosta
izbrana na na~in nominacije iz svojih sredin,
in sicer; vsaka podru`nica nominira tri ~lane
po kriterijih udele`be na prireditvah, {portnega duha, kolegialnosti, aktivnostih pri
spodbujanju k aktivnostim ostalih ~lanov,
sodelovanja pri organizaciji prireditev, priljubljenosti med ostalimi ~lani. Iz vseh teh
lastnosti bosta na zaklju~ni prireditvi ob zaklju~ku leta izbrana rekreativka in rekreativec leta.

marec 2004

[portno dru{tvo
Dober tok.

Naslednji dan pa raft po So~i za vse, ki to
`elijo. Nekaj podobnega imamo v planu tudi
jeseni, nekje na drugi lokaciji, ~e bo interes
med ~lani. Poleg teh aktivnosti bo [D podpiralo vse samostojne aktivnosti, ki jih `elijo
izvesti posamezni organizatorji tekem (kolesarjenje na GEOS, kolesarski vzpon na Krim,
kolesarjenje po nadzorni{tvih Notranjske ter
ostale akcije). Ravno tako imajo vso podporo
vse pohodni{ke ture, skratka vse tisto, kar
pospe{uje mno`i~nost. V zimskem ~asu ima
[D najetih kar nekaj dvoran za zimsko
rekreacijo svojih ~lanov (seznam dvoran
dobite pri svojih predstavnikih [D).
Na~in to~kovanja naj bi ostal samo TRIS
(smu~arski tek, tek na Malo Planino in kolesarski vzpon na Vr{i~), za katerega velja stari
na~in to~kovanja. Seveda so lahko
udele`ujejo tudi rekreativci, ki ne tekmujejo
na ~as.
[D Elektro Ljubljana ima v programu za leto
2004 tri ve~je akcije, in sicer poleg TRISA in
ostalih `e standardnih turnirjev {e pomladanski tabor, ki naj bi bil 11. in 12. maja v
dolini So~e. Program aktivnosti na tak{nem
taboru bi bil poleg glavnega namena
dru`enja {e:
• Kolesarjenje iz Kranjske gore preko Vr{i~a
v dolino So~e
• Vzpon na Krnska jezera in Krn ali Kanin
• Kolesarjenje po dolini So~e
• Pohod ob So~i ali na bli`nje vrhove
• Mali nogomet, odbojka, namizni tenis, {ah,
badminton, lokostrelstvo
Dru`abni ve~er z vle~enjem vrvi, pikadom,
metanjem krogcev ter petjem.

Za izvedbo vseh aktivnosti so seveda potrebna finan~na sredstva, ki pa so iz naslova
~lanarine (400 SIT) minimalna, zato mora [D
iskati zunanje vire financiranja. Tu pri~akujemo tudi finan~no podporo podjetja Elektro
Ljubljana d.d., saj rekreacija in dobro po~utje
vplivata na bolj{e po~utje in ve~jo storilnost
v podjetju. Tu moramo poudariti, da podjetje Elektro Ljubljana d.d. podpira delo in program [D in upamo, da bo tako ostalo tudi v
bodo~e.
Mislim, da je bilo zaenkrat dovolj povedanega o programu dela [D. Sedaj pa napro{am
vse ~lane [D in tudi ne~lane, da nam na
e-naslov: sd@elektro-ljubljana.si po{ljete
vse va{e pripombe ali podporo programu,
predlagajte aktivnosti, za katere ste zainteresirani, tako kot tudi vsa ostala sporo~ila,
ki jih `elite posredovati Upravnemu odboru
[D Elektro Ljubljana.

Mislim, da je bilo
zaenkrat dovolj
povedanega
o programu dela
[D. Sedaj pa
napro{am vse
~lane [D in tudi
ne~lane, da nam
na e-naslov:
sd@elektroljubljana.si
po{ljete vse
va{e pripombe
ali podporo
programu,
predlagajte
aktivnosti, za
katere ste
zainteresirani,
tako kot tudi vsa
ostala sporo~ila,
ki jih `elite
posredovati
Upravnemu
odboru [D
Elektro
Ljubljana.

Sre~o Grkman,
predsednik [D Elektro Ljubljana
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Nikalnica

Glavni
{tevnik

Kristan
Etbin

Naskok

Osebni
zaimek

Teko~i
ra~un

Kemijski
Pija~a
simbol za
starih
Radij
Slovanov

Ljubo
[ercer

Latinski
izraz za
enako
(ITEM)

Ferenc
Tone

Mister
(okr.)
Iridij
(simbol)

Prao~e
Ruski
Judov,
pisatelj
“o~e
(Evgenij) mno`ice”

Razkroj
snovi z
el. tokom
Vrhovno
poveljstvo

Rde~i
kri`

Kemijski Kratica za
element
polmer,
(mehka
radij
kovina)

Visoka
igralna
karta

Opisni del
etnologije
Poljedelsko
orodje

Mo~no
negativno
~ustvo

Tekmec

Kemijski Kemijski Vrhunski
simbol za simbol za {portnik,
Berilij
Radon
{ampion

Redko
`ensko
ime

Muslimansko mo{ko
ime

Zeli{~e

Nem{ki
fizik;
Danski
pisatelj

Kazalni
zaimek
Hidroelektrarna

Sestavil:
Toni

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca Zupan Miroslava, 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. aprila na naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
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Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni, {tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1900 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje:
EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
Sveti Peter ugotovi, da so nebe{ka vrata potrebna obnove. Ozre se malo naokrog in ugotovi, da
Slovenci nenehno nekaj obnavljajo, zato bodo najprimernej{i za ta posel. Pokli~e Franclja in ga
vpra{a, koliko bi stala obnova vrat. Francl vrata premeri in re~e:
“Tristo jurjev.” Sveti Peter mu naro~i, naj se loti dela. Francl pa re~e: “Tako pa to ne gre. Dobiti mora{
tri ponudbe in {ele potem lahko izmed njih izbere{ tisto, ki je najbolj ugodna.” Pa pokli~e sveti Peter
{e Jo`eta. Jo`e pogleda vrata, jih premeri in pove, da bi obnova stala 700.000. Sveti Peter je za~uden
nad ceno, pa mu Jo`e razlo`i, da so nebe{ka vrata vendarle nebe{ka, zato morajo biti bolj impozantna, morda celo pozla~ena, pa kljuke je treba zamenjati. Zato sklene sveti Peter, da bo poiskal {e eno
mnenje. Pokli~e Janeza in ga vpra{a, koliko bi ra~unal za obnovo vrat.
Janez odgovori, da tri milijone. Sveti Peter skoraj omedli od za~udenja zaradi tako zasoljene cene.
Nato mu Janez razlo`i: en milijon zate, en milijon zame, sedemsto jurjev za unga, da ne bo okrog
~vekal in tristo za tistega, ki bo delal.
V Albaniji se je danes zgodila najhuj{a letalska nesre~a v zgodovini te balkanske dr`ave. Dvosede`no
letalo Cessna model 152 je v zgodnjih jutranjih urah strmoglavilo na pokopali{~e v Tirani. Albanska
policija in re{evalci so doslej na{li `e 826 trupel. [tevilo se bo verjetno {e pove~alo; izkopavanje trupel
se bo nadaljevalo pozno v no~.
“S kom se je Ahil vojskoval pred Trojo?” “S Plutonom.” “Ne.” “Z Neronom.” “Ne.” S Hektorjem.”
“Pravilno! Toda - zakaj tak{no ugibanje?” “Vedel sem, da moram povedati eno pasje ime.”
Janez kupi motorno `ago, za katero v reklami pi{e, da lahko dober delavec z njo podre do 30 dreves
na dan. ^ez teden dni se vrne v prodajalno ves upehan in preklinjajo~ reklamo: “Tu pi{e, da lahko v
enem dnevu podre{ do 30 dreves, jaz pa sem `agal ves teden, pa sem podrl samo eno drevo.”
Prodajalec gleda `ago in ker ni~esar ne opazi, jo po`ene. Janez pa: “Kaj pa je sedaj to?”
Toma`evega o~eta povabi u~itelj v {olo. “Va{ sin je slab u~enec, pa {e prepisuje povrhu! Kar primerjajte
ti dve nalogi: napisal je enake odgovore kot njegov sosed. ’Kdo je najve~ji slovenski pesnik? - France
Pre{eren.’ “No, to {e ni dokaz, da je prepisoval: oba sta napisala pravilen odgovor.” “Gremo naprej: ’Komu
je posvetil sonetni venec?’ Spet sta oba napisala: ’Lauri.’” “Hm, v~asih se zgodi, da dva u~enca naredita
isto napako ...” “Denimo, da vam verjamem. A kaj boste rekli o odgovoru na tretje vpra{anje: ’Kdaj se je
rodil France Pre{eren?’ Toma`ev sosed je napisal: ’Ne vem,’ Toma` pa: ’Jaz tudi ne.’”
Kriminalist zasli{uje osumljenca:
“Va{e ime?”
“Josip Broz Tito.”
“Ne imejte me za norca! Povejte va{e pravo ime! Ni mi do heca z vami!”
“Wolfgang Amadeus Mozart!”
“V redu. In zapomnite si: mene je te`ko pretentati!”
Peter sre~a znanca policista in mu pove, da zna povedati tri nove vice na ra~un policistov.
Policist jih ne mara sli{ati in pravi: “Saj ve{, da sem policist.”
“Ni~ hudega, ti jih bom pa dvakrat povedal.”
V kadetski {oli profesorica predmeta prva pomo~ bodo~im policistom razlaga:
“Osebe z omrzlinami ponavadi masiramo s snegom.”
“Kaj pa poleti?” vpra{a eden od kadetov.
“Kdaj policisti vstopijo v trgovino s pi{tolo v rokah?”
“Kadar na izlo`bi pi{e “Akcija”.

Misel
Zmeraj sem si `elel, da bi zmogel vse, kar vidim, napisati in vse, kar ob~utim, izraziti.
Ivo Andri}
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