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Elektro Ljubljana si zasluži
mesto med prvimi

Nove storitve in nov produkt za upravičene odjemalce
Modra energija
Letno poročilo Elektra Ljubljana za leto 2003 nagrajeno
Prodaja Zelene energije
Distribucijski center vodenja Elektra Ljubljana
Klicni center Elektra Ljubljana d.d.
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Beseda urednice
Dober tok.

Dinami~ni in barviti jesenski
meseci
Vsem se
zahvaljujem za
posredovana
besedila in
prispevke ter
vas vabim k
branju in
sodelovanju.

Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci,
leto{nji oktober je Elektru Ljubljana prinesel polno ko{aro pisanih dogodkov - pri~akovanih in nepri~akovanih. Pestrost njihovih barv je sledila nenadkriljivi naravi, ki se je
v teh jesenskih dneh ~udovito obarvala: rumeno, oran‘no, rde~e, rjavo, sivo...
Tokratna {tevilka je namenjena le ‘ivobarvni
vsebini, ki naj nas vse skupaj vedno znova
spomni kdo in kaj smo ter kam gremo. Iz pestre oktobrske vsebine izpostavljam le dolo~ene prispevke.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

• Elektro Ljubljana ima od 1. 7. 2004 pribli‘no 18.000 upravi~enih odjemalcev s
skupno 29.100 merilnimi mesti. Zaradi
iztekajo~e veljavnosti pogodb o prodaji in
nakupu elektri~ne energije za leto 2004, z
dosedanjimi upravi~enimi odjemalci ‘e
sklepamo pogodbe za leti 2005 in 2006.
Pogodbe pripravljamo tudi za upravi~ene
odjemalce, ki so pridobili ta status s 1. 7.
2004. Za na{e odjemalce smo pripravili
standardizirane re{itve in pakete, ki vklju~ujejo oskrbo z elektri~no energijo, dostop
do distribucijskega omre‘ja, podatkovne,
svetovalne in izvajalske storitve. Novost v
ponudbi pa je elektri~na energija iz obnovljivih virov pod blagovno znamko Modra
energija.
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• V maju je Elektro Ljubljana s podpisom
prvih pogodb uspe{no predstavil za~etek
prodaje Zelene energije. Projekt se
uspe{no nadaljuje. Vsi zaposleni smo povabljeni, da tudi sami postanemo odjemalci Zelene energije.
• Elektro Ljubljana je v izboru najbolj{ega
letnega poro~ila v letu 2003 v okviru Financ prejel prvo nagrado v kategoriji
posebnih dose‘kov.
• V Elektru Ljubljana gradimo nov Distribucijski center vodenja (DCV), {e bolje
re~eno, gradimo nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema
(DEES).
• Z na~rtovano izgradnjo DCV in vzpostavitvijo informacijske povezave s klicnim
centrom naj bi slednji postal informacijski
“vozel” in servis Elektra Ljubljana. Z implementacijo novih storitev bo klicni center
koordiniral celotno izvedbo s strani stranke sporo~ene storitve od sprejema do
izvedbe.
Lahko bi na{tela {e mnogo drugih projektov
in dogodkov, ki so omenjeni v tokratni vsebini, pa vam raje prepu{~am, da jih razkrijte
sami. Z velikim veseljem naj samo {e
zapi{em, da je na{ dolgoletni sodelavec gospod Ludvik @itko, ki ga predstavljamo tudi
na tokratni naslovnici, praznoval svoj 90.
rojstni dan. Gospod Ludvik va{a dobra
volja, pokon~na dr‘a, zdrav pogled na
‘ivljenje in va{e ‘ivljenjske mo~i so za
vse nas dragoceni vzor in darilo.
Vsem se zahvaljujem za posredovana besedila in prispevke ter vas vabim k branju in
sodelovanju.
Dober tok!

Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec novembra, po{ljite do ponedeljka, 15. novembra, na `e znani naslov: Elektro
Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42 ali na elektronski
naslov: urednistvo @ elektro-ljubljana.si.
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Uvodnik
Dober tok.

Elektro Ljubljana si zaslu‘i mesto
med prvimi
Spo{tovane sodelavke in sodelavci, upokojenci in {tipendisti,
Elektro Ljubljana je podjetje, ki se uspe{no prilagaja odpiranju trga z elektri~no
energijo. Elektro Ljubljana je podjetje z najve~jim {tevilom odjemalcev elektri~ne
energije v Sloveniji. Elektro Ljubljana je podjetje, ki uspe{no posluje.
Elektro Ljubljana je prvo podjetje elektrodistribucije, ki je svojo okoljsko usmerjenost
dokazalo s pridobitvijo standarda ISO 14001.
Elektro Ljubljana je prvo podjetje v Sloveniji,
ki je tr‘i{~u ponudilo energijo iz obnovljivih
virov z imenom Zelena energija. Elektro Ljubljana je podjetje z ve~ kot 100 letno tradicijo
v poslovanju. Elektro Ljubljana je podjetje,
~igar zaposleni smo vse to dosegli z lastnimi
mo~mi. Elektro Ljubljana je podjetje, ki je
zaradi vsega tega nenehno na o~eh konkurence, ki mu sledi.
Odgovor je jasen. Elektro Ljubljana je podjetje, ki ga od drugih podjetij izdvaja predvsem
to, da ga sestavlja odli~na skupina strokovnjakov razli~nih podro~ij. In prav zaposleni
so tista konkuren~na prednost podjetja, ki je
ni mo~ na noben na~in posnemati. Vse ostalo
je mo‘no ne le posnemati, temve~ tudi dose~i
in prese~i. Lahko na primer kupimo bolj{o
opremo in bolj{e naprave, lahko ustvarimo
bolj{e pogoje za delo, zgradimo sodobnej{e
zgradbe in {e in {e bi lahko na{tevali.

Popolnoma se zavedam vnovi~ne odgovornosti, ki sem jo prevzel, ko me je Vlada RS
ponovno potrdila na mesto predsednika
uprave Elektra Ljubljana. Ta odgovornost je
toliko ve~ja, ker vem, da sem na ~elu podjetja, ki je uspe{no. Tudi v prihodnje bomo
morali vsak dan dokazovati, da si zaslu‘imo
mesto med prvimi. Prav je, da smo na to, kar
smo dosegli s svojim znanjem, trudom in
delom, ponosni. Tega nam ne more odvzeti

V okviru tega uvodnika ‘elim predstaviti kratek povzetek programa s temeljnimi razvojnimi cilji Elektra Ljubljana za obdobje naslednjega mandata, to je do leta 2008.
Kot je razlo‘eno uvodoma v programu,
gledam na zastavljene cilje in ambicije predvsem skozi strategijo trajnostnega razvoja.
Zato sku{am odgovoriti predvsem na
vpra{anje, kako lahko Elektro Ljubljana
v najve~ji meri prispeva k uravnote‘enemu
oziroma trajnostnemu razvoju Slovenije.
Ugotavljam, da predvsem z zanesljivo oskrbo
z elektri~no energijo, odgovornim odnosom
do okolja in dolgoro~nimi obojesmerno
koristnimi odnosi oziroma partnerstvi, tako
navznoter (z zaposlenimi) kot navzven
(s {tevilnimi zunanjimi javnostmi, od lokalnih do {ir{ih regionalnih ali nacionalne skupnosti, strokovne javnosti, odlo~evalcev, socialnih partnerjev in medijev).
Projekti, ki jih predlagam (imenujem jih stebri, saj nudijo podporo trem komponentam
trajnostnega razvoja - ekonomski, okoljski in
dru‘beni komponenti), so po eni strani
poslovne, po drugi pa strokovne narave, pri
~emer je treba v ve~ini primerov enakovredno upo{tevati oba, prepletajo~a se pola.
Poleg tega pa se zavedam tudi vse bolj nepogre{ljivega komunikacijskega segmenta, brez
katerega lahko {e tako odli~ni projekti ostanejo brez (zadostnega) u~inka v javnostih, ki
so jim prvenstveno namenjeni (na primer
na{i odjemalci, zaposleni, lokalni in nacionalni odlo~evalci, poslovni partnerji itd.).
Klju~ni cilji programa, ki ga bom podrobneje
predstavil v naslednji {tevilki Elektro novic,
so:
• zagotoviti nemoteno oskrbo z elektri~no
energijo in zmanj{ati odhodke pri izvajanju reguliranih dejavnosti,

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si in

A ko govorimo o tem, kako posnemati ljudi in
to kar so ustvarili, ni tako preprosto. Vsak
~lovek je sam po sebi edinstven in neponovljiv. Ima razum, s pomo~jo katerega se bo
odlo~il, komu bo zaupal ter komu bo namenil
svoje znanje, spretnost in mo~, s katero razpolaga. Na{a odlo~itev, da vse omenjeno
zdru‘ujemo v delovni vnemi vsakdana v podjetju Elektro Ljubljana je tisti kamen~ek
v mozaiku na{e uspe{nosti, ki nam daje tisto
malo prednosti pred konkurenco in kar nas
na koncu zmeraj naredi za bolj{e.

nih~e! Za va{e dosedanje zaupanje in
prispevek se vam vsem skupaj iskreno zahvaljujem. Veselim se na{ih skupnih poslovnih izzivov v prepri~anju, da bomo skupaj
uspe{ni.

Popolnoma se
zavedam
vnovi~ne
odgovornosti, ki
sem jo prevzel,
ko me je Vlada
RS ponovno
potrdila na
mesto
predsednika
uprave Elektra
Ljubljana. Ta
odgovornost je
toliko ve~ja, ker
vem, da sem na
~elu podjetja, ki
je uspe{no.
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• optimirati prihodke iz tr‘nih dejavnosti
Elektra Ljubljana,
• pove~ati kakovost storitev in zadovoljstvo
na{ih odjemalcev,
• na podlagi uvajanja sistemov vodenja
kakovosti vzpostaviti, ohranjati in nadgrajevati poslovno odli~nost Elektra Ljubljana.
Prepri~an sem, da bomo z obstoje~o
skupino odli~nih strokovnjakov, s katerim smo tudi v preteklih letih v Elektru
Ljubljana uvedli {tevilne ob~utne
izbolj{ave tako na poslovnem kot na
strokovnem podro~ju, in v sodelovanju
vseh zaposlenih, zastavljen program
nedvomno uresni~ili - in tudi presegli...
Vincenc Jan{a,
predsednik uprave

Novi~ka

Letno poro~ilo Elektra Ljubljana za
leto 2003 nagrajeno

V okviru ~asnika Finance je, tudi letos,
potekala akcija izbora najbolj{ega letnega
poro~ila za preteklo leto. Prvo mesto je v
skupnem se{tevku to~k doseglo letno
poro~ilo Gorenja, drugo Mercatorja, tretje
Luke Koper.
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Elektro Ljubljana je po lanskoletnem zelo
dobrem 14 mestu v kategoriji letna poro~ila
po vsebini, med 48 letnimi poro~ili, letos prejel prvo nagrado v kategoriji posebnih
dose‘kov. V opredelitvi nagrade je zapisano:
“Elektro Ljubljana je javno podjetje in je
kljub temu pripravilo poro~ilo z vsemi
potrebnimi sestavinami, kot so jih imela

letna poro~ila podjetij, in zgo{~eno vsebino.
Naredilo je tudi pomemben premik pri
poro~anju o okoljskih smernicah”. Glavni
odliki letnega poro~ila sta, po poro~anju
ocenjevalcev, med drugim, v analizi poslovanja in izjavi poslovodstva o poslovanju.
Violeta Irgl

oktober 2004

Aktualno
Dober tok.

Nove storitve in nov produkt za
upravi~ene odjemalce
S 1. 7. 2004 se je spremenil prag upravi~enosti do proste izbire svojega dobavitelja
elektri~ne energije. Upravi~eni odjemalci so postali vse pravne in fizi~ne osebe, ki
imajo svoja odjemna mesta prijavljena za opravljanje kakr{nekoli dejavnosti.
Tarifni odjemalci tako ostajajo le {e gospodinjstva.
Upravi~en odjemalec mora z dobaviteljem
elektri~ne energije, ki ga lahko prosto izbira,
skleniti pogodbo o nakupu in dobavi elektri~ne energije, s sistemskim operaterjem
distribucijskega omre‘ja pa pogodbo o dostopu do omre‘ja. Lahko se odlo~i tudi za
zagotovljeno oskrbo, v kolikor izpolnjuje
zakonsko dolo~ene pogoje (opravlja gospodarsko dejavnost, ima manj kot 50 zaposlenih ter manj kot 50 milijonov EUR letnega
prometa). Zakonsko je dolo~eno tudi, da odjemalcem, ki so pridobili status upravi~enega
odjemalca s 1. 7. 2004 in ne bodo izbrali svojega dobavitelja elektri~ne energije, dobavlja
elektri~no energijo dosedanji dobavitelj.
Elektro Ljubljana ima od 1. 7. 2004 pribli‘no
18.000 upravi~enih odjemalcev s skupno
29.100 merilnimi mesti. Zaradi iztekajo~e
veljavnosti pogodb o prodaji in nakupu elektri~ne energije za leto 2004, z dosedanjimi
upravi~enimi odjemalci ‘e sklepamo pogodbe za leti 2005 in 2006. Pogodbe pripravljamo tudi za upravi~ene odjemalce, ki so
pridobili ta status s 1. 7. 2004.
V prodajni strategiji smo se odlo~ili za enoten komercialen pristop do na{ih poslovnih
kupcev z letno porabo elektri~ne energije
manj{o od 1,25 GWh, ki predstavljajo
naj{tevil~nej{o skupino na{ih odjemalcev pribli‘no 17.000. Veliko {tevilo kupcev lahko
obvladujemo le z enotnim nastopom. Hkrati
je to tudi predpriprava na odpiranje trga za
gospodinjstva. Poslovnim kupcem bomo
posredovali skupno pogodbo o prodaji in
nakupu elektri~ne energije ter dostopu do
distribucijskega omre‘ja. Tako bodo dobivali
en ra~un, lo~eno pa bo prikazana cena za
energijo in cena za uporabo omre‘ja.
Prednost tega je, da imajo kupci izvedeno
celovito storitev na enem mestu. Korist bomo
imeli tudi, saj se bo zaradi poenostavitve
obra~una pocenilo poslovanje podjetja.
Ve~ina poslovnih kupcev je bila do sedaj
obravnavana po tarifnem sistemu za prodajo
elektri~ne energije. Ti upravi~eni odjemalci v
prvi vrsti pri~akujejo osnovne informacije o
trgu elektri~ne energije, o njihovih mo‘nos-

tih izbire ter ponudbi dodatnih storitev. V ta
namen smo izdelali informativno bro{uro,
kjer bo kupec na{el osnovne informacije o
nakupu elektri~ne energije, o uporabi distribucijskega omre‘ja, o mo‘ni izbiri posameznih cenikov, o podatkovnih, svetovalnih in izvajalskih storitvah ter o Modri
energiji.

Leto{njo
prodajno
ponudbo smo
obogatili
s podatkovnimi
in svetovalnimi
storitvami ter
z novim
produktom Modra energija,
ki jo prvi~
ponujamo na{im
kupcem.

Bro{ura - naslovna stran
V bro{uri smo dali poseben poudarek
poglavju “Kje smo dosegljivi”. Tu smo navedli
mo‘ne primere, v katerih bi se lahko zna{el
na{ kupec (npr. potrebuje informacije o
komercialnih pogojih pogodbe, o reklamaciji
ra~una, o Soglasju za priklju~itev, o prijavi
okvar, itd.) ter navedli, kje lahko dobi ‘elene
informacije.
Leto{njo prodajno ponudbo smo obogatili s
podatkovnimi in svetovalnimi storitvami ter
z novim produktom - Modra energija, ki jo
prvi~ ponujamo na{im kupcem.
Spoznanje o omejenosti virov energije nas
vodi k ‘elji po racionalni in u~inkoviti rabi
elektri~ne energije. Za dosego teh ciljev je
potrebno poznati zna~ilnosti porabe elektri~ne energije. Zato smo razvili storitve posredovanja podatkov o dinamiki odjema elektri~ne energije ter stro{kov, povezanih s tem.
Za na{e kupce smo pripravili {tiri pakete
podatkovnih storitev. Podatkovni paketi so
zasnovani tako, da se nadgrajujejo in so
vezani na merilno mesto. Kupec lahko za
vsako merilno mesto izbere poljuben paket,
vendar je izvedba odvisna od tehni~nih
zmo‘nosti merilnega mesta.
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Klju~no vlogo
pri vseh
prodajnih
aktivnostih bodo
odigrali
zaposleni,
ki morajo biti
primerno
usposobljeni in
motivirani. Na{
cilj je u~inkovit
in prijazen
poslovni odnos
z na{imi
odjemalci, kar
bomo dosegli le
s podporo in
prispevkom
vseh zaposlenih.

Svetovalne storitve smo razvili v ‘elji po uresni~evanju zastavljene strategije u~inkovite
rabe elektri~ne energije. Na{i strokovnjaki
bodo kupcem pomagali oceniti bodo~e
stro{ke, povezane z dobavo elektri~ne
energije. Poleg tega bodo svetovali pri izbiri
optimalnih tehnologij in postopkov za
doseganje ve~jih izkoristkov pri porabi elektri~ne energije.
Modra energija je blagovna znamka, ki jo je
zasnoval Holding slovenske elektrarne (HSE)
v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi
podjetji. Gre za elektri~no energijo, proizvedeno izklju~no iz obnovljivih in naravi prijaznih virov, ki slovenskim odjemalcem prvi~
omogo~a, da sami izberejo oziroma dolo~ijo
ekolo{ko kakovost in izvor elektrike, ki jo
uporabljajo. Kupec lahko kupi Modro energijo za vso svojo porabljeno elektri~no energijo ali pa le za del svoje porabe. V tem primeru izbere odstotni dele‘ nakupa Modre
energije, ki pa ne sme biti manj{i od 10 odstotkov.

Logotip Modre energije
V bro{uri predstavljamo tudi storitve in‘eniringa. Na ta na~in bomo s prodajno akcijo
ustvarili nov prodajni kanal tudi za storitve
In‘eniringa.
Veliko vlogo bo odigral tudi klicni center. Na
podlagi odlo~itve Uprave Elektra Ljubljana
d.d. bo za vse kupce z letno porabo pod
30.000 kWh klicni center naveden kot informativna to~ka. Teh kupcev je pribli‘no
14.500, zato pri~akujemo pove~ano {tevilo
klicev v klicni center. Zelo pomembna bo
usposobljenost zaposlenih v klicnem centru
ter nadzorni{tvih, saj predstavljajo prvi stik
z na{imi kupci, posebno v primeru okvar v
omre‘ju.
Poslovne kupce z letno porabo med 30.000
kWh in 1.250.000 kWh (1,25 GWh) obravnavamo individualno. Za te kupce so odgovorni tr‘ni zastopniki, morebitna usklajevanja
z njimi pa potekajo po telefonu ali elektronski po{ti.
Zaradi posebnosti obravnavamo individualno
tudi velike industrijske in veri‘ne upravi~ene
odjemalce (klju~ni kupci). To so kupci z letno
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porabo elektri~ne energije ve~jo od 1,25
GWh. Z njimi ‘e sklepamo pogodbe za prodajo in nakup elektri~ne energije za leti 2005
in 2006. Informirali smo jih tudi o storitvah
in produktu, ki predstavlja novost v na{i
leto{nji prodajni ponudbi. Pogajanja vr{ijo
skrbniki pogodb z obiskom pri kupcu.
Ostale skupine na{ih odjemalcev predstavljajo: javna razsvetljava, upravniki ve~stanovanjskih stavb in prora~unski porabniki, ki
jih zaradi posebnosti prav tako obravnavamo
individualno.
Klju~no vlogo pri vseh prodajnih aktivnostih
bodo odigrali zaposleni, ki morajo biti
primerno usposobljeni in motivirani. Na{ cilj
je u~inkovit in prijazen poslovni odnos z
na{imi odjemalci, kar bomo dosegli le s podporo in prispevkom vseh zaposlenih.
Ob tej prilo‘nosti se zahvaljujemo tudi
vsem, ki ste prispevali k nastanku bro{ure.
Sodelavci OE PUO
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Aktualno
Dober tok.

Modra energija
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. je v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi
podjetji v mesecu avgustu leto{njega leta razvil novo blagovno znamko Modra
energija.
Dobavitelj Modre energije, Holding Slovenske
elektrarne, zagotavlja, da je ta energija
proizvedena iz slovenskih hidroelektrarn, ki
so vklju~ene v mednarodni sistem RECS
(Renewable Energy Certificate System), zato
izpolnjujejo najstro‘ja mednarodna okoljska
merila za energijo iz obnovljivih virov.
Menimo, da je ta informacija bistvenega pomena za na{e kupce, saj je to mednarodno
potrjeno zagotovilo o izvoru.

Naslovnica bro{ure HSE
^e povzamemo vsebino predstavitvene
bro{ure, potem ta blagovna znamka ozna~uje
elektri~no energijo, pridobljeno izklju~no iz
obnovljivih virov, prav tako se pri proizvodnji te energije ne izkori{~ajo fosilna goriva in
ne obremenjuje okolja s toplogrednimi vplivi, {kodljivimi emisijami in radioaktivnimi
odpadki ter se tako posredno tudi ohranjajo
‘ivalske vrste in njihov ekosistem.
Elektri~na energija, ki jo prodajamo na{im
kupcem, potrebuje pestrej{o ponudbo, kar
izpolnjuje prav Modra energija. Zavedamo
se, da so minili ~asi, ko je bila elektrika zgolj
samo elektrika. Prav zato smo se kot dobavitelji odlo~ili sodelovati pri projektu prodaje Modre energije in na{im kupcem ponujamo tudi elektri~no energijo s preverjenim
poreklom. Blagovna znamka je namre~ zagotovilo, da je tako proizvedena energija v skladu z mednarodno uveljavljenimi kriteriji in
preverljivimi dejstvi. Za Elektro Ljubljana
nov produkt oziroma blagovna znamka
Modra energija pomeni mo‘nost izbolj{anja
ugleda in raz{iritev sodelovanja z obstoje~imi kupci.

Za nakup energije pod blagovno znamko
Modra energija se lahko odlo~ijo vsi upravi~eni odjemalci. Kupiti je mogo~e odstotni
ali celotni dele‘ porabe, pri tem je cena
dolo~ena kot dodatek k ceni elektri~ne energije. Z odlo~itvijo za Modro energijo bo vsak
kupec zavestno prispeval svoj dele‘ k ohranjanju okolja tudi v prihodnosti. Ve~ informacij lahko kupci najdejo tudi na spletnih
straneh, www.modra-energija.si. Lahko povemo, da bodo kupci modro obarvane energije
lahko uporabljali logotip Modre energije,
naziv njihovega podjetja bo objavljen na
spletnih straneh www.modra-energija.si, prejeli pa bodo tudi posebno diplomo kot
potrdilo o nakupu Modre energije. Po na{em
mnenju si bodo podjetja na ta na~in pove~ala
ugled in izbolj{ala prepoznavnost.

Za nakup
energije pod
blagovno
znamko Modra
energija se lahko
odlo~ijo vsi
upravi~eni
odjemalci. Kupiti
je mogo~e
odstotni ali
celotni dele‘
porabe, pri tem
je cena dolo~ena
kot dodatek
k ceni elektri~ne
energije.

K projektu Modra energija so bili povabljeni
{ir{a javnost, vsi slovenski proizvajalci elektri~ne energije in njihova zdru‘enja, Javna
Agencija RS za energijo in Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo. S tem je na{im
obstoje~im kupcem zagotovljena zanesljivost, preglednost in trajnost pri tr‘enju
Modre energije. Nosilec blagovne znamke
namerava del zbranih sredstev porabiti za
spodbujanje raziskav, razvoja, obnove in
izgradnje novih obnovljivih virov elektri~ne
energije v Sloveniji.
Sodelavci OE PUO
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Nagrada za oblikovanje monografije
Razvoj {tevcev elektri~ne energije
dio d.o.o., podjetje za vizualno komuniciranje, ki je na leto{njem tekmovanju HOW’s
2004 Self-Promotion Annual za monografijo
Razvoj {tevcev elektri~ne energije prejel
nagrado za oblikovalske zasluge.

Knjiga
predstavlja
zdru‘itev
poslovnega
darila s prakso
in je namenjena
bolj za splo{no
uporabo, torej ni
tipi~no
strokovna
knjiga. Gre za
izdelek presti‘ne
izvedbe tako
z oblikovalskega
kot tudi
s tiskarskega
vidika.

Knjiga predstavlja zdru‘itev poslovnega
darila s prakso in je namenjena bolj za splo{no uporabo, torej ni tipi~no strokovna knjiga.
Gre za izdelek presti‘ne izvedbe tako z oblikovalskega kot tudi s tiskarskega vidika.

Lanskega 5. decembra je v zalo‘ni{tvu
Elektra Ljubljana iz{la knjiga Razvoj {tevcev
elektri~ne energije avtorja Janeza [krinjarja.
Oblikovanje in produkcijsko izvedbo monografije z zgodovinskim pregledom razvoja
elektri~nih {tevcev je prevzel Alda stu-

Nagrado podeljuje ameri{ka revija HOW, ki
seznanja profesionalne grafi~ne oblikovalce
z bistvenimi poklicnimi informacijami, s
trendi v oblikovanju in sodobnimi tehnolo{kimi nasveti, predstavlja slavne in podjetne oblikovalce ter daje kreativen navdih.
@irija je podelila 160 nagrad, od tega eno
nagrado za najbolj{o podobo in 159 nagrad
v 14 kategorijah. Nagrajenci leto{njega tekmovanja so objavljeni v oktobrski {tevilki
revije, imenovani Self-Promotion Annual.
Violeta Irgl

Aktualno

Prodaja Zelene energije
Pomemben element poslovne strategije Elektra Ljubljana je prijazno ravnanje z
okoljem. Na{a pravilna okoljska usmerjenost je bila potrjena konec leto{njega maja,
ko smo na slovesni podelitvi prejeli okoljski certifikat ISO 14001. Okoljska na~ela in
standardi so vklju~eni tudi v na{e razvojne programe, katerih pomemben element je
proizvodnja in prodaja elektri~ne energije, pridobljene iz okolju prijaznih in
obnovljivih energetskih virov.
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Podjetje sodeluje pri projektih, ki vklju~ujejo
nove tehnologije, podpiramo neodvisne
proizvajalce na svojem preskrbovalnem podro~ju in sklepamo pogodbe s kvalificiranimi
proizvajalci. Ko sta minister mag. Janez
Kopa~ in predsednik uprave Vincenc Jan{a
slovesno podpisala prvi pogodbi, smo svojim
tarifnim odjemalcem za~eli ponujati elektri~no energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virov. To
elektri~no energijo smo poimenovali ZELE-

NA ENERGIJA. Tr‘imo jo pod lastno blagovno znamko. Namenjena je vsem gospodinjstvom, ki se zavedajo nevarnosti onesna‘evanja okolja ter energetske potratnosti
in ‘elijo prispevati k prijaznemu in ~istemu
svetu na{ih otrok.
V Sloveniji se najve~ji dele‘ elektri~ne energije iz obnovljivih virov pridobi v hidroelektrarnah. Tudi Elektro Ljubljana je lastnik
desetih malih hidroelektrarn, ki delujejo v
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Dober tok.

Cena ZELENE ENERGIJE je sestavljena iz ve~
samostojnih elementov, ki so prikazani v
spodnji tabeli.
CENIK
Cena za uporabo
omre‘ij

MO^

VT

MT

ET

124,780

6,693

5,164

5,928

KVALIFICIRANI
PROIZVAJALEC

okviru h~erinske dru‘be Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana (MHE Elektro
Ljubljana). V okviru tega podjetja se ZELENA
ENERGIJA proizvaja in prodaja. Vseh deset
elektrarn ima ‘e od maja 2002 status kvalificiranega proizvajalca, ki jim omogo~a oddajo
vse proizvedene elektri~ne energije in prejem premije za lastno rabo ali prodajo.
V prvem polletju leta 2004 so na{e elektrarne
proizvedle skupno skoraj 5.000 MWh elektri~ne energije.
V prvi fazi prodaje bomo dobavljali elektri~no energijo iz lastne HE Zagradec. Ko pa
bomo prodali 70 % njene proizvodnje, bomo
v prodajo vklju~ili tudi druge male HE.
Preden sta bili 26. maja 2004 slovesno podpisani prvi pogodbi, smo pripravili propagandno akcijo, v okviru katere smo ogla{evali
v ~asnikih in revijah. S strokovnjaki z
Ministrstva za okolje, prostor in energijo smo
oblikovali vsebino in obliko pogodbe o
nakupu in prodaji elektri~ne energije. Pogodbo sestavlja devet poglavij, med katerimi so
podatki o predajnem in merilnem mestu, ceni
ter obveznostih obeh pogodbenih strank.
V zadnjem delu pogodbe so splo{na dolo~ila.
Tarifni odjemalec postane s podpisom te
pogodbe, v skladu z veljavno energetsko
zakonodajo, upravi~eni odjemalec. Dejansko
pa so vse pravice in dol‘nosti kupca in prodajalca dolo~ene z Uredbo o splo{nih pogojih
za dobavo in odjem elektri~ne energije, Ur. l.
{t. 117/02 in 21/03, ki veljajo za dobavo
elektri~ne energije tarifnim odjemalcem.
Po podpisu pogodbe in od~itku stanja {tevca
na merilnem mestu se izdela obra~un. Ta se
izvaja v OE Dobava elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, v okviru katere poteka
izvedba tr‘enja ZELENE ENERGIJE. Za
potrebe obra~una ZELENE ENERGIJE se
uporablja obi~ajna aplikacija za obra~un, ki
je delno spremenjena in dopolnjena. Zadnji
dan v mesecu se izdelajo ra~uni (obroki), ki
se po{ljejo odjemalcem.

16,431

7,824 14,788

ODSTOPANJA (20%)

3,286

1,565

2,958

STRO[KI POSLOVANJA

2,000

2,000

2,000

SKUPNA CENA

124,780 28,411

16,553 25,674

Opomba: MO^ (v SIT/kW), VT, MT, ET (V SIT/KWH)

Obrazlo‘itev elementov cene:
• Cena za uporabo elektroenergetskih
omre‘ij - dolo~a jo Agencija za energijo RS
in je ustrezno zni‘ana;
• Cena odkupa elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev je za male hidroelektrarne do 1 MW in{talirane mo~i 14,75
SIT/kWh, Sklep o cenah in premijah za
odkup elektri~ne energije od kvalificiranih
proizvajalcev elektri~ne energije, Ur.l. RS,
{t. 8/04;
• Stro{ki odstopanj - koli~ina proizvedene
energije je vezana izklju~no na pretok
vode, ki se skozi leto nenapovedano
spreminja. Manjkajo~o energijo, ki je ne
bomo mogli proizvesti v lastni elektrarni,
bomo kupili od drugih proizvajalcev, vi{ke
energije pa bomo prodali. Ocenjeno tveganje za tak{no proizvodnjo je 20 % oziroma povpre~no 2,95 SIT/kWh;
• Stro{ki poslovanja - so 2,00 SIT/kWh. V to
ceno je vklju~eno: od~itavanje {tevcev,
fakturiranje, sestava poro~il, svetovanje in
informiranje, vodenje ra~una, re{evanje
morebitnih reklamacij in podobno.

ZELENA
ENERGIJA je
namenjena vsem
gospodinjstvom,
ki se zavedajo
nevarnosti
onesna‘evanja
okolja ter
energetske
potratnosti in
‘elijo prispevati
k prijaznemu in
~istemu svetu
na{ih otrok.

Elektro Ljubljana se je obvezal, da bodo stro{ki
odstopanj in stro{ki poslovanja do konca veljavnosti sklenjenih pogodb ostali nespremenjeni. Drugi elementi cene pa se bodo spreminjali v skladu s spremembami, dolo~enimi s
strani Agencije za energijo RS in Vlade RS.
Po predstavljenem ceniku bodo na{i odjemalci pla~ali polno ceno ZELENE ENERGIJE brez
navzkri‘nega subvencioniranja. MHE Elektro
Ljubljana pa bo iz sredstev za prednostno
dispe~iranje prejemal premijo v vi{ini
6,75 SIT na prodano kWh in se obvezal, da
bodo ta sredstva posebej evidentirana in
porabljena izklju~no za obnovo in izgradnjo
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novih elektrarn na obnovljive vire ter za programe racionalne rabe energije. O porabi tako
zbranega denarja bodo odjemalci dvakrat
letno obve{~eni.
Na zadnji stani
rednih mese~nih
obrokov smo
natiskali nekaj
osnovnih
informacij
z dopisnico za
tiste odjemalce,
ki bi se odlo~ili
za nakup.

Da bi na svojem preskrbovalnem obmo~ju o
ZELENI ENERGIJI seznanili vsa gospodinjstva, smo na zadnji strani rednih mese~nih
obrokov natiskali nekaj osnovnih informacij
z dopisnico za tiste odjemalce, ki bi se
odlo~ili za nakup.
Dodatne informacije o ZELENI ENERGIJI:
• na elektronskem naslovu:
zelena.energija@elektro-ljubljana.si;
• v KLICNEM CENTRU na telefonski {tevilki
01/430-42-70;
• na spletni strani: www.elektro-ljubljana.si;
• oglasite pa se lahko tudi osebno na informacijskih mestih na sede‘u dru‘be v
Ljubljani ali v Ko~evju, Trbovljah in Novem
mestu.

ZELENA ENERGIJA, ki jo ponujamo svojim
tarifnim odjemalcem, je namenjena vsem, ki
se zavedajo nevarnosti onesna‘enega okolja
in energetske potratnosti sveta in ki ‘elijo
narediti korak k ~istemu svetu na{ih otrok.
Ta dejavnost je za na{e podjetje velik izziv in
hkrati na{a obveza pri ozave{~anju odjemalcev o racionalni rabi elektri~ne energije in
njenem pridobivanju iz okolju prijaznih in
obnovljivih energetskih virov. Od leto{nje
pomladi zato tr‘imo ZELENO ENERGIJO.
OE Dobava elektri~ne energije
tarifnim odjemalcem

Distribucijski center vodenja
Elektra Ljubljana
V Elektru Ljubljana gradimo nov Distribucijski center vodenja (DCV), {e bolje
re~eno, gradimo nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema
(DEES), ki ga sestavljajo:
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• gradbeni del objekta, v katerem bo
DCV,
• tehnolo{ka oprema v DCV in na {tirih
oddaljenih delovnih mestih (ODM),
• digitalni telekomunikacijski sistem,
• sistemi vodenja - RTU v RTP in RP,
• dograditev relacijskih baz podatkov o
elementih DEES v okviru Integriranega
informacijskega sistema (IIS) ter uvedba prostorsko informacijskega sistema (PIS),
• vodenje in avtomatizacija SN omre‘ja,
• klicni center Elektra Ljubljana,
• organizacija izgradnje in {olanje
kadrov,
• sistemi, paralelni z DCV.

Predvidena funkcionalnost novega sistema
vodenja bo uspela le ob koordinirani izgradnji navedenih gradnikov sistema v na~rtovanem roku izgradnje dveh let.

Razlogi za izgradnjo novega
sistema vodenja DEES
a. Obstoje~i sistem vodenja v Elektru
Ljubljana, d.d.
Obstoje~i sistem vodenja distribucijskega
elektroenergetskega sistema na preskrbovalnem obmo~ju Elektra Ljubljana je bil zasnovan leta 1977, usklajen z Zasnovo vodenja
EES Slovenije. V prvi fazi je bilo izvedeno
vodenje RTP z vgradnjo telemehanskih
naprav v RTP in 5 centrov vodenja (CV).

oktober 2004
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V drugi fazi po letu 1980 je bila izvedena
nabava procesnih ra~unalnikov Siemens PR
330-R-30, s katerimi je bil na osnovi medra~unalni{ke komunikacije med CV in DCV
vzpostavljen nadzor nad DEES Elektra Ljubljana iz ~elnega distribucijskega centra
vodenja (DCV).
Na procesnih ra~unalnikih v DCV in v CV so
izvedene le osnovne SCADA funkcije, to je
funkcije nadzora in vodenja obratovanja RTP
in RP. Sistem vodenja, ki ga imamo, je
ustrezal zahtevam v ~asu, ko je bil izgrajen,
nikakor pa ne ustreza zahtevam, ki jih mora
izpolnjevati v novih razmerah delovanja
elektroenergetskega sistema, ki jih uvaja
Energetski zakon in podzakonski akti.
Elektro Ljubljana vodi iz DCV in CV obratovanje 27 RTP 110/SN in RTP 35/10(20) kV ter
12 RP SN. Obratovanje samega srednjenapetostnega (SN) in nizkonapetostnega (NN)
omre‘ja vodi Elektro Ljubljana z vodenjem
ekip po nadzorni{tvih z radijskimi komunikacijami. V polovici RP in RTP so naprave
daljinskega vodenja starej{e od 10 let, velik
del teh celo ve~ kot 20 let. V 12 RTP in RP
smo v zadnjih letih ob novogradnjah in ob
rekonstrukcijah vgradili sodobne distribucijske sisteme vodenja. Zaradi premajhne
kapacitete procesnih ra~unalnikov Siemens
poteka vodenje ve~ine RP na paralelnem
neodvisnem sistemu na osebnih ra~unalnikih
z operacijskim sistemom Real Flex.
Od tedaj, ko so bili nabavljeni procesni
ra~unalniki v CV in v DCV, je nastal tak tehnolo{ki skok na obravnavanem podro~ju, da ni
smiselno in ni mogo~e nadgrajevati obstoje~ega sistema, ampak je potrebno obstoje~e
naprave nadomestiti z napravami, ki so
v koraku s ~asom ter obenem raz{iriti sistem
z nadzora in vodenja RTP in RP {e na nadzor
in vodenje srednjenapetostnega omre‘ja
s funkcijami sodobnega DMS (Distribution
Management System).
b. Pri~akovane prednosti novega sistema
vodenja
V skladu z Uredbo o splo{nih pogojih za dobavo in odjem elektri~ne energije in sklenjenimi pogodbami je potrebno uporabnikom
DEES zagotoviti ustrezno kakovost elektri~ne
energije in jo dokumentirati. V okviru uvajanja tr‘nih okvirjev v proces dobave elektri~ne energije odjemalcem so tudi regulirane
dejavnosti vklju~ene v konkuren~ni boj z
okvirjem poslovanja, ki ga bo Agencija za
energijo oblikovala sistemskemu operaterju

distribucijskega omre‘ja (SODO) v danem
regulatornem obdobju. V okviru danih
zahtev od novega sistema vodenja pri~akujemo naslednje koristi:
• poenotenje vodenja omre‘ja v podjetju,
• dinami~ni pregled stanja celotnega DEES,
• pove~anje zanesljivosti in razpolo‘ljivosti
DEES,
• hitrej{e odpravljanje okvar,
• zagotavljanje in spremljanje kakovosti
elektri~ne energije pri odjemalcih,
• nadzor obremenitev naprav in vodov,
• avtomatizacijo priprave dokumentov s
predhodnim obve{~anjem odjemalcev,
• izbolj{anje informiranja in bolj{o odzivnost na telefonske klice odjemalcev ob
izpadih,
• zagotavljanje informacijske podpore vsem
udele‘encem v procesu dobave elektri~ne
energije (odjemalci, Agencija za energijo,
posredniki, mediji itd.).
Neposredne ekonomske u~inke novega DCV
lahko vrednotimo z naslednjimi parametri:
• zmanj{anje {tevila in dol‘ine izpadov,
• zmanj{anje izgub v omre‘ju,
• racionalizacija v strukturi zaposlenih,
• zmanj{anje stro{kov vzdr‘evanja.

Potek priprave izgradnje novega
sistema vodenja
a. Idejni projekt
Projektna skupina, sestavljena iz strokovnjakov Elektroin{tituta Milan Vidmar in
Elektra Ljubljana je leta 1995 izdelala idejni
projekt. V tem projektu, ki je bil dobra osnova za kasnej{e nadaljevanje oblikovanja sistema, so bile uvedene za tisti ~as novosti, kot
je uvedba GIS, poleg SCADA tudi uvedba DMS
funkcij ter vodenje DEES iz centralnega
ra~unalni{kega sistema, pri ~emer so na
lokacijah CV le lokalno izdvojene delovne
postaje. Razmeroma veliki odmaknjenosti
izvedbe DCV od idejnega projekta je v veliki
meri botrovalo pomanjkanje ustreznega
prostora za novi DCV oziroma nesprejemljivost predvidene re{itve v idejnem projektu. Na osnovi strokovnega mnenja o
ustreznosti prostorov za DCV in idejnih zasnov je bil sprejet sklep, da bo novi DCV
v prostorih stare mestne elektrarne Ljubljana, kjer se bo soo~ala sodobna tehnika s
kulturno dedi{~ino.
Zasnova DCV, ki je v izgrdanji, je nastala ob
pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo
prve stopnje dvostopenjskega razpisa oddaje

Od tedaj, ko so
bili nabavljeni
procesni
ra~unalniki v CV
in v DCV, je
nastal tak
tehnolo{ki
skok na
obravnavanem
podro~ju, da ni
smiselno in ni
mogo~e
nadgrajevati
obstoje~ega
sistema, ampak
je potrebno
obstoje~e
naprave
nadomestiti
z napravami, ki
so v koraku
s ~asom ter
obenem raz{iriti
sistem z nadzora
in vodenja RTP
in RP {e na
nadzor in
vodenje
srednjenapetstnega omre‘ja
s funkcijami
sodobnega DMS
(Distribution
Management
System).
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Novi DCV bo
v prenovljenih
prostorih stare
mestne
elektrarne na
Slom{kovi 18 in
na rezervni
lokaciji v
sedanjem DCV
Kotnikova 9.
Oddaljena
delovna mesta
(ODM) v okviru
posameznih
distribucijskih
enot bodo na
lokacijah
sedanjih centrov
vodenja.

javnega naro~ila dobave tehnolo{ke opreme
DCV. Izgradnja DCV-jev poteka v vseh petih
javnih podjetjih za distribucijo elektri~ne
energije v Sloveniji. Na zahtevo Ministrstva za
gospodarske dejavnosti o medsebojni kompatibilnosti centrov vodenja v Slovenji in
vklju~itvi slovenske industrije v izvedbo je
bilo izvr{eno poenotenje funkcij in komunikacijskih protokolov. Upravi~enost tehnolo{ke posodobitve DCV-jev v slovenski distribuciji je bila utemeljena z izvedeno {tudijo.
b. Investicijski program
Smotrnost izgradnje novega DCV je ugotovljena z investicijskim programom z upo{tevanjem prednosti, povzetih iz idejnega projekta. Stopnja donosnosti projekta zna{a
17,4% in doba vra~anja investicijskih sredstev zna{a 7 let.
c. Gradbeno dovoljenje
1) Obnova in rekonstrukcija stare mestne
elektrarne Ljubljana za potrebe DCV je
bila izvedena na osnovi gradbenega
dovoljenja, ki smo ga pridobili oktobra
2001. V projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in v projektu za izvedbo so bile
upo{tevane zahteve za{~ite okolja pred
DCV in zahteve za{~ite DCV pred okoljem,
saj je DCV v neposredni bli‘ini RTP
110/10 kV Center.
2) Gradbeno dovoljenje za tehnolo{ko opremo
DCV je bilo pridobljeno novembra 2002.
Sicer je nekoliko nenavadno sli{ati, da za
tehnolo{ko opremo DCV potrebujemo
gradbeno dovoljenje, pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja pa je izdano gradbeno dovoljenje.

Gradbeni del DCV
Novi DCV bo v prenovljenih prostorih stare
mestne elektrarne na Slom{kovi 18 in na rezervni lokaciji v sedanjem DCV Kotnikova 9. V
prostorih stare mestne elektrarne je tudi vse
osebje dispe~erske slu‘be, slu‘be za merjenje elektri~ne energije s svojimi napravami,
slu‘be za relejno za{~ito in obratovalne meritve, ter slu‘be teleinformatika. Oddaljena
delovna mesta (ODM) v okviru posameznih
distribucijskih enot bodo na lokacijah sedanjih centrov vodenja.

Oprema v DCV in {tirih ODM
(odjemalnih delovnih mest)
A) Tehnolo{ka oprema v DCV
12

Na osnovi prej podanih izhodi{~ na~rtujemo
izgradnjo sodobnega distribucijskega centra

vodenja z naslednjimi funkcijami:
a) Osnovne SCADA funkcije: Krmiljenje, nadzor in zajem podatkov iz DEES,
b) avtomatizacija omre‘ja:
Izvajanje zaporednih stikalnih manipulacij,
Analiza povezljivosti,
Ugotavljanje okvar in avtomatizacija
omre‘ja,
c) Analiza omre‘ja:
Napoved obremenitve,
Ovrednotenje procesnih podatkov,
Omre‘ni izra~uni,
Zmanj{anje energetskih izgub,
Prenos obremenitve,
Regulacija napetosti,
Izra~un kratkih stikov,
d) Avtomatizacija poslovanja:
Priprava navodil za delo,
Nadzor nad delom terenskih ekip,
Sistem za obdelavo prijav motenj napajanja uporabnikov,
e) Simulator za usposabljanje operaterjev.
f) Komunikacije:
Komunikacije RTU/DCV,
Komunikacije med DCV in ODM,
Komunikacije z drugimi centri vodenja,
Komunikacije z drugimi sistemi: IIS, PIS,
MOPE-Agencija za okolje, WWW, Agencija
za energijo, Borzen.
g) Funkcije, paralelne z osnovnimi funkcijami
DCV:
Paralelno z izgradnjo novega DCV poteka
izgradnja naslednjih sistemov:
Zajem in obdelava {tev~nih podatkov,
Analiza delovanja DEES in parametriranje
relejne za{~ite,
Nadzor parametrov kakovosti elektri~ne
energije,
V okviru projekta izgradnje DCV gradimo
tudi:
h) Sistem za obdelavo in posredovanje
podatkov energije
Ta sistem nadgrajuje sistem za obdelavo in
zajem {tev~nih podatkov s funkcijami, ki
bodo omogo~ale nadzor nad obremenitvami
RTP, RP, posameznih izvodov SN iz RTP ter
posredno s pomo~jo podatkov o pretokih
elektri~ne energije pri odjemalcih na obmo~ju TP omogo~ale analiti~ni izra~un diagramov obremenitev TP.
Za potrebe DCV je smiselno uporabiti ta sis-
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tem za generiranje diagramov obremenitev
po vozli{~ih omre‘ja v DMS funkciji analize
omre‘ja. Navedena funkcija bo omogo~ala
sistemskemu operaterju distribucijskega
omre‘ja, da bo podajal podatke o zasedenosti omre‘ja, kot mu to nalogo nalaga Energetski zakon in podzakonski akti.

110/10 kV Center. Dva transformatorja lastne
rabe 10/0,4 kV bosta preko preklopne avtomatike napajala DCV na Slom{kovi, rezervni
DCV na Kotnikovi in lastno rabo RTP. V primeru popolnega izpada izmeni~ne napetosti
bo DCV na obeh mestih napajan iz diesel
agregata na Slom{kovi.

DCV, name{~en v prostorih stare mestne
elektrarne, bo prevzel vlogo centralnega
mesta za vodenje celotnega DEES Elektra
Ljubljana, to je izvajanje prej navedenih
funkcij. Vse informacije o stanju DEES se
bodo zajemale in obdelovale v DCV, stalna
posadka dveh operaterjev bo vodila obratovanje DEES, v primeru ve~jih havarij bo
mogo~e uporabiti {e tretje delovno mesto, ki
bo sicer namenjeno za simulator za usposabljanje operaterjev. Na ODM na istih mestih
kot sedanji CV bodo name{~ene delovne
postaje priklju~ene na DCV. Na ODM bo obratovalnemu in vzdr‘evalnemu osebju
omogo~en pregled nad obratovanjem distribucijskega omre‘ja na nivoju distribucijske enote, po potrebi pa bo mogo~e iz tega
mesta voditi del omre‘ja.

b) Sistem brezprekinitvenega napajanja

Redundanca sistema DCV kot celote bo zagotovljena, tako kot pri znanih sodobnih DCV,
s podvojitvijo pomembnih delov sistema,
stre‘nikov in komunikacijskih vmesnikov za
povezavo s kon~nimi postajami.
Pri oblikovanju novega DCV smo zagotovili
ustrezno redundanco tudi v primeru ve~je
havarije v DCV (npr. po‘ar), s postavitvijo
podvojenih vitalnih enot sistema (stre‘niki,
komunikacijski vmesniki) na dve mesti:
V prostorih DCV v prenovljeni zgradbi stare
mestne elektrarne na Slom{kovi 18 in v rezervne prostore v sedanjem DCV CV Ljubljana mesto na Kotnikovi 9 (Slika1). Povezava
naprav sistema vodenja na obeh mestih
bo izvedena z lokalnim komunikacijskim
omre‘jem. Naprave v rezervnih prostorih
DCV bodo namenjene tudi kot ODM za distribucijsko enoto Ljubljana mesto.
Na~rtujemo tudi komunikacijske povezave
z DCV sosednjih delni{kih dru‘b za distribucijo elektri~ne energije, s centrom vodenja
sistemskega operaterja prenosnega omre‘ja
ELES v Ljubljani, Hajdrihova 2 (NCC), ter z
rezervnim centrom vodenja (EBU) ELES v RTP
Beri~evo.
B) Napajanje DCV
a) Napajanje z izmeni~no napetostjo (0,4 kV)
V objektu na Kotnikovi 9 je tudi RTP

Naprave DCV, naprave telekomunikacijskega
sistema in paralelni sistemi bodo napajani iz
redundan~nega sistema, ki ga bodo sestavljale naprave: dve akumulatorski bateriji
220 V, dva usmernika, dva razsmernika in
elektronsko preklopno stikalo. Taka dva neodvisna sistema napajanja sta ‘e name{~ena
na mestu DCV na Slom{kovi in na mestu
rezervnega DCV na Kotnikovi.

Digitalni telekomunikacijski
sistem
Novi sistem vodenja je tesno povezan z izgradnjo novega digitalnega telekomunikacijskega sistema. V letu 1999 je bila izdelana
{tudija o perspektivnem razvoju telekomunikacij za tehnolo{ki sistem (vodenje DEES),
za poslovni sistem podjetja ter za tr‘enje,
izgradnja pa je potekala v okviru posebnega
projekta v letih od 2002 do v letu 2004.
V okviru tega koncepta je na mestu DCV na
Slom{kovi neodvisno telekomunikacijsko
vozli{~e povezano na dve sosednji vozli{~i
sistema, ravno tako je name{~eno neodvisno
TK vozli{~e na mestu rezervnega DCV na
Kotnikovi. Na ta na~in bo vedno zagotovljena
ob dolo~eni okvari ali motnji v TK sistemu
rezervna pot med DCV in to~kami elektroenergetskega sistema, s katerimi je povezan.

Sistem vodenja - RTU v RTP in RP
Polno funkcionalnost novega sistema vodenja RTP in RP bo mogo~e zagotoviti s poenotenjem polo‘ajnih, alarmnih signalizacij,
komand in meritev ter z uvedbo standardiziranega komunikacijskega protokola IEC
870-5-101 ali IEC 870-5-104 med kon~nimi
postajami (RTU) in DCV.
Vodenje RTP, ki so vzankane v prenosne
daljnovode 110 kV je potrebno v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili prenosnega
omer‘ja povezati preko DCV z obema nacionalnima centroma vodenja na Hajdrihovo 2
in v RTP Beri~evo.
Poenoten sistem informacij v vseh energetskih
objektih bo omogo~al izvedbo aplikacijske
programske opreme tako, da bo na~in dela
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Slika 1: Arhitektura strojne opreme DCV
operaterjev enak, ne glede na to, s katerim
objektom dela. Poenotenje informacij v {e ve~ji
meri zahteva nadgradnja DCV s funkcijami
optimizacije obratovanja, avtomatizacije vodenja, nadzora nad pretoki elektri~ne energije in
nadzora nad kakovostjo elektri~ne energije.

Dinami~ni model distribucijskega
elektroenergetskega sistema
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V okviru novega DCV je predviden tudi nadzor
in vodenje SN omre‘ja. SN omre‘je je potrebno predstaviti v enopolni shemi in geografsko.
V okviru Integriranega informacijskega sistema
je izgrajena relacijska baza tehni~nih podatkov
(BTP). V Elektru Ljubljana je v teku tudi projekt
izgradnje prostorsko informacijskega sistema
(PIS), ki poteka v okviru posebnega projektnega tima. Izgradnja PIS je na~rtovana, kot nadgradnja BTP v Integriranem informacijskem
sistemu. Na~rtujemo, da bo na osnovi
podatkov tega sistema potekala izgradnja in
kasnej{e sprotno obnavljanje dinami~nega
modela distribucijskega elektroenergetskega
sistema v DCV Elektra Ljubljana.

Vodenje in avtomatizacija
SN omre‘ja
V Elektru Ljubljana smo razmere v pogledu
kontinuitete dobave elektri~ne energije odjemalcem pomembno izbolj{ali z izgradnjo
razdelilnih postaj RP v vozli{~a SN omre‘ja.
To lahko imenujemo prvi korak vodenja in
avtomatizacije SN omre‘ja.
Lo~ilno mesto okvare na SN vodu lahko {e bolj
pribli‘amo mestu okvare z namestitvijo daljinsko vodenih lo~ilnih mest z za{~ito in lokalno
avtomatiko v samo SN omre‘je. [tevilo, lokacija in vrsta teh elementov je pogojena z merili
kakovosti elektri~ne energije, z investicijskimi
stro{ki in s stro{ki vzdr‘evanja.
Na najbolj izpostavljena mesta v SN omre‘ju
smo namestili dolo~eno {tevilo lo~ilnikov,
odklopnih lo~ilnikov in odklopnikov z za{~ito, lokalno avtomatiko, ki jih do izgradnje
novega DCV nadzorujemo s paralelnim sistemom vodenja preko GSM komunikacij.
Merila za oblikovanje vodenja in avtomatizacije SN omre‘ja so bila oblikovanja v dveh
{tudijah in v ve~ idejnih projektih.
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Na lokacije in izvedbo lo~ilnih mest v SN
omre‘ju vplivajo tudi funkcije, ki jih nalagamo novemu sistemu vodenja.
Avtomatske funkcije v SN omre‘ju se lahko
izvajajo na treh hierarhi~nih nivojih: na
samem lo~ilnem mestu, med dvema napajalnima to~kama SN voda in na nivoju omre‘ja
kot celote.
Za vodenje SN omre‘ja pri izgradnji DCV
Elektra Ljubljana v SN omre‘ju na~rtujemo
do 10 koncentratorjev (RTU) - vhodov v DCV.

Klicni center Elektra Ljubljana
V JP Elektro Ljubljana poteka izgradnja klicnega centra, ki bo predstavljal vhodno to~ko
za uporabnike distribucijskega omre‘ja
Elektra Ljubljana, kjer bodo podali svoja
vpra{anja, pripombe, predloge in informacije
ter prejeli odgovore Elektra Ljubljana,
povezane z medsebojnim poslovnim odnosom ter odgovore v zvezi z obratovanjem
omre‘ja. Preko tega klicnega centra na~rtujemo tudi povezavo s sistemom za obdelavo
motenj napajanja uporabnikov (TCM) v DCV,
kjer se bodo informacije, pridobljene iz sistema vodenja, dopolnjevale z informacijami
iz klicnega centra. V obratni smeri bo TCM v
DCV na osnovi stanja DEES oblikoval informacije za potrebe klicnega centra.

Organizacija izgradnje in {olanje
kadrov
Za izvedbo enkratnih kompleksnih projektov,
v katerih je potrebno sodelovanje izvajalcev
iz razli~nih organizacijskih enot, je smiselno
organizirati projektne skupine za izvedbo
zadane naloge.
Zasnova distribucijskega centra vodenja
JP Elektro Ljubljana temelji na sodobni tehnologiji, ki zahteva visoko strokovne kadre, ki
poznajo tako distribucijski elektroenergetski
sistem, kakor tudi sodobno tehnolo{ko opremo za vodenje tega sistema. Pomembna je
pravo~asna izbira kadrov ter njihovo sprotno
vklju~evanje v posameznih fazah izgradnje
projekta, ker je tako zagotovljeno temeljito
poznavanje sistema ter s tem tudi uspe{no
delovanje bodo~ega centra vodenja. Uvajanje
novih tehnologij zahteva {e posebej v pripravljalnem obdobju tudi vklju~evanje zunanjih
strokovnih institucij v delo projektnih timov. V
posameznih fazah projektov so tako s strokovnjaki Elektra Ljubljana sodelovali predstavniki naslednjih institucij: Elektroin{titut Milan
Vidmar, SMART SVETOVANJE, d.o.o., ENSICO,
d.o.o., In‘enirski biro Elektroprojekt, d.d.

Za realizacijo nalog, navedenih v tem referatu, so bile oblikovane naslednje projektne
skupine:
a) Izgradnja tehnolo{kega dela DCV,
b) Izgradnja digitalnega telekomunikacijskega sistema,
c) Prilagoditev sistemov vodenja v RTP, RP,
d) Izgradnja prostorsko informacijskega sistema PIS.
Vsakega od navedenih projektov lahko delimo na dve fazi:
- priprava projekta,
- izvedba projekta
Delitev na navedeni fazi projektov je smiselna zato, ker je skladno s tem smiselna tudi
sestava ~lanov projektnih timov:
V projektnem timu za pripravo projekta delujejo kadri, ki oblikujejo predvsem funkcije
tehnolo{kega sklopa, katerega izvedba je v
pripravi, lahko re~emo, da pripravljajo projektno nalogo. Glede na navedeno nalogo v
pripravi projekta sodelujejo predvsem vodilni in vodstveni kadri z dobrim poznavanjem
glavnih tehnolo{kih procesov v Elektru
Ljubljana, d.d.
V fazi izvedbe projekta ve~inoma delujejo
slu‘be, katerih osnovna naloga je izvajanje
investicij v Elektru Ljubljana, razen v primeru projektov, ki se redko izvajajo. V tem
primeru, je potrebno oblikovati posebne time
za izvedbo (npr. DCV, TK sistem). V timih za
izvedbo je smiselno, da jih sestavljajo kadri,
ki se obenem s predmetom projekta tudi
sami razvijajo in so po izgradnji usposobljeni za delovanje, vzdr‘evanje in nadaljnji
razvoj projekta, na katerem delujejo.
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A) Izgradnja tehnolo{kega dela DCV
Priprava projekta
Za dobro osnovo izgradnje tehnolo{kega dela
DCV je slu‘il ‘e navedeni Idejni projekt iz
leta 1995. Pogled na najnovej{e trende razvoja vodenja elektroenergetskih sistemov,
posebej {e elektrodistribucijskih, se nam je
precej razjasnil na seminarju, ki ga je organiziralo ameri{ko podjetje Decision Systems
International v Pragi v avgustu 1999.
Imenovana je bila projektna skupina za
izgradnjo DCV Elektro Ljubljana sestavljena
ve~inoma iz vodij razli~nih tehni~nih slu‘b.
Projekt za razpis za naro~ilo tehnolo{ke
opreme DCV Elektra Ljubljana je v glavnem
pripravljala o‘ja delovna skupina, v kateri so
poleg avtorja tega ~lanka sodelovali: vodja
dispe~erske slu‘be, vodja slu‘be za teleinformatiko ter zunanja strokovna institucija.
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Tehnolo{ko
opremo za
vodenje
distribucijskega
elektroenergetskega omre‘ja
na sodobnem
nivoju razvijajo
in nudijo ve~ji
ponudniki iz
tujine, doma~i
ponudniki pa
sodelujejo pri
dobavi in pri
implementaciji
te opreme pri
naro~niku.
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Uspe{no naro~ilo nabave tehnolo{ke opreme,
skladno s potrebami naro~nika in skladno
s ponudbo na tr‘i{~u, je mogo~e izvr{iti
s predhodno raziskavo tr‘i{~a te opreme. Na
osnovi objave namere o javnem naro~ilu
v Uradnem listu RS, ki je po zakonu o javnem
naro~ilu obvezna za tako zahtevne objekte
kot je DCV, so bile dane mo‘nosti za vzpostavitev stika s potencialnimi ponudniki
tehnolo{ke opreme DCV. Tehnolo{ko opremo
za vodenje distribucijskega elektroenergetskega omre‘ja na sodobnem nivoju razvijajo in nudijo ve~ji ponudniki iz tujine,
doma~i ponudniki pa sodelujejo pri dobavi in
pri implementaciji te opreme pri naro~niku.
Projekt za razpis je nastal tudi na osnovi
znanj in podatkov, ki smo jih pridobili na
predstavitvah ponudnikov tehnolo{ke opreme DCV v Elektru Ljubljana. Pomembna znanja in informacije je o‘ja delovna skupina pridobila pri obiskih nekaterih ponudnikov in
centrov vodenja, ki so nam jih pokazali.
Po izvedbi prve stopnje dvostopenjskega razpisa tehnolo{ke opreme DCV smo ugotovili
ponudnike, ki lahko izvedejo naro~ilo. Posodobitev distribucijskih centrov vodenja
poteka tudi v drugih javnih podjetjih za distribucijo elektri~ne energije v Sloveniji, tako
smo izdelali dokon~no vsebino projekta za
razpis na osnovi pridobljene dokumentacije
iz prve stopnje razpisa ter z medsebojnim
poenotenjem glavnih funkcij DCV. Izvedba
javnega naro~ila skladno z zakonom je
zahtevna naloga, odvisna tako od strokovne
komisije za izvedbo naro~ila, kakor tudi od
konstruktivnega sodelovanja samih ponudnikov. Po ve~ zahtevkih za revizijo dvostopenjskega javnega razpisa za oddajo javnega
naro~ila dobave tehnolo{ke opreme DCV
Elektra Ljubljana je bil razpis razveljavljen
predvsem zaradi spremenjenih poslovnih in
tehnolo{kih podlag. Ugotovljeno je bilo, da je
potrebno razpis dobave tehnolo{ke opreme
DCV z izvedbo na klju~ raz{iriti v obsegu, ki
bo vklju~eval nove tehni~ne in poslovne
zahteve, ki so nastale v ~asu postopka v
smislu novega Energetskega zakona in podzakonskih aktov.
Izdelali smo dopolnjeno razpisno dokumentacijo in ponovili razpis javnega naro~ila.
Koncem leta 2002 je bil na osnovi ugotovljenih ocen prejetih ponudb sprejet sklep o
izbiri najugodnej{ega ponudnika tehnolo{ke
opreme DCV Elektra Ljubljana. Po ve~ zahtevkih za revizijo postopkov javnega naro~anja in po ve~ postopkih s pogajanji je bila
decembra 2003 na osnovi dokon~nega sklepa

dr‘avne revizijske komisije odobrena izbira
najugodnej{ega ponudnika. Z izvajalcem
Iskra Sistemi, d.d., ki sodeluje s podizvajalcem PSI AG iz Nem~ije je bila januarja 2004
podpisana pogodba o dobavi tehnolo{ke
opreme DCV Elektra Ljubljana. Z oblikovanjem vsebine in podpisom Detajlne specifikacije naro~ila (Work Statementa) meseca
julija 2004 je pri~el terminski plan dobave.
Zaklju~ek projekta je predviden konec marca
2006. V petih letih, od pri~etka tehni~nega
dela razpisne dokumentacije preko te‘avnih
postopkov izvedbe javnega naro~anja do
sklenitve posla, so potekala druga dela,
neposredno povezana z izgradnjo DCV, ki
ravno tako zahtevajo svoj ~as za realizacijo.
Izgrajen je gradbeni del objekta in napajalne
naprave za DCV. V tem ~asu je bil v velikem
delu izgrajen nov digitalni telekomunikacijski
sistem. Baza tehni~nih podatkov - BTP
Integriranega informacijskega sistema je bila
dopolnjena s prostorsko informacijskim sistemom - PIS, le to pa rabimo za izgradnjo
dinami~nega modela SN omre‘ja v DCV.
V velikem delu so bile ‘e izvedene prilagoditve sistemov vodenja v RTP in RP zahtevam
novega DCV, v teku je tudi pogodba o zamenjavi sistemov vodenja v osmih RTP z enakim
terminom zaklju~ka kot tehnolo{ka oprema
DCV. V treh RTP: Polje, Vi~ in Gotna vas bomo
uredili sisteme vodenja so~asno s celovitimi
rekonstrukcijami in dograditvami teh objektov, ki so predvidene naslednje leto.
Izvedba projekta
S sklenitvijo pogodbe in podpisom detajlnega predmeta naro~ila je projekt dobave
tehnolo{ke opreme DCV pre{el iz faze priprave v fazo izvedbe. Meseca julija je bil
imenovan Projektni tim za izgradnjo DCV
(distribucijskega center vodenja) Elektra
Ljubljana. Z izgradnjo novega DCV je potrebno usposobiti tudi ekipo v dispe~erski slu‘bi
za delovanje novih funkcij v DCV, za
vzdr‘evanje in razvoj sistema vodenja.
Ve~ina ~lanov projektnega tima je iz
dispe~erske slu‘be, s projektnim timom
bodo sodelovali pri dolo~enih nalogah tudi
strokovnjaki iz drugih slu‘b. Projektni skupini manjka strokovnjak s podro~ja ra~unalni{tva, izveden je bil razpis za zasedbo
delovnega mesta, razpis pa ni bil uspe{en.
Delovanje projektnega tima usklajuje in
usmerja tehni~ni kolegij kot o‘ji strokovni
del projektnega sveta - kolegija uprave. @e
ve~ let poteka na~rtno usposabljanje
dispe~erjev iz centrov vodenja v obstoje~em
distribucijskem centru vodenja Elektra
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Ljubljana. So~asno z izgradnjo novega DCV je
predvideno tudi {olanje te ekipe na novem
sistemu vodenja. Pomembna razlika med
obstoje~im DCV in novim je prehod s papirnatih shem srednjenapetostnega omre‘ja na
‘ive sheme na ra~unalni{ki opremi, podprte
z DMS funkcijami novega sistema. Do sedaj
je bilo v DCV 5 razli~nih izvedb enopolnih
shem omre‘ja, kar je {e vedno posledica
5 centrov vodenja. V novem DCV, kjer celotno SN omre‘je predstavlja eno samo shemo,
bo potrebno poenotiti na~in risanja, ozna~evanja elementov omre‘ja in enopolnih shem
TP. V RTP in RP so bila poenotenja shem in
elementov ‘e izvedena so~asno z uvajanjem
novih sistemov vodenja v teh objektih. Vir
tehni~nih karakteristik omre‘ja bo baza
tehni~nih podatkov BTP in prostorsko informacijski sitem PIS. Uvedba novega sistema
DCV bo zahtevala tudi organizacijo doslednega takoj{njega uvajanja novih podatkov ob
izgradnji in rekonstrukcijah SN omre‘ja in TP
v BTP in PIS ter prenosa teh podatkov v DCV.

Stanje na projektu
Projektna skupina je do sedaj izvajalcu
predala vse enopolne sheme omre‘ja SN, RTP
in RP. Meseca novembra je po terminskem
planu predvidena predaja podatkov izvajalcu
za zaokro‘eno energetsko obmo~je (Ko~evje,
Ribnica, Grosuplje), meseca januarja pa vsi
podatki za celotno obmo~je Elektra Ljubljana. Izvajalec in naro~nik sta potrdila

kon~no specifikacijo strojne opreme. Delovni
mesti dispe~erjev v DCV sestavlja tehnolo{ka
oprema v DCV (zasloni, stenski prikazovalnik), telekomunikacijske naprave (telefon,
radijske postaje), naprave internega nadzora.
Z znano specifikacijo opreme sledi arhitektonska ureditev komandnega prostora v DCV.

Prehodno obdobje
Med gradnjo novega DCV mora nemoteno
delovati obstoje~i DCV. Vse dograditve in
spremembe naprav daljinskega vodenja
v RTP in RP, razen v objektih, kjer bodo
rekonstrukcije izvedene v celoti z zamenjavo
relejne za{~ite in naprav daljinskega vodenja, je potrebno nove naprave priklju~evati
paralelno k obstoje~im. V prehodnem obdobju bosta nekaj ~asa obratovala oba sistema
vodenja. Zaradi zveznosti prehoda s starega
na novi DCV smo obstoje~i DCV preselili iz
upravne zgradbe Elektra Ljubljana, Slovenska
56 na mesto bodo~ega rezervnega DCV,
Kotnikova 9. Po prenosu vodenja RTP in RP
z ra~unalnika Siemens, ki mu zaradi ~astitljive starosti zaposleni v DCV pravijo kar
“von Siemens”, povratka nazaj ne bo, s tem
pa je nalo‘ena ponudniku tehnolo{ke opreme DCV in doma~im strokovnjakom velika
odgovornost pri izvedbi projekta.

V prehodnem
obdobju bosta
nekaj ~asa
obratovala oba
sistema vodenja.
Zaradi zveznosti
prehoda
s starega na
novi DCV smo
obstoje~i DCV
preselili iz
upravne zgradbe
Elektro Ljubljana
Slovenska 56 na
mesto bodo~ega
rezervnega DCV,
Kotnikova 9.

Franc Leskovec,
svetovalec uprave za tehni~ne zadeve

Novi~ka

Sprememba sistema preklopa
tarifnih ~asov
Na preskrbovalnem obmo~ju Elektra Ljubljana d.d. smo v soboto, 9. oktobra 2004,
skladno z veljavnimi predpisi, izvedli spremembo dosedanjega sistema preklopa
tarifnih ~asov pri dvotarifnem merjenju
na vseh krmilnih napravah za {tevce elektri~ne energije, ki so daljinsko krmiljene. Od
9. oktobra dalje je manj{a tarifa (MT) vsak
delavnik od 22. do 6. ure ter ob sobotah,
nedeljah in praznikih od 0. do 24. ure, ve~ja

tarifa (VT) pa vsak delavnik med 6. in
22. uro.
Pri odjemalcih, ki imajo za potrebe dvotarifnega merjenja name{~ene stikalne ure, bo
sprememba sistema preklopa izvedena na
posameznem merilnem mestu do 31. decembra 2004.
OE UDO in OE DTO
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Klicni center Elektra Ljubljana d.d.
Tako sedaj klicni
center
sestavljamo
Bogdan
Jakovac, Darja
[kaper, Jo‘e
Novak, Nina
[vajger in Sonja
Stojiljkovi~.

V zadnjem ~asu se pogosto omenja klicni center in vse funkcije, ki naj bi jih prevzel.
Marsikdo pa niti ne ve, da klicni center obstaja ‘e od leta 1998 in ves ta ~as nudi
“klasi~ne” storitve kot so uskladitev oziroma reklamacija obrokov, mese~no
sporo~anje stanj {tevcev, izdelavo kontrolnih obra~unov za porabljeno elektri~no
energijo in razli~ne informacije v zvezi s Tarifnim sistemom in Splo{nimi pogoji za
dobavo in odjem elektri~ne energije.
Kakorkoli ‘e, v petek, 17. 9. 2004, smo se iz
drugega nadstropja Slovenske 58 preselili na
novo lokacijo na Slom{kovi 18 v prostor nekdanje {tev~ne umerjevalnice. Prostor je v
bistvu nekak{en {tev~ni muzej, saj so proste
stene dobesedno prekrite s starodobnimi
{tevci, ob steni pa je tudi stara merilna miza
z in{trumenti. V ta prostor so name{~ene
nove mize in ostala, predvsem ra~unalni{ka
oprema. Ta je ostala ista. Pri zaposlenih
v klicnem centru je pri{lo do spremembe, saj
se je dosedanji {tiri~lanski zasedbi pridru‘il
{e vodja klicnega centra. Tako sedaj klicni
center sestavljamo Bogdan Jakovac, Darja
[kaper, Jo‘e Novak, Nina [vajger in Sonja
Stojiljkovi~. Lokacija na Slom{kovi je bila
izbrana zaradi predvidene selitve DCV v isto
stavbo, kar bo omogo~ilo la‘jo koordinacijo
dela in izvedbo informacijske povezave med
obema centroma.
Z na~rtovano prenovo DCV in vzpostavitvijo
informacijske povezave s klicnim centrom
naj bi klicni center postal nekak{en informacijski vozel in servis Elektra Ljubljana. Sedaj
klicni center opravlja funkcijo vhodne komunikacijske enote in daje razli~ne informacije.
Z implementacijo novih storitev (delovni
nalog, SMS...) pa bo klicni center koordiniral
celotno izvedbo s strani stranke sporo~ene

storitve (npr. zamenjava glavnih varovalk) od
sprejema do izvedbe. Vse to je ‘e bilo
opisano v februarski {tevilki Elektro novic.
Trenutne glavne naloge so operacionalizacija
delovanja klicnega centra, katerega strategija
in zasnova je bila postavljena ‘e veliko prej.
Pripravljenih je ‘e veliko novih aplikacij
(faks, obra~un elektri~ne energije po internetu, elektronski portal, SMS, delovni nalog),
vendar so {e dolo~ene te‘ave na operativnem
nivoju. Re{itev teh je odvisna od klicnega
centra, informacijske slu‘be, podjetja Informatika, in avtorjev aplikacij.
Ve~ina klicev na klicni center je v zvezi s kontrolnim obra~unom in sporo~anjem {tev~nega stanja, na drugem mestu je reklamacija
pora~una in razlaga le-tega, sledijo informacije glede opominov in izterjave, cene elektri~ne energije, izpadi elektri~ne energije,
sprememba tarife, nepravilno delovanje {tevca, Zelena energija, sprememba ~asov ni‘je
tarife in vse ostale mo‘ne informacije. Tudi
tak{ne kot je vpra{anje ali se za Zeleno
energijo “potegnejo novi kabli”.
Marsikdo tudi ne ve kak{no koli~ino klicev
opravi klicni center ‘e sedaj, ko {e ni prevzel
vseh novih funkcij.

Statistika klicev po mesecih in operaterjih za leto 2004
telefonski klici
mesec
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[kaper Stojiljkovi~ [vajger

Novak

jan
feb
mar
apr
maj
junij
julij
avgust
september

1.385
941
1.376
1.094
1.014
918
851
384
665

1.321
1.384
896
x
899
586
646
781
704

x
x
609
1.051
882
570
709
928
908

1.345
1.376
969
1.239
1.340
939
817
996
668

SKUPAJ

8.628

7.217

5.657

9.689

e-mail

e-tajnica odzivnik

Hostnik

308
101
x
409

SKUPAJ
387
427
371
380
481
463
374
366
419

361
298
204
406
280
335
450
272
308

398
505
436
428

539
657
744

5.197
4.931
4.861
4.598
4.896
4.119
4.487
4.384
4.416

3.668

2.914

3.707

41.889
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Ko vzpostavimo zvezo, najprej sli{imo navodilo, da za pristop pritisnemo *1 (najprej
zvezdico in nato {tevilko 1). ^e tega ne storimo, se po desetih sekundah oglasi operater.
Izven delovnega ~asa pa lahko pustimo
sporo~ilo, ki se posname. ^e smo izbrali *1
dobimo naslednje mo‘nosti:

Klicni center je trenutno dosegljiv na telefonski {tevilki (01) 43 04 270:
• operaterji, ki sprejemajo telefonske klice,
so dosegljivi od ponedeljka do petka od
7.30 do 14.30
• glasovna po{ta, odzivnik in vnaprej posnete informacije o ceni elektri~ne energije
so dosegljivi 24 ur na dan vse dni v letu.
Pristop h klicnemu centru je izveden tako, da
sli{imo vnaprej posneta navodila, ki nas
vodijo po mo‘nostih.

• 1 reklamacija oziroma uskladitev obroka:
vnos {tev~nega stanja v primeru kontrolnega obra~una. Preko tipk na telefonskem
aparatu najprej vnesemo sklic oziroma
[TOD, nato izberemo med 1 enotarifnim
ali 2 dvotarifnim {tevcem, ter vnesemo
{tev~no stanje z vode~imi ni~lami brez
decimalk, ki ga zaklju~imo z znakom #
• 2 vnos {tev~nega stanja v primeru
podra‘itve ali obvestila od~itovalca.
Postopek vnosa je isti.
• 3 informacije o cenah elektri~ne energije.
Informacije so vnaprej posnete.
• 9 dostop do operaterja.

Klicni center
je trenutno
dosegljiv na
telefonski
{tevilki
(01) 43 04 270.

Elektronska po{ta:
stanje.stevca@elektro-ljubljana.si in
klicni.center@elektro-ljubljana.si.
Bogdan Jakovac,
vodja klicnega centra

Novi~ka o izobra‘evanju

Podelitev certifikatov dispe~erjem
v centru vodenja
Izobra‘evalni center elektrogospodarstva Slovenije je 29. septembra 2004 podelil certifikat o
pridobljeni nacionalni poklicni
kvalifikaciji Dispe~er v centru
vodenja. Certifikat, ki ga je
potrebno obnavljati na 5 let, so
prejeli na{i sodelavci: Mitja
Nagode, Mirko Mikuli~, Marko
Miserit, Martin Mikli~, Bo{tjan
Petkov{ek, Anton Du{ak in
Janez Miklav~i~. Vsem prejemnikom certifikata ~estitamo.
Podelitve sta se udele‘ila tudi
mag. Ale{ Jekli~ in Milan [vajger.
Alenka Pretnar
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Po~itni{ke kapacitete
[tevilo no~itev
Razpis za
bo‘i~nonovoletne
po~itnice pa bo
objavljen oz.
bo potekal
v za~etku
novembra.

Leto 2002 za ~asovno obdobje od
JUN. - DEC. 2.337 no~itev.
Leto 2003 za ~asovno obdobje od
JAN. - DEC. (celo leto) 5.925 no~itev.
Leto 2003 za ~asovno obdobje od
JAN. - SEP. 5.244 no~itev.
Leto 2004 za ~asovno obdobje od
JAN. - SEP. 5.310 no~itev.
V letu 2004 so se no~itve pove~ale za
66 no~itev ali 1,3 % ve~ kot v istem obdobju
lanskega leta.
Razpisi
Razpis za jesenske {olske po~itnice poteka
prav zdaj (od 13. 10 do 20. 10).

Camp Indije: generalno ~i{~enje, ureditev
okolice in dostava nekaj drobnega inventarja.

Razpis za bo‘i~no-novoletne po~itnice pa bo
objavljen oz. bo potekal v za~etku novembra.

Barbariga: generalno ~i{~enje, ureditev okolice, dostava nekaj drobnega inventarja,
zamenjava bojlerja, pregled vseh odtokov.

Popustov ‘al letos ne bo, saj so cene
kori{~enja po~itni{kih kapacitet ve~ kot
ugodne in primerne za vsak ‘ep!

Izola: ~i{~enje in ureditev okolice, dostava
nekaj drobnega inventarja.

Obnovitvena in vzdr‘evalna dela na
objektih

Bovec: monta‘a vodnega {tevca, dostava
nekaj drobnega inventarja.

Podatki so od prevzema po~itni{kih kapacitet
od 1. 7. 2004 dalje.

Bled: generalno ~i{~enje apartmaja 4 in 3,
premaz lesenega stopni{~a.

Travna gora: ~i{~enje prostorov, zamenjava
vti~nic, ‘arnic, drobnega inventarja, popravilo hidroforja.

Krk: dostava nekaj drobnega inventarja.
Lo{inj: dostava nekaj drobnega inventarja,
zamenjava bojlerja, ~i{~enje apartmaja.
Pag: dostava nekaj drobnega inventarja.
Bohinj Rib~ev Laz: dostava nekaj drobnega
inventarja, popravilo tu{ kabine, ~i{~enje
vseh odtokov v apartmaju.
Pod~etrtek: popravilo bojlerja in termostata, zamenjava stikal, zamenjava varnostnega
ventila, pregled el. instalacije, dostava nekaj
drobnega inventarja.
Za drugo leto smo predvideli zamenjavo
vzmetnic in {e preostalega inventarja.
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Selce: pregledali vse odtoke, popravilo
zunanjega tu{a, popravilo vseh bojlerjev
(zamenjava ventilov), zamenjava stopnic na
pomolu, ~i{~enje okolice, oplesk ograje,
polken, zunanjih svetilk, zamenjava nekaj
drobnega inventarja.

Naj omenimo {e to, da se je ob prevzemu
po~itni{kih kapacitet 1. julija 2004 ‘e za~ela
turisti~na sezona, tako da ni bilo mo‘no pregledati in urediti vseh po~itni{kih kapacitet.

Sre~o Grkman,
vodja slu‘be re‘ijskih dejavnosti

oktober 2004

Zanimivosti
Dober tok.

Obisk podjetja EnviaM v Nem~iji
Obiska v podjetju EnviaM v Cottbusu v vzhodni Nem~iji smo se udele‘ili trije predstavniki OE za prodajo upravi~enim odjemalcem (Lampret Milan, Jo‘e Mestnik,
Gregor Bo‘i~), en predstavnik OE za dobavo tarifnim odjemalcem (Matja‘ Glavi~) ter
dva predstavnika podjetja Noema Cooperating ([pela Urh-Popovi~ ter Darko
Derenda) kot zastopnika podjetja Cursor, proizvajalca CRM sistema EVI, ki se
uporablja v podjetju EnviaM ter tudi v Elektru Ljubljana.
Namen obiska je bil predstavitev podjetja
EnviaM, njegove strategije in organizacije
prodaje ter marketinga, spoznati njihove
izku{nje pri uvajanju produkta CRM EVI,
prvotno v prodajni oddelek in kasneje v celovito povezano CRM (Customer Relationship
Management) re{itev za upravljanje odnosov
s strankami za celotno podjetje v sodelovanju s proizvajalcem Cursor Software AG.
V programu obiska je bil organiziran tudi
ogled njihovega delujo~ega centra za podporo strankam.
Podjetje EnviaM je najve~ji regijski dobavitelj
energije v biv{i Vzhodni Nem~iji ter peto
najve~je podjetje v vzhodni Nem~iji. Podjetje
pripada skupini korporacije RWE. Pokriva
podro~je v velikosti 26.500 km2 in ima
1,6 milijona strank na obmo~ju, kjer ‘ivi
3 milijone prebivalcev, 2 milijardi EUR obratnih sredstev ter 3000 zaposlenih.
Ve~ja mesta, ki jih pokriva EnviaM, so
Chemnitz, Cotbuss, Leipzig ter Halle, kjer
imajo tudi svoje urade. Ta ve~ja mesta so
pred zdru‘itvijo predstavljala tudi sede‘e
lokalnih distribucijskih podjetij, ki so se kasneje zdru‘ila v skupno podjetje. Na podlagi
politi~nega dogovora je sede‘ v Chemnitzu,
kjer je tudi distribucijski center vodenja.
V mestih Cotbuss in Halle se nahajata oddelka za prodajo privatnim strankam in centra
za podporo strankam, v mestu Leipzig kot
najve~jem mestu pa oddelek za prodajo
klju~nim in komercialnim kupcem. Lokacije
so povezane ve~inoma s hitrimi opti~nimi
povezavami, nekatere manj{e in oddaljene
lokacije pa so povezane preko ISDN priklju~ka.
Organizacijska struktura podjetja obsega
podro~je marketinga in prodaje, podro~je
omre‘ja ter podpornih dejavnosti za razvoj
podjetja, finance in ra~unovodstvo, kadre in
ostale storitve.
Nekatere podporne dejavnosti kot npr. informatika in delovanje klicnega centra preko
no~i so izdvojene (t.i. outsourcing). Izdvojene dejavnosti, ki so sedaj samostojna pod-

jetja (ve~inoma h~erinska), izhajajo ve~inoma iz osnovnega podjetja EnviaM, vendar
nudijo podporo tudi ostalim naro~nikom.
Tudi del obra~una za enega izmed segmentov
strank poteka izdvojeno in ga opravlja
zunanje podjetje.
Bolj podrobno so nam predstavili podro~je
prodaje in marketinga, ki je organizirano
v ve~ oddelkih glede na segmentacijo kupcev
ter prodajno strategijo:

Organizacijska
struktura
podjetja obsega
podro~je
marketinga in
prodaje,
podro~je
omre‘ja ter
podpornih
dejavnosti za
razvoj podjetja,
finance in
ra~unovodstvo,
kadre in ostale
storitve.

• Prvi oddelek je organiziran za prodajo
klju~nim kupcem za odjemalce nad 20 GWh
letne porabe el. energije kot so industrijska
proizvodnja, industrijski porabniki ter
veri‘ni oz. razpr{eni uporabniki.
• Drugi oddelek je organiziran za prodajo
lokalnim partnerjem kot so manj{a distribucijska podjetja znotraj regije, ki jo
pokrivajo.
• Tretji oddelek je zadol‘en za prodajo
komercialnim strankam z letno porabo od
15 MWh do 20.000 MWh, v katero spadajo
manj{a industrija, trgovina, storitvene
javne institucije.
• ^etrti oddelek je za privatne stranke z
letno porabo do 15 MWh, v okviru le tega
je organiziran tudi center za podporo
strankam in sodelovanje z lokalnimi partnerji (npr. elektroin{talaterji za sklepanje
pogodb z novimi odjemalci).
Poleg tega imajo {e oddelek za marketing, ki
je odgovoren za strategijo in vodenje marketinga, za cenovno politiko ter razvoj produktov ter oddelek za ve~namenske storitve,
ki se ukvarja s projektiranjem, koordinacijo,
multi-utility oskrbo (plin, ogrevanje...) ter
storitvami, povezanimi z energijo. V okviru
prodaje in marketinga imajo organiziran tudi
oddelek za distribucijo, ki je zadol‘en za
upravljanje dobave, koli~insko agregacijo oz.
napoved, koordinacijo z obra~unom in ostalimi storitvami ter koordinacijo s podpornimi
sistemi.
Vse svoje odjemalce oz. kupce vodijo v CRM
sistemu. Uporabniki CRM sistema so:
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V EnviaM je
CRM EVI glavno
orodje za
podporo
upravljanja
odnosov s
strankami. Vsem
oddelkom
podjetja
omogo~a enoten
in celovit
pregled nad
informacijami
o strankah,
u~inkovito
sodelovanje med
ospredjem (front
end) ter ozadjem
(back end)
ter vodenje
prodajnih akcij.
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• center za podporo strankam,
• energetski managerji za komercialne in
klju~ne kupce, ki delajo v ospredju (Front
office),
• ter osebje v marketingu, obra~unu, storitvah omre‘ja, drugih storitvah ..., ki so v
ozadju (Back office).
Nekomercialne stranke in standardne komercialne stranke obravnavajo v centru za podporo strankam, klju~ne in ostale komercialne
stranke pa individualno.

temu EVI. Trenutno imajo dolo~enih 13 delovnih procesov z dolo~enimi koraki pri
re{evanju posamezne zahteve odjemalca
znotraj podjetja in odgovornosti pri re{evanju posameznega koraka znotraj delovnega
procesa.

V EnviaM je CRM EVI glavno orodje za podporo upravljanja odnosov s strankami. Vsem
oddelkom podjetja omogo~a enoten in celovit pregled nad informacijami o strankah,
u~inkovito sodelovanje med ospredjem
(front end) ter ozadjem (back end) ter vodenje prodajnih akcij.

• Prva vrsta je standardizirana po{ta in gre
neposredno iz CRM sistema v produkcijo
(tisk) in distribucijo do kon~nega odjemalca centralno iz mesta Leipzig, od tam pa v
centralni elektronski arhiv v Essen, kjer je
sede‘ korporacije RWE. V tem primeru
lokalno ni papirnega poslovanja. Dnevno
pripravijo 500 standardiziranih dokumentov. Trenutno imajo 350 vzorcev posameznih standardiziranih dokumentov. ^as
hranjenja (pred arhiviranjem) standardiziranega pisma v CRM EVI je osem tednov,
kar je rok, v katerem naj bi stranka
vzpostavila ponoven stik s podjetjem.
• Druga vrsta dokumentov je pol-standardizirana, kjer lahko uporabnik spremeni
dolo~eno vsebino v dokumentu, kar mora
odobriti podro~ni vodja in se odpo{lje lokalno. Tak{nih pisem se izdela 100 dnevno
ve~inoma iz ozadja centra za podporo
strankam.
• Tretja vrsta dokumentov so nestandardizirane narave, ki jih vnaprej ni mogo~e
predvideti ter za potrebe komercialnih in
klju~nih kupcev, ki se jih pripravlja, odobri
in odpo{lje lokalno. Podatka o {tevilu izdelanih dokumentov te vrste nimam, vendar
je v primerjavi s prej{njimi vrstami precej
manj{e.
Podjetje EnviaM ima razvitih skupno 423 produktov za vse segmente odjemalcev.
Trenutno imajo aktivnih 10 produktov za
gospodinjstva in manj{e komercialne kupce
ter posebno ponudbo produktov za klju~ne
kupce. Vsak produkt ima svojo {ifro. Za
vsako prodajno aktivnost odprejo projekt.
90 % kontaktov s strankami je izvedenih s
pomo~jo telefona. Ostale kontakte predstavljajo faks, e-mail, pisma ter osebni obiski.

V centru za podporo odjemalcem imajo
80 zaposlenih, ki sprejemajo klice odjemalcev od 7-18 ure v ~asu delavnikov. V ostalem
~asu je posel prevzelo njihovo h~erinsko
podjetje. Delo je organizirano v dveh izmenah. Za podporo komercialnim kupcem imajo
enega energetskega managerja na 100 komercialnih strank, za najve~je klju~ne kupce pa
enega managerja klju~nih kupcev na {tiri
klju~ne kupce. Skladno z razvojem trga ima
podjetje EnviaM trenutno 15.000 odjemalcev
zunaj mati~nega omre‘ja.
Podjetje Envia je za~elo z uvajanjem CRM sistema v letu 1999 v prodajnem oddelku za
200.000 strank. V tem ~asu je uporabljalo
CRM sistem 400 uporabnikov. V letu 2002 je
pri{lo do zdru‘itve podjetja Envia in podjetja MEAG (srednja Nem~ija) v novo podjetje
EnviaM. V obeh podjetjih so do zdru‘itve
uporabljali razli~na sistema za obra~un ter
sistema CRM. Hkrati so s strategijo RWE
za~eli z uvajanjem novega ERP sistema na
platformi SAP. Integracija obstoje~ih in novih
informacijskih sistemov je in {e zahteva
znatne vire. @elja koncerna RWE je dolgoro~no preiti v vseh svojih dru‘bah na CRM
sistem SAP IS-U, ki pa trenutno ne dosega
funkcionalnosti sistema CRM EVI podjetja
CURSOR, ki je posebno izdelan za podjetja za
oskrbo oz. distribucijo elektri~ne energije.
Trenutno v zdru‘enem podjetju EnviaM poteka projekt poenotenja uporabe CRM re{itve
na podlagi predhodne izbire CRM EVI sistema
podjetja CURSOR. Ob poenotenju uporabe
sistema CRM bo aktivnih 800 uporabnikov od
skupno 3000 zaposlenih. Uporaba CRM sistema podpira delovne procese, ki so predhodno dolo~eni in implementirani v CRM sis-

EVI uporablja tudi merilni oddelek znotraj
dejavnosti omre‘ja.
Pri komunikaciji s svojimi strankami uporabljajo tri vrste dokumentov:

V center za podporo strankam dnevno
pokli~e v povpre~ju 5000 strank. [tevilo
dnevnih klicev niha od 1000-5000 strank.
V centru za podporo strankam vsak zaposleni dela 4 ure v ospredju (front office) ter
{tiri ure v ozadju (back-office). Vodja centra v
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primeru ve~jega {tevila klicev pokli~e dodatno osebje iz ozadja. Vodja centra ima evidenco vseh prispelih klicev po posameznih
delovnih mestih s ~asom trajanja posameznega klica. Vsak zaposlen v ospredju ima
po kon~anem razgovoru s stranko {e na
razpolago ~as za vnos vsebine razgovora s
stranko v CRM EVI.
Vodstvo podjetja lahko dnevno spremlja
poro~ilo o {tevilu, vrstah in statusu re{evanja zahtev strank.
Vsak uporabnik CRM sistema je uvr{~en v
svojo uporabni{ko skupino in s tem pridobi
Obra~un

Obratovanje

Enosmerni prenos obra~unskih podatkov

Arhivirni sistem
o strankah

dolo~ene pravice dostopa do posameznih
vrst podatkov oz. informacij in s tem zagotovitve varnosti za nepoobla{~en dostop do
podatkov.
Obra~unski del podatkov se nahaja v
4 lo~enih ra~unalni{kih sistemih, kar izhaja
iz biv{e zdru‘itve dveh podjetij in lo~enega
obra~una za tarifne in ostale odjemalce.
Platforma vseh {tirih sistemov je sedaj
implementirana na IBM centralnem stre‘niku
(mainframe) in podatkovnih zbirkah starej{ega tipa (VSAM) ter aplikacijah tipa 3270, ki
so posodobljene z orodji za grafi~ni prikaz
3270 ekranov. Za vpoglede v te podatke se
uporablja vmesnik CRM EVI, in sicer se prikli~e aplikacija tipa 3270, kjer se predajo parametri o {tevilki (identifikaciji kupca) in merilnega mesta in se prika‘ejo podatki o pla~ilih
oz. obra~unskem delu za dolo~enega kupca.
Zelo pomembna pri tem je enoli~na identifikacija klju~nih podatkovnih objektov kot so

kupec, pogodba, merilno mesto in {tevec, ki
mora biti usklajena med obema sistemoma.
Celoten sistem za obra~un je v fazi migracije
na sodobnej{o platformo SAP-ISU. SAP-ISU
ERP sistem za obra~un se bo iz centralnega
ra~unalni{kega sistema na ‘mainframe’-u
preselil na ‘UNIX’ platformo. S CRM EVI sistemom pa bo povezan na enak na~in kot so bili
sedanji {tirje sistemi, le da bo uporabljen
standardni SAP vmesnik, ki ga zagotavlja
proizvajalec EVI. [tirje razli~ni sistemi se nahajajo v razli~nih poslovnih sistemih, in sicer
en v okviru RWE grupe, en v okviru EnvieM,
en v okviru podjetja GISA, ki je h~erinsko
Obratovanje

Vodstvo podjetja
lahko dnevno
spremlja
poro~ilo
o {tevilu, vrstah
in statusu
re{evanja zahtev
strank.

Obra~un

Dvosmerni prenos obra~unskih in osnovnih podatkov

Arhivirni sistem ARCIS

podjetje EnviaM za informatiko, zadnji pa v
podjetju A/V/E, ki je ra~unovodski servis.
Obra~unski del podatkov uporabljajo tako
CRM kot ostali uporabniki podjetja EnviaM,
vodi pa ga lo~eno podjetje, ki je zadol‘eno
za ra~unovodske storitve EnviaM.
Prav tako so izvedli povezavo telefonskega
sistema s CRM re{itvijo.
Mag. Gregor Bo‘i~
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[tefka Podlogar:
“telefonska centrala je okno v svet”
Osebna predstavitev
@al nimamo
uradne statistike
klicev za zadnjih
nekaj let. Ob
dolo~enih
dnevih je klicev
zares zelo veliko
- na stotine.
Odjemalce, ki
potrebujejo
informacije
klicnega centra,
posku{amo
~imprej usmeriti
tja in jim tudi
razlo‘imo, kako
klicni center
deluje.

Kdaj in kje ste se rodili?
“Rodila sem se 30. avgusta 1951 v ^akovcu
na Hrva{kem.”
Va{a izobrazba?
“V Vara‘dinu na Hrva{kem sem kon~ala poklicno tekstilno {olo.”
Kje se je za~ela va{a delovna kariera?
“Kot veliko mladih ljudi sem se tudi sama
odpravila iskat delo in bolj{e ‘ivljenje. Leta
1969, v meglenem oktobru, sem dobila delo
pri dru‘ini v Ljubljani, ki je potrebovala
gospodinjsko pomo~nico. Kasneje sem bila
zaposlena v razli~nih tekstilnih tovarnah kot
{ivilja. Zaradi te‘av z o~mi sem morala to
delo opustiti in si poiskati novo podro~je
dela.”
Kdaj ste se zaposlili pri Elektru
Ljubljana? Na katerem delovnem mestu?
“Z leto{njim letom delam v Elektru Ljubljana
‘e 14 let, kot telefonistka v centrali.”

Sopotnika tudi v hribih
delovne procese, ki v njemu potekajo. Seveda
mora dobro poznati tudi zaposlene, ki
dolo~ena dela opravljajo. Telefonist je tisti, s
katerim pridejo na{i odjemalci in poslovni
partnerji prvi v stik in on jih pravilno usmeri.
Predvsem ‘e obstoje~i in bodo~i odjemalci so
tisti, ki ‘elijo le razre{itev svoje te‘ave in jih
na{a interna organiziranost in delitev dela
~isto ni~ ne zanima.”
Koliko klicev dnevno prejmete?
“@al nimamo uradne statistike klicev za zadnjih nekaj let. Ob dolo~enih dnevih je klicev
zares zelo veliko - na stotine. Odjemalce, ki
potrebujejo informacije klicnega centra,
posku{amo ~imprej usmeriti tja in jim tudi
razlo‘imo, kako klicni center deluje.”
Katerim vodilom sledite pri svojem
delu? Kaj imate pri svojem delu najraje?
Kaj je najte‘je?

Na delovnem mestu
Prosim, opi{ite nam kaj konkretno
pomeni delo telefonista v centrali?
“Delo telefonista pomeni predvsem sprejemanje in posredovanje telefonskih pogovorov. Toda za to delo je potrebno {e veliko
ve~. Telefonska centrala pomeni okno v svet
v vsakem podjetju. Telefonist mora zelo
dobro poznati organiziranost podjetja in
24

“@e dolgo opa‘am, da so pri mojem delu
pomembne to~ne in hitre informacije. Danes
se svet vrti vse hitreje in tudi na{i odjemalci
temu sledijo. Zaposleni se moramo temu
primerno odzvati. Zame osebno so najte‘ji
primeri odklopov elektri~ne energije. Prvo
jezo, ‘al, odjemalci, ki so ostali v temi, zlijejo na telefonista.”
S ~im se ukvarjate v prostem ~asu?
“Ve~ino obla~il, ki jih nosim, si doma se{ijem
sama. [ivanje me {e vedno zelo veseli,
~eprav lahko zaradi slabega vida {ivam zelo
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malo. Moj ‘ivljenjski sopotnik je umetnik po
du{i - v prostem ~asu rezbari. Letos je sodeloval na ‘e 3. razstavi “Vrezano v les”, ki je
potekala na Ptuju. Sr~no rada ga spremljam
na teh njegovih poteh. Skupaj hodiva tudi v
hribe, nabirava gobe. Po Ljubljani in njeni
okolici tudi zelo rada kolesariva.”
Va{e osebnostne vrednote in vodila, ki
jim v ‘ivljenju sledite?
“Spo{tujem delovne in marljive ljudi. To lastnost {e posebno cenim pri mladih ljudeh.”
Va{i ‘ivljenjski cilji, ‘elje, upi?
“Visokih in velikih ‘ivljenjskih ciljev nisem
imela nikoli. Vesela sem, da do sedaj nisem
imela ve~jih te‘av v ‘ivljenju. Za to sem
hvale‘na tudi mojemu ‘ivljenjskemu sopotniku Du{anu.”
[tefka Podlogar in Violeta Irgl
V galeriji ob Martinu Krpanu

Novi~ka

Razstava del slovenskih rezbarjev
V Miheli~evi galeriji na Ptuju je od 1. do 16. oktobra potekala ‘e tretja tradicionalna rezbarska razstava pod naslovom Vrezano v les. Na njej se je s ~udovitimi rezbarskimi izdelki predstavil tudi sodelavec Elektra Ljubljana Du{an Podlogar, ki ga bomo bolje spoznali v eni od
prihodnjih {tevilk Elektro novic.
Violeta Irgl

Du{an Podlogar
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Rane - najpogostej{e po{kodbe v slu‘bi in doma
Rana je nevarna
zaradi krvavitve
in oku‘be.
Vreznine,
vbodnine in
strelnine so
nevarne
predvsem zaradi
krvavitve,
raztrganine,
zme~kanine in
vse globoke
rane pa zaradi
oku‘be.

Rana je najpogostej{i primer po{kodbe. Obsega najnevarnej{e majhne odrgnine in
povr{inske praske in pa tudi hude rane, ki utegnejo segati celo v telesne votline. V
medicini na splo{no imenujejo rano vsako nasilno prekinitev ko‘e.
Rane razvr{~am po obliki in nastanku:
Odrgnine in praske so povrhnje po{kodbe
ko‘e.
Vreznine in usekanine so gladke in jih povzro~ajo ostri predmeti.
Udarnine in zme~kanine so razli~no globoke in nastanejo zaradi topega udarca, stiska ali zme~kanja.
Raztrganine povzro~ajo razni stroji, orodje
ali robati predmeti.
Ugriznine nastanejo zaradi ‘ivalskega ali
~love{kega ugriza.
Vbodnine nastanejo z o{iljenimi predmeti in
so navadno globoke, v~asih segajo v telesne
votline.
Strelnine povzro~ajo izstrelki in so velikokrat globoke.
Rana je nevarna zaradi krvavitve in oku‘be.
Vreznine, vbodnine in strelnine so nevarne
predvsem zaradi krvavitve, raztrganine,
zme~kanine in vse globoke rane pa zaradi
oku‘be.
Oku‘bo ali infekcijo imenujemo vsako naselitev in razmno‘evanje bolezenskih klic ali
bakterij v rani. Kadar se bakterije naselijo
v ugodno okolje, ki jim daje obilo hrane in
varuje oku‘bo pred vro~ino, mrazom in son~nimi ‘arki, se naglo razmno‘ujejo. Za bakterije, ki povzro~ajo vnetje in gnojenje ali
celo splo{no zastrupitev organizma, je najugodnej{e in tudi najbolj hranljivo okolje:
• strjena in teko~a kri ter sokrvica zunaj
krvnih ‘il,
• zme~kano in odmrlo tkivo v ranah
(zme~kanini in raztrganini), posebno v
globokih ranah.
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Bakterije lahko uni~imo z visoko vro~ino,
vrelo vodo, s paro pod pritiskom ali vro~im
zrakom. Tak postopek imenujemo sterilizacija. Bakterije pokon~ujemo tudi z nekaterimi
kemi~nimi sredstvi kot so alkohol, jodova
tinktura in podobne. Ve~ina teh sredstev

razvoj in razmno‘evanje bakterij le ovira. Ta
sredstva so sicer dvorezen me~, uni~ujejo
bakterije, a tudi ‘iva tkiva v rani. Naju~inkovitej{a odstranitev je torej kirur{ka,
zato naj rano ~im prej oskrbi zdravnik.
Splo{na navodila za prvo oskrbo rane
1.) Odkrijte ranjeni del telesa, tako da
vidite vso rano. ^e je potrebno, odstranite
obla~ila. Pazite, da se pri tem ne dotikate
rane.
2.) Ustavite hudo krvavitev. Ustavitev je
skoraj vedno uspe{na s kompresijsko obvezo.
3.) Rano pokrijte s sterilno obvezo (sterilno blazinico prvega povoja ali z ve~ plastmi
sterilne gaze), ki jo pritrdite s povojem ali
ruto. ^e nimate prvega povoja ali sterilne
gaze, je bolje, da pustite rano brez obveze in
povoja, kakor da jo oku‘ite z umazano ali
nesterilno obvezo.

Slika 1: Blazinici prvega povoja na rani
4.) Pri hudih ranah in po{kodbah naj
po{kodovanec le‘i, posebno, ~e gre obenem tudi za druge po{kodbe (zlom, izpah,
notranje po{kodbe). ^e opazite znamenje
{oka ali izkrvavitve, ravnajte znakom primerno. Po{kodovanca mirite in ostanite ob njem,
opazujte utrip ‘ile, dihanje in njegov izraz.
^e je po{kodovanec nezavesten, pazite na
pravilno lego.
5.) Ranjeni del zasilno imobilizirajte.
Na~ela imobilizacije so pri ve~ini ranah
enaka kakor pri zlomih. Sklep nad rano in
pod njo mora biti negiben. Imobilizacija je
koristna, ker:
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• ubla‘i ali celo odpravi bole~ine,
• prepre~uje pove~anje krvavitve ali novo
krvavitev,
• prepre~uje {irjenje morebitne infekcije.
6.) Vsako rano, razen majhnih prask, odrgnin in povsem povrhnjih vreznin, ki ne
zevajo, naj pregleda in dokon~no oskrbi
zdravnik.
Mnoge rane je potrebno za{iti. Ve~krat je
treba za{iti tudi prekinjene tetive ali ‘ivce.
[ivanje rane je uspe{no navadno le v prvih
{estih urah po ranitvi. Kasneje je verjetnost
infekcije navadno prevelika, zato morajo
tak{ne rane pustiti odprte, ki se celijo zelo
dolgo.

Slika 3: Prvi povoj z dvema glavama, ena je
kratka, druga dolga

Pri mnogih ranah zdravnik odredi za{~itno
injekcijo proti tetanusu.
Posebno zdravnikovo presojo in navodila zahtevajo ugriznine.
Obvezovanje ran
1.) ^i{~enje in razku‘evanje rane in njene
okolice
Rano pokrijte s sterilno obvezo, ne da bi
sku{ali njo in njeno okolico na kakr{enkoli
na~in o~istiti ali razku‘iti. Iz rane ne pobirajte ali odstranjujte tujkov, blata, peska, trave,
strdkov krvi in podobnega.
Pri prvi pomo~i v naglici, na cestah, polju ali
v gozdu ter pri hudih (obse‘nih in globokih)
ranah spada na rano v vsakem primeru le
sterilna obveza! Izjema so ugriznine.

Slika 4: Odprt prvi povoj z dvema blazinicama
Napake pri prvi oskrbi rane

Pri prvi pomo~i
je najbolj
pripraven in
enostaven za
uporabo prvi
povoj. Sestavljen
je iz ene ali dveh
sterilnih blazinic,
ki prideta na
rano in
sterilnega
povoja, ki je zvit
v dve glavi; ena
je kratka, druga
pa dolga. Vse je
v sterilnem in
neprepustnem
zavitku.

1.) Rane ne umivajte in izpirajte, zlasti ~e je
globoka. Izjema so ugriznine in res samo
povrhnje praske, odrgnine in vreznine, ki
ne segajo do podko‘ja.
2.) V rano ne vlivajte nobenega razku‘ila,
ponavadi s tem {kodujete rani in
po{kodovancu, kot bakterijam.
3.) Ne posipajte rane z nobenim pra{kom.
4.) Ne dajajte na rano nesterilnih mazil.
5.) Ne pobirajte in ne izdirajte iz rane tujkov,
zlasti ~e so globoko in ~vrsto zapi~eni.
Vesna Oman Rode

Slika 2: Blazinico prvega povoja polo‘ite na
rano
2.) Obvezni material
Pri prvi pomo~i je najbolj pripraven in enostaven za uporabo prvi povoj. Sestavljen je iz
ene ali dveh sterilnih blazinic, ki prideta na
rano in sterilnega povoja, ki je zvit v dve
glavi; ena je kratka, druga pa dolga. Vse je v
sterilnem in neprepustnem zavitku. Zavitek
odpremo tik pred uporabo. Pri tem moramo
paziti, da se sterilne blazinice ne dotikamo.
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Zelena energija in na{i najmlaj{i
Za sobotno
sre~anje sva
pripravili nekaj
zgibank Zelene
energije, plakat
zelene doline in
nekaj vetrnic, ki
simbolizirajo
energijo,
pridobljeno iz
obnovljivih virov.

Na{e podjetje je v mesecu juliju leto{njega leta z donacijo omogo~ilo izvedbo
planinskega tabora za osnovno{olske otoke, ki so v~lanjeni v Planinsko dru{tvo
Novo mesto. Pedagogi, ki so vodili ta tabor, so izrazili veliko hvale‘nost, saj bi bilo
v nasprotnem primeru kar nekaj otrok prikraj{anih za enotedensko bivanje v
pre~udovitih Julijskih Alpah.
Svojo hvale‘nost so nam ‘eleli potrditi tako,
da so nas povabili na enega izmed vsakoletnih pohodov v prvem tednu meseca oktobra,
na katerem naj bi se na{e podjetje predstavilo. Ta tradicionalen pohod z otroci je bil
organiziran na lovsko ko~o Pade‘ pri Novem
mestu, rde~a nit na{e predstavitve pa naj bi
bila skrb za okolje. Odlo~ili smo se, da bova
predstavnici Elektra Ljubljana, Ur{ula Krisper
in Virna Konrad predstavili Zeleno energijo.
Za sobotno sre~anje sva pripravili nekaj
zgibank Zelene energije, plakat zelene doline
in nekaj vetrnic, ki simbolizirajo energijo,
pridobljeno iz obnovljivih virov.
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili iz
Ljubljane z vsem materialom, opoldne pa
smo se dobili na dogovorjenem mestu.
Pohodniki so nas na cilju prijetno pogostili s
~ajem in hrenovkami, edina slabost tega dne
pa je bilo slabo vreme, saj je celo dopoldne
mo~no de‘evalo. Ko so se otroci in njihovi
vodniki okrep~ali, smo jih poprosili za malo
posluha. Sledilo je predavanje, seveda na
otrokom primeren na~in: mi poskrbimo, da
vam doma svetijo lu~i, da lahko gledate tele-

kak{en na~in je potrebno skrbeti za okolje.
Sli{ali smo cel kup zanimivih odgovorov, saj
se osnovna {ola, ki jo otroci obiskujejo,
poteguje za naziv EKO {ole. Torej vsi, mali in
veliki {olarji vedo, kaj pomeni skrb za okolje,
z na{e strani pa so dodatno izvedeli, kaj je
elektri~na energija in kaj pomeni pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov.

Otroci so bili hvale‘ni poslu{alci
Popoldne smo se odpravili vsak na svoj
konec, mi v Ljubljano, otroci pa verjetno v
zavetje svojih domov, saj so bili verjetno
utrujeni od hoje in tudi od slabega vremena.
Mislim, da smo vsi skupaj zelo hitro pozabili,
da je bilo edino vreme tisto, ki nam je nekoliko pokvarilo dan.
Ur{ula Krisper

Predstavitev Zelene energije
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vizijo, lahko kuhate, pri‘gete ra~unalnik in
igrate igrice, internet. Razlo‘ili smo jim simboli~en pomen vetrnic in kaj je Zelena energija. Vpra{ali smo jih tudi, ~e vedo kaj in na
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LUDVIK @ITKO - devetdesetletnik
Ponedeljek, ~etrtega oktobra, je bil lep son~en dan, ki je kar vabil na izlet v naravo,
morda enega zadnjih v leto{nji jeseni. Predstavniki Elektra Ljubljana s predsednikom uprave na ~elu in predstavniki upokojenskega dru{tva pa smo imeli ta dan
pomembnej{i opravek.
Gospod Ludvik @itko, po poklicu zidar, je ob
tem obudil spomin, kako je to~no pred
sedemdesetimi leti opravil izpit iz svoje stroke
in stopil na poklicno pot, ki ji je ostal zvest
vseh {tirideset let, do upokojitve leta 1974.
Pripovedoval nam je o delih pri obnovi nekdanjega borovni{kega viadukta, pa o bunkerjih
na znani Rupnikovi liniji, po vojni pa je kot
delavec podjetja Remont gradil transformatorske postaje na Vrhniki in okolici. Ker je bil
vesten in natan~en, ga je takratni obratovodja
na Vrhniki leta 1957 zvabil med distributerje.
To seveda niso bili ~asi “outsourcinga” in gospod @itko je za svojo pla~o opravil lepo {tevilo
predelav na{ih objektov in vzdr‘evalnih del na
njih. Ti objekti - najve~ji med njimi je sedaj
predelani 110 kV daljnovod Kle~e - Logatec - {e
danes slu‘ijo svojemu namenu.

V Mantovi smo
ga videli
razigranega in
optimisti~nega.
Ne dvomimo, da
ga bodo te
njegove pozitivne
lastnosti {e
dolgo ohranjale
med nami.
Ko smo se po
prijetnem
popoldnevu
poslovili, smo si
obljubili, da se
~ez 5 let, torej za
petindevetdesetl
etnico, spet
sre~amo.

Pred svojim ~ebeljnakom
Zbrali smo se v posebni sobi hotela Mantova na
Vrhniki, da bi po~astili devetdeset pomladi
gospoda Ludvika @itka. Ta vedri in ~ili mo‘ si
je namre~ leto{njega dvanajstega septembra
nadel deseti kri‘ na svoja ramena. Gospod

Na veliko novih pomladi

Dobre ‘elje…
Alojz Semi~, nekdanji vrhni{ki nadzornik, ki je
za ta prispevek prijazno opisal ‘ivljenjsko pot
slavljenca, nam je govoril o neverjetni energiji
svojega nekdanjega sodelavca. Kljub temu smo
bili presene~eni nad vitalnostjo mo‘a, ki je vse
‘ivljenje trdo in po{teno delal.

Vse svoje ‘ivljenje je skrbel tudi za doma~ijo v
rodni Podlipi. Zgradil si je novo hi{o in lepo
gospodarsko poslopje ter lepo gospodaril na
svojih 10 hektarjih zemlje. Posebno ljubezen
so mu od mladih nog dalje pomenile ~ebele in
{e danes, po sedemdesetih letih ~ebelarjenja,
to~i svoj med. Veselo nrav mu je pomagala
ohranjati “frajtonarica”, ki jo je rad raztegnil,
~e je bila prilika prava.
V Mantovi smo ga videli razigranega in optimisti~nega. Ne dvomimo, da ga bodo te njegove pozitivne lastnosti {e dolgo ohranjale
med nami. Ko smo se po prijetnem popoldnevu poslovili, smo si obljubili, da se ~ez 5 let,
torej za petindevetdesetletnico, spet sre~amo.
Bo{tjan Lo‘ar
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2. Tabor [D Elektro Ljubljana 11. in
12. septembra 2004 v Dolini So~e
[D Elektro Ljubljana je organiziralo kolesarsko akcijo “Juri{ na Vr{i~” ter planinski
pohod od Savice preko Krnskih jezer do Lepene.
Kolesarskega vzpona na Vr{i~ se je udele‘ilo
36 kolesark in kolesarjev, ki se je v prelepi
son~ni soboti 11. septembra podalo na 20 km
spopad s strmino in pokazalo svoje psihofizi~ne sposobnosti. Ves preliti znoj in
te‘ki trenutki so bili popla~ani s prelepim
razgledom na prelaz Vr{i~ in dobro organizacijo pod vodstvom Tonija Lek{eta,
sodelavk in pomo~i Jo‘eta ^u~nika, ki je ‘e
vsa leta sodeloval pri organizaciji “Juri{a na
Vr{i~”.

jetja ETI iz Izlak in njegovi nastopi so vsako
leto bolj{i. Medtem ko so kolesarji kon~ali
tekmovanje, so se nedale~ stran pohodniki v
prelepem son~nem dnevu in {e lep{im pogledom na okoli{ke vrhove Bogatina, Krna in
ostalih pribli‘evali svojemu zadanemu cilju,
ki ga je lepo opisal sodelavec in planinski
vodnik Roman Poneb{ek.

Podnevi je tabor sameval

Dobra volja in lepo vreme…
@e drugo leto zaporedoma se nam pridru‘i
dobri prijatelj g. Jo‘e Smerkolj, direktor pod-
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Vr{i~ vabi

Ostali ~lani [D so v Campu So~a ob reki So~i
pripravljali tabor, kjer se nas je zbralo okoli
70 ~lanov. Ob dobrem divja~inskem gola‘u iz
Stanetovega kotla in hladnem pivu se je
razpolo‘enje dvigalo. Pozabljeni so bili vsi
te‘ki trenutki na kolesu in pohodu.

Rafting po So~i
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izveste od tistih, ki so bili na taboru, kak{en
pa je bil utrip, je vidno po slikah na disku
Slike (P) pod [portnim dru{tvom.

Popoldan smo zapolnili z odbojkarskim
turnirjem, med iz‘rebanimi ekipami je
potekal napet dvoboj vse do kon~nega zmagovalca. V poznih popoldanskih urah smo
postavili {otore, da nas prej ne ujame no~.

Za orientacijo, kdaj nameravamo spet
ponoviti kaj podobnega, vam povem, da
v mesecu maju ali juniju nameravamo organizirati “Orientacijsko kolesarjenje po Prekmurju” s taborom, kjer bodo organizirane {e
ostale aktivnosti (odbojka, ko{arka, tenis in
ostalo). Pustimo se presenetiti!

Po dobri ve~erji z ‘ara in ob prijetnih zvokih
harmonike je razpolo‘enjska temperatura
nara{~ala vse do za~etka nastopa prvih
pevcev karaok, ki so bili dele‘ni hrupnega
aplavza in navdu{enja. No~ je bila skoraj
prekratka za vse, ki smo jih hoteli {e zapeti.

Ve~ o programu [D Elektro Ljubljana pa v eni
od naslednjih {tevilk.

Dopoldan naslednjega dne je bil organiziran
rafting po So~i in kraj{i planinski pohod v
dolini ob So~i. Dvodnevno aktivno rekreativno dru‘enje je na udele‘ence naredilo
mo~an vtis in vsi smo si bili enotnega mnenja, da tudi v bodo~e ‘elimo tak{ne vrste
rekreativnega dru‘enja, kjer naj se zdru‘i
~im ve~ aktivnosti. Ve~ o tem taboru lahko

Sre~o Grkman,
Predsednik [D

Ve~ o tem taboru
lahko izveste od
tistih, ki so bili
na taboru,
kak{en pa je bil
utrip, je vidno po
slikah na disku
Slike (P) pod
[portnim
dru{tvom.

11. JURI[ NA VR[I^
V soboto, 11. septembra 2004, je [D Elektro Ljubljana organiziralo ‘e enajsto
ponovitev kolesarjenja na Vr{i~. Vsi ljubitelji kolesarjenja smo se zbrali v Kranjski
gori pred hotelom Lek, kjer je bil tudi start. Po dvanajstih kilometrih vzpona smo
dosegli cilj na najvi{jem slovenskem prelazu. U‘ivali smo ob prekrasnem razgledu
na okoli{ke vr{ace, zato ~as ni bil pomemben, zmagovalec je vsak, ki je prikolesaril
na vrh.

Mo{ki
1 Kump Tomo
2 ^esnik Borut
3 Grabrijan Damijan
4 Gregor~i~ Borut
5 Jakovac Bogdan
6 Lek{e Toni
7 @eleznikar Ivan
8 Movrin Darko
9 Leskovec Dane
10 @eleznik Sre~o
11 Lesjak Matja‘
12 Berdajs Jo‘e
13 [ebalj Marko
14 Lu‘ar Uro{
15 Sili Edi
16 Barli~ Edi
17 Svetlin Sa{o
18 Kamin Bojan
19 Wagner Andrej

0:45:46
0:50:16
0:51:12
0:51:13
0:52:04
0:53:11
0:54:02
0:55:43
0:58:22
0:58:49
0:59:03
0:59:52
0:59:53
1:00:48
1:01:06
1:02:12
1:03:50
1:05:03
1:05:06

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Poje Drago
Kuhar Ale{
Strelec Tone
^u~nik Igor
Hudi Matej
Kamin Bo{tjan
Gregor~i~ Boris
Zrim{ek Marjan
Ga{peri~ Stane
Bo‘i~ Martin
Jan{a Andrej

1:09:52
1:11:05
1:11:21
1:12:46
1:13:30
1:14:29
1:16:47
1:18:40
1:30:36
1:43:49
1:56:44

@enske
1 [krjanec Tatjana
2 Kosirnik Mojca
3 Zadnikar Tonka
4 Oblak Nata{a
5 Flajs Anita
6 Bo‘i~ Maca

1:02:39
1:12:25
1:16:48
1:34:03
1:42:01
1:46:01
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Od Savice do Lepene
ORIS POTI: Ko~a pri Savici (653 m n.v.) - Ko~a pod Bogatinom (1513 m n.v.) - Vratca
(1803 m n.v.) - Bogatin (1977 m n.v.) - Vratca (1803 m n.v.) - Planinski dom pri Krnskih
jezerih (1385 m n.v.) - Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (680 m.n.v.)
Prisluhnili smo
legendarni
pravljici
o Zlatorogu, ki je
imel domovanje
ravno pod
Bogatinom,
v katerem se je
skrival zaklad.

UDELE@ENCI: Lup~o ^elakov. Gregor Bo‘i~, Hostnik Darja, Forte Barbara, Kav~i~
Miha, Kav~i~ Irma, Filipi~ Matja‘ st., Sotlar Peter, Zupan~i~ Sebastjan, Sotlar Marjan,
Sotlar Sa{o, Mesar Jo‘ef, Jan~i~ Sebastjan, Kiler Matja‘ in Poneb{ek Roman
No~ in jutro sta si v mraku podajala roko.
Slutili smo, da bo lep dan nagrada za zgodnje
vstajanje. Pri Savici, izviru na{e najdalj{e reke
Save, slapu, ki je navdihoval mnoge umetnike,
med njimi tudi na{ega najve~jega pesnika
Franceta Pre{erna, smo pri~eli na{o pot.
Mulatjera, ki je slu‘ila vojakom v prvi svetovni
vojni za oskrbo boji{~, nas je v premi{ljeno
speljanih serpentinah vodila proti Planini na
Kraju. Petdeset ovinkov je o{tevil~enih, pri
petnajstem nas je pozdravilo sonce, ki je obsijalo steno mogo~ne Komar~e. Veli~asten proces rojevanja novega dne.
Sebastjan in Matja‘ nista zdr‘ala tempa,
dogovorili smo se, da nas po~akata v ko~i pod
Bogatinom. Malo pred deveto smo prispeli v
ko~o pod Bogatinom na Planini na Kraju. Za
vzpon smo potrebovali dve uri in pol. Na{a
ube‘nika sta se ‘e po{teno spo~ila, zaznal
sem njun nemir in dogovorili smo se, da gresta naprej in posku{ata osvojiti Krn. Ostali pa
smo si privo{~ili prvo jutranjo kavo na vi{ini
1500 metrov nad morjem in seveda
prislu‘eno malico. Ura, ki smo si jo vzeli za
po~itek, je hitro minila Ob desetih smo nadaljevali na{o pot. Po dolini Gracije, po kateri je v
prazgodovini tekla reka, smo se zlo‘no dvigali
proti sedlu Vratca. Nekaj po enajsti uri smo
prispeli na sedlo. Ostanki zarjavele bode~e
‘ice, nosil, ovir nemo pri~ajo, da je ~lovek
pred manj kot stotimi leti svojo pamet neumno zlorabil in v neokrnjeni naravi bil vojno
sam s seboj. Rezultat, milijoni padlih, na tone
zarjavelih ostankov v gorah...
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Cilj vojne pa je bil pozabljen, imperialisti~ne
te‘nje so zadovoljili za zeleno mizo. Danes pa
je vse to Evropa... Na sedlu smo se lo~ili,
Barbara, Darja, Irma, Gregor, Miha, Sa{o in
Roman smo se odlo~ili, da gremo na vrh
Bogatina. Ostali, Jo‘e, Lup~o, Marjan, Matja‘,
Peter in Sebastijan pa so pot nadaljevali proti
Krnskim jezerom. Vrh Bogatina, na katerega se
vije strma pot, ki se kon~a s kratkim
grebenom, nas je pri~akal v sej svoji veli~ini.
Nebo brez obla~ka, pogled na Zahodne Julijce.
Triglav kot kralj Julijskih Alp, ne vem sicer
zakaj so to Julijske Alpe in ne Triglavske,

no~em vedeti, odgovor je znan zato ker smo
majhen narod in je bila neko~ Furlanija
Julijska krajina del Slovenije. Pogled na
Spodnje Fu‘inske gore (Vogel, Bohinjski
Migovec, Podrta gora, Vrh nad [krbino,
Tolminski Kuk...) lo~ujejo Bohinj in Kranjsko
od Primorske, tistega dela Primorske, ki ima z
morjem skupnega samo to, da se So~a zliva v
Jadransko morje. Veseli osvojenega vrha smo
si po stari gorni{ki navadi segli v roke in si
~estitali. Vpisali smo se v vpisno knjigo, bolj
za lastno evidenco kot zaradi zavedanja, da so
to~ni vpisi v knjigo {e kako pomembni, ~e se
izgubimo ali ~e nas doleti nesre~a. Z vpisom
smo re{evalcem sporo~ili smer izleta.
Prisluhnili smo legendarni pravljici o Zlatorogu, ki je imel domovanje ravno pod Bogatinom, v katerem se je skrival zaklad. @al je
bilo idile prekmalu konec, saj nas je ~akal sestop in {e lep kos poti do krnskih jezer in v
Lepeno. Sestopili smo na sedlo Vratca in nadaljevali pot, ki se je pri~ela spu{~ati. Po slabi uri
hoje smo prispeli do planine Logje, na kateri
so vidni ostanki voja{nic, ki so slu‘ile
vojakom v prvi svetovni vojni. Kraj{i po~itek
z ob~udovanjem arhitekture, seveda smo pozabili na vojno. Kmalu po nadaljevanju poti
smo za trenutek uzrli najve~je Krnsko jezero.
Tri ~etrt ure smo potrebovali, da smo prispeli
k jezeru. Majhne ribice, ki so plod ~lovekovega posega, krasijo to ledeni{ko jezero. Gregor
je ugotovil, da je temperatura vode podobna
tisti v Bohinjskem jezeru, ko je svoje noge
nagradil z osve‘itvijo. Ostali smo bili preleni,
da bi mu sledili. Ko~a pri krnskih jezerih,
zopet smo vsi skupaj, oba Sebastjana, oba
Matja‘a, vse skupine. Kraj{i po~itek, nato pa
smo pohiteli v Lepeno, tam nas je ~akal avtobus. Strmi spust, te‘ave s koleni, gle‘njem, pa
vendar ni~ huj{ega. Po desetih urah prijetnih
do‘ivetij v prekrasnem vremenu in prijetni
dru‘bi, kjer ni manjkalo smeha, smo zaklju~ili
na{ izlet. Dom v Lepeni, ki nosi ime alpinista,
gorni{kega filozofa dr. Klementa Juga, je bil
na{ cilj sobotnega pohajkovanja od Savice do
Lepene.
Roman Poneb{ek
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Kadrovanje v septembru 2004
V septembru 2004 smo sklenili delovno razmerje z dvema pripravnikoma:
IME IN PRIIMEK
Borut MOLE
Marko LU[IN

DELOVNO MESTO
tehnik obratovanja
dipl.in‘.elektrotehnike

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Distribucija EE, DE Ljubljana mesto
Distribucija EE, DE Ljubljana okolica

V septembru se je upokojil Gorazd Hauptman, DE Trbovlje, distribucija elektri~ne
energije.

V oktobru 2004 so umrli na{i upokojenci: Kupljenik Alojzij Stanislav,
@itnik st. Bojan in Kalan Marta.
Nevenka Ivan~i~

Jubilanti
V mesecu oktobru 2004 so
praznovali na{i upokojenci
svoj ‘ivljenjski jubilej:
50. ROJSTNI DAN
Majda JAKOPIN

roj. 17. 10. 1954

Novo mesto

roj. 24. 10. 1944

Ko~evje

^lanica DUEL

roj. 8. 10. 1934
roj. 16. 10. 1934
roj. 30. 10. 1934

Ljubljana
Ljubljana
Sodra‘ica

^lan DUEL

roj. 20. 10. 1924

Novo mesto

60. ROJSTNI DAN
Angelca ILC

70. ROJSTNI DAN
Jelka ANDI^
Mirko JANKOVI^
Ivan [ILC

80. ROJSTNI DAN
Ivan ME@AN

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in ‘elimo {e vrsto zdravih, sre~nih let.
Jo‘ica Kra{ovec
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Ali vitamina B12 res ni nikjer
drugje kot v mesu?
Najhuj{e
posledice
pomanjkanja
vitamina B12, ki
se lahko
pojavijo, so med
ostalimi
perniciozna
anemija mo‘ganske
okvare. Znaki
pomanjkanja se
pojavijo lahko
{ele pet let po
tistem, ko se
izpraznijo zaloge
tega vitamina v
organizmu.

(ali, koliko “resnic” nam servirajo kot ~isto zlato!)
V razvitem svetu vse bolj prevladuje mnenje, da je za dobro zdravje nujno potrebno
zmanj{ati koli~ino zau‘itega mesa; za organizem je celo koristno, ~e je v~asih kak{en
obrok povsem brezmesen. Morda ste eden izmed ljudi, ki so za ta dognanja ‘e sli{ali in
se zato ob~asno odpoveste mesu in mesnim izdelkom? Ali pa ste nemara vegetarijanec?
^e je vsaj ena od zgornjih trditev pravilna,
ste bili prav gotovo ‘e tar~a bolj ali manj
“dobronamernih” ljudi, ki so vas prepri~evali,
da boste resno zboleli (nemara celo umrli),
saj so nekatere za ‘ivljenje nujno potrebne
snovi zgolj v mesu. Pa jim morda niste znali
prav dobro odgovoriti, tem “poznavalcem”
(saj po njihovem bi bil edini pravilni odgovor: “Ima{ prav, nehal(a) bom s to neumnostjo”). Lahko pa da ste eden tistih, ki se na
neresne pripombe sploh ve~ ne ozira, vas je
pa zaskrbelo, ker ste v ~asopisu prebrali, da
vegetarijancem pogosto primanjkuje vitamina B12, ker le-tega ni mo‘no dobiti nikjer
drugje kot v mesu, mesnih izdelkih ter jajcih.
Mo‘no je tudi, da vam je to omenil va{
zdravnik.
Zato je potrebno, da se zavedate naslednjega:
ne verjemite vsega, kar pi{e v ~asopisih. Tudi
~e se avtorji sklicujejo na obse‘ne raziskave.
Kajti nikoli ne veste, kdo je financiral tak{no
raziskavo in s kak{nim namenom. Dogajalo
se je namre~, da je bil v ozadju eden od velikih mesno-predelovalnih gigantov. In {e: tako
podrobna informiranost o problemih prehrane, kot je na primer o vitaminu B12, je pri
zdaj{njem obsegu predavanj o prehrani s
strani razli~nih strokovnjakov prej izjema
kot pravilo.

Kaj je torej s tem slavnim vitaminom B12? Ko
se dokopljemo do ustrezne literature, najprej
ugotovimo, da znanost ne daje enotnih
odgovorov in spoznamo, da so na navidez
povsem enostavna vpra{anja mogo~i precej
razli~ni odgovori.
Za ilustracijo:
DNEVNE POTREBE PO VITAMINU B12 (odrasli):
3 µg - Vitaminska biblija, E. Mindell (1985)
2 µg - WHO (World Health Organization,
1985)
Pri tako majhnih koli~inah ((g (mikrogram) =
0,000001 g) so to kar precej{nje razlike.
Osebno bolj zaupam Svetovni zdravstveni
organizaciji.
OSEBNA IZKAZNICA
VITAMIN B12 = Ciano-kobalamin (kobalamin)
• topen v vodi
• u~inkuje v zelo majhnih koli~inah
• edini vitamin, ki vsebuje rudninske elemente (kobalt)
• skozi ‘elodec se ne asimilira dobro (da
telesu res koristi, se mora med absorpcijo
dopolnjevati s kalcijem)
• k absorpciji vitamina B12 prispeva pravilno delovanje ‘leze {~itnice
• pri prehrani, v kateri je malo vitamina B12
in veliko folne kisline (zapletena organska
kislina z vitaminskimi lastnostmi, znana
tudi pod imenom B9), lahko pride do
pomanjkanja vitamina B12. Opomba: ~e je
to tak{na vrsta vegetarijanske prehrane, ki
ne vsebuje dolo~enih ‘ivil, vendar o tem
kasneje.
Najhuj{e posledice pomanjkanja vitamina
B12, ki se lahko pojavijo, so med ostalimi perniciozna anemija - mo‘ganske okvare. Znaki
pomanjkanja se pojavijo lahko {ele pet let po
tistem, ko se izpraznijo zaloge tega vitamina
v organizmu.
Naloge v organizmu:
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• sodeluje pri tvorbi in obnavljanju rde~ih
krvni~k in tako prepre~uje slabokrvnost (s
tem posredno krepi telesno energijo)
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• ohranja ‘iv~ni sistem (delovanje ‘iv~nih
celic)
• pospe{uje presnovo ma{~ob, ogljikovih
hidratov,
beljakovin
(zaradi
tega
zmanj{uje razdra‘ljivost in izbolj{uje
zbranost in pomnjenje)
Najbolj{i (uradni) viri vitamina B12 so jetra.
Govedina, svinjina, mleko, sir, ledvica.
No, pa si malo raz{irimo obzorje: vitamin
B12 tvorijo tudi koristne bakterije, ki so
stalne in nujne prebivalke v ~revesju ~loveka
(le da se tam B12 baje ne more ve~
absorbirati?). Gospod Wandemaker (avtor
knjige HO^E[ BITI ZDRAV? PRO^ S KUHINJSKIM LONCEM!) se s tem seveda ne bi strinjal. Dejstvo je, da veliko organizmov tvori
vitamin B12.
In kje vse so ti mikroorganizmi?
• Omogo~ajo kisanje zelja in repe
• So bistveni pri izdelavi in zorenju sira
(propianske bakterije)
• So glavna sestavina kvasa (kvasovke)
• Omogo~ajo izdelavo MISO-ja (za~imba iz
soje)
Povpre~na vsebnost vitamina B12 v razli~nih
vrstah sira (koli~ina 100 gramov) v mikrogramih:

•
•
•
•
•
•
•

Parmezan
Ementalec
Edam/Gauda
Tilsit
Camembert/Brie
Skuta
Topljeni sir

4,0
2,7
1,9
2,3
1,8
1,0
1,0

Vsebnost vitamina B12 v pivskem kvasu
(100 g) je kar 10 mikrogramov!!!
Podatkov za kislo zelje in repo pa ‘al ni.
Verjamem pa, da je to za na{e podnebne
razmere (tudi ~e gledamo zgodovino prehrane na Slovenskem) najprimernej{i vir vitamina B12.
Simona Marolt-Eberle
VIRI za prispevek:
1. Recommended Dietary Allowances (from
WHO, 1985, revised 1989)
2. E. Mindell: Vitaminska biblija, Zalo‘ba MK,
Ljubljana, 1991
3. Cheese: Chemistry, Physics and
Microbiology, Vol.1,2; Chapman&Hall,
1993
4. Profesor Maja Dolinar, strokovni ~lanki o
vitaminih

Novi~ka

@uborenje Slovenije
Konec septembra je v zbirki One‘imo svet pri
zalo‘bi Jasa iz{la zanimiva knjiga z naslovom @uborenje Slovenije. Knjiga je zbornik
razli~nih slovenskih avtorjev - pesnikov,
pisateljev in slikarjev - ki vsebuje 75 literarnih besedil in 94 del akademskih slikarjev

na 320 straneh. Med literarnimi besedili sta
tudi dva prozna prispevka na{e sodelavke
Violete Irgl: [torklje se vra~ajo v Prlekijo in
Ptujsko srce na dlani, ki je o ob~utkih ob
izidu knjige povedala: “Ob prebiranju besedil
in z opazovanjem podob, ki na pristen,
izviren in edinstven na~in prikazujejo tako
lepote Slovenije kot svoje ustvarjalce, lahko
za~utimo tesno povezanost z vsem, kar
obstaja. In prav to nas ‘ene, da postajamo
bolj odgovorni tako do ljudi kot do okolja. Po
mojem mnenju je prav v tem najve~ja vrednost knjige.”
Elektronski naslov, kjer je mogo~e dobiti ve~
informacij o knjigi in jo tudi naro~iti je:
drustvo.jasa@siol.net.
Alenka Pretnar
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Izlet v zgodovino
Po ogledu jame
smo pohiteli na
Ra{ico, rojstni
kraj utemeljitelja
slovenskega
knji‘nega jezika,
prvega
slovenskega
pisatelja in
protestantskega
reformatorja
Primo‘a
Trubarja.

Torek je bil zopet lep jesenski dan, prav prijeten za potovanje. [li smo na pot, kratko
v km, dolgo glede na ~asovno obdobje. Podali smo se v trinajsto in {estnajsto stoletje in s spoznanjem kako bogato, kljub kratkosti, je lahko ~lovekovo ‘ivljenje,
pristali v enaindvajsetem stoletju. Na sre~o so nam na{i dedje zapustili vredne
spomenike, iz katerih se lahko marsikaj nau~imo.
Na{ prvi obisk je bil namenjen Taboru nad
Cerovim, to je obzidje okoli cerkve sv.
Miklav‘a - romanska cerkvica iz 13. stoletja,
ki je bila ve~krat prezidana, ima gotski
prezbiterij in baro~no zakristijo. Freske v
cerkvi je pred vojno obnovil impresionisti~ni
slikar Matej Sternen. Tabor je pomemben
spomenik na{e voja{ke preteklosti in sodi
med manj{e slovenske protitur{ke tabore.
Obzidje je bilo zgrajeno po letu 1526 v obliki nepravilnega ~etverokotnika in je bilo
namenjeno obrambi pred Turki. Dvovi{insko
taborsko obzidje s strelnimi linami so
obnovili leta 1995 dozidali okrogli stolp in ga
preuredili v me‘narijo, danes pa je urejen v
muzej. Skozi zgodovino Tabora nas je popeljal ‘upnik iz [t. Jurija. V Tabor so se zatekli
bli‘nji kmetje in tako obvarovali svoje
dru‘ine in skromno imetje pred Turki, ki so v
15. in 16. stoletju ve~krat ropali po na{i
de‘eli. Po ogledu Tabora smo nadaljevali pot
do @upanove jame (do maja 1996 Taborska
jama). Med potjo smo se ustavili v vrta~i
Pu{~ava z naravno kra{ko votlino, v kateri je
oltar in kip sv. Antona Pu{~avnika. Po
kratkem sprehodu smo se ustavili pred
vhodom v @upanovo jamo.

Ledenico, ki je bila znana ‘e v Valvasorjevem
~asu kot skrivali{~e pred Turki in je dobila
ime po ledenih kapnikih - sve~ah, ki so tu
zaradi mrzlega zraka (-4 stopinje) {e pozno
spomladi. Stopnice (v jami jih je 479) nas
vodijo v Srebrno dvorano. Ime je dobila zaradi srebrnega leska kapnikov. V Permetovi @upanovi jami je odprtina, skozi katero je
leta 1926 prvi splezal odkritelj Josip Perme,
‘upan {entjurske ob~ine, doma iz Ponove
vase. V Veliko dvorano pridemo skozi nizek
erozijski rov. Kmalu smo v Blatni dvorani,
tako se imenuje zaradi ilovice, ki je v~asih
prekrivala tla. Od tod pridemo v Matja‘evo
dvorano - ime so ji dali po Matja‘evem
prestolu, ki ga oblikujeta dva velika kapni{ka
stebra. Jama je zanimiva tudi zaradi {tevilnih
sigastih ponvic, ki so v tleh. Ogledamo si {e
Zadnjo dvorano, na koncu katere je globoko
brezno. Vso pot po jami si ogledujemo zanimivo oblikovane stalagmite, stalaktite - kapnike, stebre, sigaste ponvice. V jami, ~eprav
ve~ 10 metrov pod zemljo, ‘ivijo suhe
ju‘ine, jamske kobilice, pol‘i jamni~arji,
jamski hro{~i in netopirji. Te smo tudi videli.
Podzemni kra{ki svet je res ~udovit, narava
pa je umetnik brez primere.
Po ogledu jame smo pohiteli na Ra{ico, rojstni kraj utemeljitelja slovenskega knji‘nega
jezika, prvega slovenskega pisatelja in
protestantskega reformatorja Primo‘a Trubarja. Najprej smo se ustavili v knjigovezni-

Vodnik nas je popeljal skozi okrog 600
metrov dolgo jamo, ki ima sedem dvoran
(jam), osmo so odkrili leta 1994 in {e ni odprta za obiskovalce. Najprej gremo skozi
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ci, kjer nam je ga. Stari~ nazorno prikazala
“nastanek” knjige. Ko smo “naredili” knjigo,
smo od{li ~ez dvori{~e v Temkov mlin, kjer je
v zgornjem prostoru urejena spominska
razstava Trubarjevih del (kopije). Tu nas je
vodi~ seznanil z ‘ivljenjem in delom Primo‘a
Trubarja in ~asom, v katerem je pisatelj ‘ivel
in delal.

Zahvaljujemo se prijaznim gostiteljem za
topel sprejem in razlago o delu su{ilnice in
jim ‘elimo veliko uspeha pri ohranjanju
dedi{~ine. Iz starega raste novo.
Zvonka Osredkar
[e pred kosilom
smo si v vasi
Grade‘ ogledali
su{ilnico sadja.
Va{~ani - ~lani
Dru{tva za
ohranjanje
dedi{~ine so nas
prijazno sprejeli.

[e pred kosilom smo si v vasi Grade‘ ogledali
su{ilnico sadja. Va{~ani - ~lani Dru{tva za
ohranjanje dedi{~ine so nas prijazno sprejeli. Za dobrodo{lico so nam ponudili {ilce
doma~ega in suho sadje iz svoje su{ilnice, ki
so nam jo prijazno razkazali in nas seznanili
z njenim delovanjem. Su{ilnica je lepo
poslikana, v njej su{ijo hru{ke, jabolka, slive
in je tudi prostor za dru‘enje. To smo kmalu
ugotovili tudi sami, saj se nam kar ni
nikamor mudilo, {e posebno, ker je bila med
gostitelji na{a nekdanja sodelavka Irena Zore
- tudi ~lanica dru{tva. Hitro je stekel pogovor
o nekdanjih lepih ~asih. Kar prekmalu smo se
morali posloviti, ker nas je v Mali vasi ~akalo
kosilo.

LUBNIK
Kot vedno, smo na{e potovanje - pohod pri~eli s parkiri{~a Tivoli. Odpeljali smo se
v [kofjo Loko in od tam pe{ v [kofjelo{ko hribovje. Na{ cilj je bil Lubnik, s svojimi
1025 m nadmorske vi{ine kar spo{tljiv vrh. Po dobrih dveh urah in pol hoje smo vrh
Lubnika vsi osvojili. Veselje nad dose‘enim uspehom je bilo res zaslu‘eno.
Z avtobusne postaje v [kofji Loki smo {li ~ez
most preko Sore. Skozi polkro‘no oblikovan
prehod - ostanek obrambnega zidu - smo
pri{li na Mestni trg, kjer smo si spotoma
ogledali nekaj zanimivih stavb tega tiso~letnega mesta. ([kofja loka je leta 1973 praznovala tiso~letnico omembe v zapisih). Hi{e na
Mestnem trgu imajo pisana pro~elja, z gotskimi in baro~nimi portali in arkadnimi
dvori{~i. Najprej smo {li mimo mestnega
vodnjaka, nato mimo starega ‘upni{~a, mimo
nekdanje mestne hi{e - rotov‘a - poslikane z
baro~nimi freskami. Sredi Mestnega trga stoji
baro~no Marijino znamenje, postavljeno
1751 leta v zahvalo ob koncu kuge. Na koncu
trga stoji Martinova hi{a in za njo vodi pot ob
grajskem obzidju na grad. Krenili smo mimo

Lo{kega gradu po dobro ozna~eni Lo{ki
planinski poti, skozi vas Gabrovo, od koder
je {e pribli‘no uro hoje do vrha gore, kjer
stoji planinski dom. Ob domu je razgledna
to~ka, kjer se v lepem vremenu odpre razgled
na Julijske in Kamni{ko-Savinjske Alpe in
proti Ljubljanski kotlini. @al smo bili zaradi
meglic opeharjeni za lep razgled. Pohod bo
potrebno ponoviti. Po malici in po~itku smo
se po~asi odpravili v dolino, kjer nas je v
naselju Zminec ~akalo kosilo. Siti, od‘ejani in
rahlo utrujeni smo se odpeljali proti
Ljubljani in ‘e kovali na~rte za na{ naslednji
izlet. Nasvidenje.
Zvonka Osredkar
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Sestavil
TONI

IndustMnogorijsko Organ vida
bo‘ec predmestje
(mno‘ina)
ajd
Berlina

Pripadnik Slovenska
Zrak
nekdanje
pol. stranke pesnica (latinsko)
(Majda)
v Angliji

Kletvica,
zmerljivka
Kraj ob
slovensko
italijanski
meji
Slovenski
nabo‘ni
pisatelj
(Janez Adam)

Skrajni
konec
polotoka

Anton
Nanut
Simbol za
NEODIM
Rimski
u~enjak
Kova~
Vladimir

Me{ana
solata iz
pe~enih
paprik

Drog z
`elezno
kljuko

Kemijski
simbol
za
LANTAN

Gr{ka mati
bogov
Reka v
[paniji

Simbol za

Rimski

NEPTUNIJ

vojskovodja

Gospa
({pansko)

Janko
Kersnik
Slovenska
vojska
Ilovica,
glina

Kdor
ljubi
red
Gorovje v
Bolgariji
Ranocelnik

Otok v
Jadranu,
ju`no od
Lo{inja
Vrsta
motocikla
Slovenska
`. revija

Nevestin
partner
Okrasno
drevo iz
dru`ine
mimoz
Nick
Taylor

Nem{ki
skladatelj
(Hanns)

Oranje
Rastlinska
bodica
Gr. junak
pri Troji
Upanje,
nada

Violeta
Irgl

Osnovno
`ivilo
iz
moke

Zobati
kit
enoro`ec,
samorog

Avtomat.
obdelava
podatkov

Zdravilna
rastlina
z rumenimi cveti

Med prispelimi pravilnimi re{itvami je bil iz‘reban Kova~i} \or|e, 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. novembra na naslov: Elektro Ljubljana d.d.,
uredni{tvo Elektro novic, slu‘ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58,
1516 Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, {tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d.d. brezpla~no.
Naklada {tevilke je 1800 izvodov. Glavna in odgovorna urednica:
mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman.
Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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U‘ivajmo ‘ivljenje - danes!
Neko~ je ‘ivel ~lovek, ki je bil rojen za to, da bi postal vse, kar smrtnik lahko
postane - JUTRI. Dejal si je, da nih~e ne bo mo~nej{i in pogumnej{i od njega - JUTRI.
Imel je tudi dobrega prijatelja, ki je imel te‘ave in je bil {ibek, ki bi bil vesel, ~e bi
ga peljal z avtom, kajti potreboval je pomo~. Tako si je rekel, da ga bo poklical in
videl, kaj lahko zanj stori - JUTRI.
Vsako jutro je na kup~ek odlo‘il pisma, ki jih
bo napisal - JUTRI. Bilo mu je res ‘al, da je
imel danes preve~ dela in se ni mogel niti za
trenutek ustaviti na svoji poti. Ve~ ~asa bom
posvetil drugim, je govoril - JUTRI. Ta mo‘ak
bi postal najbolj{i delavec na svetu in ves svet
bi ga poznal, ~e bi le on kdaj do~akal - JUTRI.
Toda nenadoma je umrl in izginil spred o~i in
vse, kar je zapustil ob koncu ‘ivljenja, je bila
gora stvari, ki jih je nameraval storiti - JUTRI.
Kolikokrat se je tudi ‘e vam primerilo, da ste
nekaj odla{ali na jutri, toda potem tega niste
nikoli narediti. Odla{ali ste na jutri in upali, da
boste jutri imeli ve~ ~asa, da to storite. Vendar
jutri je postal vse bolj oddaljeni neko~, neko~
pa kot sami dobro vemo nikoli ne pride. V
angle{kem jeziku obstaja besedna igrica, ki je
zelo pomenljiva. Yesterday is past, tomorrow
is future, but today is PRESENT. So we said, it’s
present. Ali ~e to prevedemo v sloven{~ino:
V~eraj{nji dan je preteklost, jutri{nji dan je
prihodnost, toda dana{nji dan je DARILO. Zato
mu tudi pravimo sedanjik. (opomba: present
je v angle{~ini darilo, pa tudi sedanjik).
Nekatere ljudi moti, ker so se nehali sre~evati
s svojimi dobrimi prijatelji, s katerimi so se
nekega dne ‘eleli pogovarjati. Spet druge moti
in jih ‘alosti, ker niso rekli svojim star{em,
svojim bratom in otrokom bolj pogosto, kako
radi jih imajo. Toda vi ste druga~ni! Nikar ne
zamudite prilo‘nosti, da bi nekomu povedali,
da ga ljubite, da vam je v{e~, da ga cenite danes. Vedno se spoprimite z ‘ivljenjem s
smehom in radostjo in vsak dan si recite, da je
danes poseben dan, kajti vsak dan, vsaka ura,
vsaka minuta - je posebna in edinstvena.
Ve~krat sedite na terasi in u‘ivajte v razgledu,
in naj vas plevel v vrtu ne moti. Ve~ ~asa
pre‘ivite z dru‘ino in svojimi prijatelji ter
manj v slu‘bi. @ivljenje je v bistvu celota,
izpolnjena z u‘itki, ne pa te~aj o pre‘ivetju.
Ni~esar ve~ ne hranite in vsak dan uporabljajte svoje kristalne kozarce in drag servis iz
porcelana. Ne hranite svoje najbolj{e obleke in
najdra‘jega parfuma za posebne prilike,
temve~ ju uporabite, kadarkoli si boste
za‘eleli. Fraze ...nekega dne in enkrat te dni...
naj izginejo iz va{ega besednjaka. ^e je nekaj

vredno videti, poslu{ati ali narediti, potem vi
to poglejte, poslu{ajte in naredite TAKOJ
sedaj.

Starega mo‘a so
neko~ vpra{ali,
kaj najbolj
ob‘aluje v
svojem ‘ivljenju.
Odgovoril jim je:
“Stvari, ki se
niso nikoli
zgodile.” Naj bo z
vami druga~e.
Delajte in delujte
tako, da se vam
bodo stvari, ki si
jih ‘elite, za~ele
dogajati v va{em
‘ivljenju.
Zavedajte se, da
ste ~udovito in
edinstveno bitje
na tem svetu,
ki je vredno
ljubezni in sre~e
- {e danes.

Pojdite in ujemite svoje trenutke dneva, kot da
vam je dan edino ta dan, da ga ‘ivite. Oku{ajte
in u‘ivajte v trenutkih svojega ‘ivljenja. Samo
eno ‘ivljenje vam je na voljo, zato ga ‘ivite
kot zmagovalci. Vsakdo je na tem svetu z
dolo~enim namenom, zato pustite namenu, da
se dvigne nad vas in vsakomur poka‘e iz ~esa
ste narejeni. Ne pravim vam, kako morate
‘iveti, ampak kako bi se morali po~utiti, ko se
ozirate nazaj na spomine va{e preteklosti.
Nikoli ne ob‘alujte preteklih stvari. ^e pa
~utite, da je tako prav, jih ob‘alujte, saj je to
‘ivljenje va{e in od nikogar drugega.
Sprejemajte odlo~itve, ki vas bodo razveselile.
Nikomur ne pustite, da bi vas poni‘al in nikoli
ne ‘ivite v nikogar{nji senci ali sanjah. ^e
imate svoje sanje, gradite jih naprej in skoraj
gotovo se bodo uresni~ile.
Starega mo‘a so neko~ vpra{ali, kaj najbolj
ob‘aluje v svojem ‘ivljenju. Odgovoril jim je:
“Stvari, ki se niso nikoli zgodile.” Naj bo z
vami druga~e. Delajte in delujte tako, da se
vam bodo stvari, ki si jih ‘elite, za~ele dogajati v va{em ‘ivljenju. Zavedajte se, da ste
~udovito in edinstveno bitje na tem svetu, ki
je vredno ljubezni in sre~e - {e danes.
Vir: Internet
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