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Imeti ali dati – namesto biti

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Zahvaljujem se
vsem, ki ste
pomagali, da je
tudi z va{imi
prispevki glasilo
bolj neposredno
in toplo.
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Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci,
december je mesec, ko se sami priznani dobrotniki sku{ajo, kdo bo otroke in odrasle
bolj obdaril – Miklav`, Bo`i~ek ali Dedek Mraz. Ble{~ava trgovin nas vabi na vsakem
koraku na prazni~ne nakupe. Bolj kot kadarkoli smo prav v tem ~asu na kri`i{~u
svoje osebne notranje izbire in razlo~evanja med »imeti ali dati« in »biti«; med potro{ni{tvom v naj{ir{em pomenu in vsemi tistimi notranjimi vrednotami, ki gradijo
osebnost in so lastnosti dobrega ~loveka, obrnjenega k so~loveku.
Toliko samo v razmislek. Da ne zaidem…
Pred nami je zadnja leto{nja {tevilka na{ega
internega glasila. @e {esta, odkar je Slovenija
postala polnopravna ~lanica EU – maja letos.
• Jedro vsebine prina{a kraj{a poro~ila o
delu posameznih organizacijskih enot v
letu 2004, ki je bilo izredno pestro in
razgibano, in o na~rtih za leto 2005. Del
vsebine sta tudi poro~ili predstavnika
sindikata in predstavnika sveta
delavcev.
• Elektro Ljubljana ima vzpostavljen sistem
vodenja kakovosti po SIST ISO 9001:2000
na vseh procesih v podjetju. V leto{njem
maju je podjetje prejelo certifikat ISO
14001, delovna skupina pospe{eno dela na
pridobivanju certifikata OHSAS 18001.
V tokratni {tevilki pa je predstavljen tudi
Sistem za vodenje varovanja informacij SIST BS 7799/ISO 17799:2003.
• V rubriki Spoznajmo se predstavljamo sodelavca
OE
In`eniring
Du{ana
Podlogarja, o osebnosti katerega najve~
povedo njegovi ~udoviti rezbarski izdelki.
Med vsebino je predstavljen sistem SOIPE,
ki je sestavni del projekta izgradnje
distribucijskega centra vodenja DCV
Elektro Ljubljana in ostale redne
rubrike.
Ob tej prilo`nosti – zaklju~ku poslovnega
leta 2004 – se zahvaljujem vsem – drage
sodelavke in sodelavci Elektra Ljubljana in
upokojenci – ki vam je mar, kak{no je
obve{~anje in komuniciranje v podjetju. Prav
to namre~ zmanj{uje {irjenja neresni~nih
vesti in napa~nih informacij, ki bi lahko
{kodovale ugledu podjetja, slabo vplivale na
odlo~itve poslovodstva ter na med~love{ke
odnose nasploh. Prispevki, pripravljeni od

{tevilke do {tevilke, nas obve{~ajo o vsem
pomembnej{em v poslovnem dogajanju
Elektra Ljubljana. Zahvaljujem se vsem, ki
ste pomagali, da je tudi z va{imi prispevki glasilo bolj neposredno in toplo. S tem
ste dali za~utiti sodelavcem, upokojenim
sodelavcem in sodelavkam in na{im
{tipendistom, da je glasilo namenjeno vsem
nam. Skratka, da je NA[E!
Vsem skupaj, letos pa {e posebno
Elektru Ljubljana, `elim vse dobro v letu
2005. Novo leto je ogrnjeno v pla{~ velikih neznank ~loveku vidnega in danega vedeti. Hvala Bogu, pravim jaz, da ni
vse v rokah politike in mogo~nih tega
sveta, ampak je, kot je nekdo lepo rekel:
»nad vidnim nevidno in nad ~love{kim
nebe{ko«.
Dober tok in veliko svetlih iskric v o~eh!
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec januarja, po{ljite do
vklju~no 14. januarja 2005 na `e znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro
novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42
ali na elektronski naslov:: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Namesto uvodnika
Dober tok.

Sre~no 2005!
Spo{tovani sodelavci, upokojenci, {tipendisti, dragi prijatelji,
poslovno leto 2004 se za Elektro Ljubljana
izteka zelo uspe{no. Naj se vam na tem
mestu iskreno zahvalim. K uspe{nosti je
veliko prispeval prav vsak izmed vas spo{tovane sodelavke in sodelavci. V
uspe{nem poslovanju podjetja je vgrajen
tudi velik prispevek minulega dela vas upokojene sodelavke in sodelavci. Tudi vam
hvala. Elektro Ljubljana je upravi~eno
ponosen na svojo dolgoletno tradicijo v distribuciji elektri~ne energije.
Popolnoma sem prepri~an, da se bo Elektro
Ljubljana tudi v prihodnje znal soo~iti z vsemi izzivi in jih zmogel spremeniti v pomembne poslovne prilo`nosti.

2005 pa naj vam prinese uresni~itev vseh
va{ih izre~enih in skritih `elja.
Vincenc Jana{a,
predsednik uprave

Dober tok

Vam in va{im najdra`jim `elim, da bi zelo
lepo pre`iveli leto{nje prazni~ne dni. Leto

Dedek Mraz pri{el med pridne otroke

Siva ku~ma, bela brada
topel ko`uh, zvrhan ko{.
Joj, `e pri{el je med nas
stari, dobri Dedek Mraz.
Rde~e `oge, knjige, zvezke,
pun~ke, sanke in {e kaj.
Joj, `e pri{el je med nas
stari, dobri Dedek Mraz.
V soboto, 11. decembra 2004, se je v KOLOSEJU ustavil DEDEK MRAZ z jelen~kom in medvedkom. S predstavo o Muci Copatarici in darili je obdaril otroke, ki so celo leto pridno ~akali na
njegov prihod.
Zadovoljni smo bili z obiskom otrok, tako kot otroci z darili in predstavo! Hvala ti, Dedek
Mraz, da si se ustavil in nas obdaril!
Sindikat JP Elektro Ljubljana
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OE Upravljanje distribucijskega
omre`ja v letu 2004
Dela so se
odvijala preko
slu`be za
energetsko
na~rtovanje,
dispe~erske
slu`be, slu`be za
meritve
elektri~ne
energije, slu`be
za kakovost
elektri~ne
energije, slu`be
za za{~ito in
meritve ter
slu`be za
teleinformatiko.

V OE Upravljanje distribucijskega omre`ja, katere temeljni cilji dela so upravljanje
distribucijskega omre`ja ter zagotavljanje zanesljive in kakovostne dobave elektri~ne energije, smo v iztekajo~em se letu 2004 v posameznih slu`bah opravili
ve~ino vseh planiranih del.
Glede na zahteve zakonodaje in skladno z
njenimi spremembami se je vr{il celotni proces dostopa do distribucijskega omre`ja, kar
vklju~uje sklepanje pogodb o dostopu do distribucijskega omre`ja glede na vlo`ene zahteve za dostop, implementacije sprememb
pripadnosti bilan~ni skupini oz podskupini,
razvoj in priprava ustrezne informacijske
podpore, priprava ustreznih analiz, seznanjanje 'novih' upravi~enih odjemalcev z zahtevami zakonodaje, re{evanje dolo~enega
obsega reklamacij itd.

Milan [vajger
Dela so se odvijala preko slu`be za energetsko na~rtovanje, dispe~erske slu`be, slu`be
za meritve elektri~ne energije, slu`be za kakovost elektri~ne energije, slu`be za za{~ito
in meritve ter slu`be za teleinformatiko.
Slu`ba za energetsko na~rtovanje je organizirana na nivoju uprave in na nivoju distribucijskih enot. V slu`bi se izvajajo procesi
izdajanja soglasij, izdelave analiz in planov
ter sklepanja Pogodb o dostopu do distribucijskega omre`ja. Izku{nje ka`ejo, da organizacijska delitev regulirane dejavnosti na
upravljanje in distribucijo ni optimalna in je
kot taka ovira izvajanju delovnega procesa
energetskega na~rtovanja. Z vzpostavitvijo
sistemskega operaterja distribucijskega
omre`ja se mora racionalizirati organizacija
energetskega na~rtovanja v Elektru Ljubljana.
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V oddelku za soglasja slu`be SEN smo v letu
2004 nadaljevali in izpopolnjevali proces
izdajanja soglasij. Pripravili smo obliko
soglasja za priklju~itev in aplikacijo za vnos
v ERC za male proizvajalce elektri~ne energije. V sodelovanju s skupino za soglasja smo
predlagali pri GIZ priklju~evanje enostavnih
objektov in izdajanje za~asnih soglasij.
V letu 2005 bo potrebno zopet prilagoditi
vsebino soglasij glede na novo zakonodajo.

Na podro~ju procesa dostopa do distribucijskega omre`ja smo vodili delo delovne
skupine za pripravo pogodbe o dostopu do
distribucijskega omre`ja v okviru GIZ Upravljanje, kjer smo definirali bodo~i proces
dostopa do distribucijskega omre`ja ter
pripravili vse potrebne dokumente (pogodba
o dostopu do distribucijskega omre`ja,
pogodba o dostopu za skupino UO, zahteva
za dostop…) in podali predlog aplikativne
podpore. Tako je za leto 2005 na tem
podro~ju pripravljenih precej novosti. Poslej
bodo imele pogodbe lahko dalj{i pogodbeni
rok (ve~ let), nekatere pa bodo pripravljene
celo za nedolo~en ~as oz. do preklica, sestavljene bodo iz Pogodbe o dostopu do distribucijskega omre`ja in Splo{nega dela pogodbe
o dostopu do distribucijskega omre`ja (oba
dela sta poslej na listu formata A4), omogo~en je tudi proces zara~unavanja omre`nine
s strani posameznih prodajalcev elektri~ne
energije tistim uporabnikom, ki imajo s slednjim podpisane pogodbe o nakupu elektri~ne
energije. Na podlagi preteklih izku{enj smo
uspeli maksimalno optimizirati proces dostopa do distribucijskega omre`ja.
Nenehno pove~evanje porabe in zahteve po
zanesljivem in kvalitetnem napajanju uporabnikov so nas v letu 2004 vodile k izdelavi
naslednjih elektroenergetskih elaboratov:
vklju~itev RTP 110/20 kV Litija, vklju~itev
RTP 110/20 kV Litostroj, vklju~itev RTP
110/20 kV Rade~e in vklju~itev RTP 110/20
kV Menge{. Izdelane so bile elektroenergetske analize na obmo~jih Grosuplja, Brda in
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Zaloga. Za potrebe pove~ave mo~i obstoje~ih
odjemalcev in vklju~itve novih smo izdelali
energetske analize napajanja, kot so Salus,
Koto, Saturnus, Be`igrajski dvor in SET
Vev~e. Ve~ manj{ih energetskih analiz smo
opravili za potrebe izra~una izgub mo~i v
omre`ju ter kompenzacije jalove energije in
padcev napetosti.
Dispe~erska slu`ba, ki skrbi za vodenje in
nadzor distribucijskega elektroenergetskega
omre`ja ter za nemoteno dobavo elektri~ne
energije in ukrepanje ob okvarah na omre`ju,
je imela v tem letu veliko manj te`av ob njihovem odpravljanju kot v predhodnem letu.
Vodenje in nadzor nad obratovanjem
omre`ja se vr{i iz distribucijskega centra
vodenja in podro~nih centrov vodenja. Veliko
te`av ob zaznavanju napak pa nam povzro~a
zastarela oprema daljinskega vodenja, ki pa
jo bomo ob kon~no uspe{no izvedenem
javnem razpisu za izgradnjo novega DCV
razre{ili do poletja leta 2006. Projekt izgradnje novega DCV uspe{no te~e od 1. julija
2004 dalje v sodelovanju z izvajalcem Iskra
sistemi ter nem{kim PSI.
Procesi, ki jih pokriva slu`ba za meritve
elektri~ne energije, so podvr`eni poteku
deregulacije trga z elektri~no energijo in njej
podrejenimi predpisi, ki se {e vedno spreminjajo. Konec leta 2004 imamo ustrezno
opremljenih 33 % merilnih mest upravi~enih
odjemalcev z naro~eno mo~jo nad 41 kW in
dnevno obvladujemo ~etrturno dinamiko
obremenitve v 55 % dele`u vse predane elektri~ne energije. Na podro~ju upravljanja z
merilnimi podatki smo sposobni z enako
ekipo in`enirjev realizirati vse dodatno zastavljene naloge s strani predpisov. Z uporabo
novih merilnih tehnologij se rojevajo nova
podro~ja dela in hkrati odmirajo nekatera
starej{a. Krepko se pove~uje dele` dela na
komunikacijah na samih merilnih mestih
ve~jih upravi~enih odjemalcev in hkrati se s
tem zmanj{uje dele` ro~nega od~itavanja
{tev~nih stanj. Z uvajanjem sistemati~ne
kontrole nad obra~unskimi podatki in merilnimi mesti se zmanj{uje dele` komercialnih
izgub.
Vzpostavili smo on-line spremljanje prevzema elektri~ne energije in posredovanje
odgovornim za nakup energije v podjetju.
Uporabnikom omre`ja ponujamo na internet
straneh osnovne informacije o izvedbi merilnih mest, na~inu obra~una omre`nine,
tehni~nih predpisih in o mo`nostih dostopa
do merilnih podatkov preko internet okolja.
V okviru izmenjave merilnih podatkov med

udele`enci trgovanja smo definirali drugi
Slovenski standard za izmenjavo podatkov,
ki bo operativno v uporabi v za~etku prihodnjega leta.
Merilni center je vzpostavljen v vseh glavnih
zahtevanih funkcijah, ki nam jih nalagajo
predpisi in zahteve s trga elektri~ne energije.
Vzporedno z gradnjo DCV poteka projekt
SOIPE, ki bo realizacijo do`ivel v letu 2005,
z namenom zagotavljanja dinamike obremenitve iz klju~nih to~k (SN celice, TP-ji) v
omre`ju za potrebe DMS funkcij v DCV, analize razvoja omre`ja in analize sezonskih
obremenitev v omre`ju. Hkrati vodimo
vseslovenski pilotski projekt Predpla~ilni
Sistem, s katerim v naslednjem letu nameravamo ponuditi elektri~no energijo preko
predpla~ilnih {tevcev z mo`nostjo nakupa na
ve~ 1.000 prodajnih mestih po Sloveniji.
Na podro~ju reguliranja procesov in opreme
na na{em upravljalskem podro~ju smo
dosegli sprejetje izredno pomembnih dokumentov, kot so: Pravilnik o tehni~nih pogojih
za obra~unsko merilno mesto v distribucijskem omre`ju, Tipizacija merilnih mest in
Navodilo o uporabi obra~unskih elementov.

Obvladovanje
kakovosti
elektri~ne
energije (KEE),
je ena od
temeljnih nalog
upravljalca
omre`ja,
zapisana tako
v zakonskem kot
v podzakonskih
aktih, ki
regulirajo
podro~je elektroenergetike.

Obvladovanje kakovosti elektri~ne energije (KEE), je ena od temeljnih nalog upravljalca omre`ja, zapisana tako v zakonskem
kot v podzakonskih aktih, ki regulirajo
podro~je elektroenergetike.
Izpopolnili smo celovito re{evanje prito`b,
kar pomeni, da morajo biti ob prispeli
prito`bi uporabnika izvedene meritve, ki jim
sledi analiza stanja v obliki podanega nedvoumnega zaklju~ka o skladnost/neskladnosti KEE na prito`nikovem prevzemnopredajnem mestu in v primeru neskladnosti
KEE z zahtevami (npr. z zahtevami Uredbe o
splo{nih pogojih za dobavo in odjem) in
mora biti podan izvor motenj, zaradi katerih
je pri{lo do neskladja. V tem primeru so
najve~krat potrebne {e dodatne meritve na
merilnih mestih sosednjih uporabnikov
omre`ja in v najbli`ji napajalni transformatorski postaji. Zaklju~ek mora vsebovati
predlog u~inkovite sanacije omre`ja ali drug
u~inkovit na~in za odpravo motenj (zaustavitev, sprememba delovanja mote~ih
naprav…).
Dana{nja merilna oprema omogo~a meritve
po standardu SIST EN 50160 z ob~asnim in
stalnim merilnim sistemom nadzora kakovosti. Omogo~a jasne rezultate, ki jih uporabimo pri odgovoru na prito`be ali kot dokaz
ustrezne kakovosti elektri~ne energije v
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Za leto 2005 je
predvidena
izdelava
naslednjih
elektroenergetskih analiz:
vklju~itev
RTP 110/10(20)
kV Trnovo,
vklju~itev RTP
110/20 kV
Vi`marje,
vklju~itev RTP
110/20 kV
[entjernej in
vklju~itev RTP
110/10(20) kV
Toplarna.

smislu odgovornosti pred zakonom. Sistem
stalnega nadzora predstavlja smiselno lokacijo komunikacijsko povezanih merilnih
instrumentov z internimi pomnilniki. Nadzor
parametrov KEE, toka in izvedenih veli~in
(S, P, Q, cosw) postavlja stalni nadzor za
enega od pomembnej{ih sekundarnih funkcij
sodobnih distribucijskih centrov vodenja.
Z instrumenti za stalni nadzor KEE so
dokon~no opremljeni vsi objekti, ki mejijo
distribucijsko omre`je s prenosnim omre`jem in v manj{i meri s sosednjimi elektrodistribucijskimi podjetji (8. ~len Uredbe {t. 117).
V tem letu je bilo tudi `e vzpostavljenih petnajst merilnih mest stalnega nadzora KEE na
SN nivoju, s ~emer smo zaorali gladino drugi
fazi na~rtovanega vzpostavljanja stalnega
nadzora KEE. Izredno pomemben dose`ek
predstavlja komunikacijski prehod iz po~asnih in nezanesljivih GSM komunikacijskih
povezav na povezavo dislociranih merilnih
mest stalnega monitoringa KEE v opti~no
zanko Elektra Ljubljana S tem je mo~no narasla zanesljivost in hitrost komunikacije z
nadzornim ra~unalnikom stalnega monitoringa. Sem sodi tudi sinhronizacija sistema
stalnega nadzora s procesnim ra~unalnikom
v DCV.
Slu`ba za za{~ito in obratovalne meritve
s svojimi aktivnostmi pokriva celotno podro~je podjetja. Poglavitne naloge, ki smo jim
v slu`bi posvetili najve~ delovnega ~asa v
letu 2004, so skrb za pravilno delovanje sistema za{~itnih naprav in obratovalnih meritev v DEES, analiza dogodkov v DEES, izvajanje terminskih preskusov za{~itnih naprav,
lokalne avtomatike, obratovalnih meritev in
delovanja sistema vodenja v objektih DEES,
odprava okvar na sekundarnih napravah v
objektih DEES, lociranje okvar na SN in NN
kablih, 24 urno de`urstvo za interveniranje
na sekundarnih napravah v objektih DEES in
za lociranje KB okvar, sodelovanje pri
pripravi investicijsko tehni~ne dokumentacije za objekte DEES, finalno preizku{anje primarnih in sekundarnih naprav v novogradnjah in rekonstruiranih objektih DEES, priprava novih konceptov za{~itnih naprav in
spremljanje razvoja ter skrb za obratovalno
in tehni{ko dokumentacijo. @e sedaj lahko
podamo mnenje, da so za{~itne naprave v
tem letu delovale zanesljivo.
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Elektro Ljubljana je v zadnji fazi izgradnje
sodobnega novega TK sistema. V leto{njem letu se je TK sistem `e za~el uporabljati. Ve~ino komunikacijskih povezav, ki smo
si jih zagotavljali prek stare opreme ali najemali pri Telekomu, so `e prestavljene. Pred-

videva se, da se bo obseg uporabe TK opreme
stalno pove~eval, tako za procesno kot
poslovno informatiko. Prav tako se predvideva stalni porast dele`a, ki je namenjen
tr`enju. Novo opremo smo za~eli upravljati
in vzdr`evati.
2005
Za leto 2005 je predvidena izdelava naslednjih elektroenergetskih analiz: vklju~itev
RTP 110/10(20) kV Trnovo, vklju~itev RTP
110/20 kV Vi`marje, vklju~itev RTP 110/20
kV [entjernej in vklju~itev RTP 110/10(20) kV
Toplarna. Prav tako bomo aktivno sodelovali
pri izdelavi analiz za potrebe pove~av mo~i
obstoje~ih in priklju~itev novih uporabnikov
na distribucijsko omre`je Elektra Ljubljana. V
letu 2005 bomo zbrali in pripravili tudi vse
potrebne energetske podatke (obstoje~e
obremenitve in predvideni novi odjem) za
izdelavo elaborata Prognoza porabe elektri~ne energije in obremenitev na obmo~ju
Elektra Ljubljana. V leto{njem letu smo s svojim delom in predlogi optimizacije delovnega
procesa aktivno sodelovali pri delu projektnih skupin GIZ Upravljanje. V letu 2005 bomo
nadaljevali s tem delom, {e posebej aktivno
pri delu projektne skupine za izgradnjo
enotne informacijske podpore procesom
priklju~evanja uporabnikov.
Nadaljuje se delo na izgradnji novega DCV.
Pred koncem leta pri~akujemo `e priklop
prvih kon~nih postaj (RTP, RP) ter vzporedno
delo novega in starega DCV. Tekom leta se bo
izvajalo {olanje dispe~erjev in uvajanje
novih dispe~erjev v sistem novega DCV.
Za~etek delovanja novega DCV z vsemi
objekti je predviden pred poletjem leta 2006.
Na~rtujemo zaklju~ek aplikativnega dela projekta SOIPE in zaklju~ek pilotskega projekta
Predpla~ilni Sistem z vzpostavitvijo vzor~nih
prodajnih mest po Sloveniji in definiranjem
toka obra~unskih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Hkrati na~rtujemo, da v naslednjem letu dolo~imo smernice in vzpostavimo na podro~ju ene vzor~ne distribucijske transformatorske postaje sodoben sistem daljinskega od~itavanja {tevcev {iroke
potro{nje. Na segmentu industrijskih odjemalcev na~rtujemo, da bomo dosegli dnevno
spremljanje dinamike obremenitve na ve~
kot polovici vseh merilnih mest.
V naslednjem letu na~rtujemo dodatno povezavo posameznih EE objektov v sistem
stalnega nadzora. Pri tem je zelo pomemben
nadzor SN sistemov, iz katerih so vzpostavljene napajalne povezave s posameznimi
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ve~jimi in »kriti~nimi« odjemalci. Poseben
izziv pa predstavlja v naslednjem letu tudi
obvladovanje baze podatkov sistema stalnega nadzora KEE, ki dobiva z vsakim mesecem
nove dimenzije. Na tem segmentu se ka`e
izziv programerske narave, urejanja in nadzora obstoje~e baze podatkov. Za uspe{no
obvladovanje podro~ja kakovosti elektri~ne
energije so potrebna specialna znanja s
podro~ja PQ (»Power Quality«) in`eniringa,
kar pa pomeni nekajletno uvajanje ustreznega kadra.
Klju~ni na~rti slu`be za za{~ito in obratovalne meritve za leto 2005 so poleg rednih
del izvesti {e obse`na dela, ki so povezana
z realizacijo plana investicij v nove objekte,
prilagoditev kon~nih postaj osmih RTP-jev
ter zaklju~itev izvedbe sistema za daljinski
nadzor za{~itnih naprav v objektih DEES.
V leto{njem letu je bil izdelan idejni projekt
za izgradnjo nove fiksne telefonije, sama
gradnja pa se bo za~ela v letu 2005. Nova
telefonska mre`a bo uporabniku zagotavljala
bolj prijazno in u~inkovito sredstvo za medsebojno govorno komunikacijo. Velik napredek in stalni razvoj na podro~ju radijskih
komunikacij daje mo`nost nadgradnje
(zamenjava tehnologij) zasebne radijske UKV
mre`e Elektra Ljubljana iz analogne v digitalno. V letu 2005 smo namenjeni izdelati idejni
projekt, ki bo podrobno analiziral mo`nost
za uvedbo radijske mre`e po standardu
TETRA.

V letu 2005 bo zopet Posvetovanje energetikov Slovenije Cigre – Cired, in sicer od
30. maja 2005 do 1. junija 2005 v Velenju,
kjer bomo ponovno aktivno sodelovali pri
organizaciji in izvedbi posvetovanja. Izkori{~am tudi prilo`nost, da vas ponovno povabim k tvornemu sodelovanju pri izdelavi
referatov, za katere je rok za oddajo naslovov
in kratkih povzetkov 15. januar 2005.
Ena klju~nih nalog v letu 2005 je prav gotovo
tudi postavitev organizacije Sistemskega
operaterja distribucijskega omre`ja v skladu
z Energetskim zakonom in Uredbo o delovanju GJS, ki bo nadalje racionalizirala poslovanje v podjetju.
Vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojencem in {tipendistom ter va{im dru`inam
`elim lepe praznike ter zdravo, sre~no in
uspe{no novo leto 2005.

Izkori{~am tudi
prilo`nost, da
vas ponovno
povabim
k tvornemu
sodelovanju pri
izdelavi
referatov, za
katere je rok za
oddajo naslovov
in kratkih
povzetkov
15. januar 2005.

Milan [vajger,
izvr{ni direktor OE UDO

Zjutraj sem
meglice {tel,
zasanjan v dan,
in bil vesel
v pri~akovanju,
~eprav ~isto sam.

OE Distribucija elektri~ne energije
Za nami je {e eno leto, leto, ki je v za~etku obetalo velike spremembe, sedaj, ko se bli`a
koncu, pa ugotavljam, da mineva zgolj povpre~no leto, ki ni v ni~emer izstopalo.
Projekti velikih sprememb so oble`ali na mizah, manj{i, ki bi jih morali izvesti `e v
preteklem letu, pa ob pri~akovanju velikih sprememb ponovno niso bili realizirani.
Ob stalnem pritisku na zmanj{anje {tevila
zaposlenih v distribuciji in vedno ve~ji
birokraciji, ki jo prina{a s seboj striktno
spo{tovanje zakonodaje, bomo leto, sode~
po ra~unovodskih izkazih, kon~ali zelo
uspe{no. Realizacija vzdr`evalnih del in
investicij bo, ob te`avah pri pridobivanju
upravne dokumentacije in izvedbi del, v
okviru planirane. Kljub uspe{nemu delu pa
na `alost ugotavljam, da uspehov ne vidimo,
vse napake in slabosti pa pretirano poudarjamo, namesto da bi se iz njih kaj nau~ili in
jih odpravili. Nekaj poudarkov o opravljenem

delu OE DEE v leto{njem letu in planih za
prihodnje leto je razvidno v nadaljevanju
prispevka – teksta sta prispevala vodja sektorja razvoja Janez Skok in vodja sektorja
vzdr`evanja Matja` Ker{nik.
Vsem sodelavcem, ki vsakodnevno prispevate del~ek k uspe{nemu poslovanju enote,
pa vas nih~e nima ~asa pohvaliti, se zahvaljujem za trud in opravljeno delo. V prihajajo~em letu vam `elim zdravja in veselja.
Negotovost, ki jo prina{ajo pri~akovane spremembe pa vsi skupaj vzemimo kot prilo`nost in izziv, da postanemo {e bolj{i!
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Sektor razvoja

Najbolj odmevna
gradnja v
leto{njem letu je
bila RTP 110/20
kV Ribnica, ki bo
zagotavljala
bolj{o kvaliteto
in ve~jo
zanesljivost
napajanja
podro~ja Ribnice
ter ob izpadu
napajanja iz RTP
Ko~evje
zagotovila
mo`nost
rezervnega
napajanja
energetskega
podro~ja.

Vsakoletni cilj slu`b v okviru Sektorja za razvoj v OE Distribucija elektri~ne energije je
vezan na realizacijo objektov predvsem
v investicijskih skupinah “omre`je VN”,
“osnovni vodi” in “distribucijsko omre`je SN
in NN” v planu investicij za teko~e leto, ki je
del Gospodarskega na~rta dru`be Elektro
Ljubljana, z namenom zagotavljanja stalne,
zanesljive in kakovostne dobave elektri~ne
energije vsem odjemalcem na podro~ju
dru`be Elektro Ljubljana.

Dogradnja, rekonstrukcija in obnova obstoje~e razdelilne transformatorske postaje RTP
110/20 kV Grosuplje je zajela revitalizacijo,
dogradnjo oz. obnovo vseh 110 kV polj, kompletiranje rezervnih 20 kV izvodnih in kompenzacijskih celic ter zamenjavo sistema
za{~ite in daljinskega vodenja. Dela so bila
dokon~ana v decembru.
Dograjena bo tudi RP 20 kV Fu`ine v Kamniku, v teku pa je gradnja RP 20 kV Privoz
v Ljubljani.

Matja` Osvald
Zna~ilno za investicijska vlaganja v letu
2004, ki se izteka, je bilo, da ni bilo kakih
izstopajo~ih novosti, sprememb niti glede
razpolo`ljivih finan~nih sredstev, niti na
strani administrativnih zahtev, ki vplivajo na
izvajanje investicij. Tako so bila finan~na
sredstva namenjena investicijam v tem letu
na nivoju realizacije preteklega leta, sre~evali pa smo se tudi z vsemi `e pri~akovanimi
te`avami administrativnega zna~aja, kot so
problemi pri pridobivanju lokacij za objekte
vklju~no z zemlji{~i, pridobivanju vseh vrst
soglasij in slu`nosti za izgradnjo objektov.
Ker so na{teti problemi `e znani in se vle~ejo
`e iz preteklih let, smo jih sku{ali ~imbolj
predvideti in upo{tevati tako, da so, kolikor
je bilo to sploh mo`no, ~im manj vplivali na
planirana izvajanja investicij.
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rezervnega napajanja energetskega podro~ja.
Objekt obsega 110 kV stikali{~e z dvema
energetskima transformatorjema in 20 kV
stikali{~em vklju~no s potrebno sekundarno
opremo za{~ite, vodenja in lastne rabe.
Gradnja je bila kon~ana v oktobru, vklju~no z
izvedbo 110 kV priklju~ka. Objekt pa kljub
temu, da je dokon~an, ni vklju~en v 110 kV
omre`je zaradi nesprejemljivih pogojev po
paralelnem daljinskem vodenju objekta s
strani ELES-a. Tako je objekt z namenom izvajanja zagonskih in funkcionalnih preizkusov
vklju~en le v 20 kV distribucijsko omre`je in
deluje kot razdelilna postaja.

Najbolj odmevna gradnja v leto{njem letu je
bila RTP 110/20 kV Ribnica, ki bo zagotavljala bolj{o kvaliteto in ve~jo zanesljivost
napajanja podro~ja Ribnice ter ob izpadu
napajanja iz RTP Ko~evje zagotovila mo`nost

Na drugem obse`nem delu plana investicij, ki
obsega “Distribucijsko omre`je srednje in
nizke napetosti” so se realizirale predvsem
nove distribucijske transformatorske postaje
s priklju~nimi vodi in nizkonapetostnimi
razvodi ter osnovni vodi SN. Vloga teh objektov v distribucijskem omre`ju je predvsem
izbolj{anje napetostnih razmer pri odjemalcih elektri~ne energije, pove~anje razpolo`ljive mo~i v dolo~enih to~kah distribucijskega omre`ja na podlagi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti,
vklju~ene pa so tudi izgradnje osnovnih
vodov SN omre`ja in njihove rekonstrukcije.
Predvidevamo, da bo realizacija teh objektov
v leto{njem letu na nivoju preteklih let, to je
okoli 100 novih distribucijskih transformatorskih postaj s 50 km novih srednjenapetostnih priklju~nih in 100 km NN razvodov,
poleg tega pa {e 30 km osnovnih vodov SN in
60 km obnov obstoje~ih SN vodov.
Po vsebini podoben, a vrednostno za 20 %
ve~ji od leto{njega, je osnutek plana investicij za prihodnje leto. Pove~ana sredstva so
predvidena za izgradnjo objektov VN in
osnovnih vodov SN.
Najva`nej{a vlaganja, planirana za leto 2005,
so dogradnja in rekonstrukcija RTP Polje,
izgradnja RTP Litija ter za~etek izgradnje RTP
Rade~e in RTP Vrhnika. Poleg teh objektov VN
nivoja so planirane {e izgradnje RP BTC, RP
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Privoz in RP Likozarjeva, spet pa so pomembne postavke v na{ih planih izgradnja
osnovnih vodov SN in distribucijskih transformatorskih postaj s priklju~nimi vodi in NN
razvodi ter rekonstrukcije ter obnove obstoje~ih SN in NN objektov.
Zaradi opu{~anja 35 kV napetosti v Elesovi
RTP Kle~e planiramo dograditev RTP
110/20/10 kV Polje z dodatnim 110 kV transformatorskim poljem za potrebe transformacije 110/20 kV ter dograditev obstoje~ega
10 kV stikali{~a z 20 kV stikali{~em. Glede na
obse`nost planiranih del na tem objektu
planiramo trajanje del okvirno na 2 leti.
S ciljem opu{~anja 35 kV napetostnega nivoja je za leto 2005 za napajanje konzuma na
obmo~ju Rade~ planirana izgradnja RTP
110/20 kV Rade~e. RTP Rade~e bo obsegala
110 kV prostozra~no stikali{~e z dvema energetskima transformatorjema in 20 kV stikali{~e. Za prihodnje leto je planirano dokon~anje gradbenih del ter nabava primarne in
sekundarne elektri~ne opreme.
Za RTP 110/20 kV Vrhnika, ki bo zagotavljala
napajanje novi industrijski coni in pove~ala
zanesljivost in kvaliteto napajanja obstoje~ih
konzumentov na {ir{em obmo~ju Vrhnike,
Borovnice in nazaj proti zahodnim predmestjem Ljubljane, so v letu 2005 predvidena
pripravljalna gradbena dela, to je nasutje in
utrditev terena za plato, na katerem bo stala
nova RTP Vrhnika.
Na delu plana investicij “Distribucijsko
omre`je srednje in nizke napetosti” se bodo
realizirale predvsem nove distribucijske
transformatorske postaje s priklju~nimi vodi
in nizkonapetostnimi razvodi ter osnovni
vodi SN. Planiramo izgradnjo 100 novih distribucijskih transformatorskih postaj, 99 km
novih SN priklju~nih in osnovnih vodov predvsem v podzemni kabelski izvedbi ter
112 km NN razvodov v prostozra~ni in podzemni kabelski izvedbi, poleg tega pa {e 35
km kabelskih kanalizacij razli~nih izvedb in
35 km obnov obstoje~ih SN vodov. Realizacija objektov SN in NN napetostnega nivoja v navedenem obsegu bo zagotavila normalizacijo napetostnih razmer in izbolj{anje
zanesljivosti in kakovosti dobave elektri~ne
energije skupaj 11.696 odjemalcem elektri~ne energije na obmo~ju Elektra Ljubljana.
Sektor vzdr`evanja
V leto{njem letu, ki se po~asi a vendar prehitro izteka, je za nami redna problematika,
ki nas spremlja ob vzdr`evanju elektrodis-

tribucijskega omre`ja in naprav, sodelovanju
z izvajalci in podpori uporabnikom. Splo{na
ugotovitev je, da se ob stalnemu zmanj{evanju {tevila zaposlenih dol`nosti in naloge
mno`ijo. Ob tem pa lahko z veseljem ugotovimo, da se kljub temu ob zaklju~ku leta
realizacija planiranih vzdr`evalnih del, tako
finan~na kot fizi~na, nagiba k 100 %.
^eprav prevladuje mnenje, da je vzdr`evanje
»rutinska stvar«, pa obvladovanje tako
obse`nega in kompleksnega sistema, kot je
distribucijsko elektroenergetsko omre`je,
zahteva silno veliko prizadevanje vseh
sodelujo~ih, ki po svojih mo~eh pripomorejo,
da »`arnica sveti« ob vsakem trenutku in
kjerkoli. Ker je sistem kompleksen, je zaradi
la`je obvladljivosti tudi na podro~ju vzdr`evanja zavel sve` veter v obliki prodora
informatizacije in ra~unalni{kega opismenjevanja zaposlenih. Tako se tudi na podro~ju
vzdr`evanja pojavlja volja do razvoja, pa ne
samo omre`ja, temve~ in predvsem razvoj
obvladovanja vse prevelike koli~ine podatkov z raznimi aplikativnimi pristopi, ki naj
bi olaj{ali spremljanje poslovanja, planiranje
in pripravo dela, ter tako {e izbolj{ali u~inkovitost.
Prav tako smo pristopili k pregledovanju VN
in SN vodov s helikopterskim termografskim
snemanjem in snemanjem pojava korone.
Tak na~in pregledov nam odkriva mnoge
skrite napake, ki jih z navadnim vizualnim
pregledom ni mo~ odkriti in u~inkovito dopolnjuje klasi~ne preglede vodov in zmanj{uje nepredvidene izpade napajanja.

^eprav
prevladuje
mnenje, da je
vzdr`evanje
»rutinska stvar«,
pa obvladovanje
tako obse`nega
in kompleksnega
sistema, kot je
distribucijsko
elektroenergetsko
omre`je,
zahteva silno
veliko
prizadevanje
vseh
sodelujo~ih, ki
po svojih mo~eh
pripomorejo, da
»`arnica sveti«
ob vsakem
trenutku in
kjerkoli.

Kaj vse smo {e postorili:
• Na daljinsko vodenje smo predelali 33 lo~ilnih mest.
• Sodelovali smo pri pripravi preko 40 razpisnih sklopov za javna naro~ila.
• Pripravili smo preko 45 predlogov tehni~nih smernic, ki so vodilo k poenotenju
uporabljane opreme in postopkov, ter
prodoru novih materialov in opreme!
• Intervenirali smo v preko 8000 primerih.
Ve~ji del pri pregoretju varovalk pri odjemalcih.
• Neprijetni dogodki v iztekajo~em letu so
nas doleteli v treh obdobjih, in sicer: zimska ujma januar-februar 2004, poletni
»julijski viharji« in pa »jesenski lokalni
viharji«, ki so nam prizadejali precej {kode
in nalo`ili dodatno delo, obenem pa nas
opomnili, kdo je pravi gospodar – narava.
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Posvetili se
bomo tudi
urejanju razmer
glede varstva in
zdravja pri delu
(OHSAS 18001),
nadaljevali z
izpolnjevanjem
okoljevarstvenih
zahtev in izvajali
za~rtane
programe.

Ker se tega zavedamo, smo v JP EL, OE distribucija EE kot nosilec in pa sektor vzdr`evanja z najve~jim vplivom na okolje v za~etku
leta aktivno pristopili k osvajanju standarda
14001 – Ravnanje z okoljem in ga tudi pridobili v prvi polovici leta 2004. Uredili smo
postopke za spremljanje nastajanja in pa
odstranjevanja odpadkov, njihovo evidentiranje, ter uredili lokacije skladi{~enja in za~asnega deponiranja materialov in odpadkov.
Pripravili smo 6 programov za ravnanje z
okoljem in jih preko leta v okviru mo`nosti
tudi realizirali.
V zaklju~ni fazi je projekt zajema podatkov
na terenu z dlan~niki, ki bo {e olaj{al delo in
skraj{al ~as, porabljen za pridobivanje in
obdelavo podatkov o omre`ju in napravah.
Vzpostavili smo spletni portal z moduli:
Novice – komentarji posebnih dogodkov v
OE DEE
Okvare - spremljanje dogodkov in okvar na
napravah (intervencije)
Dogodki – povezava na mre`ni disk z dnevnimi poro~ili DCV
Trafo rezerva – lista rezervnih transformatorjev po lokacijah
De`urne liste – dostop do de`urnih list JP
Elektro Ljubljana
Obrazci – najaktualnej{i obrazci
Tipizacija – aktualne povezave slu`be za
tipizacijo
ISO 14001 – Modul za izpolnjevanje in
vodenje eviden~ni listov za odpadni material
Havarije – Modul omogo~a dostop do najnujnej{ih telefonskih {tevilk in oseb, ki morajo
biti dosegljive v ~asu havarij
Poseki - Modul za izra~une in vodenje
posekov je v zaklju~ni testni fazi
Reklamacije – Pripravljen je osnutek modula, je {e v fazi razvoja
Plan za leto 2005
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V letu 2005 bomo izvajali redna vzdr`evalna
dela v skladu s predpisi in normativi, ki so
podlaga za plan rednega vzdr`evanja. [e
naprej se bomo trudili izbolj{ati storilnost in
kvaliteto izvedbe del ter uporabnost in
natan~nost pridobljenih podatkov. Na~eloma
bomo nadaljevali v smislu, kot je bilo
za~rtano `e v letu 2004, in sicer redno izvajanje planskega dela, ki se v letu 2005 planira in izvaja mese~no, kar je novost. S tem
bomo pridobili na preglednosti poteka del.
Tudi v letu 2005 bomo nadaljevali s
helikopterskimi pregledi.

Posvetili se bomo tudi urejanju razmer glede
varstva in zdravja pri delu (OHSAS 18001),
nadaljevali z izpolnjevanjem okoljevarstvenih zahtev in izvajali za~rtane programe.
Najve~ sredstev bo v prihodnjem letu na
podro~ju vzdr`evanja namenjenih:
• urejanju dokumentacije o distribucijskem
omre`ju v prostorskem informacijskem
sistemu,
• zaradi dobrih izku{enj ob testnih pregledih planiramo izvedbo helikopterskih
pregledov (korona, termovizija) na vseh {e
nepregledanih prostozra~nih vodih,
• zaradi intenzivnega zara{~anja tras planiramo v prihodnjem letu 24.800 ur del na
~i{~enju tras na povr{ini 5.3000.000 m2,
• beljenju in pleskanju 81 TP,
• Obnovi in rekonstrukciji 79 objektov SNO
in NNO,
• antikorozijski za{~ita jamborov na 12 objektih,
• zamenjavi drogov na 186 objektih,
• sanaciji dveh energetskih TR 110/SN,
• sanaciji ozemljitev na 32 objektih,
• popravilu temeljev na 20 objektih,
• ru{enju RTP Moste in s tem dokon~ni ureditvi RTP @ale.
Matja` Osvald,
izvr{ni direktor OE DEE

Vihar
me ne more
umiti,
~e sam ne padem
kot de`
na zemljó.
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OE Dobava elektri~ne energije
tarifnim odjemalcem
Konec leta je ~as, ko se obi~ajno ozremo nazaj in ko nehote {e enkrat v mislih zberemo dogodke, ki so se nam v iztekajo~em letu najbolj vtisnili v spomin. Konec leta pa
je tudi ~as, ko pogledamo vase in se polni neke neznane pozitivne energije veselimo
prihodnosti in dogodkov, ki {ele prihajajo, pa so nam neznani in jih {ele slutimo.
getske potratnosti in `elijo prispevati k prijaznemu in ~istemu svetu na{ih otrok, to
energijo tudi kupijo. Lahko se pohvalimo, da
smo z marketingom, ki je v za~etku obsegal
ve~ ogla{evanja in izdelavo reklamnih izdelkov, v naslednji fazi pa direkten stik z odjemalci, podpisali okoli 40 pogodb o nakupu
te energije. Predvsem pa nas veseli, da smo
med zaposlenimi in na{imi odjemalci vzpodbudili razmi{ljanje o ohranitvi ~istega in
zdravega okolja in racionalni rabi elektri~ne
energije.

Peter Kozina
Leto 2004 je na podro~je dobave elektri~ne
energije tarifnim odjemalcem prineslo kar
nekaj novosti in sprememb.
Tako smo spomladi razvijali tr`ni produkt
ZELENA ENERGIJA, ki pomeni elektri~no
energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih in
obnovljivih energetskih virov. Ti viri so voda,
biomasa, bioplin, son~na in vetrna energija,
energija plime in oseke in geotermalna energija. To so energetski viri, ki so tudi v dalj{em ~asovnem obdobju skoraj neiz~rpni. V
naravi je teh virov veliko, vendar je njihova
izraba vezana na mesto, kjer so razpolo`ljivi.
Dejstva o omejenih koli~inah klasi~nih fosilnih goriv in njihovih negativnih vplivih na
okolje so nas privedla do spoznanja, da
moramo `e danes razmi{ljati za jutri. Tako
pomeni prodaja ZELENE ENERGIJE za na{e
podjetje velik izziv, hkrati pa obvezo pri
ozave{~anju odjemalcev o nujnosti okolju
prijazne proizvodnje elektri~ne energije in
tudi njeni racionalni rabi.
Maja letos
pogodbi o
lahko vsa
nevarnosti

sta bili slovesno podpisani prvi
nakupu ZELENE ENERGIJE. Tako
gospodinjstva, ki se zavedajo
onesna`evanja okolja ter ener-

Predvsem pa
nas veseli, da
smo med
zaposlenimi in
na{imi odjemalci
vzpodbudili
razmi{ljanje o
ohranitvi ~istega
in zdravega
okolja in
racionalni rabi
elektri~ne
energije.

Pomembna novost na podro~ju dobave tarifnim odjemalcem je nov tarifni sistem za
prodajo elektri~ne energije, ki velja od 1. julija 2004, Ur. l. RS, {t. 36/2004 in dolo~a tri tarifne stopnje: gospodinjski odjem I., II. in III.
stopnje. Bistvena novost tarifnega sistema je
ukinitev popoldanske manj{e tarife in njena
uvedba v soboto in na dela prost dan. Od
1. julija 2004 dalje veljajo naslednji tarifni
~asi:
MT – Manj{a tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni
{tevec bele`i vsak delavnik od 22.00 do 6.00
ure naslednjega dne ter vsako soboto,
nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00.
VT – Ve~ja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni
{tevec bele`i vsak dan od 6.00 do 22.00 ure.
ET – Enotna tarifa je tarifa, ki jo bele`i enotarifni {tevec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.
Skladno z novo uredbo o tarifnem sistemu za
prodajo elektri~ne energije smo 9. oktobra
2004 izvedli spremembo dosedanjega sistema preklopa tarifnih ~asov pri dvotarifnem merjenju na vseh krmilnih napravah
za {tevce elektri~ne energije, ki so daljinsko
krmiljene. 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.
Skladno z novim tarifnim pravilnikom je bil
v Ur. l. RS, {t. 66/2004 sprejet tudi nov sklep
o dolo~itvi cen za dobavo elektri~ne energije za gospodinjske odjemalce in cene za
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pokritje stro{kov dobavitelja pri dobavi elektri~ne energije. Novost tega novega cenika je
prikazana lo~itev cene za uporabo omre`ja in
cene za elektri~no energijo ter uvedba priznanih stro{kov v vi{ini 0,6 SIT/kWh.
V letu 2004 smo
za na{e
odjemalce izdali
priro~no
zgibanko
z naslovom
»Dober tok za
gospodinjstva
na dolgi rok«,
na kateri so na
kratek in
razumljiv na~in
predstavljene
bistvene novosti
na podro~ju
tarifnih
odjemalcev;
predstavljena je
veljavna
zakonodaja na
podro~ju dobave
elektri~ne
energije tarifnim
odjemalcem,
osnovne
zna~ilnosti posamezne tarifne
stopnje, nekaj
informacij o
ZELENI
ENERGIJI in
podatki o na{ih
informacijskih
mestih.

V skladu z novim tarifnim pravilnikom lahko
odjemalec za posamezna odjemna mesta
skupne rabe zahteva lo~ene ra~une porabljene elektri~ne energije, za kar pa mora pla~ati pri tem nastale stro{ke.
Zaradi ve~je preglednosti smo v mesecu
novembru pre{li na nov na~in izstavljanja
mese~nih obrokov. Obrok odslej izstavljamo za koledarski mesec. Tako je ocenjena
poraba elektri~ne energije obra~unana od
prvega do zadnjega dne v mesecu. Za isti
mesec je obra~unana tudi obra~unska mo~.
Ra~un je izstavljen konec meseca za teko~i
mesec, v pla~ilo pa zapade 15. oziroma 18.
(trajni nalogi) v prihodnjem mesecu.
Na podro~ju meritev elektri~ne energije
smo do konca leta 2004 ustrezno opremili
33 % merilnih mest upravi~enih odjemalcev z
naro~eno mo~jo nad 41 kW. Dnevno za 55 %
vse predane elektri~ne energije obvladujemo
~etrturno dinamiko obremenitve. Vzpostavljeno je bilo tudi on-line spremljanje prevzema elektri~ne energije in posredovanje informacij odgovornim za nakup energije v podjetju. Pove~ujemo tudi dela na komunikacijah na merilnih mestih ve~jih upravi~enih
odjemalcev ter zmanj{ujemo dele` ro~nega
od~itavanja {tev~nih stanj. Z uvajanjem sistemati~ne kontrole nad obra~unskimi podatki in merilnimi mesti pa se zmanj{uje dele`
komercialnih izgub. V letu 2004 je bil vzpostavljen tudi merilni center. V okviru izmenjave merilnih podatkov med udele`enci
trgovanja smo definirali drugi Slovenski standard za izmenjavo podatkov, ki bo operativno
v uporabi v za~etku prihodnjega leta.
V letu 2004 smo za na{e odjemalce izdali
priro~no zgibanko z naslovom »Dober tok
za gospodinjstva na dolgi rok«, na kateri so
na kratek in razumljiv na~in predstavljene
bistvene novosti na podro~ju tarifnih odjemalcev; predstavljena je veljavna zakonodaja
na podro~ju dobave elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, osnovne zna~ilnosti posamezne tarifne stopnje, nekaj informacij o
ZELENI ENERGIJI in podatki o na{ih informacijskih mestih.
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Oblika in vsebina te zgibanke je tudi osnova
za informacije na spletnih straneh Elektra
Ljubljana. Da bi zagotovili ~imbolj kvalitetno
in a`urno poslovanje, od novembra dalje

svojim odjemalcem ponujamo tudi mo`nost
elektronskega poslovanja. Trenutno lahko
odjemalci oddajo stanje {tevca, prijavijo
merilno mesto, odjavijo merilno mesto z odklopom in izvedejo spremembo pla~nika
odjemnega mesta. Nekatere elektronske storitve so namenjene vsem, tudi neprijavljenim
uporabnikom. Za oddajo ve~ine obrazcev pa
potrebujejo odjemalci digitalno potrdilo
ustreznih agencij SIGENCA ali POSTArCA. Za
oddajo obrazcev vseh elektronsko podpisanih obrazcev veljajo dolo~ila Zakona o
elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu, Ur. l. RS, {t.74/2004.
Na spletnih straneh ponujamo tudi osnovne
informacije o izvedbi merilnih mest, na~inu
obra~una omre`nine, tehni~nih predpisih in
o mo`nostih dostopa do merilnih podatkov.
Nekaj novosti smo uvedli tudi na zadnji
strani rednih mese~nih obrokov. Tako za tarifne odjemalce mese~no spreminjamo besedilo in posku{amo odjemalcem sporo~iti
najbolj aktualno temo. Ob koncu leta pa
bomo vse tarifne odjemalce obvestili o njihovi mese~ni in letni porabi. Uvedli smo tudi
tematske elektronske naslove, na katere
zbiramo vpra{anja in posredujemo odgovore
za posamezno podro~je dela.
Vse pomembnej{o vlogo v stikih z na{imi
odjemalci pa ima klicni center, ki deluje `e
od leta 1998. Od 17. septembra 2004 ima
svoje prostore na Slom{kovi 18, v prostorih
nekdanje {tev~ne umerjevalnice. Prostor je
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. Klicni center opravlja funkcijo vhodno-komunikacijske enote; deluje kot glasovna po{ta in kot neposreden stik z odjemalci.
Klicni center omogo~a sprejem reklamacije
obrokov, stanj {tevcev, izdelavo kontrolnih
obra~unov za porabljeno elektri~no energijo,
zaposleni v klicnem centru pa vsak dan od
7.30 do 14.30 odgovarjajo na vpra{anja odjemalcev in nudijo razli~ne informacije.
Kaj pa na{i na~rti za leto 2005?
• pridobiti {e ve~ kupcev ZELENE ENERGIJE;
• raz{iriti ponudbo elektronskega poslovanja;
• posodobiti klicni center, da bo deloval kot
osrednja enota od sprejema do izvedbe;
• dokon~ati projekt SOIPE, da bo zagotovljena dinamika obremenitve iz klju~nih to~k
(SN celice, TP-ji) v omre`ju za potrebe DMS
funkcij v DCV, analize razvoja omre`ja in
analize sezonskih obremenitev v omre`ju;
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• zaklju~iti vseslovenski projekt »Predpla~ilni sistem«, da bo omogo~en njihov nakup na ve~ 1.000 prodajnih mestih po
Sloveniji;
• vzpostavitev sodobnega sistema daljinskega od~itavanja {tevcev na vzor~ni transformatorski postaji;
• dose~i dnevno spremljanje dinamike obremenitve na ve~ kot polovici merilnih mest.
Ob koncu leta se vsem mojim biv{im in
sedanjim sodelavkam in sodelavcem {e
enkrat zahvaljujem za njihovo korektno
sodelovanje, za prazni~ne dni pa jim
`elim prijetne trenutke v krogu njihovih
dru`in, v letu 2005 pa miru, zdravja in
osebne sre~e.

Zemlja i{~e
mir neba.
A le v silhueti
najde
svojega prijatelja.

Peter Kozina,
izvr{ni direktor OE DTO

OE Prodaja upravi~enim odjemalcem
Ob zaklju~ku leta 2004 s ponosom in veseljem opazujem prehojeno pot, ki ni bila
enostavna in je bila polna preizku{enj in izzivov. Sedaj na etapnem cilju gledam
zahod leto{njega leta z ob~utkom popotnika, ki se spominja slehernega koraka.
v zelo kratkem ~asu pripraviti prodajno politiko in prodajne aktivnosti. Le te so se posledi~no zavlekle do konca meseca februarja.
Veliki prizadevnosti sodelavcev v prodaji je
potrebno pripisati velik del zaslug za uspe{no
poslovanje Elektra Ljubljana v letu 2004.
Zaradi velikih podra`itev zlasti klju~nim
kupcem je bila naloga {e toliko te`ja. S 1. 7.
2004 se je odprl trg z elektri~no energijo
za vse odjemalce, razen gospodinjstev. To
je pomenilo desetkratno pove~anje {tevila
upravi~enih odjemalcev in posledi~no veliko
ve~jo obveznost in odgovornost. Priprave na
dodatno odpiranje trga so se za~ele `e spomladi, ko smo kon~ali ve~ino prodajnih aktivnosti pri sklepanju pogodb za leto 2004.
Novim upravi~enim odjemalcem pogojev
dobave v drugi polovici leta 2004 nismo
spreminjali. Skupno {tevilo upravi~enih odjemalcev v Elektru Ljubljana je blizu 18.000.
Mag. Gregor Bo`i~
^e se iz popotnika vrnem v ~loveka, ki je s
svojimi sodelavci premagoval ovire dodatnega odpiranja trga z elektri~no energijo, se
zavedam, da je bilo leto izredno dinami~no
in razburljivo. Ker smo {ele v za~etku decembra 2003 dobili nabavne pogoje od na{ih
dobaviteljev za leto 2004, smo bili primorani

V sredini leta 2004 smo se na podlagi odlo~itve uprave odlo~ili za jasnej{o vlogo v
vrednostni verigi oskrbe in se s Holdingom
slovenskih elektrarn strate{ko povezali in ga
izbrali za na{ega ekskluzivnega trgovca na
debelo. Poslanstvo Elektra Ljubljana bo poslej vezano izklju~no na trgovino na drobno,
ki bo v prihodnosti bolj in bolj povezano s
prodajo novih storitev. Strate{ko partnerstvo

Veliki
prizadevnosti
sodelavcev
v prodaji je
potrebno
pripisati velik
del zaslug za
uspe{no
poslovanje
Elektra Ljubljana
v letu 2004.
Zaradi velikih
podra`itev zlasti
klju~nim kupcem
je bila naloga {e
toliko te`ja.
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Zelo pomemben
projekt povezave
obstoje~ega
integriranega
informacijskega
sistema in
sistema za
obvladovanje
kupcev CRM se
bli`a zaklju~ku,
kar bo
posledi~no
omogo~ilo ve~jo
preglednost,
u~inkovitost ter
ve~jo varnost oz.
za{~ito
podatkov.

s HSE in pred~asna razdelitev ~ezmejnih
prenosnih zmogljivosti nam je omogo~ilo
za~etek prodajnih aktivnosti za leto 2005 `e
v mesecu septembru, kar je bilo zaradi obsega novih upravi~enih odjemalcev sre~na
okoli{~ina. V leto{njem letu smo za~eli intenzivno tr`iti podatkovne, svetovalne in izvajalske storitve, zato pri~akujemo, da se bo
dele` prihodkov od prodaje storitev bistveno
pove~al.
Prav tako smo v sodelovanju s HSE za~eli
tr`iti novo blagovno energijo Modra
energija, ki predstavlja obnovljivi vir elektri~ne energije, proizveden iz slovenskih
hidroelektrarn. V letu 2004 smo na podro~ju
prodaje elektri~ne energije upravi~enim
odjemalcem standardizirali prodajne pogodbe in pogoje, dopolnjene s splo{nimi in
tehni~nimi pogoji, vrednost portfelja odjemalcev-kupcev smo za~eli ocenjevati na
osnovi urnih nabavnih cen, uvedli smo razrede pla~ilnega tveganja, za vse upravi~ene
odjemalce smo izdali informativno knji`ico
DOBER TOK, kjer si lahko preberejo o vseh
na{ih storitvah. Potrebno je bilo prilagoditi
obstoje~i obra~unski sistem, ki bo v prihodnosti na skupnem ra~unu omogo~al obra~un
elektri~ne energije, uporabe omre`ja, storitev, Modre energije, dodatka zaradi tveganja ter drugo. Za podporo prodaji manj{im
upravi~enim odjemalcem smo vklju~ili tudi
klicni center, ki bo v prihodnosti klju~no
vlogo odigral pri odpiranju trga tudi za gospodinjstva predvidoma v sredini leta 2007.
Zelo pomemben projekt povezave obstoje~ega integriranega informacijskega
sistema in sistema za obvladovanje
kupcev CRM se bli`a zaklju~ku, kar bo
posledi~no omogo~ilo ve~jo preglednost,
u~inkovitost ter ve~jo varnost oz. za{~ito
podatkov. V letu 2004 smo vzpostavili tudi
preglednej{i sistem poro~anja, ki se nana{a
na konsolidirano bilanco vseh nakupov in
prodaje elektri~ne energije. Prav tako pa smo
pripravili metodologijo dolo~anja transfernih
cen pri izdelavi bilanc za prodajo upravi~enim odjemalcem, pri prodaji tarifnim odjemalcem ter pri pokrivanju izgub v omre`ju.
V letu 2005 na~rtujemo nove aktivnosti,
ki bodo pripomogle k nadaljnji optimizaciji procesov in posledi~no ve~ji
u~inkovitosti. V pripravi je komunikacijski
na~rt za upravi~ene odjemalce, ki ga bomo
izvedli skupaj z merjenjem njihovega zadovoljstva ter s tem povezane potrebne izbolj{ave. V sodelovanju z ekskluzivnim
trgovcem HSE bo potrebno razviti produkte
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za klju~ne kupce, ki bodo omogo~ili preglednej{i in prilagodljivej{i model kot podporo
odlo~anju velikih odjemalcev v povezavi z
razmerami na terminskem trgu. Na podro~ju
prodaje na~rtujemo dolo~eno kadrovsko
okrepitev,
skladno
s
pri~akovanjem
zaostritve konkuren~nih razmer na trgu.
Potrebno bo avtomatizirati proces ugotavljanja vrednosti portfelja kupca ter nenazadnje za~eti pripravljati prodajne produkte za
gospodinjske odjemalce. Pri razvoju storitev
na~rtujemo uvedbo paketa, ki vklju~uje
zavarovanje {kode pri odjemalcih v primeru
prekinitve dobave elektri~ne energije, prav
tako pa tudi uvedbo produkta za krmiljeni
odjem prilagodljivih odjemalcev. Klju~en
projekt v letu 2005 bo uvedba CRM sistema
za obvladovanje kupcev v klicni center ter
ostale dejavnosti podjetja. V letu 2005 prav
tako na~rtujemo uvedbo sistema za podporo
napovedi realizacije bilan~ne podskupine ter
sistema za elektronsko izstavitev ra~unov. Iz
zapisanega sledi, da bo pot popotnika tudi v
letu 2005 zanimiva.
Ob koncu se vsem sodelavcem zahvaljujem
za pristop, pripadnost, prizadevnost, znanje,
odrekanje in rezultate, ki smo jih skupaj
vlo`ili in dosegli. Prav tako se zahvaljujem
vsem, ki ste bili povezani z na{im delom ter
nas podpirali v prizadevanju postati bolj{e in
prijaznej{e podjetje. V prihodnjem letu vsem
sodelavkam in sodelavcem, upokojenkam in
upokojencem ter {tipendistkam in {tipendistom `elim osebno sre~o, zdravje in polnost
`ivljenja.
Mag. Gregor Bo`i~,
izvr{ni direktor OE PUO

Lepoto
sem v prizmah
kakor iskre
razpr{il,
zamaknjen gledal
v ~ude` sebe
in vsegá
in tako
{e druga~e
se rodil.

december 2004

Tema meseca
Dober tok.

In`eniring
Novo leto je pred vrati. Na to dejstvo nas `e od konca novembra opozarjajo okra{ena
izlo`bena okna trgovcev, ki se na vse mo`ne na~ine prizadevajo povpre~nega ~loveka prepri~ati, da so oni najbolj{i in da je pri konkurenci vse dra`je…Ob~utek, da je
vse skupaj prezgodaj in da se do vstopa v novo leto vsega naveli~amo, verjetno
delim skupaj z vami. Pa vendarle je to trd boj za tr`ni dele`, ki ga kreira umetnost
trenutka, ~e si pravo~asen, pobere{ smetano, zamudniki pa delijo preostanek.

Iztok Bartol
Konkurenca je neizprosna. To ~utimo tudi v
Elektru Ljubljana. Pred {tirimi leti smo
ustanovili dve tr`ni enoti, prodajo elektri~ne
energije upravi~enim odjemalcem in in`eniring. Prodaja elektri~ne energije na trgu se je
takrat rojevala in se je bolj soo~ala z nepoznavanjem razmer, vsesplo{nim dojemanjem
in prepri~evanjem, tudi stroke same, da je
elektri~na energija tr`no blago in ne ve~
zgolj energent strate{kega nacionalnega pomena, katerega proizvodnjo in porabo uravnava dr`ava. Torej je trgovanje z elektri~no
energijo predstavljalo svojevrsten izziv,
upravljanje in soustvarjanje novega.
In`eniring je bil ustanovljen z namenom
tr`enja znanja Elektra Ljubljana na {irokem
podro~ju elektroenergetike od svetovanja
preko projektnih re{itev do realizacije
konkretnih nalog. Vstopili smo na trg, kjer je
bila konkurenca `e vzpostavljena. Zastavili
smo si konkretne cilje, ki jim sledimo. ^e
smo na za~etku pred {tirimi leti na komercialnem podro~ju v o~eh konkurence predstavljali slona v trgovini s porcelanom, smo
danes veliko bli`je gazeli kot slonu. Soo~ili
smo se z izzivi, ki smo jih pred {tirimi leti
zapisali v {iroko paleto dejavnosti, ki jih
Elektro Ljubljana nudi svojim odjemalcem in
vsem zainteresiranim kupcem. Predelave me-

rilnih mest, meritve elektri~nih veli~in, elektroenergetske analize, na~rtovanje in vgradnja kompenzacijskih naprav, izgradnja opti~nega omre`ja so segmenti, ki jih danes `e
obvladujemo z lastnimi strokovnjaki. Seveda
pa na{o osnovno dejavnost, izgradnjo distribucijskih omre`ij s pripadajo~imi objekti
in napravami v naj{ir{em pomenu, stalno
izbolj{ujemo v smislu kakovosti izgradnje.
Pod pojmom kakovost izgradnje razumemo
prilagajanje `eljam kupca v okviru upo{tevanja predpisov in dobre in`enirske prakse,
izgradnjo v dogovorjenem roku, vgradnjo
kakovostnih elementov, kakovostno izdelavo
skladno s projektno dokumentacijo, upo{tevanje vidika varstva okolja in varstva pri
delu. Velik segment dela pri izgradnji distribucijskega omre`ja predstavlja izgradnja
lastnega omre`ja Elektra Ljubljana. Na tem
segmentu je intenzivnost komerciale manj{a,
kakovost izgradnje pa na nivoju, ki velja za
trg. Na vseh podro~jih uvajamo sistemske
re{itve, ki predstavljajo prihranek virov in
s tem bolj konkuren~no storitev. Procesom,
ki potekajo znotraj na{e enote, stalno sledimo in jih optimiziramo bodisi z uvajanjem
ra~unalni{kih tehnologij, bodisi s pripomo~ki
za delo, ki so bolj{i in prijaznej{i za upravljanje ali razbremenijo delavca v procesu.

Brez ljudi ni
procesov in za
vsemi dogodki
stojijo ljudje.
Tega se dobro
zavedamo in vse
napisano bi bile
zgolj `elje na
papirju, prazne
besede, ~e ne bi
bilo monterjev,
projektantov,
merilcev,
kalkulantov,
komercialistov…

Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki
stojijo ljudje. Tega se dobro zavedamo in vse
napisano bi bile zgolj `elje na papirju,
prazne besede, ~e ne bi bilo monterjev, projektantov, merilcev, kalkulantov, komercialistov… Vsi, ki soustvarjamo procese v Elektru
Ljubljana smo pomemben ~len v verigi in
znano je, da je veriga mo~na toliko, kolikor je
mo~an njen naj{ibkej{i ~len. Z izobra`evanjem, bogatimi prakti~nimi izku{njami in
medsebojnim vse`ivljenjskim prenosom
znanj krepimo verigo. Medsebojno sodelovanje prina{a pozitivne u~inke ne samo v smislu konkuren~nosti, ampak tudi v smislu
osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v bo`i~nonovoletnem ~asu radi za`elimo drug drugemu.
Ob iztekajo~em se letu navadno razmi{ljamo
o dogodkih, ki predstavljajo pomnike. Ker je
preteklo premalo ~asa, je te`ko objektivno
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ocenjevati, kaj bo tisto, kar ne bo pozabljeno.
Za OE In`eniring je morda to pilotski projekt
izgradnje opti~nega omre`ja ali prevzem
ve~stomilijonskega posla ali pa renome, ki si
ga ustvarjamo pod blagovno znamko Elektro
Ljubljana. ^as bo pokazal svoje, pomniki
ostajajo, nepomembni dogodki pa kon~ajo na
smeti{~u zgodovine.
Iztekajo~e se leto ocenjujem s poslovnega
vidika kot zelo uspe{no. Zavedam se, da je
nasi~enje naraven pojav in da je brez stalnic
v ukrepanjih vsak proces obsojen nanj. Zato
je na{a razvojna naravnanost porok optimisti~nim pri~akovanjem tudi v prihodnosti.

I{~em mir
v lastnih sencah;
a le tam,
kjer me ni,
lahko samo
od sebe
nebo zasvetli.

[e enkrat bi se rad zahvalil vsem sodelavcem
Elektra Ljubljana za sodelovanje. V letu, ki prihaja vsem skupaj `elim veliko osebne sre~e,
zdravja in veselja ter obilo delovnih uspehov.
Vo{~ilo je namenjeno tudi va{im dru`inam.
Iztok Bartol,
izvr{ni direktor OE In`eniring

Telekomunikacijske storitve
Razvoj telekomunikacijske dejavnosti (izgradnja TK sistema) pomeni podporo
obvladovanju lastnih (znotraj podjetja) tehnolo{kih in poslovnih procesov in obenem obvladovanje prese`kov v TK omre`ju, za prodajo na trgu TK storitev preko
Elektro.TK. Tak{na osnovna vloga OE TKS je zapisana v Poslovnem na~rtu OE TKS in
Planu OE TKS za leto 2004.
Letos je drugi~, da se bralci Elektro novic seznanjate z izvr{itvijo nalog in aktivnostmi v
letu 2004 v OE TKS.
Klju~ni cilji, ki smo si jih zadali in jih zasledovali v planu OE TKS za leto 2004, so:
• Nadaljevanje izgradnje TK omre`ja za
lastne potrebe, kar pomeni:

– priprava dokumentacije, pridobivanje
dovoljenj in izgradnjo opredeljenih
opti~nih povezav na elektroenergetski
infrastrukturi,
– dokon~anje digitalnih TK vozli{~,
– za~etek vklju~evanje nadzora in vodenje
TK vozli{~.
• nadaljevanje izgradnje dostopovnih vodov
do TK uporabnikov za prodajo TK storitev
na trgu,
• izobra`evanje kadrov za obvladovanje
nalog,
• opredelitev sodelovanja med OE TKS in
Elektro.TK na podro~ju tr`enja in razvoja
TK storitev.
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Mag. Janez Hostnik

Naj za~nem na koncu klju~nih ciljev. Glede
na odlok Vlade Republike Slovenije je sedem
dru`benic znotraj Elektrogospodarstva
(Elektro Slovenija, Holding slovenskih elektrarn in pet distribucijskih podjetij Elektro:
Celje, Gorenjska, Ljubljana, Maribor in Primorska ustanovila novo nastalo h~erinsko
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podjetje Elektro.TK, ki je pri~elo poslovati s
1. 7. 2004. Iz Poslovnega na~rta podjetja in
Komercialne pogodbe med dru`benicami in
Elektro.TK je razvidno, da novo nastalo podjetje opravlja naloge tr`enja, prodaje in
razvoja TK storitev. Torej naloge razvoja in
izgradnje, vodenje in vzdr`evanje in kakovosti TK omre`ja ostanejo dru`benicam,
torej tudi Elektru Ljubljana. Elektro.TK se je v
tem polletju organiziral in pri~el prodajati TK
storitve na trgu, kar pa je povzro~ilo potrebo
po ve~ji zgraditi oz. polo`itvi opti~nih
kablov do TK uporabnikov, zato so pri~ela
nastajati ozka grla v usposobljenih kadrih v
na{em podjetju.
V letu 2004 si je OE TKS zadala ambiciozen
plan tako na podro~ju investiranja v TK
omre`je kot na podro~jih prodaje TK storitev
zunanjim TK uporabnikom. Ko to pi{em, je
skoraj {e en mesec tega leta, toda predvidevam, da bomo prihodek od TK uporabnikov
dosegli nekoliko pod planiranim, ker smo
dol`ni po pogodbi dele` prihodka prepustiti
Elektru.TK. Investiranje v TK omre`je pa
bomo presegli za ca. 20 %.
Klju~ne cilje v izgradnji TK omre`ja za lastne
potrebe smo realno presegli, saj smo zgradili
118,7 km opti~nih kablov, od tega 3,3 km
OPGW, 60,4 km OPWR, 28,1 km ADSS in 27,9
km zemeljskega opti~nega kabla.
Prav tako v izgradnji dostopovnih vodov do TK
uporabnikov, kjer smo vgradili 17,4 km
zemeljskega opti~nega kabla. Dokon~ali in
zaklju~ili smo v tem letu tako imenovani
»Projekt desetletja«, o katerem smo pisali
v Elektro novicah, in sicer: Izgradnja digitalnih vozli{~ v EL d.d. v {tirih sklopih:
• Sklop A – oprema SDH, vgrajena na
27 lokacijah v RTP, RP, DE in DCV
• Sklop B – oprema FMX, vgrajena na
40 lokacijah v RTP, RP, DE, DCV
• Sklop C – oprema IP, vgrajena na 33 lokacijah v RTP, RP, DE in nadzorni{tvih
• Sklop D – oprema UPS, vgrajena na
28 lokacijah v RTP, RP in DE.
Poleg vgrajene opreme na omenjenih lokacijah
in s tem povezave opti~nega TK omre`ja
v celoto smo zgradili v prostorih DCV na
Slom{kovi v Ljubljani tudi nadzorni center
vodenja TK omre`ja za vse {tiri sklope in skupni nadzorni sistem za de`uranje na domu.
Za povezovalne opti~ne vode in vgrajeno
opremo v TK vozli{~a smo izdelali razpisno
dokumentacijo in pridobili ustrezno tehni~no dokumentacijo (PGD, PZI in PID) od zuna-

njih projektantskih hi{ in izvajalskih firm.
Gradnje smo komisijsko zaklju~evali z internimi tehni~nimi pregledi.
V drugi polovici leta smo se s pomo~jo zunanjega projektanta lotili izdelave idejnega
projekta IP telefonije, ki smo ga uspe{no
predstavili najvi{jemu vodstvu. Na osnovi
odobrenega projekta smo izdelali tudi razpisno dokumentacijo za javno naro~ilo, ki
~aka na potrditev Gospodarskega na~rta za
leto 2005 in objavo v Uradnem listu.
Vzporedno z izgradnjo navedenih sistemov
smo tudi izobra`evali kadre za obvladovanje
izgradnje, obratovanje in vzdr`evanje TK
omre`ja.
V poglavju vizije in poslanstvo smo si zadali
kot eno od nalog partnersko sodelovanje
z ELES-om pri zamenjavi opti~nih vlaken za
lastne potrebe kar pogodbeno uresni~ujemo.
Zamenjava opti~nih vlaken na dolo~enih relacijah namre~ pomeni zvi{evanje kakovosti za TK
uporabnike zaradi zapiranja opti~nih zank v
TK omre`ju in zmanj{evanje potreb po investicijskih sredstvih za oba partnerja.

V drugi polovici
leta smo se s
pomo~jo
zunanjega
projektanta lotili
izdelave
idejnega
projekta IP
telefonije, ki smo
ga uspe{no
predstavili
najvi{jemu
vodstvu.

Organiziranost OE TK storitve tudi v letu
2004 ni v celoti uspela glede na postavljene
cilje. Upam, da bomo problem organiziranja
OE TKS razre{ili vzporedno z nakazujo~imi
ve~jimi organizacijskimi spremembami EL
d.d. v letu 2005.
V OE TK je trenutno zaposlenih sedem
delavcev, v izvr{evanje nalog pa vklju~ujemo
tudi nekatere sodelavce iz drugih slu`b oz.
organizacijskih enot.
Zakaj gradimo TK omre`je in vlagamo
finan~na sredstva v opti~ne vode in digitalne naprave? Ponavljanje stavkov, ki
sledijo, je stalnica. Digitalizacija TK omre`ja
bo prispevala h kakovostnej{emu obvladovanju obstoje~ih tehni~nih in poslovnih sistemov v podjetju, nudila bo velike mo`nosti
razvoja dodatnih sistemov v podjetju,
omogo~ila vstop na trg javnih TK storitev
s prihodkom in strokovnimi kadri ter navsezadnje omogo~ila bolj{o, enostavnej{o
povezanost znotraj dru`be (IP telefonija) in z
odjemalci elektri~ne energije. Hvala vsem
sodelavcem za dobro delo v letu 2004.
Kako naprej? Kak{ni so plani v OE TK
storitve za leto 2005?
Na osnovi predlogov planskih dokumentov
na~rtujemo pove~anje prihodkov od zunanjih TK uporabnikov za ca. 30 %. Vlaganje
sredstev v izgradnjo TK omre`ja se nadaljuje, saj na~rtujemo zgraditi ca. 100 km opti~-
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nih povezav za lastne potrebe in ca. 60 km
privodov do zunanjih TK uporabnikov. Kar
pomeni, vklju~iti v TK opti~no omre`je {e
vse nepovezane RP in nadzorni{tva. Na
osnovi idejnega projekta in razpisne dokumentacije za~eti s projektom IP telefonije.
@e v tem letu te~e poskusno projekt video
nadzora ene od RTP, v prihodnjem letu pa
bomo s tem projektom nadaljevati. Nadaljevati z uvajanjem nadzornega sistema TK
omre`ja in njegovim razvojem. Vzpostaviti
prostorski informacijski sistem v povezavi z
bazo tehni~nih podatkov. Osnova prostorskega informacijskega sistema v podporo
TK omre`ju je bila postavljena `e v letu
2004. Ve~ se je potrebno za~eti ukvarjati z
nalogami vzdr`evanja TK omre`ja, ker garancijske dobe te~ejo. Vzpostaviti je potrebno
vi{jo raven kakovosti z organiziranjem
de`urne slu`be na domu.
Zadane naloge so uresni~ljive s povezavo
kadrov znotraj podjetja ter dosegom njihove
kakovosti in produktivnosti. Na poti k ures-

ni~itvi postavljenih ciljev apeliram na bolje
organizirano timsko delo, jasne opredelitve
procesov, skrbnikov, odgovornosti, ki z izdelanimi merljivimi kazalci prispevajo k dobrim rezultatom in uspehom podjetja.
Vsem sedanjim sodelavcem, biv{im in
bodo~im sodelavcem in njihovim dru`inam
`elim veliko sre~e, zdravja in uspehov v letu
2005.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave

Naj ~lovek
ne uma`e
mojih korenin.
Narava sem
in du{a
le njegova
naj bo moj
spomin!

Ra~unovodsko-finan~ne storitve
Konec leta je obdobje, ki oznanja bli`ajo~e novo leto, v zraku se `e ~uti nemir
bli`ajo~ih praznikov, polni smo novih pri~akovanj, v krogu prijateljev pa si `elimo
pozabiti stvari, ki so bile neprijetne in s katerimi smo se morali spopadati v iztekajo~em letu.
svojim delni~arjem DELNICE iz dobi~ka, ki
smo ga ustvarili v letu 2003. Majhno vrednost, pa vendar vzpodbujajo~ za~etek. Dobili
pa smo tudi javno priznanje ~asnika Finance
za najbolj{e letno poro~ilo za leto 2003, za
posebne namene, kar tudi ni od muh!

Maca Bo`i~
Oziramo se nazaj, premi{ljamo o svojih uspehih, neuspehih.Vsako leto znova ugotavljamo,
da nam ~as te~e hitreje, da imamo vedno ve~
obveznosti in premalo ~asa za svoje najbli`je.
Spra{ujemo se ali smo izpolnili zastavljene
cilje, smo zadovoljni s svojim delom in tudi ali
so zadovoljni drugi z nami.
18

In vendar, leto 2004 je bilo uspe{no! Da, prvi~
v zgodovini Elektra Ljubljana smo izpla~ali

@e pri planiranju poslovanja za leto 2004
smo si postavili veliko ciljev, ki so bili usmerjeni k racionalizaciji poslovanja, bolj{i produktivnosti, ve~jim vlaganjem v naprave in
objekte, pove~anim tr`nim aktivnostim in to
vse z namenom, da bi zagotovili svojim
odjemalcem kvalitetno dobavo elektri~ne
energije, nudili dodatne storitve, pri tem pa
ustvarili primeren poslovni rezultat.
Mnogo aktivnosti, ki so se za~ele `e koncem
leta 2003 in so se v polni meri izvajale v letu
2004, je bilo namenjenih iskanju bolj{ih
re{itev v organizaciji celotne distribucije in
podjetja.
Vlada RS je v skladu z novo evropsko direktivo
o skupnih pravilih za delovanje notranjega
trga z elektri~no energijo septembra 2003
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dolo~ila, da morajo pravne osebe, ki opravljajo
dejavnosti gospodarskih javnih slu`b upravljanja in distribucije elektri~ne energije, za
opravljanje dejavnosti trgovanja z elektri~no
energijo ustanoviti lo~eno pravno osebo.
Pri tem morajo upo{tevati mo`nosti koncentracije dejavnosti in optimiranje konkuren~nosti ponudbe elektri~ne energije na podro~ju Slovenije.
Vlada je dolo~ila, da morajo podjetja svoje
poslovanje uskladiti najkasneje do 1. januarja 2005.
Distribucijska podjetja so v okviru Gospodarskega interesnega zdru`enja distribucije
elektri~ne energije na Urad RS za varstvo
konkurence priglasila nameravano ustanovitev skupnega podjetja za trgovanje z elektri~no energijo Nova energija d.o.o., vendar
pa urad do konca maja 2004 ni izdal soglasja.
Isto~asno je vlada zadol`ila distribucijska
podjetja, da prav tako do 1. 1. 2005 ustanovijo enotno dru`bo za izvajanje dejavnosti distribucijskega omre`ja na celotnem obmo~ju
dr`ave. Urad RS za varstvo konkurence je na
podlagi priglasitve koncentracije izdal odlo~bo, da je ustanovitev dru`be UDO d.o.o.
skladna s pravili konkurence.
Konec leta 2003 je minister za okolje, prostor
in energijo imenoval projektno skupino z
nalogo, da do 1. julija 2004 pripravi ustanovitev holdinga elektrodistribucije.
S povezovanjem petih elektrodistribucijskih
podjetij v holding bi tako pri{lo do sinergij
na podro~ju upravljanja omre`ja, na~rtovanja elektrodistribucijskih naprav, skupnega
strate{kega razvoja, tr`enja, skupne nabave
itd., kar bi zni`alo stro{ke poslovanja in
pove~alo u~inkovitost poslovanja.
Projekt je potekal vse do meseca oktobra, ko
je bil izdelan Strate{ki poslovni na~rt
Holdinga slovenske elektrodistribucije.
Za~ete aktivnosti se bodo, celo intenzivneje,
nadaljevale tudi v prihodnjem letu, ko bo
nova vlada sprejela in dolo~ila smernice
razvoja elektrogospodarstva.
Leto 2004 je bilo posebej pomembno tudi
zato, ker je Slovenija 1. maja postala polnopravna ~lanica Evropske unije. S tem se je
obvezala, da bo spo{tovala maastrichtske kriterije. Da bi zagotovila stabilen te~aj tolarja
do evra, je vlada v mesecu maju sprejela
Konvergen~ni plan, v katerem je opredelila
srednjero~ne cilje ekonomske, javno-finan~ne, denarne, te~ajne in pla~ne politike.
Z vklju~itvijo v EU je bila Slovenija dol`na, da
v svoj pravni red implementira tudi novo di-

rektivo EU o skupnih pravilih delovanja notranjega trga z elektri~no energijo 2003/54/EC.
Tako je bila v mesecu maju sprejeta novela
Energetskega zakona, ki prina{a bistvene
spremembe na podro~ju gospodarskih javnih
slu`b in na podro~ju trga z elektri~no energijo.
V mesecu oktobru je bila sprejeta Uredba o
na~inu izvajanja gospodarske javne slu`be
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omre`ja elektri~ne energije in gospodarske javne slu`be dobave elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, ki v celoti nadome{~a staro Uredbo o na~inu izvajanja
gospodarskih javnih slu`b s podro~ja distribucije elektri~ne energije. Ta dolo~a:
• pravice in obveznosti izvajalcev javne
slu`be
• organizacijsko in prostorsko zasnovo
opravljanja teh slu`b
• na~in in pogoje zagotavljanja storitev teh
slu`b
• pravice in obveznosti uporabnikov
• na~in financiranja javnih slu`b.

Pred nami so
nove zadol`itve,
novi izzivi, velike
obveznosti. In
vendar, kot
pravijo ljudje, z
malo strpnosti,
medsebojnega
razumevanja,
uvidevnostjo in
veliko dobre
volje, bomo
skupaj uspeli
v vsem.

Iz na{tetih sprememb je razvidno, da tudi prihajajo~e leto ne bo mirno. Pred nami so nove
zadol`itve, novi izzivi, velike obveznosti. In
vendar, kot pravijo ljudje, z malo strpnosti,
medsebojnega razumevanja, uvidevnostjo in
veliko dobre volje, bomo skupaj uspeli v vsem.
Saj smo tukaj zato, da izpolnimo pri~akovanja
in ne izgubimo zaupanja drugih!
Spo{tovani sodelavci, prijatelji, `elim vam,
da bi skupaj in v krogu svojih dragih pre`iveli veliko sre~nih in lepih dni v prijaznem
in uspe{nem letu 2005.
Maca Bo`i~,
izvr{na direktorica OE
ra~unovodsko-finan~ne storitve

Odprt {iroko
iz neznanega
izvira
sem dajal,
se veselil,
smejal,
a neveden
padal sem
globoko.
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Sindikat v letu 2004
Uresni~itev
zahteve po
sprejetju nove
podjetni{ke
kolektivne
pogodbe je bila
prav gotovo v
ospredju na{ega
prizadevanja,
zato lahko
{tejemo kot
najve~ji uspeh
na{ega dela
prav na podro~ju
kolektivnih
pogajanj, kjer
smo z upravo
dru`be uspeli
izpogajati prvo
podjetni{ko
kolektivno
pogodbo
v Elektru
Ljubljana.

Iztekajo se zadnji leto{nji delovni dnevi in pred nami so bo`i~ni in novoletni prazniki, ki jih je leto{nje koledarsko prestopno leto dodobra oklestilo. Ni pravega
za~etka, ~e si ne za~rtamo poti in ni pravega konca, ~e se z zadovoljstvom ne ozremo nazaj.
^e bi `eleli potegniti ~rto pod leto{njo realizacijo uspe{nosti delovanja sindikata podjetja, bi lahko znova zapisali, da je bilo to
leto pri uresni~evanju zastavljenih ciljev zelo
uspe{no. Seveda so ti rezultati tudi plod
prizadevanj in delovanja Sindikata delavcev
energetike Slovenije, katerega ~lani smo, ki je
s svojo aktivnostjo na vseh nivojih uspel
zagotoviti socialni dialog, tako na ravni
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, kot
na nivoju posameznih dru`b. Uresni~itev
zahteve po sprejetju nove podjetni{ke kolektivne pogodbe je bila prav gotovo v ospredju
na{ega prizadevanja, zato lahko {tejemo kot
najve~ji uspeh na{ega dela prav na podro~ju
kolektivnih pogajanj, kjer smo z upravo
dru`be uspeli izpogajati prvo podjetni{ko
kolektivno pogodbo v Elektru Ljubljana. Ta
postavlja v ospredje na novo opredelitev
pravic delavcev na podro~ju delovnega razmerja ter prina{a nekaj bistvenih novosti na
tarifnem oziroma pla~nem delu. Tako smo si
uspeli izboriti nekatera nova izhodi{~a, ki
doslej niso bila natan~no opredeljena, kot so

Predstavniki sindikata podjetja
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denimo regres, trinajsta pla~a, bo`i~nica in
nekatere druge dodatke ter si uspeli zagotoviti pribli`no enak obseg pravic za vse
zaposlene in dolo~iti skupna minimalna
izhodi{~a, ki so bila v preteklosti na tem
podro~ju med dru`bami elektrogospodarstva
dokaj razli~na.

Usklajevanje pla~ v leto{njem letu ni bilo ve~
vezano zgolj na eskalacijo doma~e inflacije,
ampak tudi na evropsko in te~aj evra. To je
bilo tudi bistvo vsebine pogajanj o politiki
pla~ v gospodarstvu za obdobje 2004/2005.
Nova formula izra~unavanja eskalacije je rast
pla~ pribli`ala razvitim dr`avam in s tem
bolj socialen in bolj primerljiv polo`aj na
evropskem trgu delovne sile, obenem pa
zagotovila zmanj{evanje socialnih razlik
med zaposlenimi. Posebnost tega dogovora
je, da se dodatek k pla~i izpla~uje vsem
zaposlenim v enaki vi{ini. Tako smo si na
podro~ju usklajevanja pla~ zaradi letne
eskalacije uspeli izpogajali aneks h kolektivni pogodbi za elektrogospodarstvo ter si
poleg enotnega dodatka k pla~i v vi{ini 9895
SIT uspeli na nivoju podjetja izboriti tudi 2 %
povi{anje izhodi{~ne pla~e na ra~un uspe{nosti celotne dejavnosti elektrogospodarstva. Z razliko od nekaterih drugih dejavnosti
na podro~ju gospodarstva se ti dogovori pri
nas tudi v celoti izvajajo.
Drugo podro~je pa je podro~je organiziranosti in izdelava nove sistematizacije delovnih mest, ki se kljub zagotovilom vodstva in
vsakoletnim planom ne premakne z obstoje~ega stanja. Zato je sindikat podjetja konec
leto{njega leta postavil zahtevo in uspel, da
so stekle tudi aktivnosti na tem delu in da
bomo v letu 2005 le do~akali novo sistematizacijo v skladu z zahtevo podjetni{ke kolektivne pogodbe. Na~rtovana nova organiziranost distribucijskih podjetij v okviru Holdinga slovenske distribucije kljub vlo`enemu
naporu SDE, da bi se tudi distribucijska podjetja organizirala po vzoru HSE in s sinergijskimi u~inki dosegla kar najbolj{e poslovne
rezultate ter se ustrezno pripravila na proces
nadaljnjega odpiranja na doma~em in tujem
trgu, ni za`ivela. Razli~ni pogledi znotraj
posameznih distribucijskih dru`b in spremembe, ki so jih prinesle zadnje volitve, so
to problematiko prestavile v leto, ki prihaja.
Zato danes v sindikatu ocenjujemo, da nas
leto{nji uspehi ne smejo uspavati, saj je skrb
za socialno in ekonomsko varnost ~lanov in
vseh zaposlenih trajna naloga, ki je nenehno
izpostavljena pritiskom in poskusom zmanj-
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{evanja delav~evih dose`enih pravic. Med
poglavitne naloge, ki ~akajo sindikat delavcev energetike v prihodnjem letu sodijo
predvsem priprave na sklenitev nove pano`ne kolektivne pogodbe, ki naj bi jo podpisali konec leta 2005. Pred tem pa nas
~akajo {e pogajanja za uskladitev pla~ za leto
2005, podobno kot je to potekalo `e letos. Na
podro~ju sindikalne organiziranosti in
pove~anja u~inkovitosti na{e organizacije pa
bomo zagotovili bolj{o informiranost ter
vzpostavili enakopravno partnerstvo na
podro~ju socialnega dialoga v dru`bi. Z vodstvom podjetja si `elimo oblikovati enotna
stali{~a glede re{evanja prihodnjih klju~nih
vpra{anj na podro~ju nove organiziranosti.

Od uprave in poslovodstva bomo zahtevali,
da postaneta prepoznaven in aktivnej{i partner pri oblikovanju politike dru`be ter
pripravljena na nove klju~ne odlo~itve znotraj dejavnosti.
Spo{tovane ~lanice in ~lani sindikata ter
ostali zaposleni. To je le povzetek na{ega
dela v letu ki odhaja in del na{ih planov za
prihodnje leto. V imenu sindikata podjetja
vam `elim, da pre`ivite kar najlep{e bli`ajo~e se praznike, da se vam uresni~ijo vse
va{e skrite `elje in da zdravi in polni novih
mo~i vstopite v novo leto 2005.
Jurij @van,
predsednik sindikata podjetja

In ko sem
se padcem vdal,
sem na{el
sonce, mir,
globino –
a tih odsev
zmotil mojo je
ti{ino.

Od uprave in
poslovodstva
bomo zahtevali,
da postaneta
prepoznaven in
aktivnej{i
partner pri
oblikovanju
politike dru`be
ter pripravljena
na nove klju~ne
odlo~itve znotraj
dejavnosti.

Svet delavcev

Svet delavcev Elektra Ljubljana
v letu 2004
Spo{tovane sodelavke, sodelavci, aktivni in vsi tisti, ki ste `e uspeli svojo aktivno
delovno dobo kon~ati in se ve~ posvetiti sebi in svojim najbli`jim.
Moram priznati, da je urednica na{ega
~asopisa ponavadi tista, ki vsako leto prva
napove bli`ajo~i se konec koledarskega leta
in da sem ob njeni pro{nji po ~lanku venomer nekoliko v strahu. To pa zato, ker je v
tem letnem ~asu vedno toliko re~i za postoriti, dokon~ati, hkrati pa si v tem ~asu vsak
nekako `eli nekaj ~asa posvetiti sebi in svojim najbli`jim. A urednica je neizprosna in
tudi tokrat bom ta prispevek `al oddal v zadnjem trenutku, dobesedno.

V tem letnem ~asu so dnevi kratki, v slu`bo
odhajamo v temi, domov prihajamo {ele
takrat, ko se je sonce `e zdavnaj poslovilo od
dneva. Ni~ prijetno ne bi bilo tole obdobje, ~e
ne bil konec tega meseca tako lep, ko nas
okra{eni centri mest vabijo k nakupom, obiskom predstav, na zabave. In da se vse to
lahko zgodi, je potrebno imeti zagotovljene
`ivljenjske standarde, za katere se tako
trudimo vsi tisti, ki imamo v Elektru Ljubljana kakr{nokoli mo`nost vpliva na to.
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Svet delavcev se je tudi v tem letu ukvarjal z
aktualnimi zadevami in kar nekaj od teh smo
aktivno pomagali soustvarjati, jih re{evati na
na~in, ki je bil po na{em mnenju najprimernej{i in zagotavlja zadovoljiv rezultat za
kar najve~je {tevilo zaposlenih.
Svet delavcev se
je tudi v tem letu
ukvarjal z
aktualnimi
zadevami in kar
nekaj od teh
smo aktivno
pomagali
soustvarjati, jih
re{evati na
na~in, ki je bil po
na{em mnenju
najprimernej{i in
zagotavlja
zadovoljiv
rezultat za kar
najve~je {tevilo
zaposlenih.

Z razliko od mnogih drugih podjetij na{ svet
delavcev s sindikatom sodeluje dobro in se
oba parterja pri svojih aktivnostih uspe{no
dopolnjujeta. Morda je skrivnost tega uspeha
iskati v stalnih pogovorih, tedenskih koordinacijah in nemalokrat trdih usklajevanjih
obeh predsednikov, morda k temu odlo~ilno
pripomorejo odprta vrata predsednika
uprave, s katerim smo se dogovorili za redne
mese~ne sestanke, na katerih sproti obravnavamo aktualne probleme ali pa nemalokrat
zadeve uredimo {e prej ko ve~ina sploh ugotovi, da bi do problemov lahko pri{lo.
Ne vem, verjetno bi bil zelo krivi~en, ~e bi na
tem mestu `elel posebej izpostavljati
posamezne izvr{ne direktorje, s katerimi
smo dobro sodelovali v tem letu. Z vsemi
smo v teh letih na{li na~in za re{evanje problemov in prav je tako. Kot predsednik sveta
delavcev pa bom v celoti zadovoljen {ele
takrat, ko bodo prav vsi razumeli, da je samo
zadovoljen delavec pogoj za uspeh celotnega
podjetja. Smo sicer specifi~no podjetje, kjer
nas na eni strani `elijo popolnoma podrediti
zakonitostim tr`nega gospodarstva, hkrati
pa nas tisti del dejavnosti, ki je del javne
slu`be, obremenjuje z negativnim rezultatom in na~inom dela, ki je morda nekoliko
druga~en.

Seja Sveta delavcev Elektra Ljubljana
In ~e `elim potegniti ~rto pod leto{njim letom,
potem imam slabo vest predvsem na podro~ju
ne preve~ bleste~ih medsebojnih odnosov med
posameznimi dejavnostmi, sodelavci.
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Sto in sto razlogov je, zakaj je do tega pri{lo,
`elim si le, da bi se zadeve popravile. Zagotovo bomo uredili organiziranost dru`be in
jo prilagodili novo nastalim razmeram, verjetno nas ~akajo veliki premiki v smislu povezovanja z ostalimi distribucijami, kar smo zastavili `e v tem letu, tudi nova sistematizacija
delovnih mest bo zagotovo izdelana v zadovoljstvo ve~ine zaposlenih, to je obveza tako
sveta delavcev kot sindikata. Vendar pa so to
na nek na~in samo tehni~ne zadeve, ki jih je
mogo~e re{iti v zelo kratkem ~asu.
Za medsebojne odnose pa se moramo potruditi prav vsi, saj gre prvenstveno za nas in
na{e po~utje. Pomislite, kdaj ste se zadnji~
iskreno pogovorili s svojim sodelavcem,
sodelavko, kdaj ste skupaj na{li ~as tudi za
re{evanje in pomo~ pri vsakodnevnih problemih. Verjamem, da se slabi odnosi lahko
prena{ajo z vrha navzdol, verjetno pa je kar
najve~ od nas samih odvisno, kako se bomo
po~utili, koliko posve~ali drug drugemu in se
poslu{ali.
Pisanje bom zaklju~il z `eljo, da bi tudi v prihodnjem letu dosegli tako dobre poslovne
rezultate, da bi na va{e predstavnike v svetu
delavcev prenesli kar najve~ va{ih idej in
`elja, ~e je potrebno tudi problemov, saj le s
poznavanjem tega lahko skupaj naredimo {e
korak naprej in si zagotovimo mesto in pomen, ki nam gre in si ga vsi skupaj zaslu`imo.
Vse dobro vam in va{im dru`inam, privo{~im vam zdravja. Sre~no!
Mitja Fabjan
in ostali ~lani sveta delavcev

Moral sem
po strmih skalah,
razpr{en v zelenju
pravi~nice resnice;
Moral sem najti
pot:
Vse moje kapljice
svetle~e so bile –
kresnice.
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Sistem vodenja kakovosti v letu 2004
V Planu dela za Sistem vodenja kakovosti za leto 2004 smo Odboru za kakovost predlo`ili v potrditev bistvene naloge oz. aktivnosti, in sicer:
• vzdr`evanje in izbolj{anje sistema vodenja kakovosti, ISO 9001,
• dokon~anje projekta uvedbe Sistema ravnanja z okoljem in pridobitev certifikata
ter vzdr`evanje tega sistema, ISO 14001,
• pristop in izvedbo projekta in uvajanje Sistema varstva in zdravja pri delu, OHSAS
18001.
Sistem vodenja kakovosti, ISO 9001
V tem sistemu smo organizirali pet delavnic
za najvi{je vodstvo (projekt) pod naslovom:
Upravljanje poslovnih procesov. Cilji delavnic
so bili: opredeliti nosilce procesov, v opredeljenih procesih dolo~iti naloge in funkcije
ter odgovornosti med organizacijskimi enotami in izdelati nov Elaborat poslovnih procesov. Izvedli smo {tiri delavnice, nato pa se je
zataknilo in projekta nismo izpeljali do konca.
Uspelo nam tudi ni izpeljati merjenja organizacijske klime v podjetju oz. lep{e re~eno
zadovoljstva zaposlenih.
Zagotavljanje izvajanja, vzdr`evanja in
dokumentiranja sistema je teklo preko celega
leta. Izdali smo vrsto novih oz. dopolnjenih
organizacijskih predpisov in navodil, izvajali
redne presoje sistema in poro~ali Odboru za
kakovost o izvajanju nalog s stali{~a nadzora
in aktivnosti. Vodili smo proces stalnih
izbolj{av v podjetju. Predlogov je {e vedno
premalo. Posku{ali smo tudi uvesti sistem
letnih razgovorov.
Sistem ravnanja z okoljem, ISO 14001
Po programu, ki smo si ga zadali v delovni
skupini, smo dokon~ali projekt uvajanja
Sistema ravnanja z okoljem in in v aprilu
2004 pridobili certifikat ISO 14001, podeljen
s strani Slovenskega in{tituta za kakovost in
meroslovje, SIQ. Certifikat smo s ponosom
sprejeli, zavedajo~ se, da bo resni~no potrebno v podjetju na podro~ju varovanja okolja
marsikaj postoriti. Svet za varovanje okolja
je predlagal Odboru za kakovost sedem programov. Odbor je programe sprejel in zagotovil sredstva za aktivnosti, ki so se izvajale
tekom leta. Organizirali smo izobra`evanje s
podro~ja ravnanja z okoljem za najvi{je vodstvo, ~lane timov in Sveta ter notranje presojevalce. Sistem ravnanja z okoljem je uveden
in v letu 2005 nadaljujemo na aktivnostih in
programih, ki jih bo svet za ravnanje z okoljem {e v decembru predlagal v potrditev
Odboru za kakovost.

Sistem vodenja varovanja in zdravja pri
delu OHSAS 18001
Projekt uvajanja sistema vodenja varovanja
in zdravja pri delu delovna skupina zaklju~uje. Izdelan je ca. 80 %. Kar pomeni, da
so izdelani vsi dokumenti, da je izvr{eno izobra`evanje najvi{jega vodstva, ~lanov tima in
Sveta ter notranjih presojevalcev. Na Svetu za
varnost in zdravje je bilo izdelanih in sprejetih osem programov. Programi bodo {e
v decembru predlo`eni Odboru za kakovost
v potrditev in zagotovitev ustreznih finan~nih sredstev. Na za~etku januarja 2005 se pri~nejo aktivnosti na postopku certificiranja
s strani SIQ in po programu naj bi pridobili
certifikat OHSAS 18001 v aprilu 2005.

V planu dela za
sistem vodenja
kakovosti smo
na~rtovali
priprave in
aktivnosti za leto
2005, in sicer
uvedbo ~etrtega,
tudi za na{e
podjetje zelo
pomembnega,
sistema:
Sistema za
vodenje
varovanja
informacij po
SIST BS
7799/ISO
17799:2003.

V planu dela za sistem vodenja kakovosti
smo na~rtovali priprave in aktivnosti za leto
2005, in sicer uvedbo ~etrtega, tudi za na{e
podjetje zelo pomembnega, sistema: Sistema
za vodenje varovanja informacij po SIST BS
7799/ISO 17799:2003.
Vsem sodelavcem `elim kakovostno leto
2005!
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

Vedno {ir{e.
Vedno manj
me je bilo.
Skale, veter,
alge –
Tu in tam
sem {e za`arel lahko.
Nekje zgoraj sonce.
A sam sem tonil v temo.
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Sistem za vodenje varovanja informacij
SIST BS 7799/ISO 17799:2003
Zato je
informacija
sredstvo,
podobno kot
drugo
pomembno
poslovno
sredstvo, ki ima
dolo~eno
vrednost in jo je
potrebno
za{~ititi.
Z varovanjem
informacij se
zagotovi dobro
poslovanje,
najve~ji mo`ni
dohodek iz
nalo`b, poslovne
mo`nosti in
prepre~i oz.
zmanj{a
poslovna {koda.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 so prakti~no uvedeni v na{e podjetje. Z navedenimi integriranimi sistemi kakovosti, uvedenimi v podjetju v letu
1999, 2004, in 2005 bomo v prihodnjem letu `iveli, jih vzdr`evali, se po njih ravnali
in jih izbolj{evali.
Kakovost torejv povezavi s poslovnim ciljem
notranje urejenosti podjetja, zadovoljstva
odjemalcev elektri~ne energije in storitev,
zadovoljstva dobaviteljev, zadovoljstva zaposlenih, tretjih strank, torej okolja in na{ega
lastnika dr`ave, skozi dobre poslovne rezultate. ^etrti sistem kakovosti je Sistem za
vodenje varovanja informacij. Sistem `elimo
integrirati v obstoje~e sisteme v podjetju, kar
pomeni nadaljnji prispevek k urejenosti podjetja na podro~ju varovanja informacij in na{e
pribli`evanje k cilju Poslovni odli~nosti. V
prispevku si poglejmo osnovne zna~ilnosti in
metodologijo navedenega standarda.
Kaj je informacija?
Informacija predstavlja nujno potrebno »`ivljenjsko teko~ino« podjetja in je `al {e vedno
najbolj podcenjeno sredstvo, ki ga upravlja
podjetje. Lahko pa direktno vpliva na najve~jo
vrednost, ki jo ima podjetje, imid` podjetja.
Kaj je varovanje informacij?
(povzeto po standardu in referatih iz 13. konference o kakovosti)
Vsako podjetje, tudi na{e, pri svojem poslovanju upravlja s {tevilnimi informacijami, med
njimi lahko zelo pomembnimi podatki, kot npr.
baza odjemalcev el. energije, baza dobaviteljev, baza osnovnih sredstev, baza kupcev
storitev itd. v integriranem informacijskem sistemu in z drugimi informacijskimi sredstvi, ki
potrebujejo za{~ito. V kolikor pride do izgube,
morda do odtujitve informacij, je moteno, ~e
ne celo prekinjeno normalno poslovanje podjetja. Zato je informacija sredstvo, podobno
kot drugo pomembno poslovno sredstvo, ki
ima dolo~eno vrednost in jo je potrebno
za{~ititi. Z varovanjem informacij se zagotovi
dobro poslovanje, najve~ji mo`ni dohodek iz
nalo`b, poslovne mo`nosti in prepre~i oz.
zmanj{a poslovna {koda.
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Kot `e re~eno, informacije obstajajo v razli~nih
oblikah. Lahko so natisnjene ali napisane na
papir, shranjene v elektronski obliki, poslane
po po{ti ali preko elektronskih sredstev,
prikazane na filmu ali izgovorjene v pogovoru.

Ne glede na obliko ali na sredstvo, preko katerega se prena{a, je potrebno informacijo
primerno za{~ititi.
V dana{njem grobem, globalnem svetu so
informacije stalno podvr`ene pritiskom odtujitve, zlorab, pretvarjanj in podobno, posebno z uvajanjem na trg novih in novih
tehnologij. Z varovanjem informacij zagotavljamo ohranjanje:
• Zaupnosti: s tem zagotavljamo, da so informacije dostopne samo poobla{~enim osebam.
• Celovitosti: s tem varujemo pravilnost in
celovitost informacij in procesnih metod.
• Razpolo`ljivosti: s tem zagotavljamo, da so
informacije in sorodna sredstva dostopna
poobla{~enim osebam, ko jih potrebujejo.
Varovanje informacij dose`emo z vpeljavo
metode tveganj in notranjih kontrol, ki morajo
ustrezati specifi~nim varnostnim ciljem podjetja.
Kaj prina{a standard BS 7799/ISO 17799?
Navedeni standard je razvit z namenom ustvariti metodo vodenja in ravnanja za u~inkovito varovanje informacij iz organizacijskega, tehni~nega in pravnega vidika. V standardu so priporo~ila in zahteve, ki jih mora
podjetje uvesti za vzpostavitev in vodenje
u~inkovitega sistema varovanja informacij, pri
~emer ne smemo pozabiti na razvoj in stalne
izbolj{ave sistema.
• SIST ISO/IEC 17799:2003 vsebuje informacijsko tehnologijo in kodeks vodenja varovanja informacij.
• SIST BS 7799-12:2003 vsebuje Sisteme za
vodenje varovanja informacij in specifikacijo smernic za uporabo.
Kaj vsebuje SIST ISO/IEC 17799:2003?
Standard vsebuje nasvete in priporo~ila, ki
omogo~ajo uspe{no vzpostavitev sistema za
vodenje varovanja informacij. Ta del standarda
vsebuje v desetih podro~jih 36 varnostnih ciljev in 127 varnostnih kontrol. Poglejmo si kratek opis vsakega od podro~ij:
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• Varnostna politika
Zagotavlja, da najvi{je vodstvo podjetja
podpira uvedbo varovanja informacij. Najvi{je vodstvo v politiki opredeli usmeritve,
cilje in prednosti varovanja informacij v celotnem podjetju na vseh nivojih.
• Varnost s stali{~a organiziranja
Opredeljeno je vodenje varovanja informacij iz organizacijskega stali{~a: zato je potrebno v podjetju oblikovati okvirni na~rt,
po katerem se uvaja in vodi varovanje informacij iz organizacijskega stali{~a.
• Klasifikacija sredstev in kontrole
Opredeliti je potrebno klasifikacijo sredstev,
ki jih je potrebno v podjetju varovati. Zato je
potrebno vsem pomembnej{im informacijskim sredstvom dolo~iti upravljalca oz.
lastnika, ki je zanje odgovoren. S klasifikacijo sredstev pa se opredeli potrebo, prednost in stopnjo za{~ite.
• Varnost osebja
Opredeliti je potrebno tveganje zaradi
~love{kih napak, kraje, poneverbe, zlorabe
in podobno. Zagotoviti je potrebno, da se
uporabniki informacij zavedajo pomembnosti in gro`enj za informacije in lahko med
delom podpirajo varnostno politiko v podjetju.
• Fizi~na za{~ita in za{~ita okolja
Vzpostaviti je potrebno kontroliran fizi~ni
pristop tujim in doma~im osebam v prostore podjetja in mo`en dostop do informacij
z opredeljeno odgovornostjo.

• Upravljanje s komunikacijskimi sredstvi
Zagotoviti je potrebno pravilno delovanje
komunikacijskih sredstev in dovolj velike
zmogljivosti obdelave informacij.
• Nadzor dostopa
Potrebno je zagotoviti u~inkovit nadzorovan
dostop do informacij.
• Razvijanje in vzdr`evanje sistemov
V informacijske sisteme je potrebno vgraditi varnostne pregrade.
• Upravljanje neprekinjenega poslovanja
Zagotoviti je potrebno stalno delovanje
poslovnih procesov in za{~ititi zlasti
kriti~ne poslovne procese pred okvarami,
zlorabami in havarijami.
• Zdru`ljivost
Prepre~iti je potrebno kr{itve kazenskega in
civilnega prava. Kr{itve zunanjih in notranjih zakonskih aktov, pravil, odredb, predpisov in navodil, pogodbenih obveznosti in
drugih zahtev.
• Struktura podro~ij standarda
Struktura desetih podro~ij standarda je
dodatno podana v shemi od organizacijskega do operativnega nivoja in mora biti
vodena s strani vodstva (glej sliko).

Varnostna
politika
zagotavlja, da
najvi{je vodstvo
podjetja podpira
uvedbo
varovanja
informacij.

Kaj vsebuje SIST BS 7799-2:2003?
Standard vsebuje specifikacije za vzpostavitev
u~inkovitega Sistema za vodenje varovanja
informacij na desetih podro~jih in 127 kontrolah, ki so usklajene z ISO 17799. Standard
temelji na najbolj{i praksi na podro~ju varo-

organizacijsko
org. vidik
VARNOSTNA POLITIKA

tehni~ni vidik
fizi~ni vidik

VARNOST S STALI[^A ORGANIZIRANJA

KVALIFIKACIJA SREDSTEV IN
KONTROLE

NADZOR DOSTOPA

operativno
ZDRU@LJIVOST

VARNOST OSEBJA

RAZVIJANJE IN
VZDR@EVANJE SISTEMOV

FIZI^NA ZA[^ITA IN ZA[^ITA OKOLJA

UPRAVLJANJE S
KOMUNIKACIJSKIMI
SREDSTVI

UPRAVLJANJE
NEPREKINJENEGA
POSLOVANJA
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Sistem mora
vklju~evati
stalno razvojno
komponento,
ustrezno za{~ito
sistema
informacij,
dokumentiran
pristop in proces
presoje. To je
osnoven pristop,
zna~ilen za:
na~rtuj – stori –
preveri –
ukrepaj.

vanja informacij. S sistemati~nim pristopom
metodologija vodi k izbiri ustrezne politike,
procedur in kontrol za upravljanje s tveganji.
Upo{tevanje na~el standarda nas pripelje do
vpeljave u~inkovitega Sistema za vodenje
varovanja informacij z zagotovilom zaupnosti,
celovitosti in razpolo`ljivosti informacij.
Kaj zagotavlja Sistem vodenja varovanja
informacij?
Sistem zagotavlja sistemski pristop k vodenju
varnosti ob~utljivih informacij in zajema
zaposlene, procese in informacijski sistem.
Varovanje informacij je po metodologiji tega
standarda ve~ kot namestitev po`arnega
zidu ali podpis pogodbe z zunanjo varnostno
organizacijo.
Sistem mora vklju~evati stalno razvojno komponento, ustrezno za{~ito sistema informacij,
dokumentiran pristop in proces presoje. To je
osnoven pristop, zna~ilen za: na~rtuj – stori –
preveri – ukrepaj.
Katere so prednosti standarda?
Razumljivo je, da pridobitev certifikata BS
7799/ISO 17799 {e ne dokazuje, da je podjetje
100 % varno. V resnici je popolno varovanje
informacij zelo te`ko ali nemogo~e dose~i.
Kljub temu uvedba tega standarda v podjetje
pomeni za podjetje dolo~ene prednosti na tem
podro~ju.
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• Na organizacijskem nivoju
Obveza; pridobitev certifikata slu`i kot
garancija za u~inkovitost na podro~ju
varovanja informacij v podjetju in ka`e na
urejenost podjetja.
• Na zakonskem nivoju
Zdru`ljivost; s pridobitvijo certifikata podjetje prikazuje zdru`ljivost (harmonizacijo)
z vso veljavno zakonodajo in regulativo. V
tem pogledu standard dopolnjuje vse ostale
standarde v podjetju in podzakonske akte.
• Na operativnem nivoju
Upravljanje s tveganji; vodi do bolj{ega poznavanja informacijskih sistemov, njihovih
slabosti in mo`nosti za{~ite. Posledi~no
zagotavlja ve~jo razpolo`ljivost informacijskega sistema.
• Na komercialnem nivoju
Kredibilnost in zaupanje; s strani partnerjev,
delni~arjev in strank pridobimo zaupanje,
saj imamo vzpostavljen u~inkovit sistem
vodenja varovanja informacij. Podjetje bo
pridobilo konkuren~no prednost.
• Na finan~nem nivoju
Zmanj{a se stro{ek morebitnih dodatnih
varnostnih ukrepov in zni`ajo zavarovalne
premije.

• Na nivoju zaposlenih
Izbolj{a se nivo zaposlenih o problemih
varovanja informacij in njihova odgovornost do varovanja informacij.
Kaj bo na{e podjetje z uvedbo pridobilo?
• Uvedbo procesa nenehne ocenitve tveganj s
podro~ja informacijskih sredstev,
• aktivno sodelovanje najvi{jega vodstva podjetja in vseh zaposlenih pri varovanju informacij,
• zmanj{anje poslovnega tveganja zaradi
ogro`anja varovanja informacij,
• harmonizacijo z ostalimi standardi,
• konkuren~no prednost pred ostalimi podjetji,
• obvestilo tretjim osebam, da podjetje
upo{teva varovanje informacij,
• skladnost z zakonodajo na podro~ju informacij,
• podjetje bo pridobilo zaupanje s strani lastnika, odjemalcev, dobaviteljev in zaposlenih,
• podjetje bo nenehno podvr`eno notranjim
in zunanjim presojam sistema vodenja
varovanja informacij in s tem stalnim
izbolj{avam in odpravi slabosti v sistemu.
Z navedenim ~lankom in temo sem pohitel
zaradi aktualnih dogodkov, ki so se na
podro~ju varovanja podatkov nedavno zgodile
tudi v na{em podjetju, ne navsezadnje tudi
zaradi la`je odlo~itve uprave, da pri~nemo s
projektom varovanja informacij `e na za~etku
leta 2005 in tudi zaradi splo{ne informiranosti
zaposlenih.
Ker je to zadnja {tevilka Elektro novic v tem
letu, bi si dovolil za`eleti vsem zaposlenim in
upokojencem na{ega podjetja zadovoljno,
zdravo in uspeha polno Novo leto 2005. Pa
sre~no.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

Pokrajine so bile
v meglo zavite.
Med ljudmi
naj bi bilo topló –
a bil sem dale~,
v stiski odlo~itve
med sanjami
in resni~nostjo.

december 2004

Aktualno
Dober tok.

Sistem za obdelavo in izmenjavo
podatkov o energiji - SOIPE
Obratovanje distribucijskega elektroenergetskega omre`ja dispe~erska slu`ba sistemskega operaterja distribucijskega elektroenergetskega omre`ja na~rtuje z obremenitvami tega omre`ja. Obremenitve odjemalcev preko nizkonapetostnega
omre`ja sestavljajo obremenitve transformatorskih postaj (TP), z obremenitvami TP
se nadalje izra~unava obremenitve omre`ja srednje napetosti (10, in 20 kV), ki se
preko izvodov napaja iz RTP 110/20 ali 10 kV.
Iz obremenitev izvodov iz RTP je seveda mogo~e izra~unati obremenitve energetskih transformatorjev v RTP ter iz njih obremenitve RTP
na 110 kV omre`ju, ki ga upravlja sistemski
operater prenosnega elektroenergetskega
omre`ja. Navedene obremenitve dispe~erska
slu`ba potrebuje predvsem pri na~rtovanju
obratovanja v nenormalnem obratovalnem
stanju omre`ja, v primeru vzdr`evalnih del na
omre`ju in v primeru nastopa okvar v
omre`ju. Pri dolgoro~nem na~rtovanju razvoja
omre`ja, ki poteka v okviru slu`be za energetsko na~rtovanje, so poleg obstoje~ih obremenitev v omre`ju potrebni tudi podatki, na
osnovi katerih je mogo~e izdelati prognozo
porabe elektri~ne energije in obremenitev.
Kako je v {tudijah potekalo na~rtovanje
omre`ja na obmo~ju Elektra Ljubljana, je bilo
opisano v Elektro novicah pred dvema letoma,
danes pa poglejmo, kako na~rtujemo zajem in
obdelavo obremenitev obstoje~ega elektrodistribucijskega omre`ja Elektra Ljubljana. Predstavljeni sistem SOIPE je sestavni del projekta
izgradnje distribucijskega centra vodenja DCV
Elektro Ljubljana, katerega predstavitev ste
lahko prebrali v oktobrski izdaji novic.
Obremenitveni diagrami
Obremenitve, s katerimi uporabniki distribucijskega omre`ja obremenjujejo omre`je,
niso preko dneva stalne, ampak se spreminjajo
preko dneva. Pravimo, da obremenitve sledijo
dnevnemu obremenitvenemu diagramu, ki ima
obi~ajno koni~no obremenitev podnevi in
najni`jo obremenitev pono~i. Povr{ina dnevnega obremenitvenega diagrama predstavlja
koli~ino elektri~ne energije, ki jo je uporabnik
prevzel iz omre`ja preko celega dneva.
^asovno razdobje, v katerem bi uporabnik
omre`ja prevzel enako koli~ino elektri~ne
energije kot po obremenitvenemu diagramu,
toda s stalno koni~no obremenitvijo, imenujemo obratovalne ure (T).
Posamezni uporabniki omre`ja imajo razli~ne
obremenitvene diagrame in razli~ne obratovalne ure, tudi koni~ne obremenitve ne
nastopajo ob isti uri, zato koni~na obremenitev

TP ne predstavlja vsote koni~nih obremenitev
posameznih uporabnikov, priklju~enih na TP,
ampak je manj{a. Govorimo o faktorju so~asnosti, ki je manj{i od 1.
Podobne razmere, kot so bile opisane za razmere v nizkonapetostnem omre`ju, nastopajo
na srednjenapetostnem omre`ju, 20 kV in 10
kV. To omre`je obremenjujejo TP s svojimi
obremenitvenimi diagrami, ki so seveda
posledica vrste uporabnikov, ki se napajajo
preko te TP. Obremenitev izvoda omre`ja srednje napetosti iz RTP ni vsota koni~nih obremenitev TP, ampak je manj{a. Obremenitveni
diagram izvoda iz RTP pa je sestavljen iz vseh
obremenitvenih diagramov, priklju~enih na
omre`je izvoda iz RTP.
Dana{nje stanje v pogledu »`ivih« energetskih podatkov v omre`ju

Obremenitve,
s katerimi
uporabniki
distribucijskega
omre`ja
obremenjujejo
omre`je, niso
preko dneva
stalne, ampak se
spreminjajo
preko dneva.
Pravimo, da
obremenitve
sledijo
dnevnemu
obremenitvenem
u diagramu,
ki ima obi~ajno
koni~no
obremenitev
podnevi in
najni`jo
obremenitev
pono~i.

Pri tarifnih odjemalcih so z letnim obra~unom
porabljene elektri~ne energije na razpolago le
podatki o letni porabi elektri~ne energije.
Z akcijo uparjanja odjemalcev po TP, ki je bila
izvedena po vseh distribucijskih enotah, je
mogo~e ugotoviti letni pretok elektri~ne
energije teh odjemalcev preko TP, na katero so
priklju~eni.
Pri ve~jem delu upravi~enih odjemalcev (41 kW
in ve~) je poleg merjenja porabljene elektri~ne
energije izvedeno tudi merjenje mese~ne
koni~ne obremenitve. Ta podatek nam nudi ve~
kot samo podatek o porabljeni elektri~ni
energiji.
Pri velikih odjemalcih poteka poleg merjenja
porabljene elektri~ne energije tudi merjenje in
registriranje pretoka elektri~ne energije vsakih
15 minut, poteka torej merjenje in registriranje dnevnega obremenitvenega diagrama. Navedeni podatki se prena{ajo v bazo merilnih
podatkov v Merilni Center (MC) na dva na~ina:
z obdobnim od~itavanjem z ro~nimi terminali
ali z daljinskim prenosom podatkov 1 krat
dnevno.
Nekdaj so bili v tipiziranih TP 20 ali 10/0,4 kV
name{~eni {tevci delovne energije. Kasneje je
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bila sprejeta odlo~itev o opustitvi {tevcev v TP
iz naslednjih razlogov: {tevce v TP nih~e ne
od~itava, {tevce po{koduje strela, obvezno
umerjanje vseh {tevcev elektri~ne energije
skladno s tedanjim zakonom o meroslovju.
Obremenitvene
diagrame TP
rabimo v funkciji
analize omre`ja
v DCV. Te
obremenitvene
diagrame je
mogo~e
registrirati
neposredno z
merilno
registrirnimi
in{trumenti v TP
ali posredno po
analiti~nem
postopku z
registriranjem
obremenitvenih
diagramov na
izvodih iz RTP in
registriranjem
obremenitvenih
diagramov
upravi~enih
odjemalcev na
vsakem izvodu.

[tevci delovne energije so bili name{~eni tudi
v izvodnih celicah 20 in 10 kV v RTP. Po uvedbi daljinskega vodenja RTP v njih ni bilo ve~
posadk, ki bi sistemati~no od~itavale {tevce
vsako tretjo sredo v mesecu, zato je bila tudi
na tem mestu opu{~ena nadaljnja uporaba
{tevcev.
RTP 110/SN predstavlja prevzemno mesto,
kjer podjetje za distribucijo elektri~ne energije
prevzema elektri~no energijo od podjetja za
prenos elektri~ne energije. V RTP so bile v vseh
organizacijskih oblikah elektrogospodarstva v
obratovanju meritve obremenitvenih diagramov po posameznih transformatorjih
110/SN. Te podatke je nekdaj obdelovalo podjetje za prenos elektri~ne energije, danes pa se
ti podatki registrirajo in obdelujejo tudi v slu`bi za merjenje elektri~ne energije v na{em
javnem podjetju v okviru Merilnega Centra.
V distribucijskem centru vodenja poteka registriranje dnevnih obremenitvenih diagramov
vsako tretjo sredo, in sicer: obremenitev v MW
po TR v RTP, toka v A po izvodih SN v RTP.
V RTP 110/20 kV ^rnu~e je bil prvi~ v za~etku
devetdesetih let v Elektru Ljubljana instaliran
distribuiran sistem vodenja Iskra SYSEN NEO
1000. V primerjavi z dotedanjimi sistemi
daljinskega vodenja je ta sistem omogo~al
obvladovanje bistveno ve~jega obsega informacij, pri tem pa obseg sekundarnega o`i~enja
v RTP ni bil pove~an. Ta sistem nam je
omogo~al registriranje dnevnih obremenitvenih diagramov na ra~unalniku v RTP tudi iz
{tevcev delovne energije po izvodih iz RTP, `al
tedaj obdelava teh energetskih podatkov ni
bila nadgrajena na nivoju podjetja kot celote.
Obremenitvene diagrame TP rabimo v funkciji
analize omre`ja v DCV. Te obremenitvene diagrame je mogo~e registrirati neposredno z
merilno registrirnimi in{trumenti v TP ali
posredno po analiti~nem postopku z registriranjem obremenitvenih diagramov na izvodih
iz RTP in registriranjem obremenitvenih diagramov upravi~enih odjemalcev na vsakem
izvodu. Pri tem postopku potrebujemo za
vsako TP tudi podatke o letnem pretoku elektri~ne energije odjemalcev brez merjenja obremenitvenega diagrama.
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Sistemati~no obvladovanje obremenitvenih
diagramov je mogo~e le s postavitvijo ustreznega sistema za zajem in obdelavo podatkov. V
omre`ju Elektra Ljubljana je ve~ kot 4000 TP,

velikih kabelskih in {e ve~ majhnih jamborskih, s svojimi te`avami v pogledu prostora, ki
je na razpolago za namestitev ustreznega
in{trumentarija in z zunanjimi vplivi okolja
(atmosferske prenapetosti), ki se jim ni
mogo~e izogniti. Poseben problem so tudi telekomunikacijske povezave za prenos merilnih
podatkov.
Po drugi strani je v Elektru Ljubljana okrog 600
izvodnih celic v RTP, vse RTP so `e vklju~ene v
sodobni telekomunikacijski sistem, polovico
teh je `e opremljenih z distribuiranim sistemom vodenja NEO, v teku je prilagoditev
osmih RTP z enakim sistemom, kot ste lahko
prebrali v novembrskih novicah. V Elektru
Ljubljana `e deluje sistem za registriranje
obremenitvenih diagramov upravi~enih odjemalcev in obremenitvenih diagramov na
prevzemnih mestih od podjetja za prenos elektri~ne energije po TR v RTP. Na osnovi navedenega smo sprejeli odlo~itev o izvedbi sistema za obvladovanje dnevnih obremenitvenih
diagramov, kot je opisano v nadaljevanju.
Dograditev zajema podatkov v sistem
SEP2W
Zasnova sistema je zastavljena tako, da se
merilne podatke zajema iz glavne baze merilnih podatkov SEP2W v Merilnem Centru. V ta
namen vzpostavljamo prenos podatkov o meritvah energije iz NEO sistemov zadnje generacije v RTP-jih in RP-jih v sistem SEP2W.
V RTP-jih in RP-jih, kjer oprema za vodenje ne
meri in registrira pretokov el. energije, se bodo
v naslednjih letih dodatno vgradili elektronski
multifunkcijski {tevci delovne in jalove energije z registracijo parametrov kvalitete dobave
el. energije. V novej{ih objektih, kjer so v SN
celicah instalirani za{~itni releji FPC510 ali
FPC520, ki imajo `e vgrajeno funkcijo registracije pretokov el. energije, se bodo vzpostavile vmesni{ke on-line povezave do standardnega registratorja podatkov o energiji
preko koncentratorjev SCU810. Za povezavo
med SCU810 in standardnim registratorjem se
bo uporabil protokol SDT.
Vhodne podatke bo sistem SOIPE tako pridobival iz sistema SEP2W, ki je osnovni vir arhiviranih meritev energije v razli~nih to~kah
omre`ja:
• prevzemna mesta 110 kV, 35 kV in 20 kV,
• meritve na SN izvodih iz RTP-jev in RP-jev,
• meritve obremenilne dinamike industrijskih
odjemalcev.
Sistem SOIPE
Sistem SOIPE bo predstavljal povezovalni sistem med Merilnim Centrom (MC) in Distri-
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podatke o meritvah energije ~rpalo iz baze
SEP2W, izjema so merilni podatki iz instaliranih merilnih naprav oziroma t.i. merilnikov
(Phisterer in Iskra Instrumenti - MI) v sodobnej{ih TP-jih in iz prenosnih instrumentov.
Podatke iz teh instrumentov se bo neposredno
importiralo preko vmesni{kega modula na sistemu.

bucijskim Centrom Vodenja (DCV). SOIPE
pomeni »Sistem za obdelavo in izmenjavo
podatkov o energiji«, namenjen bo spremljanju sezonskih obremenitev in pretokov energije
(P,Q, cos f) na vseh prevzemnih to~kah, izvodih
iz RTP, RP in TP. Ta sistem bo uporabljen za
spremljanje in analiziranje obremenitev na
razli~nih to~kah in nivojih distribucijskega
omre`ja.

Podatke o posameznih to~kah, kot so transformatorske postaje na dolo~enih izvodih, bo
SOIPE zajemal iz baze podatkov DB2.

Sistem SOIPE bo s standardno podatkovno
bazo nudil vpogled v histori~ne ~etrturne podatke obremenitev delovne in jalove energije
analitikom v okviru DCV, energetikom in ostalim uporabnikom, ki pri svojem delu potrebujejo podatke obremenitev in koni~nih vrednosti
v razli~nih delih distribucijskega omre`ja.
Podatki v bazi se bodo osve`evali on-line,
dnevno in mese~no. Podatki se bodo zajemali
iz baze mati~nih podatkov DB2 - ERC Informatika in baze merilnih podatkov SEP2W v MC.

Glavne funkcije sistema SOIPE bodo:
• Evidenca posameznih merilni to~k (TP, izvodi RTP in RP) z obremenilnimi diagrami,
• Izra~un nadomestnih obremenilnih diagramov za posamezno merilno to~ko brez
merjenja obremenilnega diagrama,
• Agregacija obremenilnih diagramov (funkcije: se{tevanje, od{tevanje, deljenje, mno`enje) in zapis »agregata« v bazo,
• Izvozni vmesni{ki modul na DMS,
• Reporti in analize,
• Arhiv podatkov
Osnova za dolo~itev nadomestnega obremenilnega diagrama po posameznih TP-jih bodo
meritve na SN izvodih in meritve pri industrijskih odjemalcih. Nadomestni obremenilni diagrami TP-jev se bodo dolo~evali v skladu z
Analiti~nim postopkom, dolo~enim v Pravilih

Sistem SOIPE je namenjen generaciji nadomestnih diagramov po posameznih transformatorskih postajah, analizam obremenilnih diagramov po posameznih to~kah omre`ja (TP, RP
in RTP) za potrebe funkcionalnosti DCV in
spremljanju pretokov el. energije v smislu
obvladovanja zasedenosti distribucijskega
omre`ja ter elektroenergetskih izgub.
Sistem SOIPE bo po svojem konceptu povsem
neodvisen od instalirane opreme za merjenje
energije v RTP-jih in RP-jih, saj se bo vse
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Sistem SOIPE v
pre~ni povezavi
med MC in DCV
predstavlja
integracijo
obra~unskih in
obratovalnih
merilnih naprav
in nadomestilo
{tevilnih lokalnih
nekompatibilnih
programskih
paketov za
analizo merilnih
podatkov.

za delovanje trga z elektri~no energijo (Ur. l. RS
118/03) in arhivirali v sistemu SOIPE. Dolo~itev
je sestavljena iz naslednjih korakov:

Vsako od navedenih poro~il bo mo`no prikazati na zaslonu, izvoziti v xls ali xml
datoteko in izpisati na tiskalniku.

• Od obremenilnega diagrama SN izvoda se
od{teje obremenilne diagrame vseh tistih
odjemalcev na izvodu, za katere imamo na
voljo meritev obremenilne dinamike.
• Dobljeno razliko, ki nam predstavlja preostali diagram vseh odjemalcev na izvodu
brez merjenja obremenilne dinamike, je
potrebno porazdeliti med posamezne TP na
izvodu. Porazdelitev se izvede sorazmerno s
povpre~no letno porabo odjemalcev brez
merjene
dinamike
obremenitve
na
posameznem TP.
• Kon~ni nadomestni obremenilni diagram TP
dobimo tako, da se{tejemo vse diagrame
odjemalcev z merjeno dinamiko obremenitev na tem TP, ter dele` preostalega odjema brez merjenja dinamike na tem TP.
Dobljene nadomestne obremenilne diagrame
posameznih TP se arhivira v sistemu SOIPE.
Nadomestne diagrame za posamezni TP je po
potrebi mo`no generirati tudi ro~no na podlagi zahtevka uporabnika ali avtomatsko po
vnaprej dolo~enem urniku.

Programska oprema Sistema SOIPE bo v skladu
z Workstatment-om izdelana v za~etku pomladi 2005. V tem mesecu na~rtujemo zaklju~ek
testiranja vmesnika med koncentratorjem
podatkov in registratorjem pretokov el. energije. V kolikor se testiranja uspe{no zaklju~ijo,
bomo v naslednjem prvem polletju instalirali
registratorje pretokov v 6 RTP-jih in 4 RP-jih. S
prilagoditvijo kon~nih postaj daljinskega
vodenja v osmih RTP-jih ter z namestitvijo
multifunkcijskih {tevcev v preostalih RTP-jih
bomo v letu 2005 vzpostavili registracijo pretokov el. energije v 451 celicah. Meritve pretokov v objektih, ki so namenjeni za rekonstrukcijo, se izvedejo ob izvedbi rekonstrukcije. Vzporedno z ostalimi aktivnostmi poteka
analiza vgrajene merilne opreme v novej{ih
distribucijskih TP-jih. Potrebno bo evidentirati
vso vgrajeno opremo, dolo~iti na~in zbiranja
podatkov in zapisovanja v skupno bazo ter
standardizirati merilno opremo za celotno
podro~je podjetja v skladu s potrebami uporabnikov.

Agregiranje obremenilnih diagramov se bo
izvajalo po definiciji uporabnika, ki bo sam
izbiral, katere obremenilne diagrame po posameznih merilnih to~kah bo se{teval, od{teval, mno`il ali delil. Posamezni agregirani
obremenilni diagrami za poljubno obdobje se
bodo hranili v bazi SOIPE.
Za potrebe DMS aplikacij se bo izdelal izvozni
modul na DMS. Izvozni modul bo vseboval
funkcije ugotavljanja sorodnosti diagramov
posameznih TP. Selektirani obremenilni diagrami se bodo eksportirali v estimator stanj
omre`ja ali v modul za energetske analize
omre`ja po predhodni potrditvi uporabnika.
Preko internetnega brskalnika so za uporabnike sistema predvideni naslednji reporti za
poljubno ~asovno obdobje:
• merjeni obremenilni diagrami posameznih
SN izvodov (~etrturna dinamika v tabeli in
grafu),
• nadomestni in merjeni obremenilni diagrami po posameznih TP-jih (~etrturna dinamika v tabeli in grafu),
• prikaz obremenilnih diagramov za posamezno merilno to~ko v grafi~ni in
tabelari~ni obliki v poljubnem formatu
(energija ali mo~) in v poljubnem povpre~nem ~asovnem intervalu (~etrturni,
urni, dnevni, mese~ni ali letni) za vnaprej
definirano analizirano obdobje.
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Sistem SOIPE v pre~ni povezavi med MC in DCV
predstavlja integracijo obra~unskih in obratovalnih merilnih naprav in nadomestilo {tevilnih lokalnih nekompatibilnih programskih
paketov za analizo merilnih podatkov. Z njim
tako vzpostavljamo integrirani informacijski
merilni sistem, ki bo skupno analiti~no orodje
v podjetju in glavni vir informacij o pretokih
el. energije v omre`ju za energetske analitike,
vzdr`evalce in na~rtovalce distribucijskega
omre`ja.
Franc Leskovec in Igor Podbel{ek

Ljudje so bili blizu,
a zaviti v temô.
Le malo sonca je bilo
v zelenju.
A obzorje,
sijo~e zmagovito
mi je pelo,
da odgovor
svetlo
je nebo.
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Du{an Podlogar:
»^as ni pomemben!«
V oktobrski {tevilki Elektro novic smo poro~ali, da je v Miheli~evi galeriji na Ptuju
od 1. do 16. oktobra letos potekala tradicionalna rezbarska razstava pod naslovom
Vrezano v les. Na njej se je s ~udovitimi rezbarskimi izdelki predstavil tudi Du{an
Podlogar, sodelavec OE In`eniring. In kot smo obljubili, ga bomo v tej {tevilki spoznali malo bolje, ~eprav zanj govorijo dovolj `e njegovi izdelki sami.
S ~im se ukvarjate v prostem ~asu?
V prostem ~asu se rad ukvarjam z rezbarstvom, konzervacijo umetnostno obrtnih
predmetov na{e kulturne dedi{~ine, izdelavo
manj{ih kosov pohi{tva, izleti v naravo pe{
ali s kolesom in delom na vrtu. Z osnovami
konzerviranja sem se seznanil v ~asu nezaposlenosti, ko sem bil preko programa javnih
del skoraj dve leti zaposlen v Konzervatorskem oddelku Narodnega muzeja Slovenije, medtem ko je rezbarstvo in mizarstvo
del dru`inske tradicije.

Rezbarstvo mi
pomeni
zadovoljitev
notranje potrebe
po ustvarjanju in
hkrati upanje, da
ti izdelki tudi
drugim ljudem
ustvarijo
estetsko
zadovoljstvo ob
obiskih razstav.

Du{an Podlogar na delovnem mestu
Osebna predstavitev
Rodil sem se v Ljubljani 28. 9. 1951.
Va{a izobrazba?
Po poklicu sem elektrotehnik jakega toka,
kakor se je imenovala na{a smer izobra`evanja leta 1970, ko sem kon~al {olanje na
Srednji tehni~ni {oli na Vegovi ulici v Ljubljani.
Kje se je za~ela va{a delovna kariera?
Prvo zaposlitev sem dobil v Podjetju za avtomatizacijo prometa, kjer sem opravil pripravni{tvo ter nato od{el na slu`enje voja{kega
roka. Po kon~anem slu`enju sem se zaposlil
v Tovarni gospodinjskih aparatov in elektromateriala ELMA kot samostojni preizku{evalec v elektro laboratoriju, slu`ba za kontrolo
kvalitete. V tej tovarni sem ostal 27 let, do
ste~aja podjetja, ki mu je sledilo iskanje nove
zaposlitve.
Kdaj ste se zaposlili pri Elektru Ljubljana? Na katerem delovnem mestu?
Na Elektru Ljubljana sem se zaposlil v oktobru leta 2001 na delovnem mestu tehnika za
dokumentacijo v OE In`eniring. Moje delo
zajema izdelavo projektne dokumentacije, ki
je namenjena izgradnji elektroenergetskih
objektov, kot so transformatorske postaje in
SN ter NN vodi.

Razstava v Festivalni dvorani na Bledu
Kaj vam pomeni ustvarjanje rezbarskih
umetni{kih izdelkov?
Rezbarstvo mi pomeni zadovoljitev notranje
potrebe po ustvarjanju in hkrati upanje, da ti
izdelki tudi drugim ljudem ustvarijo estetsko
zadovoljstvo ob obiskih razstav. Odgovoriti
na vpra{anje, kdaj sem naredil prvi izdelek,
je ravno tako te`ko, kakor na vpra{anje, kako
dolgo sem izdeloval katero od skulptur, kar
je najpogostej{e vpra{anje ljudi, ki opazuje31
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jo izdelke. ^as pri tem delu ne obstoja in ni
pomemben.

ob 1000 letnici tega kraja. Vse razstave so
bile skupinske v organizaciji Zdru`enja rezbarjev in modelarjev lesa Slovenije in ob~in,
v katerih so bile razstave. Na Ptuju je bil
soorganizator tudi Pokrajinski muzej Ptuj.
Katerim vrednotam sledite v `ivljenju?

Natan~nost pri
delu, po{tenje in
zaupanje v
soljudi so vodila,
ki jim sku{am
slediti `e vse
`ivljenje.

Natan~nost pri delu, po{tenje in zaupanje v
soljudi so vodila, ki jim sku{am slediti `e vse
`ivljenje.
Va{i `ivljenjski cilji, `elje, upi?

Pomanj{ana kopija skulpture Paoline Borghese
Kje ste do sedaj razstavljali svoje stvaritve?
Razstavljal sem na treh vseslovenskih razstavah, in sicer v Ho~ah, Solkanu in na Ptuju
(Miheli~eva galerija) ter na razstavi na Bledu

Upam, da mi bo tudi v prihodnosti zdravje
slu`ilo vsaj v tolik{ni meri, kakor do sedaj in
mi omogo~ilo nadaljevanje poti tako v poklicnih, kakor tudi osebnih dejavnostih. Na
koncu te predstavitve pa `elim vsem sodelavcem v prihajajo~em novem letu 2005 obilo
uspehov pri delu ter sre~e in zadovoljstva v
osebnem `ivljenju.
Du{an Podlogar in Violeta Irgl

Bi storil Korak ?
Ali ni prod za~etek morjá ?
In voda za~etek trdnosti ?

Smiljan Trobi{ je avtor vseh verzov, ki so del
vsebine tokratne {tevilke prazni~nih Elektro
novic.
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Lira in vodopivci navdu{ili London
Oktober je bil za pevce PSPD LIRA mesec velikega pri~akovanja, za katerega smo `iveli
in se pripravljali dobro leto dni. Leto{nja sezona je minila v u~enju angle{kih in
wale{kih pesmi, ki so bile ve~ini tuje, besedila pa sprva mnogim prava no~na mora.
Na trenutke je koga `e zapu{~alo veselje in so
se postavljala vpra{anja o smiselnosti projekta
LONDON 2004. Ne le, da smo temu posvetili
ve~ kot celo pevsko sezono, projekt je bil tudi
v sedanjih razmerah ljubiteljskega delovanja
prava finan~na avantura.
Vendar je bil cilj preve~ mikaven, da bi obupali: povabilo, da sodelujemo na festivalu
wale{kih mo{kih zborov, v sestavu nad
800 pevcev, na edinstveni prireditvi, ki se `e
od leta 1969 vsaki dve leti odvija v londonski
Kraljevi Albertovi dvorani. Nastopati v slovitem Royal Albert Hall je presti`nega pomena za najve~je svetovne zvezde, in po pravici
povedano, se pred odhodom nismo popolnoma zavedali vseh razse`nosti, ki so nam bile
s tem podarjene.
V London smo potovali skupaj z veselimi ~lani
Akademskega pevskega zbora Vinko Vodopivec
iz Ljubljane, s katerimi smo pripravili tudi program za skupni samostojni koncert. V Kamniku
smo ga predstavili v cerkvi sv. Ane v Tunjicah
1. oktobra letos. Skupina je skupaj s spremljajo~imi `enami {tela 60 ~lanic in ~lanov.
Lahko re~emo, da je bilo petdnevno gostovanje v Londonu v znamenju presene~enj, ki so se
stopnjevala iz dneva v dan. Za~enjamo jih z
zgodbo na slovenski ambasadi, ki se bo {e
zlasti novemu veleposlaniku g. Iztoku Miro{i~u
na poseben na~in vtisnila v spomin. V sredo,
20. oktobra, ko je prvi~ nastopil svoje delo, {e
ni dobro stopil v svojo pisarno z one strani
westminsterskih pala~, ko je s ceste pod
oknom zadonel 'Oj, Triglav, moj dom'. Ugotovili smo, da smo v London pripotovali z istim

letalom. Sledilo je prisr~no povabilo v prostore
veleposlani{tva, nepri~akovani privilegij, kar
smo nagradili s {e nekaj pesmimi in takoj navdu{ili novega veleposlanika, ki je pokazal visoko stopnjo glasbene izobrazbe in pevskega
znanja. V prilo`nostnem nagovoru je gospod
Miro{i~ poudaril, da je `iva slovenska pesem
sredi Londona neprecenljivega pomena za promocijo Slovenije in na{e kulture. Za na{ samostojni koncert, ki smo ga izvajali ~ez dva dni,
smo tako v ekipi na veleposlani{tvu spotoma
pridobili nekaj zanesljivih poslu{alcev.
V ~etrtek smo imeli skupno vajo prekomorski
zbori, kakor so imenovali vse gostujo~e zbore,
ki smo pri{li iz Avstralije, Hong Konga, ZDA in
Slovenije. To je bil za nas prvi predokus u~inkov mno`i~nega zbora in prilo`nost, da
uskladimo {e zadnje nejasnosti pri izvajanju.
Morda bo kdo pomislil, da gre za festival, ki je
podoben sre~anju pevskih zborov v Sti~ni.
Primerjava ni mogo~a, saj gre v na{em primeru
za program, ki sodi v vi{jo te`avnostno stopnjo in zahteva absolutno poznavanje in usklajenost med vsemi nastopajo~imi. Umetni{ki
vodja maestro Alwyn Humphreys, ki je vodil
pevce iz 15 zborov in orkester, je `e aprila
obiskal Kamnik in z nami izvedel intenzivne
priprave glede interpretacije. Enako delo je
opravil z vsemi nastopajo~imi zbori. Festival je
projekt nam nepredstavljivih razse`nosti, kjer
organizacijski odbor opravlja zavidljivo
u~inkovito delo. Na pestrem programskem
sporedu so se zvrstili velikani svetovne glasbene zgodovine: Mozart, Bizet, Gounod, priredbe ~rnskih duhovnih in popularnih, pesmi
iz muzikalov, afri{ke ljudske in wale{ke narodne ter sakralne. Vseh 17 pesmi, ki smo jih izvajali vsi zbori skupaj, so bile z dirigentove
strani zaznamovane z idejo, da se glede intonacije in barvne izraznosti pribli`amo idealu
enotnosti glasov, glede dinamike pa skrajnima
razponu in mo~i, ki jo omogo~a kapaciteta
tiso~ih mo{kih grl. Alwyn Humphreys je z mojstrskim vodenjem upravi~il sloves zborovskega dirigenta svetovnega formata in v `ivo
potrdil utemeljitev za izbor, ki je zapisana
v publikaciji, izdani posebej za festival. Mimogrede omenimo, da so v publikaciji, ki so jo
prejeli vsi obiskovalci sobotnega koncerta,
predstavljeni s sliko in besedo vsi nastopajo~i
zbori, med katerimi je Lira s 122 leti delovanja

V London smo
potovali skupaj
z veselimi ~lani
Akademskega
pevskega zbora
Vinko Vodopivec
iz Ljubljane,
s katerimi smo
pripravili tudi
program za
skupni
samostojni
koncert.
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Najprej sre~anje
z veli~astno
dvorano, ki
sprejme do 5000
obiskovalcev.
Zavedanje, da
nas bo na odru
blizu 1000
nastopajo~ih in
da je bila
dvorana
razprodana `e
pol leta nazaj,
nas je v rde~e
dekoriranem
amfiteatru
nepojmljivega
volumna
navdajalo
s spo{tljivim
pri~akovanjem
velikega
dogodka.
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~astitljivo na prvem mestu. In {e, da smo bili
za Vodopivci Lira{i med mlaj{imi udele`enci.

z odra po zaklju~ku koncerta, nekje okoli
22. ure.

Pred velikim sobotnim dogodkom se je zgodil
{e petkov koncert, ki smo ga Lira{i in Vodopivci izvajali v cerkvi sv. Andreja, nedale~ od
mogo~ne katedrale sv. Pavla. Koncert je bil
namenjen Slovenski ambasadi in Dru{tvu slovensko angle{kega prijateljstva v Londonu.
Proti pri~akovanju nas je poslu{alo okoli
100 poslu{alcev, med njimi tudi ~lani wale{kega zbora, v zadnjem delu pa se jim je pridru`il {e dirigent festivala Alwyn, ki postaja
na{ prijatelj in privr`enec.

Ob~utki s koncerta so skoraj neizrekljivi. Ostajajo drobci v mozaiku, ki ga bo vsak od prisotnih sestavljal {e kar nekaj ~asa po vrnitvi
domov. Biti na odru Albert Halla, biti v sestavu
mogo~nega mo{kega pevskega zbora, ki kot en
mo` interpretira Alwynovo idejo skladbe, od
komaj sli{nega drgetanja v pianissimu do vibracije najmogo~nej{ega fortissima, ob spremljavi mogo~nih orgel, klavirja in orkestra The
Chamber Orchestra of Wales. Publika na trenutke ni zdr`ala do zadnjega takta, aplavz je
bruhnil kot krik nezadr`nega navdu{enja.
Vsaka skladba zase je bila do`ivetje, ki ga
spremlja zavedanje, da soustvarjamo nekaj
enkratnega, neponovljivega. Nekaj resni~no
velikega, `e skoraj prese`nega. To je ob~utek
veli~ine bivanja, prestop v neko novo kakovost, ki je doslej {e nismo izkusili. Ob vsem pa
{e ponos, da smo tudi Slovenci del tega mozaika; na{e `ene so nas bodrile nad kraljevsko
lo`o, z ene od lo` levo smo lahko videli slovensko zastavo, avditorij pa je na{o predstavitev
pozdravil z enim najbolj bu~nih aplavzov.

Vsak od obeh zborov se je predstavil z izborom samostojnih pesmi, s katerimi smo orisali
slovensko zborovsko literaturo skozi razli~na
obdobja in po razli~nih pokrajinah. V zadnjem
delu pa smo zapeli {e skupaj. Najprej {e z mislimi na nedavno slovo od prof. Sama Vrem{aka:
Gallusov Ecce quomodo. Za njo pa domoljubne: Oj Triglav, Adrijansko morje, Vodopiv~evo
Pobratimijo in dve iz angle{kega programa.
Angle{kim poslu{alcem je vsebino vsake pesmi
predstavila na{a spremljevalka in prevajalka
Mojca Bo`i~. V domovini v zadnjih letih {e
nismo do`iveli tako strastnega aplavza, vzklikov navdu{enja, tako navdu{enega sprejema
in pohval, kakor v ~etrtek zve~er. ^lani
wale{kega zbora so se {e posebej izkazali, saj
so iz svojih `epov zbrali prispevek, s katerim
so nam pomagali olaj{ati finan~no breme
bivanja v za nas zelo dragem Londonu. Na
pogostitvi po koncertu se je ob gospodu veleposlaniku in ~lanih ambasade zbralo kar nekaj
navdu{enih Slovenk in Slovencev, ki `ivijo v
Londonu in doma~a pesem je odmevala {e
dolgo v no~. Prepevali smo tudi na povratku v
podzemni `eleznici in privabljali nasmehe na
obraze ve~inoma apati~nih ljudi velemestnega
vrve`a. Najve~ navdu{enja smo zbujali z
Afri{ko trilogijo. Verjamemo, da si je kar nekaj
ljudi, ki so se ta konec tedna mudili v Londonu,
ustvarilo mnenje, da v Sloveniji `ivimo veseli
in zadovoljni ljudje.
Sobotni dan je pomenil vrhunec dogajanja.
Najprej sre~anje z veli~astno dvorano, ki sprejme do 5000 obiskovalcev. Zavedanje, da nas bo
na odru blizu 1000 nastopajo~ih in da je bila
dvorana razprodana `e pol leta nazaj, nas je v
rde~e dekoriranem amfiteatru nepojmljivega
volumna navdajalo s spo{tljivim pri~akovanjem velikega dogodka. Besede so se ob pogledu na notranjost dvorane spremenile v vzdihe
ob~udovanja. Program je bil natan~no dolo~en
po minutah, od poldneva in dogajanja pred
generalko, do zadnjega dirigentovega odhoda

Na dru`abnem sre~anju po koncertu smo kot v
transu iskali oprijemali{~e s tlemi in ponovno
smo si pomagali s pesmijo. Tokrat smo skupaj
z veseljaki Vodopivci {e enkrat navdu{ili prisotne pevce, ki so hiteli v na{ krog in zahtevali
{e in {e ponovitev. Dejansko, slovenska pesem
je preplavila London. Ljudje so ob~udovali `ar,
s katerim smo prepevali in ubranost glasov –
roko na srce, vse, ~esar smo se lotili, nam je {lo
kot po maslu.
Nepopisno sre~o smo imeli tudi s Kompasovim
vodi~em Edvardom, ki nam je zapolnil preostali del programa. Pokazal je, da je `iva zakladnica znanja, ve{~ povezovanja najrazli~nej{ih informacij in spreten organizator, ki
je program ogledov sproti prilagajal na{im
`eljam.
V Kamnik in na Primorsko se res nismo vrnili z
medaljami ali priznanji, kljub temu pa se
zavedamo, da bomo sami London 2004 vrednotili kot najve~ji dose`ek sedanje generacije
pevcev. Hkrati pa se zavedamo pomena novih
vezi in novo odkritih razse`nosti ter novih
mo`nosti, da {irimo slovensko kulturno izro~ilo po svetu. Ne moremo se primerjati z dedi{~ino in zakladnicami svetovnih velemest, to bi
bilo tudi nesmiselno. Vendar imamo po drugi
strani naravno okolje, iz katerega izhaja
prisr~nost, iz nje pa se naprej poraja ubrano
zborovsko petje. Tega Evropa ve~ ne pozna in
to je nekaj, kar izven na{ih meja ljudem prikli~e hrepene~o nostalgijo ne~esa pozabljenega
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in izgubljenega. Gre za naravnanost duha, ki
ga velja negovati, ki je tudi kapital, s katerim
lahko nastopimo brez konkurence; in je pot, po
kateri lahko postanemo na svojevrsten na~in
prepoznavni tudi {ir{e.
To so spoznanja, ki se porodijo iz izku{nje. Da
je bila izku{nja sploh mo`na, pa gre zahvala
ljudem, ki so verjeli v cilj mimo vseh ovir:
Jo`etu Prezlju, Mojci Bo`i~ in Shirley Rouden,
organizacijskim odborom v obeh zborih. Ter
seveda dirigentu prof. dr. Andreju Missonu in
korepetitorju Primo`u Krtu, ki sta vodila barko

pojo~ih mimo vseh ~eri nezaupanja in za~etnih
strahov.
Zahvaljujemo se tudi sponzorjem, ki so
omogo~ili, da smo se sploh lahko podali na
pot, {e posebej Elektru Ljubljana in Maci Bo`i~.
Na koncu nam dovolite {e, da ohranimo na{e
medsebojne stike v obojestransko zadovoljstvo.
Albert Mrgole in Alojz Han~i~,
za PSPD Lira

Na{el sem dom
v vsem,
a ne v sebi.
Vedel sem,
da nekam grem
in se prepustil ljube~emu –
Tebi.

Usposabljanje za nudenje prve pomo~i
V mesecu novembru smo na podlagi Zakona
o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS
56/99), Pravilnika o opremi in postopku za
prvo pomo~ in o organiziranju re{evalne
slu`be za primer nesre~e pri delu Ur. l. SFRJ,
{t. 21/71, SRS, {t. 32/74 ter sprejete izjave o
varnosti v sodelovanju s poobla{~eno zuna-

njo institucijo RK Slovenije izvedli obnovitveno teoreti~no in prakti~no usposabljanje
za nudenje prve pomo~i. Usposabljanja se je
udele`ilo 136 delavcev na celotnem podro~ju
Elektra Ljubljana.
Vesna Oman Rode
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Kadrovanje v decembru 2004
V decembru 2004 smo zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK
@eljko Romozi
Andrej Bregar
Janez Erjavec
Franci Kastelec

DELOVNO MESTO
samostojni elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Ljubljana mesto
DEE, DE Trbovlje
DEE, DE Ljubljana okolica
DEE, DE Ljubljana okolica

Delovno razmerje pa je prenehalo:
IME IN PRIIMEK
Jernej Turn{ek

VZROK PRENEHANJA
st. upokojitev

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Trbovlje
Nevenka Ivan~i~

Drevo
sili v nebo –
a ko je zlomljeno,
po`ene veje
{e vi{je
in {e z ve~jo mo~jo.

Jubilanti
V mesecu decembru 2004
praznujejo na{i upokojenci
svoj `ivljenjski jubilej:
70. ROJSTNI DAN
Anton RAUH

roj. 11. 12. 1934

Vas

roj. 26. 12. 1924

Ko~evje

80. ROJSTNI DAN
Ivanka ORA@EM

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in ‘elimo {e vrsto zdravih, sre~nih let.
36

Jo‘ica Kra{ovec

december 2004

Zanimivosti
Dober tok.

Na~rt delovnega ~asa
Mesec

[tevilo
dni

[tevilo
nedelj

[tevilo
sobot

[tevilo Ure praznikov
[tevilo
Delovne
praznikov brez sob.,ned. delovnih dni
ure

1. JANUAR

31

5

5

2

2. FEBRUAR

28

4

4

1

3. MAREC

31

4

4

4. APRIL

30

4

5. MAJ

31

6. JUNIJ

5 dnevni
teden

Skupno
{t. ur

21

168

21

168

8

19

152

20

160

2

8

22

176

23

184

5

1

8

20

160

21

168

5

4

3

8

21

168

22

176

30

4

4

1

22

176

22

176

7. JULIJ

31

5

5

21

168

21

168

8. AVGUST

31

4

4

22

176

23

184

9. SEPTEMBER

30

4

4

22

176

22

176

10. OKTOBER

31

5

5

1

8

20

160

21

168

11. NOVEMBER

30

4

4

1

8

21

168

22

176

12. DECEMBER

31

4

5

2

8

21

168

22

176

365

52

53

15

64

252

2016

260

2080

SKUPAJ

1

8

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni
teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega ~asa je 2080; in sicer 260 dni x 8 ur je 2080 ur.
DAN ELEKTROGOSPODARSTVA
30.12. 2005 (petek)
PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2005
1. in 2. januar - NOVO LETO (sobota in nedelja)
8. februar - PRE[ERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (torek)
27. in 28. marec - VELIKA NO^ (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (sreda)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (nedelja in ponedeljek)
15. maj - BINKO[TI (nedelja)
25. junij - DAN DR@AVNOSTI (sobota)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (ponedeljek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (ponedeljek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (torek)
25. december - BO@I^ (nedelja)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (ponedeljek)

Novoletno vo{~ilo
SRE^O, ZDRAVJE IN VESELJE V LETU 2005 @ELIMO VSEM ^LANOM DRU[TVA
UPOKOJENCEV ELEKTRO LJUBLJANA, VSEM UPOKOJENCEM IN ZAPOSLENIM
ELEKTRA LJUBLJANA.

Upravni odbor DUEL in
predsednik Jo`e Bergant
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Terminski plan obdelave in izpla~il
pla~ za leto 2005
Izpla~ilo 7. delovni dan
PLA^A

OBDELAVA (4.del.dan)

IZPLA^ILO (7.del.dan)

za mesec

Datum-dan

Datum-dan

Januar

04.02.2005-petek

10.02.2005-~etrtek

Februar

04.03.2005-petek

09.03.2005-sreda

Marec

06.04.2005-sreda

11.04.2005-ponedeljek

April

06.05.2005-petek

11.05.2005-sreda

Maj

06.06.2005-ponedeljek

09.06.2005-~etrtek

Junij

06.07.2005-sreda

11.07.2005-ponedeljek

Julij

04.08.2005-~etrtek

09.08.2005-torek

Avgust

06.09.2005-torek

09.09.2005-petek

September

06.10.2005-~etrtek

11.10.2005-torek

Oktober

07.11.2005-ponedeljek

10.11.2005-~etrtek

November

06.12.2005-torek

09.12.2005-petek

December

06.01.2006-petek

11.01.2006-sreda

Oddaja dokumentov v oddelek pla~:
- vsak torek do 10. ure za pretekli teden
- za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure naslednjega meseca
Prosimo vas, da se zaradi nemotenega dela teh rokov dr`ite.
Danica Romih

Tradicionalno sre~anje upokojencev
Elektra Ljubljana
Veseli obrazi, `uborenje besed, zelo
dober obisk. S temi besedami bi lahko na
kratko opisali tradicionalno vsakoletno
prednovoletno sre~anje upokojencev
Elektra Ljubljana, ki je bilo v ~etrtek,
11. decembra.
Vsem prisotnim na sre~anju in tistim,
ki se ga niste mogli udele`iti, `elimo
veliko zdravja in mirnih, prijaznih dni
v letu 2005!
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Dru{tvo upokojencev
Dober tok.

Ogled HE VRHOVO in martinovanje
Kot vedno, smo se tudi tokrat zbrali v Tivoliju, od koder je en avtobus odpeljal proti
Posavju, drugi proti Grosuplju, minibus pa v Ko~evje. Cilj vseh treh je bila HE Vrhovo.
Mo~ HE Vrhovo je 42 MW s tremi horizontalnimi agregati, z akumulacijo 9 milijonov m3
vode s padcem 8 m in instaliranim pretokom
skozi tricevne turbine 500 m3 /sek. in z 94 %
izkoristkom, vse delo doma~ega znanja
Turboin{tituta in Litostroja.

~en pogovor in smo skoraj pozabili, da
moramo biti ob 12. uri `e drugje. Gostiteljem
smo se zahvalili za gostoljubnost in se odpeljali ob Savi navzdol do Sevnice in skozi
Impolco v naselje Studenec v Kr{kem gri~evju, kjer nas je ~akalo kosilo. Po kosilu smo
se sprehodili na bli`nji gri~ek in si ogledali
okolico. Kmalu se je iz gosti{~a zasli{ala harmonika in po~asi smo se vrnili v lokal. Hi{ni
ansambel je urezal posko~no polko, da so
nas zasrbele pete in smo zaplesali. Ko smo se
po{teno utrudili ali pa tudi ne, so nas povabili v klet na poku{ino vin. V kleti smo se
kar nekaj ~asa zadr`ali, a nas je glasba zopet
zvabila na plesi{~e. Pri{el je {kof in krstil
vino. @al je `e tako, ko je najlep{e, se mora{
posloviti in re~i nasvidenje prihodnji~.
V veselem razpolo`enju smo zaklju~ili martinovanje, se poslovili in se vsak po svoji poti
odpeljali v Ko~evje, Grosuplje in Ljubljano.

Po ogledu in
iz~rpni razlagi
so nas zaposleni
povabili na
prigrizek, kjer se
je razvil spro{~en pogovor in
smo skoraj
pozabili, da
moramo biti ob
12. uri `e drugje.

Zvonka Osredkar

Letna proizvodnja je 125 milijonov KW ur
elektri~ne energije, kar je nekaj ve~ kot 1 %
slovenske letne porabe. Elektrarno so pri~eli
graditi decembra 1987 in so jo gradili do
junija 1989 in po prekinitvi nadaljevali julija
1992. Prva sinhronizacija z omre`jem je bila
v septembru 1993. Vsa oprema je doma~ega
izvora – izdelala so jo slovenska podjetja, ki
danes `al ne obstojajo ve~ (Hidromonta`a,
Metalna, Gradis in {e katero). Vrednost investicije je 80 milijonov EUR. Naslednja HE
Bo{tanj je `e v gradnji in je popolnoma
enakega tipa kot HE Vrhovo, zatem so {e tri z
vertikalnimi agregati – Blanca Kr{ko in
Bre`ice, zadnja Mokrice na meji s Hrva{ko pa
bo zopet opremljena s horizontalnimi agregati. Izgradnjo je izvajal SMELT. Gospod Alojz
Nu~i~ je bil vodja izgradnje za Savske elektrarne in mi je posredoval navedene tehni~ne
podatke, organiziral pa je tudi na{ obisk in
ogled elektrarne, za kar se mu v imenu vseh
udele`encev ogleda lepo zahvaljujem.

Zjutraj sem
meglice {tel,
zasanjan v dan,
in bil vesel
v pri~akovanju,
~eprav ~isto sam.

Po ogledu in iz~rpni razlagi so nas zaposleni
povabili na prigrizek, kjer se je razvil spro{39
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Moraliziranje o morali
Morala; kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja
dobrega in slabega (Slovar slovenskega knji`nega jezika).

Pozitivno eti~no delovanje naj bi bil za neko
visoko razvito dru`bo, za kakr{no se imamo,
imperativ. S pojmom moralno delovanje se
sre~ujemo prav na vseh podro~jih `ivljenja:
morala v medicini, v poklicu, v {portu, v medsebojnih odnosih (tako med posamezniki kot
tudi med narodi), v odnosih do ostalega `ivega
sveta (`ivali in okolje) … Pa vendar se
upravi~eno spra{ujemo, ali je res tako? Ali se
tak{no delovanje resni~no odra`a v na{em
svetu? Glede na razmere, ki trenutno vladajo
na tem na{em planetu, ki je poln negativizma
v smislu vojn in ostalega nasilja, prevar in
goljufij, uni~evanja narave, potem je odgovor
ne. Zakaj ne? Poskusimo odgovoriti.
Celoto moralnih vrednot v zahodni dru`bi,
kamor nekako spada tudi na{a, narekujeta v
tem ~asu dva odlo~ilna dejavnika, to pa sta
finan~ni in politi~ni. Najve~krat sta celo
tesno prepletena. Na katerih podro~jih se v
tem ~asu ustvarja najve~ji dobi~ek (s tem pa
seveda tudi mo~)? Oro`je (proizvodnja in prodaja), prostitucija ter pornografija in
droge. To ni namigovanje na nekaj, to je dejstvo, ki je preverljivo. Vidimo, da smo na{teli
pojme, ki z moralo nimajo ni~ skupnega. Iz
tega sledi, da je osnovni problem tega sveta
moralni problem! Ne torej ekonomski
(~eprav kot posledica osnovnega nastopa tudi ta
– rev{~ina in lakota zaradi vojn), ne torej
zdravstveni (~eprav kot posledica osnovnega
nastopa tudi ta – invalidnosti, spolne bolezni,
bolezni odvisnosti), ampak moralni.
Sklepajmo naprej: kako pa bi bilo na tem svetu,
~e bi vladala moralna na~ela? Odgovor je enostaven: ne bi bilo »biznisa«, natan~neje
povedano, ne bi bilo velikih biznisov, ki
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prina{ajo velikanske dobi~ke, merljive s stotinami milijard dolarjev. Kar pomeni, da je nekomu (nekaterim) velik interes, da moralna
na~ela ne prevladajo. V tem primeru bi namre~
nastopile aktivnosti, ki bi prepre~evale nastajanje bajnih dobi~kov. Kar {e nadalje pomeni,
da je povsem verjetno, da se posamezniki in
skupine, ki kontrolirajo obra~anje velikanskih
vsot denarja, pogosto ukvarjajo s tako imenovanimi »umazanimi posli«. Ti bodo storili vse,
da se resni~no moralna na~ela ne bodo zlepa
uveljavila oziroma prevladala. Pa {e opravi~ilo
najdejo, dokler je stanje tak{no kot je, in sicer
v smislu: »^lovek je nastal iz `ivali (teorija o
evoluciji) in ni pravzaprav ni~ ~udnega, da se
tudi obna{a kot `ival«. ^eprav bi se o tej trditvi
dalo diskutirati. Namre~, ali je `e kdo zaznal
pri `ivalih lastnosti, kot so lakomnost, okrutnost, {kodo`eljnost?
In da bi bila ironija {e ve~ja: vsi, tudi omenjeni,
na~eloma obsojajo vse negativnosti kot so
vojne, teror, druge vrste nasilja, nemoralna
na~ela v spolnosti, zlorabo psihoaktivnih substanc, uni~evanje okolja. Narobe svet oziroma
kot je dejal nekdo: »Ustavite Zemljo, rad bi
izstopil«!
Toni [timec

Opoldne
je nebo sijalo
in oblaki
so poljubljali goré.
Nekaj v meni
se je balo,
da izgubim {e té.
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Za du{o
Dober tok.

O mo`u, ki ni verjel v ljubezen
To je povest o mo`u, ki ni verjel v ljubezen. Bil je povsem obi~ajen ~lovek, kakor vi
in jaz, poseben je bil samo po tem, kako je razmi{ljal: prepri~an je bil namre~, da
ljubezen ne obstaja. O tem se je prepri~al, ko jo je dolgo zaman sku{al najti in opazoval ljudi okrog sebe.
Ve~ino `ivljenja je namre~ pre`ivel ravno v iskanju
ljubezni, a je naposled odkril, da ne obstaja. In tako je
ta mo`, kamorkoli ga je zanesla pot, dopovedoval ljudem, da ljubezen ni ni~ drugega kakor izmi{ljija pesnikov, izum, s katerim verstva lahko po mili volji
vodijo duhovno {ibke ljudi, jih obvladujejo in jih silijo verovati v njihove nauke. Govoril je, da ljubezen ni
resni~na in da je zato nih~e ne more najti, pa ~eprav
bi jo {e tako iskal. Ta mo` je bil nadvse bistroumen,
pa tudi nadvse prepri~ljiv. Prebral je na kupe knjig,
{tudiral na najbolj{ih univerzah in je postal spo{tovan u~enjak. Bil je imeniten govornik, govoril je
lahko ljudem vsake bran`e in jih s svojo `elezno
logiko vse prepri~al. Med drugim jim je tudi rekel, da
je ljubezen kakor mamilo: popelje te v sedma nebesa,
a si od nje tudi mo~no odvisen. Z njo se lahko zasvoji{ - in kaj se zgodi, ~e ne dobi{ svojega dnevnega
odmerka ljubezni? Kakor pri mamilih namre~ tudi pri
ljubezni potrebuje{ redne dnevne odmerke. Rad je
razlagal, da so ljubimci med sabo ve~inoma v tak{nih
odnosih kot u`ivalci mamil in tisti, ki jih oskrbujejo z
njimi. Kdor je namre~ ne~esa hudo potreben, je kakor
narkoman; kdor je ne~esa potreben malo manj, je
kakor razpe~evalec mamil. Tisti, ki je manj potreben,
obvladuje celoten odnos. To se prav lepo vidi, saj je
ponavadi pri vsakem razmerju tako, da eden ljubi
mo~no, drugi pa sploh ne ljubi, ampak se samo
okori{~a s tistim, ki mu daje svoje srce. In tako se
drug z drugim na vse mogo~e na~ine poigravata in se
vodita za nos, v bistvu pa sta na mo~ podobna
razpe~evalcu mamil in zasvojencu. Zasvojenec, se
pravi tisti, ki je najgloblje v krempljih potrebe, `ivi v
nenehnem strahu, da ne bo dobil naslednjega odmerka mamila, to je ljubezni. Misli si: kaj bo z mano, ~e
me zapusti? Zaradi tega strahu postane sila
gospodovalen. »To je moje!« je njegovo geslo.
Zasvojenec postane tudi ljubosumen in vedno nekaj
ho~e, samo zato, ker se boji, da ne bo dobil naslednjega odmerka. Oskrbovalec pa ga lahko obvladuje in
si ga navija okrog prsta tako, da mu daje ve~
odmerkov, manj odmerkov ali pa sploh nobenega.
Tisti, ki je najbolj potreben, se povsem podredi in je
pripravljen storiti vse, kar je v njegovi mo~i, samo da
ga oni drugi ne bi zapustil.
To, ~emur ljudje pravijo ,ljubezen', je mo` neutrudno
razkladal vsakomur, ni ni~ drugega kakor zveza dveh,
ki temelji na strahu in `elji po obvladovanju. Kje je tu
spo{tovanje? Kje je tu ljubezen, s katero se toliko
hvalijo? Povem vam: nikjer. Ljubezni ni. @enin in
nevesta si pred oltarjem, pa pred svojimi prijatelji in
dru`inami, marsikaj obljubita: da bosta za vedno
ostala skupaj, da bosta ljubila in spo{tovala drug

drugega, in {e tiso~ in tiso~ re~i. In kar je najbolj zanimivo, tem obljubam celo res verjameta. Toda po
poroki - teden, mesec ali nekaj mesecev pozneje - je
lahko `e vsakomur jasno, da se po`vi`gata na svoje
obljube. Zdaj je med njima samo {e vojna za nadvlado, zdaj gre samo {e za to, kdo bo koga vrtel okrog
prsta. Kdo bo razpe~evalec in zasvojenec. @e po nekaj
mesecih se vse tisto spo{tovanje, ki sta si ga tako
obljubljala, razblini. Zdaj je med njima samo {e
zamerljivost, ~ustveni strup, s katerim drug drugega
zastrupljata, polagoma, iz dneva v dan bolj, dokler
ljubezen, ne da bi sama vedela kdaj, povsem ne umre.
In skupaj ostaneta samo {e zato, ker ju je strah
samote, strah mnenj in obsodb drugih, pa tudi svojih
lastnih mnenj in obsodb. Ampak kje je tu ljubezen? In
mo` je trdil, da pozna veliko starih zakoncev, ki `e
trideset, {tirideset in celo petdeset let `ivijo skupaj, in
ki so od sile ponosni na to, da so `e tako dolgo skupaj. Toda kadar beseda nanese na njihov odnos,
re~ejo samo: Zakon je pa~ treba vzdr`ati. To pomeni,
da se je eden izmed njiju podredil drugemu; v nekem
trenutku se je pa~ vdal in sklenil, da bo trpljenje
vdano prena{al. Vojno je dobil pa~ tisti z mo~nej{o
voljo in manj{imi potrebami, toda kje je tisti silni
plamen, ki mu pravijo ljubezen? Drug z drugim sta
ravnala kakor s posestjo. Moja je. Moj je. In mo` je {e
naprej neutrudno razkladal, zakaj vse meni, da
ljubezen ne obstaja, in je rekel: »Tudi sam sem {el
skozi vse to. In nikomur ve~ ne bom dovolil, da bi se
v imenu ljubezni poigraval z mojo du{o in usmerjal
moje `ivljenje.« In njegove trditve so bile povsem
razumne, in s svojimi besedami je prepri~al veliko
ljudi. Ljubezen ne obstaja. Potem pa je nekega dne, ko
se je sprehajal po parku, zagledal prelepo `ensko, ki
je sedela na klopci in ihtela. Zanimalo ga je, zakaj vse
tiste solze, in prisedel je ter jo pobaral, ali ji lahko
kako pomaga. Vpra{al jo je tudi, zakaj joka. Lahko si
mislite, kako debelo je pogledal, ko mu je povedala,
da jo~e zato, ker na tem svetu ni ljubezni. Odvrnil ji
je: neverjetno - `enska, ki meni, da ljubezen ne obstaja! Seveda je hotel zvedeti {e kaj ve~ o njej. Zakaj pa

41

Za du{o

december 2004

Dober tok.

tako pravite - da ljubezni ni? je vpra{al. Hja, to je pa
dolga zgodba, je odgovorila. Omo`ila sem se, ko sem
bila {e zelo mlada, kar nosilo me je od ljubezni, na
krilih vseh tistih iluzij, bila sem polna upanja, da bom
vse svoje `ivljenje pre`ivela in delila s tem mo{kim.
Prisegla sva si zvestobo, spo{tovanje in ~ast in si ustvarila dru`ino. Toda kaj kmalu se je vse spremenilo.
Jaz sem bila tista predana `eni~ka, ki je skrbela za
dom in otro~i~ke. Moj mo` pa je {e naprej delal
kariero in videz uspe{ne`a je bil zanj pomembnej{i
kakor na{a dru`ina. Po~asi me je nehal spo{tovati, jaz
pa sem nehala spo{tovati njega. Drug drugega sva
prizadevala, in v nekem trenutku sem odkrila, da ga
ne ljubim ve~ in da tudi on ne ljubi ve~ mene. Toda
otroci so pa~ potrebovali o~eta, in to je bil moj izgovor za to, da sem ostala v zakonu in sku{ala biti mo`u
po svojih najbolj{ih mo~eh v oporo. Zdaj so otroci
odrasli in so `e od{li od doma. Zdaj torej nimam
nobenega razloga ve~, da bi ostala z njim. Nobenega
spo{tovanja ni med nama, nobene ne`nosti. In vem,
tudi ~e si bom na{la koga drugega, bo spet vse isto,
saj ljubezen o~itno ne obstaja. Nesmiselno je iskati
nekaj, kar ne obstaja. Zato, vidite, jokam.
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Mo` jo je {e predobro razumel; polo`il ji je roko na
ramo in rekel: Prav imate: ljubezni ni. Kar naprej jo
i{~emo, na ste`aj odpiramo srce in postajamo ranljivi
- a naletimo zgolj na sebi~nost. In to nas boli, tudi ~e
se nam zdi, da nas ni~ ve~ ne more prizadeti. In najsi
posku{amo {e v toliko zvezah, vedno znova do`ivljamo eno in isto. Zakaj bi se potlej sploh {e trudili
iskati ljubezen? Mo` in ta `enska sta si bila torej nadvse podobna, in postala sta najbolj{a prijatelja. To je
bilo prelepo prijateljstvo, prelep odnos. Spo{tovala
sta drug drugega in nikdar nista drug drugega razo~arala. Vsak korak, ki sta ga prehodila skupaj, ju je
neznansko osre~eval. Med njima ni bilo ne zavisti ne
ljubosumja, nih~e ni sku{al obvladovati, posedovati
drugega. In njun odnos se je ~edalje bolj poglabljal.
Tako rada sta bila skupaj, saj jima takrat nikoli ni bilo
dolg~as. In kadar nista bila skupaj, sta se mo~no
pogre{ala. Nekega dne je mo`u, bil je ravno nekje
zunaj mesta, pri{lo na misel nekaj sila nenavadnega.
Pomislil je: hmm, mogo~e je pa to, kar ~utim do nje,
ljubezen. Ampak, ~e je, potem je tako druga~na od
vsega, kar sem ~util doslej. Ni~ ni podobna tistemu,
kar pesniki pravijo, da je, pa tudi onemu ne, kar
razgla{ajo vere; ne zdi se mi namre~, da bi bil kakorkoli odgovoren za to `ensko. Ni~esar ne jemljem od
nje; nobene potrebe ne ~utim, da bi skrbela zame; ne
potrebujem je za to, da bi nanjo valil krivdo za svoje
te`ave ali da bi jo bremenil s svojimi zagatami. Kadar
sva skupaj, nama je lepo, da nama lep{e ne bi moglo
biti. Rada sva drug z drugim. Spo{tujem njen na~in
razmi{ljanja, njen na~in ~utenja. Ne spravlja me v
zadrego; ni vsiljiva. Ni~ nisem ljubosumen nanjo,
kadar je z drugimi ljudmi; ne ~utim zavisti, kadar ji
kaj uspe. Mogo~e pa ljubezen vendarle obstaja - le da
ni tisto, za kar jo vsi imajo. Komaj je ~akal, da pride
nazaj in se pogovori z njo, da ji pove o svojem

nenavadnem odkritju. In komaj je odprl usta, `e mu
je odvrnila: »Natanko vem, o ~em govori{. Tudi sama
sem `e davno tega pri{la na podobno misel, vendar ti
je nisem hotela zaupati, saj vem, da ne verjame{ v
ljubezen. Ja, mogo~e pa ljubezen vendarle obstaja, le
da ni tisto, za kar smo jo imeli.« Sklenila sta torej, da
postaneta ljubimca in za`ivita skupaj, in ~udo
pre~udno - ni~ se ni spremenilo. [e vedno sta
spo{tovala drug drugega, {e vedno sta si bila v oporo
in ljubezen med njima je samo {e rasla in rasla. @e ob
najbolj preprostih re~eh sta njuni srci zapeli od
radosti, tako sre~na sta bila. Mo`evo srce je bilo tako
polno ljubezni, da se je neke no~i zgodil stra{anski
~ude`. Gledal je zvezde in si na{el najlep{o; in njegova ljubezen je bila tako velika, da se je tista zvezda na
lepem spustila z neba in mu pristala na dlani. Tedaj se
je zgodil {e drugi ~ude`, in njegova du{a se je spojila
z zvezdo. Bil je brezmejno sre~en in komaj je ~akal,
da pride do svoje ljube in ji v dokaz svoje ljubezni
izro~i zvezdo v roke. In ko je to storil, je njo za hipec
pre{inil dvom. Ta ljubezen je bila zares neizmerna - in
v tistem trenutku ji je zvezda padla iz dlani in se
raztre{~ila na milijone ko{~kov. Zdaj po svetu hodi
starec in se zaklinja, da ni ljubezni. In zdaj nekje
doma sedi prelepa starka, ~aka na mo{kega in preliva
solze nad rajem, ki ga je neko~ `e imela v rokah, a ga
je v enem samem trenutku dvoma za vekomaj zgubila. To je torej povest o mo`u, ki ni verjel v ljubezen.
Kdo je storil napako? Bi radi ugibali, kaj je bilo
narobe? Napako je zagre{il mo`, saj je mislil, da lahko
`enski podari svojo sre~o. Tista zvezda je bila njegova sre~a, in njegova napaka je bila, da jo je izro~il njej
v roke. Sre~a nikdar ne prihaja od zunaj. Sre~en je bil
zaradi ljubezni, ki je prihajala iz njega; sre~en je bil
zaradi ljubezni, ki je prihajala iz nje. Toda kakor hitro
je za svojo sre~o naredil odgovorno njo, je ta zvezdo
razbila, saj pa~ ni mogla biti odgovorna za njegovo
sre~o. Ne glede na to, kako mo~no ga je `enska ljubila, ga nikdar ne bi mogla osre~iti, saj nikdar ne bi
mogla zvedeti, kaj je bilo v njegovem umu. Nikoli ne
bi mogla vedeti, kak{na so njegova pri~akovanja, saj
ni mogla poznati njegovih sanj. ^e torej svojo sre~o
izro~i{ nekomu v roke, jo bo ta prej ali slej uni~il. ^e
svojo sre~o izro~i{ komu drugemu, jo ta namre~ vselej lahko odnese. ^e lahko sre~a izvira le iz tvoje
notranjosti in je sad ljubezni, si pa~ sam odgovoren
zanjo. Nikdar ne moremo nikogar narediti odgovornega za na{o sre~o - pa vendar je prvo, kar storimo, ko
se gremo poro~it, to, da si izmenjamo prstana. Tako
izro~amo svojo zvezdo drug drugemu v roke, v
pri~akovanju, da nas bo ta drugi osre~eval in da bomo
mi njega osre~evali. In naj ga {e tako ljubimo, nikdar
ne bomo to, kar bi ta ~lovek rad, da bi bili. To je napaka, ki jo dela ve~ina ljudi `e od vsega za~etka. Svojo
sre~o zasnujemo na svojem partnerju, a to se pa~ ne
more obnesti. Obljubimo si vse mogo~e - in teh obljub
potem ne moremo izpolniti. Tako se obsodimo na
polomijo.
Vir: Internet
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Med prispelimi pravilnimi re{itvami je bil iz`reban Anton Krnjak, ki bo prejel prakti~no
nagrado. ^estitamo. Prosimo, da geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Toni [timec, napi{ete
na dopisnico in po{ljete do vklju~no 14. januarja na naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Misel:
Najmanj pomembna beseda: JAZ
Najpomembnej{a beseda : MI
Dve najpomembnej{i besedi: HVALA LEPA
Tri najpomembnej{e besede: Vse vam odpu{~am.
[tiri najpomembnej{e besede: Kaj pa menite Vi
Pet najpomembnej{ih besed: Opravili ste zelo dobro delo.
[est najpomembnej{ih besed: Rad bi vas dosti bolje razumel.
(Neznani avtor)
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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