marec 2003

Beseda urednice
Dober tok.

Elektro Ljubljana stopa po poti
uspe{nih gospodarskih dru`b
Naj vas
opozorim, da je
del vsebine te
{tevilke anketni
vpra{alnik, ki
nam zastavlja
nekaj sklopov
temeljnih
vpra{anj v
povezavi z
razre{evanjem
problematike
okolja in odnosa
do okolja v
okviru podjetja.

S posebnim veseljem pripravljam in urejam {tevilke internega glasila, ko je del njihove vsebine predstavitev nekaterih pomembnih projektov, ki peljejo Elektro
Ljubljana po poti uspe{nih gospodarskih dru`b. Tako je tudi tokrat.
Ve~ o omenjenih projektih lahko preberete `e
na sosednji strani v uvodniku predsednika
uprave. Vseeno pa jih bom na tem mestu na
kratko povzela. Po sklepu uprave se je
Elektro Ljubljana z letom 2003 v~lanil v
projekt SiOK - Organizacijska klima v
Sloveniji. V okviru projekta se bodo {e v
prvem polletju tega leta zvrstile vse potrebne
aktivnosti: pismo uprave zaposlenim, izbira
vzorca 110 zaposlenih, anketiranje, posredovanje in predstavitev rezultatov v obliki
poro~ila in primerjalno poro~ilo med vsemi
sodelujo~imi gospodarskimi dru`bami (predvidoma osemdesetimi) v Sloveniji v za~etku
leta 2004.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Na podlagi sklepa uprave je projektna
skupina `e pristopila k projektu uvajanja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.
Naj vas opozorim, da je del vsebine te
{tevilke anketni vpra{alnik, ki nam zastavlja
nekaj sklopov temeljnih vpra{anj v povezavi
z razre{evanjem problematike okolja in
odnosa do okolja v okviru podjetja. Pozivam
vse, da ga ~imprej izpolnite, izre`ete in
po{ljete v slu`bo za kakovost, Slovenska 58,
Ljubljana.
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Uprava dru`be je dala tudi pobudo za
ustanovitev odbora za marketing, ki bo
vodil izpeljavo projekta skupnega marketin{kega pristopa podjetja in vseh njegovih organizacijskih enot.
Zraven omenjenih projektov je del vsebine
tokrat namenjen tudi predstavitvi projekta
novi e-po{tni sistem, ki bo zagotovil ve~jo
zanesljivost, razpolo`ljivost, predvsem pa
kvaliteto storitve stre`nika za elektronsko

po{to, strnjenemu poro~ilu o delu sindikata
podjetja za obdobje 1998/2002 in opisu
nekaterih drugih dogodkov. V mar~evski
{tevilki se predstavlja nadzorni{tvo Trbovlje.
V rubriki Spoznajmo se pa gostimo gospoda
Miroslava Medve{ka.
[e enkrat vas pozivam k temu, da si vzamete
~as in izpolnite anketni vpra{alnik. @elim
vam lepo, son~no, ustvarjalno pomlad in
"dober tok" ob branju Elektro novic.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec aprila, po{ljite
do ponedeljka 14. aprila, na `e znani naslov: Elektro Ljubljana, d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana, faks:
01 23¸25 42 ali kar na elektronski naslov:
urednistvo@elektro-ljubljana.si.

marec 2003

Uvodnik
Dober tok.

Odprta vrata novim razvojnim
projektom
Dru`bene spremembe, pri~akovani vstop v Evropsko skupnost, harmonizacija
zakonodaje, odprtje trga elektri~ne energije, sprememba notranje organiziranosti
na{ega podjetja je prispevalo k razmi{ljanju uprave Elektra Ljubljana o novih
pristopih, o novih projektih, o iskanju novih produktov, ki bodo utrdili razpoznavnost podjetja, prina{ali prihodek in zadovoljstvo zaposlenih.
Vzemimo kot dejstvo, da je skozi {tiridesetletno delovanje Elektra Ljubljana (letos je {tirideseta obletnica podjetja na sedanjem
obmo~ju) le to obvladovalo glavni proces distribucije elektri~ne energije z vsemi osnovnimi
procesi v regulirani dejavnosti. S spremembo
zakonske regulative pa so se postopoma
pri~ele v podjetje uvajati in uveljavljati tr`ne
dejavnosti, ki pa predstavljajo del podjetja, ki
naj deluje kot ostale gospodarske dru`be v
Sloveniji z osnovnim ciljem pridobivanja prihodka na trgu javnih storitev.

uspe{nej{ih gospodarskih podjetij v Sloveniji.
Na upravi dru`be smo se odlo~ili, da pristopimo v tem letu k temu projektu in ugotovimo
zadovoljstvo delavcev v na{i dru`bi.
Zadovoljstvo delavcev je eden osnovnih
dejavnikov uspe{nega podjetja in to boste
lahko izrazili z vpra{alnikom v eni od prihodnjih {tevilk tega glasila.

Zadovoljstvo
delavcev je eden
osnovnih
dejavnikov
uspe{nega
podjetja in to
boste lahko
izrazili z
vpra{alnikom v
eni od
prihodnjih
{tevilk tega
glasila.

V podjetju so bile organizirane tri organizacijske enote (prodaja elektri~ne energije
upravi~enim odjemalcem, in`eniring in telekomunikacijske storitve), ki tr`ijo elektri~no
energijo, tr`ijo storitve v izgradnji in
vzdr`evanju distribucijskega elektroenergetskega omre`ja ter tr`ijo telekomunikacijske
storitve skozi telekomunikacijsko omre`je in
posredno elektroenergetsko infrastrukturo.

Uprava dru`be je dala tudi pobudo za ustanovitev odbora za marketing, ki bo s podporo
konzultantske firme izpeljal projekt marketin{kega pristopa na prostem trgu blaga in
storitev.
Za dvig nivoja in ugleda na{ega podjetja smo
`e pristopili k projektu uvajanja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001. V zvezi z
razre{evanjem problematike okolja in odnosa
do okolja v okviru podjetja povpra{ujemo vse
zaposlene v upanju, da nam boste z izpolnitvijo vpra{alnika v tej {tevilki glasila podali
stali{~a in sugestije do tega vpra{anja in nam
pomagali postaviti sistem ravnanja z okoljem.
V prvi {tevilki glasila v tem letu smo tudi pisali
o projektu SiOK (Slovenska organizacijska
klima), v katerega je vklju~eno petdeset naj-

Vincenc Jan{a
Za razvoj in napredek podjetja so tudi zelo
pomembne stalne izbolj{ave in inovacije.
Metodologija za izdelavo predloga je na
ra~unalniku, tako imate vse osnove, da lahko
razmi{ljate o pobudah in razvojnih spremembah na svojem delovnem mestu. Pa {e stimulacijo za predlog, kjer je mo`na izvedba dobite.
V letu 2002 je bilo dano sedemnajst predlogov,
odlo~no premalo za tako veliko podjetje s tako
raznovrstnimi procesi in aktivnostmi.
Vrata za nove pobude, za nove projekte so
odprta. Stopite z novimi idejami skozi vrata in
z izpeljavo projektov boste pripomogli k
razvoju in napredku podjetja, ve~jemu prihodku, s tem pa tudi zadovoljstvu vas samih in
vseh zaposlenih ter zadovoljstvu odjemalcev
elektri~ne energije in zadovoljstvu kupcev
na{ih storitev.
Vincenc Jan{a,
predsednik uprave

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Organiziranje navedenih dejavnosti in
nastopanje na javnem trgu pa je vzpodbudilo
upravo dru`be o opredelitvi storitev kot del
glavnega procesa v podjetju in uspe{ni
vklju~itvi storitev v certifikat ISO 9001/2000,
ki smo ga pridobili v maju 2002.
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Aktualno
Dober tok.

Projekt sistema ravnanja z
okoljem po SIST EN ISO 14001
Projekt je stekel.
Delovna skupina
je s
konzultantom
pripravila
program
predstavitve
projekta v
naslednjih
poglavjih.

Uprava dru`be Elektro Ljubljana, d.d. se je odlo~ila in imenovala posebno delovno
skupino za izdelavo projekta in uvedbo sistema ravnanja z okoljem v Elektro
Ljubljana d.d. s pridobitvijo certifikata ISO 14001.
Prvi ~lanek na to temo sem napisal v oktobrski {tevilki leta 2002 tega glasila. Lahko le
ugotovim, da je pobuda za pristop k navedenem projektu rodila sadove.
Projekt je stekel. Delovna skupina je s
konzultantom pripravila program predstavitve projekta v naslednjih poglavjih.
1. Cilji projekta
Neposredni cilji so:

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

• vzdr`evanje sistema razvoja z okoljem in
stalne izbolj{ave na tem sistemu,
• zaveza podjetja do zahtev sistema ravnanja z okoljem in okoljske zakonodaje,
• enakopravna vklju~itev v evropski prostor
glede zavezanosti do primernega ravnanja
z okoljem.
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Posredni cilji so:
• izbolj{anje odnosa do zakonodaje na tem
podro~ju,
• okoljska zavest v podjetju in usposobljenost zaposlenih do tega problema,
• prepre~evanje onesna`enja okolja,
• ukvarjanje in zmanj{evanje virov in
surovin,
• urejeno razmerje z nevarnimi snovmi,
• pravilno in urejeno ravnanje z odpadki,
• na~rtovanje postrojev in objektov v smislu
zmanj{evanja vpliva na okolje,
• vpliv na dobavitelja blaga in storitev za
bolj{i odnos do okolja,
• predstavitev podjetja javnosti kot urejeno
in usmerjeno v ohranitev okolja,
• vzpostavitev trajnega komuniciranja z
okoljem o tej problematiki,
• povezava sistema ravnanja z okoljem s
Sistemom vodenja kakovosti ISO 9001.
Med potekom projekta bo mogo~e v projekt
vklju~iti dodatne neposredne in posredne
cilje, ki se bodo skristalizirali med izdelovalci in sodelavci v dru`bi Elektro Ljubljana,
d.d.
2. Pregled aktivnosti pri izdelavi projekta
Pomembna aktivnost je izobra`evanje za:
• nosilce projekta,
• vodstvene delavce,
• nosilce opisov procesov,

• notranje presojevalce.
Izvedbene aktivnosti so:
• predhodni okoljski pregled in njegovo
dokumentiranje,
• anketa zaposlenih,
• izdelava programa ravnanja z okoljem,
• dolo~itev okoljskih vidikov (register) in
ocena povezanih vplivov,
• izdelava ustreznih dokumentov (poslovnika),
• notranje presoje s strani poobla{~ene
organizacije (SIQ),
• vloga za pridobitev certifikata EN ISO 14001.
3. Organiziranje obvladovanja sistema
ravnanja z okoljem
Pri organiziranju obvladovanja oz. vzdr`evanja sistema ravnanja z okoljem bodo okvirno
z nastajanjem projekta potrebna naslednja
imenovanja:
•
•
•
•
•
•

svet za vodenje varovanja okolja,
timi za varovanje okolja na lokacijah,
predstavnik vodstva za varovanje okolja,
skrbnik sistema za varovanje okolja,
poobla{~enec za varovanje okolja,
predstavnik slu`be za administrativno
podporo.

Delovna skupina je tudi pripravila vpra{alnik
oz. anketni list, ki je pripet na koncu glasila,
s katerim povpra{ujemo zaposlene v Elektru
Ljubljana po odnosu, sugestijah, pripombah
itd. na temo varovanja okolja.
Prosimo in apeliramo na delavke in delavce
Elektra Ljubljana, da anketo izpolnite,
izre`ete in jo po{ljejo na naslov:
Elektro Ljubljana, d.d., slu`ba za kakovost,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana ali jo izro~ijte
vodji slu`be, oddelka, distribucijske enote,
ki bo poskrbel za dostavo na navedeni
naslov.
Pri~akujemo uspe{en odziv zaposlenih pod
sloganom:
"VSE ZA VAROVANJE OKOLJA V DRU@BI
ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. "
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

✃

Anketa

ANKETA ZAPOSLENIH O VPRA[ANJU RAVNANJA Z
OKOLJEM V ELEKTRU LJUBLJANA, D.D.
a. Informiranost zaposlenih v podjetju
1. Ali ste bili pred objavo ~lankov v ELEKTRO NOVICAH seznanjeni s SRO*?

DA

NE

NE VEM

2. Ali po va{em mnenju na{e podjetje potrebuje SRO?

DA

NE

NE VEM

3. Ali bo po va{em mnenju projekt SRO koristen za na{e podjetje?

DA

NE

NE VEM

4. Ali ste do sedaj imeli kak{no izku{njo z dogodkom,
ki je onesna`il-ogrozil okolje?

DA

NE

NE VEM

5. Ali ste se v podjetju do sedaj `e udele`ili organizirane
akcije za izbolj{anje okolja?

DA

NE

NE VEM

6. Ali delo va{ega oddelka, slu`be, itd. ogro`a okolje?

DA

NE

NE VEM

7. Ali ste v podjetju osebno spro`ili kak{en ukrep za izbolj{anje okolja?

DA

NE

NE VEM

8. Ali bi znali na{teti pri va{em delu tri glavne vire ogro`anja okolja
v na{em podjetju?

DA

NE

NE VEM

9. Ali se po va{em mnenju zaposleni dovolj osve{~eni o ravnanju z okoljem?

DA

NE

NE VEM

10.Ali veste kaj so to nevarne snovi?

DA

NE

NE VEM

11.Ali se vam zdi projekt, ki je prikazan v ~lanku, primeren za na{e podjetje?

DA

NE

NE VEM

12.Ali ste pripravljeni aktivno sodelovati v predstavljenem projektu?

DA

NE

NE VEM

13.Ali je potrebno SRO vpeljati v vse dele podjetja?

DA

NE

NE VEM

14.Ali je smiselno, da podjetje vlaga sredstva v projekte varovanja okolja?

DA

NE

NE VEM

b. Na{a organizacija

Slabo

Odli~no

15.V na{em podjetju bi ocenil dosedanje ravnanje z okoljem z naslednjo oceno

1

2

3

4

5

16.Trenutni ugled na{ega podjetja glede ravnanja z okoljem ocenjujem z

1

2

3

4

5

17.Trenutno ozave{~enost zaposlenih glede ravnanja z okoljem ocenjujem z

1

2

3

4

5

18.Ravnanje moje o`je delovne okolice z okoljem ocenjujem z

1

2

3

4

5

19.Spodbujanje pravilnega ravnanja z okoljem v na{em podjetju ocenjujem z

1

2

3

4

5

c. Usmeritve
20.Navedite po va{em mnenju tri najve~je vire ogro`anja okolja pri izvajanju dejavnosti na{ega podjetja:
1.

2.

3.

21.Navedite po va{em mnenju tri najve~je koristi za na{e podjetje od SRO:
1.

2.

3.

22.Obkro`ite tisti vir ogro`anja, za katerega bi se odlo~ili najprej:
1.odpadki, proizvedeni v podjetju

2. urejenost okolja infrastrukture

✃

* Opombe: SRO - pomeni Sistem ravnanja z okoljem

3. kakovost ozra~ja (hrup, sevanje, itd.)
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Tema meseca
Dober tok.

Poro~ilo o delu sindikata podjetja
za obdobje 1998/2002
Ob zaklju~ku tretjega 4-letnega mandatnega obdobja dela sindikata podjetja je
potrebno narediti ~rto, ki ne pomeni lo~nico med dvema obdobjema, temve~ oceno
rezultatov dela v preteklem mandatu. Zato je to poro~ilo namenjeno kriti~ni oceni
dosedanjega delo na{ega sindikata in novim usmeritvam za nadaljnje delo.
Sindikat podjetja Elektro Ljubljana je v
preteklem mandatnem obdobju deloval na
podlagi temeljnih programskih usmeritev
Sindikata delavcev energetike Slovenije
ter na podlagi sprejetih lastnih teko~ih in
aktualnih nalog ter akcij znotraj javnega
podjetja.
Uspe{nost na{ega dela lahko ocenjujemo
na podlagi rezultatov, ki smo jih dosegli
na vseh nivojih organiziranja na{ega
sindikata.
To pa ne pomeni, da smo bili vedno
uspe{ni v vseh na{ih prizadevanjih in
hotenjih. Pri na{ih akcijah smo se
sre~evali z ovirami, zaradi katerih kljub
na{em prizadevanju in upornosti ni pri{lo
do realizacije posameznih zastavljenih
ciljev. Potrebno je vedeti, da je ve~inski
lastnik na{ega podjetja dr`ava, zato je
bilo potrebno ve~ino dogovorov in akcij
izpeljati v dogovoru in z usklajevanjem s
predstavniki ve~inskega kapitala oziroma
ministrstvom za okolje in prostor.

Na nivoju notranje organiziranosti je
sindikat podjetja deloval v skladu s Pravili
sindikata podjetja. S {ir{o akcijo smo
uspeli poenotiti razli~ne poglede in izhodi{~a na sindikalno delo in organiziranost. Tako je danes v Elektru Ljubljana od
954 zaposlenih 781 ~lanov sindikata, kar
predstavlja ve~ kot 81 % vseh zaposlenih.
Lahko trdimo, da z vsako uspe{no akcijo
sindikata pridobimo tudi nekaj novih
~lanov.

^e pogledamo generalno na aktivnosti
sindikata podjetja v preteklem mandatu,
lahko sindikalno delo razdelimo na
podro~je kolektivnega dogovarjanja,
spremljanja in izvajanja dolo~il pano`ne
pogodbe, aktivnosti na podro~ju ekonomskega in socialnega polo`aja delavcev
ter notranje organiziranosti podjetja.
Spremljanje in izvajanje kolektivne
pogodbe elektrogospodarstva je bilo v
preteklem mandatu prav gotovo najaktivnej{e podro~je dela sindikata dejavnosti
in s tem tudi na{ega dela. To podro~je je
`e zaradi svoje ob~utljivosti, zahtevnosti
in stalnosti zahtevalo polno anga`iranost
upornosti. Glede samega izvajanja
pano`ne pogodbe za elektrogospodarstvo
lahko ugotovimo, da ni ve~jih odstopanj

Jurij @van

jurij.zvan@elektro-ljubljana.si

Kljub temu lahko ocenjujemo, da na{i programi niso ostali zapisani le v dokumentih
o dobrih namerah, temve~ smo bili
uspe{ni v marsikateri nalogi ali akciji.
Razgibano delovanje sindikata podjetja se
v preteklem obdobju ka`e tudi v delu
organov sindikata dejavnosti na vseh
nivojih organiziranja. Tako smo aktivno
sodelovali v koordinaciji sindikata distribucije, v konferenci sindikata elektrogospodarstva in na predsedstvu SDE.

Izvr{ni odbor sindikata je uspe{no sodeloval tudi s svetom delavcev. Za razliko od
nekaterih sorodnih podjetij smo skupno
nastopali in u~inkovito re{evali marsikatera odprta vpra{anja in probleme podjetja. S skupnimi mo~mi na obeh frontah
delovanja smo zagotovili, da smo
upo{tevani partner v dogovarjanju in
pogajanjih znotraj podjetja. Podpora
sindikata
delavskemu
soupravljanju
posredno krepi tako zaupanje v delo sveta
delavcev kot tudi v u~inkovitost samega
sindikata podjetja.

To pa ne
pomeni, da smo
bili vedno
uspe{ni v vseh
na{ih
prizadevanjih in
hotenjih. Pri
na{ih akcijah
smo se sre~evali
z ovirami, zaradi
katerih kljub
na{em
prizadevanju in
upornosti ni
pri{lo do
realizacije
posameznih
zastavljenih
ciljev.
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Dober tok.

Dejstvo je, da se
je v
obravnavanem
{tiriletnem
mandatnem
obdobju
ekonomski
polo`aj delavcev
v dejavnosti
distribucije
poslab{eval oz.
stagniral in
stagnira tudi
danes. Kljub
spremenjenim
gospodarskim
razmeram smo
{e vedno
soo~eni z
izgubami,
ob~asno
nelikvidnostjo.
Posledico tega
smo ~utili tudi
delavci. Zato je
sindikat
dejavnosti ves
~as izpostavljal
zahtevo po
sprejetju
razvojne
strategije
energetike ter
zagotavljanju
enake socialne
varnosti
delavcev.
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in kr{itev ter da se pogodba v celoti izvaja. V ~asu od sprejetja pano`ne pogodbe
l. 1996 pa do danes je Pano`na pogodba
za elektrogospodarstvo ena redkih
pogodb, ki ni bila s strani delodajalca
preklicana oz. spremenjena.
Letos je stopil v veljavo nov zakon o
delovnih razmerjih, ki je prinesel korenite
spremembe
na
podro~ju
urejanja
individualnih delovnih razmerij. Novi
zakon na novo opredeljuje delovno
razmerje kot pogodbeno razmerje med
delavcem in delodajalcem, zato delodajalec ne more ve~ samovoljno odlo~ati o
prerazporejanju delavcev na druga delovna mesta. Spremembe so mo`ne le ssklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi.
Zato je naloga izvr{nega odbora sindikata,
da spremlja izvajanje zakona in bedi nad
tem, da se zavarujejo pravice in interesi
delavcev v skladu z zakonom. Posebna
skrb mora biti namenjena tudi na~inu in
obsegu kori{~enja delovnega ~asa. IOS
pripravlja na podlagi dolo~il zakona o
delavnih razmerjih in pano`ne pogodbe
za elektrogospodarstvo podjetni{ko pogodbo, s katero bomo zagotovili ureditev
vseh tistih pravic delavcev, ki so po
zakonu o delovnih razmerjih ostala
nedore~ena oz. odprta.
V ta sklop sodi tudi vsakoletno dogovarjanje o vi{ini regresa za letni dopust in
bo`i~nico. Lani nam je uspelo, da smo z
upravo dru`be definirali in podpisali
dogovor o izpla~ilu bo`i~nice na na~in, za
katerega smatramo, da je pravi~en za vse
zaposlene delavce.
Reorganizacija podjetja je imela na podlagi energetskega zakona v l. 2001 za
posledico novo organizacijsko shemo in
prerazporejanje delavcev v OE. Na `alost
je bila do danes izpeljana nova organizacija le ne vrhu dru`be, delavci pa {e
vedno nimamo izdanih ustreznih odlo~b
na podlagi nove organiziranosti. Razlog
je, da do danes {e ni sprejeta dokon~na
organiziranost na vseh nivojih delovanja
in s tem posledi~no tudi sistematizacija
delovnih mest. Sindikat podjetja je
postavil zahtevo, da se aktivno vklju~i v
pripravo nove sistemizacije, vendar pobuda ni bila sprejeta. Tako bo sindikat
obravnaval in dal soglasje na ta akt {ele
takrat, ko bo dokon~no strokovno
pripravljen. Vedeti je potrebno, da nove
sistematizacije brez predhodnega soglasja sindikata ne more biti.

Dejstvo je, da se je v obravnavanem {tiriletnem mandatnem obdobju ekonomski
polo`aj delavcev v dejavnosti distribucije
poslab{eval oz. stagniral in stagnira tudi
danes. Kljub spremenjenim gospodarskim
razmeram smo {e vedno soo~eni z izgubami, ob~asno nelikvidnostjo. Posledico
tega smo ~utili tudi delavci. Zato je
sindikat dejavnosti ves ~as izpostavljal
zahtevo po sprejetju razvojne strategije
energetike ter zagotavljanju enake
socialne varnosti delavcev.
Koordinacija sindikata distribucije je
pripravila analizo stanja na podro~ju pla~
v distribuciji in na podlagi zbranih
finan~nih podatkov ugotovila, da so vsa
distribucijska podjetja v primerjavi z
izpla~ili povpre~nih realnih bruto pla~ v
zaostanku napram povpre~nim pla~am v
RS. Splo{na ugotovitev je, da so pla~e
redne in da se pri izpla~ilih pla~ spo{tujejo dolo~ila tarifnega dela pano`ne
pogodbe, da pa nivo pla~ ne dosega ve~
nivojev in razponov, ki so bili v veljavi.
Nastale razlike so kot posledica zaostajanja pla~ v preteklosti, rezultati pa so, da
danes ve~ kot 60 % zaposlenih v podjetju
ne dosega povpre~ne pla~e v RS. Ta zna{a
za januar 2003 251.000 SIT, povpre~na
bruto pla~a na zaposlenega v podjetju pa
je 230.00 SIT. Zaostajanje pla~ v distribuciji `e ogro`a socialno in materialno
varnost zaposlenih in upravi~eno povzro~a nezadovoljstvo predvsem delavcev,
razporejenih v ni`jih pla~ilnih razredih.
Pla~e so se v zadnjih {tirih letih pove~evale z rastjo eskalacije, dogovorjene v
socialnem sporazumu med vlado, gospodarsko zbornico in sindikatom. Le v letu
2000 smo si uspeli z enkratno akcijo
izboriti dodatnih 2,9 % na ra~un usklajevanja pla~ znotraj elektrogospodarstva in
povpre~nih pla~ v RS. Zavedamo se, da
vi{ina pla~ ni tisto, kar pri~akuje ~lanstvo,
vendar je zato naloga IOS v naslednjem
letu, da sku{amo dose~i ~im vi{jo raven
pla~. Pred nami je obdobje sprejemanja
planov poslovanja in finan~nih na~rtov,
zato bomo zahtevali, da se v teh na~rtih
upo{teva in planira tudi sredstva za
pove~anje pla~.
Socialno varnost ~lanov sindikata smo
zagotavljali tudi skozi pomo~i iz naslova
solidarnostnega sklada v primeru slabega
socialnega stanja v dru`ini, posebne
zdravstvene ogro`enosti ~lana, re{evanja
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posledic elementarnih nesre~ ali pomo~i
dru`ini ob smrti ~lana.
Svoj vpliv na obravnavana vpra{anja in
problem ekonomskega in socialnega
polo`aja delavcev je imel tudi proces lastninskega preoblikovanja podjetja. Tako
smo v ~asu lastninjenja na podlagi zahtev
~lanov sindikata po izpla~ilu premalo
izpla~anih pla~ vlo`ili 530 zahtevkov na
sodi{~e in uspe{no izpeljati dogovor o
izvensodni poravnavi.
Sedaj potekajo aktivnosti, da se tudi tistim ~lanom sindikata, ki so se odlo~ili, da
premalo izpla~ane pla~e vlo`ijo v notranji
odkup delnic in so bili pri tem pravno
zavedeni, sodno zavarujejo njihove pravice. Upravi je bila `e posredovana
ponudba o izvensodni poravnavi in
izpla~ilu delnic notranjega odkupa v
vi{ini 2,5 kratne nominalne vrednosti delnice in v primeru negativnega odgovora
uprave bomo vlo`ili individualne to`be.
V preteklem letu je sindikat energetike
uspel podpisati z vlado, predstavniki
delodajalcev, sporazum o skupnem
re{evanju vpra{anj, ki so socialnega in
ekonomskega pomena za zaposlene in njihovo socialno varnost. Prvi pomemben in
uspe{en rezultat pogajanj je bil sprejem
in podpis dogovora o II. pokojninskem
stebru, s katerim smo zagotovili, da podjetje mese~no pla~uje posamezniku
ve~inski del sredstev za dodatno pokojninsko varnost. Prav od socialnega
ekonomskega odbora pri~akujemo, da
bomo v bodo~e enotno opredelili na~in in
uskladitev izpla~il znotraj sistema elektrogospodarstva.
Energetski zakon je prinesel korenite
spremembe na podro~ju organiziranosti
in oskrbe z energijo, kar bo imelo naslednje leto velike posledice na poslovanje
na{e dru`be ter mo~an vpliv tudi na
socialno
varnost
vseh
zaposlenih.
Sindikat Elektra Ljubljana se je skupaj z
ostalimi sindikati distribucijskih dru`b
aktivno vklju~il v proces projekta nove
organiziranosti v smislu zdru`evanja
poslovnih funkcij in lastninjenja distribucije s strani tujega partnerja.

Sindikat distribucije je pokazal velik
interes in skrb, da skupno z vsemi
udele`enci poi{~emo mo`ne modele in
na~ine povezovanja dru`b distribucije pri
odpiranju energetskega trga in predvidene privatizacije distribucijskih podjetij.
Dosedanje {tudije in notranje opcije ta
trenutek ne ponujajo ustrezne re{itve
organiziranosti, ki bi zagotavljala ve~jo
u~inkovitost in obenem tudi socialno
varnost zaposlenih. Na{a zahteva je, da se
z ustreznim notranjim prestrukturiranjem, organiziranjem, transparentnim
delovanjem ter ekonomsko u~inkovitostjo
zagotovijo tak{ni pogoji, ki bodo zagotavljali vsem zaposlenim tudi v bodo~e
delovna mesta in ustrezno socialno
varnost.

Energetski
zakon je prinesel
korenite
spremembe na
podro~ju
organiziranosti
in oskrbe z
energijo, kar bo
imelo naslednje
leto velike
posledice na
poslovanje na{e
dru`be ter
mo~an vpliv tudi
na socialno
varnost vseh
zaposlenih.

Ob zaklju~ku poro~ila bi opozoril na
nekatere bistvene stvari, ki jih moramo
imeti pred o~mi, ko ocenjujemo uspehe in
delo sindikata. Za razliko od nekaterih
drugih panog oz. dejavnosti nam je uspelo v Sindikatu delavcev energetike zagotoviti, da do danes ni bil odpu{~en noben
delavec kot ekonomski vi{ek. Socialna
varnost delavcev je dokaj velika, kljub
temu pa se ne smemo zadovoljiti s trenutnim stanjem. Zavedati se moramo, da brez
dobre sindikalne organiziranosti in podpore vsega ~lanstva v aktivnostih, ki jih
vodi sindikat podjetja ter SDE ne bi mogli
dose~i take pozicije v dialogu s predstavniki
vlade
oz.
delodajalcem.
Dejavnost distribucije je le ena od segmentov dejavnosti sindikata energetike
zato je ni mo~ obravnavati lo~eno, razen v
primeru, ko gre za re{evanje specifi~nih
vpra{anj in problemov, s katerimi se
soo~amo delavci distribucije.
Kot sindikat Elektra Ljubljana bomo tudi v
bodo~e z zdru`enimi mo~mi na nivoju
SDE naredili vse za dosego na{ega
temeljnega cilja, to je zagotoviti delovna
mesta in dolgoro~no socialno varnost
na{im ~lanom.

Jurij @van,
predsednik sindikata podjetja
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Konferenca Sindikata
Elektra Ljubljana d.d.
Konference se je
kot gost udele`il
tudi predsednik
Sindikata
delavcev
dejavnosti
energetike
Slovenije Franc
Dolar, ki je
navzo~im v
nagovoru
posredoval
nekaj smernic iz
programa dela
SDE v prihodnjih
izredno
pomembnih
mesecih in letih.

Jurij @van, predsednik sindikata

Vincenc Jan{a in Franc Dolar

Udele`enci konference

V ~etrtek, 6. marca 2003, s pri~etkom ob 12.
uri, je v Sindikalni dvorani podjetja na
Kotnikovi uspe{no potekala konferenca
sindikata Elektra Ljubljana d.d.

sindikata je kandidiral le dotedanji predsednik
Jurij @van, ki je bil ponovno soglasno izvoljen
za predsednika sindikata.
Na konferenci je spregovoril predsednik uprave
Vincenc Jan{a in med drugim poudaril
usmeritev in prizadevanje uprave po ohranitvi
vseh delovnih mest zaposlenih v Elektru
Ljubljana d.d. in posebej izpostavil dobro
sodelovanje s predstavniki sindikata.
Konference se je kot gost udele`il tudi predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike
Slovenije Franc Dolar, ki je navzo~im v nagovoru posredoval nekaj smernic iz programa dela
SDE v prihodnjih izredno pomembnih mesecih
in letih. Omenil je, da bo konec marca potekal
kongres SDE, o katerem bomo ve~ poro~ali v
naslednji {tevilki Elektro novic.

Temeljne tri to~ke konference so bile:
• Obravnava in sprejem poro~ila o delu
sindikata podjetja
• Volitve predsednika sindikata podjetja in
potrditev izvr{nega odbora sindikata podjetja
• Obravnava in sprejem programskih
usmeritev za naslednje mandatno obdobje.
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Kot je poudaril predsednik sindikata Jurij @van,
je sindikat uresni~il prete`ni del za~rtanih
nalog. Med obravnavanimi programskimi
usmeritvami za prihodnje obdobje pa je {e
posebej izpostavil vlogo sindikata pri procesu
privatizacije podjetja. Na mesto predsednika

Violeta Irgl
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Raziskovanje in
spremljanje
organizacijske klime
Na osnovi sklepa uprave se je Elektro
Ljubljana z letom 2003 v~lanil v projekt SiOK
- Organizacijska klima v Sloveniji. Ve~ o
samem projektu ste lahko prebrali v januarski {tevilki Elektro novic, zato naj na tem
mestu le omenimo, da se bodo {e v prvem
polletju tega leta zvrstile vse potrebne
aktivnosti: pismo uprave zaposlenim, izbira
vzorca 110 zaposlenih, anketiranje, posredovanje in predstavitev rezultatov v obliki
poro~ila in primerjalno poro~ilo med vsemi
sodelujo~imi podjetji v Sloveniji v za~etku
leta 2004.
Vse, ki bomo morebiti med 110 zaposlenimi
v vzorcu Elektra Ljubljana, d.d. `e sedaj vabimo k sodelovanju.
Violeta Irgl

Letno poro~ilo 2002
V februarju je bila imenovana delovna
skupina za pripravo Letnega poro~ila 2002.
Letno poro~ilo je najpomembnej{i tiskani
dokaz poslovodstva gospodarskih dru`b
sedanjim ali morebitnim lastnikom in
drugim interesnim skupinam podjetja o
poslovanju podjetja v preteklem letu. Je tudi
eno od najbolj uveljavljenih komunikacijskih
sredstev, s katerimi ciljnim javnostim predstavimo podjetje v celoti, njegove dose`ene
rezultate in njegovo perspektivo.
Projekt v tesnem sodelovanju z upravo vodi
Maca Bo`i~.
Voleta Irgl
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gregor.grkman@elektro-ljubljana.si

Vedeti moramo,
da je v podjetju,
kot je Elektro
Ljubljana, d.d. s
svojimi skoraj
600 ra~unalniki,
vzdr`evanje
precej zamudno
opravilo, ki pa je
eskalirano {e
zaradi raznih
samovoljnih
posegov
uporabnika v
sisteme v obliki
neavtoriziranih
namestitev
programov,
prena{anja
datotek kot so
filmi in glasba iz
svetovnega
spleta ter
po{iljanje le teh
po elektronski
po{ti.
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Domino Server novi e-po{tni sistem
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da igra v dobi ra~unalni{tva elektronska
po{ta precej pomembno vlogo. Zaradi porasta uporabnikov, pa tudi zlorabe elektronske po{te in interneta, smo se v slu`bi za informacijske storitve odlo~ili za
korak naprej. S pomo~jo podjetja SIMT d.o.o. smo postavili nov stre`nik za tovrstne
storitve, ki pa se je prej nahajal na Informatiki Maribor. S to potezo bomo poizkusili
zagotoviti ve~jo zanesljivost, razpolo`ljivost, predvsem pa kvaliteto storitve
stre`nika za elektronsko po{to.
Novi stre`nik IBM eServer X Series 440 performan~no mo~no presega stre`nik, ki smo ga
uporabljali do sedaj, torej tistega na Informatiki
v Mariboru, prav tako pa nam `e sama fizi~na
lokacija omogo~a nekatere posege in implementacije novih servisov, kar pa do sedaj
ni bilo mo`no. Poleg storitve zagotavljanja epo{tnega stre`nika pa je Lotus Domino stre`nik
odli~na podlaga {e za nekatere prihajajo~e
implementacije elektronskih storitev v poslovni
sistem Elektra Ljubljana, kot na primer brezpapirno poslovanje, upravljanje z resursi ter
intranet, za katere pa so tudi `e formirane projektne skupine. Za vas, uporabnike elektronske
po{te, prva faza prehoda na drug stre`nik ne
predstavlja bistvene spremembe, saj boste,
dokler ne prestavimo vseh uporabnikov na novi
stre`nik, {e vedno uporabljali e-po{tni odjemalec Microsoft Outlook Express ali Microsoft
Outlook.
V drugi fazi prehoda bo tega zamenjalo delovno
okolje Lotus Notes. Francoski pisatelj in pesnik
André Gide je zapisal: "^e odkriva{ nova ozemlja, mora{ biti v~asih pripravljen, da dalj ~asa
ne vidi{ obale", tako je projekt prehoda in
implementacije sistema Lotus Domino z `e prej
omenjenimi storitvami dolgotrajen in zahteven
poseg, ki pa bo samo e-poslovanje podjetja
dvignil v nove vi{ine. Vedeti moramo, da je v
podjetju, kot je Elektro Ljubljana, d.d. s svojimi
skoraj 600 ra~unalniki, vzdr`evanje precej
zamudno opravilo, ki pa je eskalirano {e zaradi
raznih samovoljnih posegov uporabnika v sisteme v obliki neavtoriziranih namestitev programov, prena{anja datotek kot so filmi in glasba iz svetovnega spleta ter po{iljanje le teh po
elektronski po{ti. Novi sistem bo nekatere od
teh posegov omejil oziroma prepre~il, tako ne
bo mogo~e po{iljati po{te s filmi, glasbo,
reklamnimi sporo~ili ter serijskih sporo~il, vsa
po{ta z `aljivo oziroma pornografsko vsebino
se bo tako kot `e prej na{teta ustavila na
stre`niku, pri ~emer se lahko sprosti le s posredovanjem administratorja sistema, vsa po{ta pa
bo od sedaj protivirusno pregledana `e na
samem stre`niku, kar pomeni bistveno manj
oziroma ni~ ve~ virusne po{te.

Ena od novosti je tudi pregledovanje elektronske po{te preko va{ega spletnega brskalnika, kar v praksi pomeni, da bo lahko vsak avtoriziran uporabnik sistema svojo po{to prebiral
na kateremkoli ra~unalniku, ki je priklju~en
bodisi v LAN ali WAN omre`je Elektrodistribucij
Slovenije. Dostop do omenjene storitve je
mogo~ preko Internet Explorerja, in sicer z vpisom https://srvlj10.el.si v naslovno vrstico
brskalnika, ki pa vas na podlagi uporabni{kega
imena (ime priimek) ter gesla preusmeri na va{
elektronski po{tni predal, katerega princip
delovanja je podoben dobro poznanemu in
raz{irjenemu Microsoftovemu Hotmailu. Novost, ki jo prina{a novi sistem, so tudi detajlni
in a`urni skupni imeniki, s pomo~jo katerih
lahko po{iljamo po{to posamezniku, posamezni slu`bi, sektorju ali pa celotnem podjetju, skupni koledarji ter pregled nad razpolo`ljivimi resursi kot so sejne sobe, projektorji
in tudi vozila. To je le nekaj novosti novega sistema, zavedamo se, da spremembe ne bodo po
godu ravno vsem, vendar pa bodo zagotovo
znatno zmanj{ale {tevilo servisnih posegov na
posameznem ra~unalniku, izbolj{ali kvaliteto
storitve ter storilnost posameznika, saj sta
lahko storitvi kot sta internet in e-po{ta odli~no
orodje za delo, `al pa nekaterim med delovnim
~asom tudi odli~na zabava.
Administracijo stre`ni{kega dela novega sistema s pomo~jo podjetja Simt in pod vodstvom
Marjana Zori}a opravljava Gregor Grkman in
Viktor Ul~ar, s strani uporabnikov pa Leon
Mer~on (Ljubljana uprava, Ljubljana mesto),
Andrej
Zimmer
(Ljubljana
okolica,
Ljubljana mesto), Franci Vr{nik (Ko~evje),
Boris Ko{ir (Trbovlje) ter Marko Primc (Novo
mesto). Za vsa vpra{anja in pripombe glede
novega po{tnega sistema smo na voljo na
interni {tevilki 1246 oziroma na elektronskem
naslovu Administrator@elektro-ljubljana.si.
Pozdravljamo va{e komentarje, saj lahko edino
tako sistem prilagodimo vam, uporabnikom.
Gregor Grkman
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Dogodki na elektroenergetskem
omre`ju v letu 2002
V letu 2002 se je na elektroenergetskem omre`ju, ki ga nadzira Elektro Ljubljana,
d.d. zgodilo 5510 dogodkov, od tega je bilo 785 neplanskih. Ta {tevilka predstavlja
trajne okvare, ki so zahtevale poseg delavcev na omre`ju.
Poleg teh okvar smo bele`ili {e 1105 motenj
(kratkotrajne prekinitve do treh minut), ki so
bile predvsem posledica atmosferskih
razelektritev v poletnih mesecih. V mesecu
juniju smo tako zabele`ili 158 motenj, v
mesecu juliju 277 motenj in v mesecu avgustu 173 motenj. Najbolj je bilo prizadeto
podro~je okolice Ljubljane, kjer je bilo v
omenjenih mesecih kar 396 motenj, kar predstavlja ve~ kot {tiri motnje na dan.
Pregled ve~jih dogodkih v letu 2002:
Ve~je okvare:
• Dne 21. 1. 2002 je ob 6.43 pri{lo do
povr{inskega preboja prenapetostnih
odvodnikov na 110 kV strani v RTP
110/10 kV Polje. Izpad je povzro~il izpad
transformatorja v RTP Beri~evo, kar je
imelo za posledico izostanek napetosti v
RTP Dom`ale in RTP Kamnik in izpad TR2
v RTP Grosuplje. Vsi odjemalci so dobili
napetost ob 7.09. Vzroki okvare pa so se
odpravljali {e naslednji dan. Mo`ni vzrok
za okvaro je bli`ina avtoceste, kjer se
sedaj posipavajo ve~je koli~ine soli, ki
izhlapeva in se nalaga na elementih
stikali{~a v RTP 110/10 kV Polje. Ob

okvari je nastal sunek v 110 kV omre`ju,
ki je imel za posledico motnjo v dobavi
elektri~ne energije na celotnem podro~ju
Elektra Ljubljana.
• Dne 6. 2. 2002 je ob 17.34 izpadel transformator TR1 v RTP 110/35 kV TET. Vzrok
je bil izpad ventilatorjev za hlajenje TR.

Najbolj je bilo
prizadeto
podro~je okolice
Ljubljane, kjer je
bilo v omenjenih
mesecih kar 396
motenj, kar
predstavlja ve~
kot {tiri motnje
na dan.

• Dne 4. 9. 2002 ob 16.35 je v RTP 110/20
kV Dom`ale v transformatorskem polju
TR1 pri{lo do preboja napetostnega merilnega transformatorja. Za{~ita je pravilno
izklopila daljnovoda, ki napajata RTP
110/20 kV Dom`ale v RTP 220/110/35 kV
Kle~e in v RTP 400/220/110 kV Beri~evo. S
tem sta brez elektri~ne energije ostali RTP
110/20 kV Dom`ale in RTP 110/20 kV
Kamnik, ki se z elektri~no energijo oskrbuje iz RTP 110/20 kV Dom`ale. Izpad je
na podro~ju Dom`al trajal do 16.50 ure,
na podro~ju Kamnika pa do 16.53 ure. Ob
okvari je nastal sunek v 110 kV omre`ju,
ki je imel za posledico motnjo v dobavi
elektri~ne energije na celotnem podro~ju
Elektra Ljubljana.
Milan [vajger

milan.svajger@elektro-ljubljana.si

mesto okvare v RTP Polje

mesto okvare v RTP Dom`ale
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Obisk predstavnikov makedonskega
elektrogospodarstva

igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

Distribucija je
sestavljena iz 28
distribucijskih
podjetij, ki so
podrejena
oddelku za
prenos in
distribucijo.
Podjetja
oskrbujejo
odjemalce na
visokem,
srednjem in
nizkonapetostne
m nivoju preko
6.000
transformatorski
h postaj.
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Konec meseca februarja smo gostili predstavnike Makedonskega elektrogospodarstva, ki so obiskali Slovenijo in Elektro Ljubljana, d.d. z namenom seznanitve z
razvojem deregulacije trga z elektri~no energijo in te`avami, s katerimi se soo~ajo
elektroenergetska podjetja v Sloveniji in Evropi.
Elektrostopanstvo na Makedonija (ESM) je
javno podjetje od leta 1989, ki pokriva
proizvodnjo, prenos in distribucijo na celotnem podro~ju dr`ave Makedonije. Od leta
1976 je bil elektroenergetski sistem kot del
Jugoslavije v sinhronem obratovanju v
okviru Evropske interkonekcije UCPTE. S
prekinitvijo 400 kV povezave med Mostarjem
in Ernestinovim do 26. septembra 1991
obratujejo lo~eno v povezavi s Srbijo, Gr~ijo
in Albanijo. V dr`avi predstavlja elektri~na
energija 60 % porabe celotne energije, kar
pomeni zadovoljevanje potreb po energiji za
dobrih 647.000 odjemalcev s 7.905 zaposlenimi.

Distribucija je sestavljena iz 28 distribucijskih podjetij, ki so podrejena oddelku za
prenos in distribucijo. Podjetja oskrbujejo
odjemalce na visokem, srednjem in nizkonapetostnem nivoju preko 6.000 transformatorskih postaj. Najve~ja sta Elektro distribucija Skopje s 35,32 % in Elektro distribucija
Tetovo s 7,13 % dele`em celotne prodaje
elektri~ne energije.

Makedonski kolegi se trenutno spopadajo z
zastarelim omre`jem, z zmanj{evanjem
tehni~nih in ekonomskih izgub ter slabo
pla~ilno disciplino odjemalcev (finan~na realizacija je samo 60 %). Aktivno spremljajo
razvoj deregulacije v Evropi in se pripravljajo na odpiranje trga. Poleg priprav nove
zakonodaje (Energetskega zakona in spremljajo~ih podzakonskih aktov) na~rtujejo
decentralizacijo osnovne funkcije kot so
proizvodnja, prenos in distribucija ter v
naslednji fazi optimiziranje poslovnega
procesa v smislu stro{kovno u~inkovitega in
kvalitetnega dela.
Igor Podbel{ek
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Nadzorni{tvo Trbovlje
Nadzorni{tvo Trbovlje s svojimi 27 km2 ozemlja spada med manj{a nadzorni{tva, ~e
pa ga pogledamo z vidika odjema in velikosti elektroenergetskega omre`ja, pa bi ga
lahko uvrstili med srednje velika.
Na nadzorni{tvu
Trbovlje
oskrbujemo z
elektri~no
energijo 8.616
odjemalcev, od
tega 7.623
odjemalcev na
gospodinjstvu,
982 odjemalcev
na ostalem
odjemu, 13 na
SN.

Podro~je nadzorni{tva Trbovlje
jo mesto Trbovlje ter zaselke in vasi po
okoli{kih hribih.

Skupna letna poraba vseh odjemalcev je
104.037.420 kWh.

Mejne to~ke oziroma kraji na nadzorni{tvu
Trbovlje so na severu: Podmeja in Vrhe nad
Trbovljami, na vzhodu: ^e~e, Prapretno in
Termoelektrarna, na jugu: ^imerno, Kum in
Zavr{je ter na zahodu Ravenska vas in
^ebine.
Nadzorni{tvo Trbovlje meji na jugu z nadzorni{tvom Rade~e, na vzhodu z nadzorni{tvom Hrastnik, na zahodu z nadzorni{tvom Zagorje, na severu pa mejimo z
Javnim podjetjem Elektro Celje. Nadzorni{tvo Trbovlje oskrbuje z elektri~no energi-

Odjemalci z ve~jo letno porabo so:
Cementarna Trbovlje
47.22.644
Rudnik Trbovlje
8.751.100
Livarna Trbovlje
1.771.748
Iskra Semicon Trbovlje
1.219.300

kWh
kWh
kWh
kWh

Med ve~je porabnike lahko {tejemo tudi
oddajnik na Kumu z letno porabo 883.000
kWh. Velja povedati, da je oddajnik na
Kumu na vi{ini 1219 m in le`i v krajinskem parku. Teren je zelo zahteven in
te`ko dostopen, zlasti v zimskem ~asu.
Zato so na tak{nem terenu nujno potrebna
vozila s pogonom na vsa {tiri kolesa.

robert.abdic@elektro-ljubljana.si

Na nadzorni{tvu Trbovlje oskrbujemo z elektri~no energijo 8.616 odjemalcev, od tega
7.623 odjemalcev na gospodinjstvu, 982
odjemalcev na ostalem odjemu, 13 na SN.
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Korekten odnos
do strank in
dobri
medsebojni
odnosi so pogoj
za varno in
dobro
opravljeno delo.
Prava delovna
klima je tista kar
se kot vodja
nadzorni{tva
trudim ustvariti
skupaj z
zaposlenimi na
nadzorni{tvu
Trbovlje.

Podro~je nadzorni{tva je precej hribovito
20 kV. Napetostne razmere na nadzorni{tvu so zadovoljive, razen v okolici
Ravenske vasi in Kleka, kjer je v planu
izgradnja transformatorskih postaj.
Te`ave pri delu na podro~ju nadzorni{tva
se pojavljajo predvsem zaradi hribovitega
terena, posebno {e v zimskem ~asu. Kar
nekaj je tudi negodovanj s strani strank
glede dostopa na njihova zemlji{~a in
opravljanja raznih vzdr`evalnih del na teh
zemlji{~ih.
Oddajnik na Kumu
Na nadzorni{tvu Trbovlje sta dve razdelilni transformatorski postaji RTP Trbovlje in
RTP TET ter 107 transformatorskih postaj.
Dejavnosti, ki potekajo na nadzorni{tvu
Trbovlje in se vr{ijo vsakodnevno, so
vzdr`evanje elektroenergetskih naprav,
odprava okvar, delo z odjemalci. Precej
dela pa je tudi z vzdr`evanjem in popravljanjem javne razsvetljave.
Omre`je na nadzorni{tvu Trbovlje
obsega:
•
•
•
•
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SN prostozra~ni vodi
SN podzemni vodi
NN prostozra~ni vodi
NN kablovodi

97
11
16
54

km
km
km
km

Korekten odnos do strank in dobri medsebojni odnosi so pogoj za varno in dobro
opravljeno delo. Prava delovna klima je
tista kar se kot vodja nadzorni{tva trudim
ustvariti skupaj z zaposlenimi na nadzorni{tvu Trbovlje.
Sede` nadzorni{tva se je v lanskem juniju preselil iz Savinjske ceste 42 v prostore
sede`a DE Trbovlje na Gimnazijsko 25.
Selitev je bila nujna zaradi prijaznej{ega
in la`jega poslovanja s strankami in
nenazadnje zaradi potrebe po izbolj{anju
delovnih pogojev zaposlenih na nadzorni{tvu.

^e gledamo povpre~no, pride na 1 km SN
voda 80 odjemalcev, na 1 km NN voda pa
41 odjemalcev.

Naj na tem mestu v svojem imenu in
mogo~e v imenu {e katerega od vodij nadzorni{tev poudarim, da se je zaradi sprejema nove zakonodaje pojavila potreba po
strokovnih predavanjih z razlagami oziroma tolma~enji novih zakonov, kar bi nam
olaj{alo vsakodnevno delo s strankami.

Pomembnej{e investicije v zadnjih letih so
bile kabliranje litijskega daljnovoda, ki je
sovpadal z rekonstrukcijo ceste. Rekonstrukcija 10 kV daljnovodov Nasipi in
Zagorje, DV 10 kV Zagorje. DV 10 kV Vasle
se v leto{njem letu pripravlja za prehod na
vi{ji napetostni nivo, in sicer z 10 kV na

V PE Elektru Trbovlje sem se zaposlil kot
pripravnik, in sicer leta 1987 v in{talacijski skupini oz. skupini za priklju~ke. Bil
sem monter v gradbeni skupini, kasneje
tudi pomo~nik delovodje. Opravljal sem
dela pomo~nika vodje nadzorni{tva, po
upokojitvi mojega predhodnika pa oprav-
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pa se v okviru potaplja{kega dru{tva
udele`ujem potapljanj. Tako je en teden v
letu samo moj.

Opravljal sem
dela pomo~nika
vodje
nadzorni{tva, po
upokojitvi
mojega
predhodnika pa
opravljam dela
vodje
nadzorni{tva.
Leta 1993 sem
kon~al
elektrotehni~no
{olo in v letu
2001 {olanje na
Vi{ji strokovni
{oli ICES v
Ljubljani.

Zaposleni na nadzorni{tvu:
Robert Abdi~ vodja nadzorni{tva
SKUPINA ZA RV
Branko Kavzar
Miha Ga{pari~
Toma` Grivec
Peter Valent
Borut @ibret

delovod. skup. za vzdr`evanje
pomo~nik delovodje
sam. elektromonter
KV elektromonter
sam. elektromonter

SKUPINA ZA ODJEMALCE
Alojz Kic
Miroslav Medve{ek
Rok Poto~nik

sam. elektromonter
del. skupina za odjemalce
tehnik v obratovanju

SPREJEMNA PISARNA
Simona [ere

Vodja nadzorni{tva Robert Abdi~

sam. knjigovodja

Robert Abdi~l

ljam dela vodje nadzorni{tva. Leta 1993
sem kon~al elektrotehni~no {olo in v letu
2001 {olanje na Vi{ji strokovni {oli ICES v
Ljubljani.
V prostem ~asu mi najve~ pomeni ~as, ki
ga pre`ivimo skupaj z dru`ino. Z `eno
Ireno imava dva otroka: sina Petra, ki ima
devet let in h~erko Nastjo, ki ima dve leti.
Ker sem pred leti treniral rokomet, se v
prostem ~asu udele`ujem tudi veteranskih
turnirjev v rokometu, v poletnih mesecih
17
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"Ljubim naravo, mir, svobodo in
iskrenost"
Popoldan, v
prostem ~asu,
pa gospod Mirko
postane {e tisto
ve~. Ljubitelj
narave, miru,
svobode in
iskrenosti. Je
~lan Lovske
dru`ine
Dobovec, v
kateri deluje 51
lovcev in 2 pripravnika - lovca.

Predlog, da bi v tej {tevilki spoznali gospoda Miroslava Medve{ka, so v uredni{tvo
posredovali njegovi sodelavci in sodelavke iz DE Trbovlje. Med drugim je gospod
Miroslav ~lovek, ki se dobro razume s sodelavci in ki zna z dobro voljo re{evati
morebitne vsakodnevne te`ave pri delu s strankami. Je zelo vesten, sposoben,
redoljuben, dosleden sodelavec. Je pa {e veliko, veliko ve~, kot boste lahko razbrali
iz zapisanega.
Gospod Medve{ek Miroslav - Mirko se je rodil
3. julija 1945, takoj po kon~ani drugi svetovni vojni v lepem gorskem kraju Zavr{je.
Bil je eden od {estih otrok. O~e in mama sta
otrokom znala pokazati, kaj pomeni trdo
delo in kaj pomeni ~loveku stik z naravo.
V redkih prostih trenutkih v mladosti se je
z veseljem dru`il s prijatelji.

Po kon~ani osnovni {oli je nadaljeval 3-letno
{olanje v Elektrogospodarski {oli Maribor
(EG[). Navdih za delo kot elektrikarja je dobil
`e kot otrok. V njihovem odmaknjenem
naselju je elektrifikacija komaj potekala.
Vsake nove pri`gane lu~i so bili va{~ani zelo
veseli. Zato si je gospod Mirko `e takrat
rekel: "Ko bom velik, bom elektrikar! "

Z `eno Darinko, ki je `e upokojena, stanuje v
individualni hi{i, ki jo je zgradil za svojo
dru`ino v [kofji Ri`i. Dru`ina mu veliko
pomeni. Z `eno Darinko imata h~erko Vlasto,
ki je prav tako kot o~e velika ljubiteljica narave. Je biologinja in z dru`ino `ivi v
Zagorju. Gospod Mirko je posebno ponosen
na svoji vnukinji.

Vso delovno dobo je ostal zvest Elektru. Leta
1960 je pri~el s spoznavanjem elektro stroke
kot vajenec. Delovno razmerje na Elektru je
pri~el 16. septembra 1963 v vzdr`evalni
ekipi Trbovlje, nato pa nadaljeval v Elektro
servisu Trbovlje kot mlaj{i elektro instalater.
Nato je sledilo slu`enje voja{kega roka,
takrat JLA. Po kon~anju te obveznosti, je
nadaljeval z delom v takratnem Elektru
Ljubljana PE Trbovlje kot elektro instalater v
Elektro mehani~ni delavnici. Leta 1970 je bil
preme{~en v nadzorni{tvo Trbovlje DE
Obratovanje. Leta 1986 je pri~el z delom v
slu`bi konzuma. Sedaj opravlja dela in
naloge kot delovodja skupine za odjemalce v
nadzorni{tvu Trbovlje. S sodelavci se dobro
razume. Dober odnos z nadrejenimi,
sodelavci in strankami mu veliko pomeni.
Popoldan, v prostem ~asu, pa gospod Mirko
postane {e tisto ve~. Ljubitelj narave, miru,
svobode in iskrenosti. Je ~lan Lovske dru`ine
Dobovec, v kateri deluje 51 lovcev in 2 pripravnika - lovca. Vsak pripravnik - lovec ima
mentorja. Opraviti mora 240 ur priprave na
terenu in pridobiti 80 ur teoreti~nega znanja.
Nato {ele lahko opravlja pripravni{ki izpit in
postane "pravi" lovec.

18

Miroslav Medve{ek z vnukinjo

Celotno lovsko podro~je Slovenije nadzoruje
Slovenska lovska zveza. V sklopu te deluje
411 (LD) lovskih dru`in, od tega v Zasavju
20. Gospod Mirko je ~lan lovske dru`ine
Dobovec od leta 1970. Med opravljanjem svojih dol`nosti v lovski dru`ini, je spoznal, kaj
pomeni biti lovec. Predvsem je spoznal, da to
ne pomeni samo veliko obhodov po gozdu in
ob~udovanja `ivali, pa~ pa tudi veliko dela.
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Njegova LD nadzoruje strmi teren ob Savi,
tako imenovane "rebri" od [klendrovca do
Suhadola in severno obmo~je Kumskega hribovja, kar pomeni pribli`no 3400 ha
povr{ine. @e od prej{njih - starej{ih ~lanov
LD je spoznal, kaj pomeni biti ~lan LD, saj se
izro~ilo {eg in navad ~lanov LD prena{a iz
roda v rod. Predvsem pomembno in glavno
pravilo lovskih dru`in je ohraniti ljubezen
do narave in pustiti bogato dedi{~ino
zanamcem.
Naloga lovcev je nadzorovati in opazovati
`ivali na terenu. Delo ~lanov LD je strogo
predpisano in obrazlo`eno v programih LD,
ki so letni in 5-letni. Na podlagi teh se ugotavlja, katera vrsta `ivali postaja ogro`ena,
katera je `e skoraj izumrla in pri katerih je
potrebno {e stro`je uveljavljati in ohranjati
ravnovesje v vrstah `ivali. Samo nadzorovanje poteka z obhodi po terenu, pa
tudi z opazovanjem iz postavljenih hi{k opazovalnic, tako imenovanih "visoka
pre`a", kar mora biti opravljeno v ~im ve~ji
ti{ini, da se `ivali ne moti pri njihovem
vsakdanjiku. Z nadzorovanjem se pomaga
ohranjati ravnovesje v vrsti `ivali.

razploda divjadi na terenu. Upo{teva se tudi
spolna in starostna struktura odstrela.
Izjemoma hitreje je to mo`no, ko se ugotovi,
da se je na{la kak{na bolna ali ranjena divjad ali v primeru kak{ne bolezni (npr. steklina, garje ipd.); v tem primeru je potrebno
takoj{nje ukrepanje.
Med delo ~lanov LD spadajo tudi o~i{~evalne
akcije lovi{~a, ko{nja opu{~enih travnikov,
vzdr`evanje grmi{~, gozdnega roba, pa tudi
oranje in sejanje krmnih njiv. Seveda pa skrbijo tudi za krmljenje divjadi, zlasti pozimi.
Vse to je potrebno, da se izbolj{ajo `ivljenjski pogoji divjadi ter se jo odvra~a od
polj{~in in kmetijsko obdelanih povr{in.
Sredstva, pridobljena s prodajo divja~ine, pa
se vra~ajo nazaj v lovi{~e za zgoraj omenjene dejavnosti ter poravnavo {kod na
kmetijskih povr{inah. Pomembno je vedeti,
da delo ~lana LD zahteva veliko odrekanja
prostega ~asa, saj so potrebni nenehni obhodi po terenu. LD nimajo dotacij, financirati
se morajo sami.

Naloge lovcev,
ko je potreben
odstrel `ivali, so
strogo
predpisane. Zelo
pomemben je
lovopust. Takrat
se `ivali ne sme
loviti in niti
vznemirjati. Po
lovopustu je to
mo`no po
strogih pravilih.
Odvisno je
predvsem od
razploda divjadi
na terenu.
Upo{teva se tudi
spolna in
starostna
struktura
odstrela.

Po besedah gospoda Mirka so najpogosteje
opa`ene `ivali na podro~ju LD Dobovec:
iz skupine velika divjad: srnjad, jelenjad,
mufloni, gamsi. Ob~asno: divji pra{i~ - zanj
na tem terenu ni dovolj hrane, je namre~ ljubitelj kostanja, `ira, `eloda, zato se hitro
premakne drugam. Ob~asno: medved (zadnjega medveda so videli in odstrelili na tem
podro~ju leta 1978). Kasneje je bil sprejet
zakon o prepovedi odstrela, tako medved
sedaj spada med za{~itene `ivali. Iz skupine
mala divjad: zajec, jazbec, gozdni jereb,
raca mlakarica. Iz skupine male zveri: kune
(bela pa tudi zlatica), lisice, ob~asno tudi
temno rjava, skoraj ~rna lisica, ki se pojavi
le na 5 do 10 let, dihurji, podlasice, hermelini. Iz skupine pernate `ivali: ujede: sove,
kanje, kragulji, postovke, sokol-selec,
skobec, krokar. Ob~asno: orli. Posebej
za{~iten je divji petelin. Kljub za{~iti ga od
leta 1992 ni ve~ opaziti.
Zadnje ~ase se pogosteje pojavljajo tudi sive
~aplje in kormorani, ki delajo preglavice
predvsem ribi~em na reki Savi.
Naloge lovcev, ko je potreben odstrel `ivali,
so strogo predpisane. Zelo pomemben je
lovopust. Takrat se `ivali ne sme loviti in
niti vznemirjati. Po lovopustu je to mo`no
po strogih pravilih. Odvisno je predvsem od

Gospod Mirko kot resni~ni ljubitelj narave in
`ivali z veseljem opravlja te obhode. Z njim
smo spoznali pravi zna~aj "lovca", tisti
obraz, ki zna prisluhniti `ivalim in jim
pokazati, da bi jih ljudje radi ohranili in jih
obvarovali pred izumrtjem.
Strokovnost na opisanem podro~ju potrjujejo tudi {tevilna izobra`evanja, ki se jih je
udele`il. Opravljeni izpiti za lovskega
~uvaja, za preglednika divja~ine (preglednik
pregleda vsako odstreljeno `ival in poda
navidezno oceno o zdravstvenem stanju,
nato `ival pregleda seveda {e veterinar), za
lovskega tehnika, za lovskega sodnika v
lovskem {portnem streljanju (glinasti golobi, tar~a srnjaka, be`e~i zajec in merjasec maketa). Prejel je kar nekaj priznanj za
lovske zasluge.
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Veliko son~nih,
toplih dni v
krogu ljudi, ki jih
imate radi, v
gozdu med
`ivalmi in
metulj~ki,
gospod Mirko,
`elimo.
fakulteti. Zbirka je na ogled v planinski ko~i
na Kumu. Vsekakor je to dokazljiva, bogata
zapu{~ina na{im zanamcem. Upamo, da bo
gospod Mirko, ki se bo kmalu za~el pripravljati na odhod v pokoj, nadaljeval s tem svojim ljubiteljskih hobijem.
Prejeto priznanje
Omeniti je potrebno {e posebno ~udovito
zbirko. To je njegova zbirka metuljev, ki
`ivijo
na
podro~ju,
kot
pravimo,
Kumljanskega. Z njegovo marljivostjo in
vztrajnostjo je nastala ~udovito urejena,
zgo{~ena in tekstno ozna~ena zbirka metuljev iz njegovega okoli{a. Zbirko je pripravljal dve leti, 1991 in 1992, ter jo ozna~il po
navodilih Naravoslovnega muzeja Slovenije.
Vsi metulji so opremljeni po navodilih s
slovenskimi ali tudi latinskimi imeni, z
oznakami kot so jih zahtevali na biotehni{ki
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Za drugi del svojega `ivljenja si gospod
Mirko `eli, da bi z `eno, svojci in prijatelji
mirno in sre~no `iveli, da bi znali u`ivati v
tem, kar imajo, da bi se dobro razumeli.
"Nobenih drugih visokih ciljev si ne zastavljam. Zadovoljen sem s tem, kar imam. Da
lahko poskrbim zase in za druge. Da bi le
tako bilo tudi vnaprej".
Veliko son~nih, toplih dni v krogu ljudi, ki
jih imate radi, v gozdu med `ivalmi in
metulj~ki, gospod Mirko, `elimo.
Irena Poto~nik in Violeta Irgl
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Obisk delegacije iz JP
ELEKTROPRIVREDA BiH
Procesi reorganizacije v sistemu prenosa
elektri~ne energije od proizvodnje do
potro{nje se nezadr`no selijo iz okolja
s tr`nim sistemom gospodarjenja proti okoljem, ki tak sistem {ele uvajajo. Na obisku
v na{i delni{ki dru`bi so bile `e delegacije
iz hrva{kega elektrogospodarstva in
iz Elektrodistribucije Beograd, v torek
11. marca je predsednik uprave skupaj z
izvr{nimi direktorji OE UDO, OE DEE in OE
DTO sprejel delegacijo iz Elektroprivrede
BiH. Obiskali so nas g. Salim Mutap~i},
namestnik direktorja, g. Mustafa ^e~o, vodja
sektorja za eksploatacijo in g. Hazim
Had`iosmanovi}, samostojni strokovni
sodelavec za elektrodistributivno dejavnost
v direkciji za prestrukturiranje. Namen
obiska iz elektrogospodarstva BiH je pridobiti informacije o na{ih izku{njah pri uvajanju tr`nega sistema v proces dobave
elektri~ne energije.
Omre`je v BiH obratuje v te`kih razmerah, ki

so posledica vojne, posledica vojne je tudi
trenutna organizacija elektrogospodarstva,
ki poteka v skladu z nacionalno razdelitvijo
BiH v okviru treh zaklju~enih delov. V okviru
obnove gospodarstva BiH pod nadzorom
visokega predstavnika mednarodne skupnosti poteka tudi reorganizacija elektrogospodarstva, kon~ni cilj reorganizacije elektrodistribucije je organiziranje treh regionalnih
organizacijskih enot, ki ne bodo sovpadale z
nacionalno razdelitvijo ozemlja. V BiH v
skladu z zahtevami mednarodne skupnosti
na~rtujejo privatizacijo elektrodistribucije
do 66 %. Prenosno omre`je vi{jih napetostnih
nivojev je {e v veliki meri poru{eno, zato so
razmejili prenos in distribucijo na SN izvodih
iz RTP 110/SN, da so sploh lahko oblikovali
podjetje za prenos elektri~ne energije,
posledica tega je mogo~e tudi razmeroma
visoka stopnja privatizacije v elektrodistribuciji.
Franc Leskovec

Prenosno
omre`je vi{jih
napetostnih
nivojev je {e v
veliki meri
poru{eno, zato
so razmejili
prenos in
distribucijo na
SN izvodih iz
RTP 110/SN, da
so sploh lahko
oblikovali
podjetje za
prenos
elektri~ne
energije,
posledica tega je
mogo~e tudi
razmeroma
visoka stopnja
privatizacije v
elektrodistribuciji.

franc.leskovec@elektro-ljubljana.si

Predstavniki obeh delegacij
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Obrazi Himalaje
Razstavo si je
bilo mogo~e
ogledati do 24.
marca v Galeriji
TR/3, na Trgu
republike 3 v
Ljubljani in je
bila posve~ena
110. obletnici
Planinske zveze
Slovenije,
40. obletnici
Komisije za
odpravo v tuje
gore, 50.
obletnici od
prvega vzpona
na najvi{jo goro
sveta Mont
Everest.
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V torek, 4. marca 2003, ob 19 uri, je Franc
Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije,
odprl fotografsko razstavo Toneta [karje z
naslovom: Obrazi Himalaje; Gore - De`ela Ljudje. Razstavo si je bilo mogo~e ogledati
do 24. marca v Galeriji TR/3, na Trgu republike 3 v Ljubljani in je bila posve~ena
110. obletnici Planinske zveze Slovenije,
40. obletnici Komisije za odpravo v tuje gore,
50. obletnici od prvega vzpona na najvi{jo
goro sveta Mont Everest. Kot je zapisal avtor
razstave v spremnem tekstu vabila…
"Razstava Obrazi Himalaje; Gore - De`ela Ljudje je najmanj toliko podrejena vsebini
kot dobri fotografiji. ^eprav je velika skrb

namenjena lepoti, je lep del podrejen
zgodovini, saj se tudi v Himalaji le gore same
ne spreminjajo, vse drugo pa kolo ~asa z
vedno novim prav tako potiska v nepovrat,
kot drugod, in le posnetki ohranjajo del nekdanjosti; ~e `e ne njenega duha, pa vsaj
kan~ek podobe. Razstava prikazuje ljudi,
pokrajino in `ivljenje v Nepalu, Sikimu,
Tibetu in Indiji, dotakne pa se tudi alpinisti~nih odprav samih v ~asovnih presekih
od leta 1965 do 2002, pomeni pa tudi spomin
na na{ alpinizem v najvi{jem gorstvu sveta".
Violeta Irgl
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Novi zakon o graditvi objektov
V prostorih sindikalne dvorane podjetja na Kotnikovi 9 v Ljubljani je potekalo predavanje na
temo novo sprejetega zakona o graditvi objektov. Predavanje je pripravil Ivan Leban, univ.
dipl. in`. el. iz IBE, d.d., Svetovanje, Projektiranje in In`eniring. Za predavanje je bilo veliko
zanimanje, saj se ga je udele`ilo v januarju in marcu okvirno 110 zaposlenih.
Strokovna literatura iz zakona o graditvi objektov je na voljo v oddelku izobra`evanja,
tajni{tvih OE in na distribucijskih enotah.
Alenka Pretnar

Vzgoja in izobra`evanje s podro~ja
cestnega prometa
V marcu 2003 je potekalo izobra`evanje s podro~ja cestnega prometa v sindikalni dvorani na
Kotnikovi. Predavanja se je udele`ilo 115 zaposlenih.
Vsebina je bila prilagojena predvsem spremembam zakona o varnosti cestnega prometa, ki
ureja podro~je prevozov v cestnem prometu. V uvodu je bila predstavljena predvsem prometno-varnostna problematika v RS v primerjavi z nekaterimi dr`avami EU. Poudarek je bil predvsem na spo{tovanju cestno-prometnih predpisov, kadar so vozniki udele`enci v cestnem
prometu. Predavanje so pripravili predstavniki iz Bimedie, in sicer: Anton Mrvar, univ. dipl.
pravnik, Nikola @uran, dipl. ing. prometa in Zdravko Popovi~, pravnik not. zadev.
Alenka Pretnar
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Razdelili smo se
v dve skupini,
prva si je takoj
ogledala mestne
znamenitosti,
druga pa
odpeljala med
vinograde in
olj~ne gaje v
vasico Korte.
Sledila je na{a
ugotovitev.
Slovenska Istra
je ve~ kot morje,
sonce in dobro
vino.

Dobrodo{li v Izoli
Na prvi izlet v tem letu in sploh prvi na slovensko obalo smo se podali v mrzlem februarskem jutru. Obetal se je lep, son~en, zimski dan z "obvezno" burjo na
Primorskem, kar pa nas ni odvrnilo od izleta, saj se nas je nabralo za dva avtobusa.
Iz zasne`ene Ljubljane smo kmalu prispeli na
obrobje slovenske Istre in s ^rnega kala se
nam je odprl veli~asten pogled na obalo in
morje. Prvi cilj na{ega izleta je bila vasica
Hrastovlje pod kra{kim robom s svetovno
znano cerkvico Sv. Trojice, poslikano s
~udovitimi freskami iz l4. stoletja. Freska
"Mrtva{ki ples" uvr{~a Hrastovlje v vrh srednjeve{kega stenskega slikarstva v Sloveniji.
Osnovna misel prizora je enakost vseh ljudi v
smrti in njena neizbe`nost, ki je enako
pravi~na za vse.
gastvo sonca daje vinom zna~ilen okus in
aromo, moderna tehnologija in tradicionalni
na~in pridelave pa sta garancija za kakovost
vina. Preko Malije, [areda, od koder je ~udovit
pogled na Izolo in preko morja vse do Italije,
smo se vrnili v Izolo.

Po ogledu cerkvice in obveznem skupinskem
fotografiranju smo "rahlo" premra`eni odhiteli
na bli`nji kme~ki turizem in se okrep~ali s
toplo malico. ^as hiti in odpravili smo se proti
morju. Pod strmimi, ponekod odsekanimi bregovi v {irokem loku ob obali vodi cesta iz
Kopra v staro ribi{ko mestece Izola.
Dobrodo{li v Izoli, je bil pozdrav direktorja
Turisti~nega informacijskega zdru`enja Izola
g. Alojza Pe~ana, ki nas je pri~akal kot gostitelj
in vodnik. Razdelili smo se v dve skupini, prva
si je takoj ogledala mestne znamenitosti,
druga pa odpeljala med vinograde in olj~ne
gaje v vasico Korte. Sledila je na{a ugotovitev.
Slovenska Istra je ve~ kot morje, sonce in
dobro vino. Je tudi de`ela tiso~erih presene~enj, skritih med [avrinske gri~e. Med
potjo nam je na{ gostitelj in vodnik slikovito
opisal pokrajino, zgodovino Izole in njen
gospodarski in kulturni pomen in razvoj.
V vasici Korte, pri vinski kleti "Korenika &
Mo{kon", od koder se odpira lep pogled na
Se~oveljske soline, nas je pri~akal gospodar in
sledil je ogled kleti. Seveda pa poku{ina vin ni
smela manjkati. Na{a ugotovitev, po poku{ini.
Bli`ina morja, ne`en dih maestrala ter bo24

Sprehodili smo se po starem mestnem jedru,
po zna~ilnih uli~icah s {tevilnimi lokali. Ti
za`ivijo v poletnih mesecih med akcijo
"Poletje v Izoli", s katero Ob~ina Izola o`ivlja
staro mesto tako, da poslovne prostore za
nekaj mesecev odda v brezpla~en najem
slikarjem, kiparjem, grafikom in obrtnikom, ki
o`ivljajo staro obrt. Na vsakem koraku so
vidna prizadevanja za ~isto urejeno okolje,
skrb za obnavljanje in ohranjanje kulturne
dedi{~ine mesta. Burja je zavijala nad strehami in okrog vogalov in prav radi smo si
ogledali notranjost znamenite pala~e Besenghi
degli Ughi s konca 18. stoletja, ki je izjemen
primer pozno baro~ne posvetne arhitekture.
Sprehodili smo se mimo cerkve Sv. Mavra in
mimo bene{ke poznogotske Manziolijeve hi{e.
Navdu{ila pa nas je tudi stalna razstava
miniaturnih vlakov in maket v spomin na
`elezni{ko progo Trst-Pore~, imenovana
Razstava Parenzana. Na{a gospa Pol~i si je na
vsak na~in prizadevala, da bi vsi ti vlakci spet
vozili.
Po vseh ogledih in vinskih poku{inah smo se
dru`no vsi podali v restavracijo Riviera,
Srednje gostinske in turisti~ne {ole Izola, na
zaslu`eno kosilo (istrske specialitete: fu`i,
ombolo). Da bi bilo na{e kratko bivanje v Izoli
prijetnej{e in popolno, pa so poskrbeli, kar je
bilo za marsikoga presene~enje, ambasadorji
Izole doma in v svetu, Primorski fantje s
pevko Ivico in to v `ivo.
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Obenem pa se
veselim
ponovnega
obiska na{e
obale v mesecu
cvetja - maju, pa
~eprav je to 13.,
obiska v Piran in
njegovo okolico.
V prijetni dobrodo{lici v imenu `upanje Brede
Pe~an, Turisti~nega informacijskega zdru`enja, [olskega centra in v svojem imenu, so
nam v dvournem brezpla~nem koncertu
Primorski fantje predstavili bogat repertoar
svojih uspe{nic, ob katerih smo zaplesali in
zraven zapeli.

Janezek: "Saj to pa ni ro`ica…"

Prehitro je minil dan, prijetno popoldne in
treba se je bilo vrniti domov.

Odgovori mi: "Oh, da, tiste improvizirane
besede na avtobusu so bile iskrene, pa ~eprav
izre~ene v zanosu, ko je ~lovek opogumljen z
ravno pravo mero maliganov. Odkrito pa priznam, da bi podobno kot takrat povedal ali
napisal tudi danes". Ob tej priliki, ko pi{em ta
prispevek, se {e enkrat v svojem imenu in v
imenu Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana
iz srca zahvaljujem Lojzetu za toplo dobrodo{lico in dobro organizacijo v Izoli, Branku
za dobro kuhinjo, bratrancu Bogdanu pa za
^UDOVITO pre`ivet popoldan s Primorskimi
fanti in pevko Ivico in koncert pripravljen
samo za nas.

Na poti domov si je "neki" na{ ~lan dal du{ka
in se izpovedal na temo ^UDOVITO.
Kaj je ^UDOVITO?
1. ^UDOVITO je `e samo snidenje po dolgem
~asu,
2. ^UDOVITA je zimska pokrajina okrog
Planine,
3. ^UDOVITO je na{e Primorje,
4. ^UDOVITO je bilo spoznati Primorske fante
in pevko Ivico v `ivo.
5. [e najbolj ^UDOVITO je bilo piti vino
REFO[K.
Kon~no pa se spomni {ale na temo ^UDOVITO,
ko u~iteljica nazorno pou~uje u~ence o
pomenu besede ^UDOVITO in pravi:
"Ro`ica di{i ^UDOVITO…"

"Je pa ^UDOVITO."…
Vrnili smo se v Ljubljano, marsikomu pa bo
ostala "Izola" v prijetnem spominu. Med pisanjem po telefonu pokli~em "avtorja izpovedi" in
ga vpra{am, ~e se ima ^UDOVITO.

Obenem pa se veselim ponovnega obiska
na{e obale v mesecu cvetja - maju, pa ~eprav
je to 13., obiska v Piran in njegovo okolico.
Kotnik Zdenka
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Tretji zbor Dru{tva upokojencev
Elektro Ljubljana, d.d.
[e enkrat se je
zahvalil
{tevilnim
posameznikom
iz kolektiva
Elektro
Ljubljana,
posebno
predsedniku
uprave Vincencu
Jan{i, ~lanu
uprave Ludvigu
Soto{ku, Maci
Bo`i~, ki so nam
zmeraj
prisluhnili in
nam pomagali.
Zahvalil se je
tudi vsem
~lanom dru{tva,
saj le skupaj
nekaj
pomenimo.

Pred gosti{~em "[tern" na Je`ici v Ljubljani se nas je 20. februarja 2003 zbralo 129
~lanov in podpornih ~lanov Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana. Pridru`ilo se
nam je precej novih obrazov in veseli smo vsakega posebej.
Vse prisotne je pozdravil in pri~el z zborom
ter podal poro~ilo o delu Dru{tva za leto
2002 predsednik Jo`e Bergant. Povedal je, da
se je UO sestal 21 krat, da smo sredi leta
dobili nov prostor v RTP ^rnu~e, da smo bili
organizator nekaj sre~anj z na{imi jubilanti,
osamljenimi in bolnimi, ne glede na to ali so
~lani dru{tva ali ne. Dejavni smo bili pri
{portno-rekreativni sekciji, imeli smo kar
nekaj pohodov, kar je zelo pozitivno. Izleti
so pa sploh na{a glavna dejavnost, le-te
posku{amo organizirati tako, da izberemo
kraje, ki bi bili zanimivi za ve~ino
udele`encev in tudi, da bi bile pokrite vse
regije vsaj enkrat na leto. Pohvalil je vzorno
sodelovanje z Elektrom Ljubljana, saj smo
vedno sprejeti prijazno ne glede na ~as, ko se
pojavimo v podjetju. V leto 2003 stopamo z
250 rednimi in 63 podpornimi ~lani, kar
pove, da smo uspe{ni, saj je na{e vrste
zapustilo malo ~lanov. Nadzorni odbor nas je
opozoril, da smo pripravili in spremenili
nekatere ~lene in jih prilagodili novemu
Pravilniku o Dru{tvih.
Opozoril je tudi na manj{e kori{~enje
po~itni{kih kapacitet in na cenej{e bivanje
~lanov v teh enotah, zato je povabil Iztoka
Bartola, direktorja tr`enja, da nam pove ali
`eli, da upokojenci sodelujemo pri manj{ih
delih v po~itni{kih kapacitetah, v mislih ima
predvsem ~i{~enje in urejanje okolice.
Namesto Iztoka Bartola, ki je bil zadr`an, je
stanje na podro~ju po~itni{kih kapacitet
obrazlo`ila Adriana Kru{i~ in povedala, da
mora o 30 % popusta pri kori{~enju
po~itni{kih kapacitet odlo~iti Uprava podjetja, isto velja v zvezi z odgovorom na na{
dopis. Marjan Rode je dodal {e pojasnilo, da
so {tevilni delavci leta in leta gradili in vlagali ne le delo temve~ tudi denar iz sklada
skupne porabe v po~itni{ke kapacitete in ni
prav, da imamo enake cene kot zunanji
uporabniki po~itni{kih kapacitet. Andrej
Urankar je postavil vpra{anje o certifikatih,
saj je bilo veliko upokojencev prikraj{anih
pri manj izpla~anih dohodkih pred desetimi
leti in `eli, da bi nam podal poro~ilo
Nadzorni odbor o stanju oz. vrednosti delnic.
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Jo`e Bergant predlaga, da nam na vsa
postavljena vpra{anja dajo pojasnila ~lani
Uprave Elektra Ljubljana.
Zahvalil se je ~lanom Upravnega in nadzornega odbora za korektno delo, saj {ele

sedaj razume, zakaj je bilo to dru{tvo
ustanovljeno tako pozno, ker imamo vse
preve~ osebnih pogledov na to delo.
[e enkrat se je zahvalil {tevilnim posameznikom iz kolektiva Elektro Ljubljana, posebno predsedniku uprave Vincencu Jan{i, ~lanu
uprave Ludvigu Soto{ku, Maci Bo`i~, ki so
nam zmeraj prisluhnili in nam pomagali.
Zahvalil se je tudi vsem ~lanom dru{tva, saj
le skupaj nekaj pomenimo.
Prisotni ~lani Zbora so soglasno sprejeli vse
predlagane sklepe, ki so zadevali delovanje
Dru{tva tekom leta 2002 in to: izvolili
delovno predsedstvo Zbora, sprejeli poro~ilo
predsednika Dru{tva in ~lanov sekcij o delu,
finan~no poro~ilo in poro~ilo Nadzornega
odbora, sprejeli spremembe in uskladitve
Pravil z Zakonom o Dru{tvih, sprejeli plan
aktivnosti in finan~no ovrednoten plan
aktivnosti za leto 2003 ter druge predloge.
Pre{li smo na neuradni del zbora, si med
seboj nazdravili in raz`ivela se je `ivahna
medsebojna debata. Iz nasmejanih obrazov
ter pre{ernega smeha je bilo razbrati, da se
~lani veselijo medsebojnega dru`enja.
Vendar pa je tokrat v to dru`enje posegla

marec 2003

Dru{tvo upokojencev
Dober tok.

~love{ka malomarnost in ~lani so za~eli
nekam hitro vstajati od miz, ~eprav nekateri
{e niso uspeli pojesti svojega obroka.
Odhajali so na zrak, saj niso vedeli, ali je
slabo po~utje povezano z njihovim zdravjem
ali je kaj huj{ega. Nih~e pa ni pomislil, da je
lahko vzrok uhajanje monoksida iz `arnih
grelcev v prostoru. [ele ko so zunaj
posamezniki za~eli izgubljati zavest, smo
za~eli hitro ukrepati in iskati prvo pomo~. V
samem Klini~nem centru je iskalo pomo~ 27
~lanov, v Trbovljah 3 ~lani, nekateri so se
oglasili pri svojih zdravnikih, vsi ostali pa so
te`ave re{evali sami tako, da so po~ivali,
pogosto vdihavali sve` zrak, jemali aspirine
in preganjali glavobole in slabosti, kakor so

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

Sprehod po
"De`eli Desetega brata"
"Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore. Nimam svojega
zape~ka, pa se ne prito`im zato. Zdaj pa mol~i o tem in kaj veselega govori. Jaz imam
posko~ne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!" Takole je govoril Deseti brat mlademu gospodi~u, ki je iz mesta pri{el na de`elo in dr`i, da po vseh krajih, kjer je v~asih
on hodil, {e vedno `ivijo prijetni, gostoljubni ljudje.

Pohodniki iz
Vi{nje Gore so
morali premagati
vzpon iz starega
mestnega jedra
mimo cerkve sv.
Ane. Za staro
{olo so se za~eli
vzpenjati in
pri{li do razvalin
Starega gradu iz
11. stoletja, {li
so skozi vasi
Pristava,
Zavrta~e in po
gozdni poti, ki je
bila tokrat
zasne`ena, pri{li
do Pol`evega,
kjer na vrhu
planote stoji
cerkvica Sv. Duh
(630m) - najvi{ja
to~ka Jur~i~eve
poti.

Da je to res, smo se prepri~ali v soboto,
1. marca, ko smo se podali po Jur~i~evi poti
iz Vi{nje Gore do Muljave. Zbrali smo se v
Tivoliju in veselo - pustno razpolo`eni spremljala nas je Rde~a kapica, krenili na
pot. Spotoma smo se ustavili {e v Grosuplju,
kjer so se nam pridru`ili pohodniki z
Grosupeljskega podro~ja in `e smo bili v
Vi{nji Gori. Kondicijsko najbolj pripravljeni
so za~eli pohod proti Muljavi, ostali smo se
odpeljali na Pol`evo in tam zastavili korak po
Jur~i~evi (skraj{ana varianta) poti.
Pohodniki iz Vi{nje Gore so morali premagati
vzpon iz starega mestnega jedra mimo
cerkve sv. Ane. Za staro {olo so se za~eli
vzpenjati in pri{li do razvalin Starega gradu
iz 11. stoletja, {li so skozi vasi Pristava,
Zavrta~e in po gozdni poti, ki je bila tokrat
zasne`ena, pri{li do Pol`evega, kjer na vrhu
planote stoji cerkvica Sv. Duh (630m) najvi{ja to~ka Jur~i~eve poti. Pogled v dolino
nam je zastirala megla. Ogledali smo si
cerkvico sv. Duha, ki jo krasi lep gotski portal in nadaljevali pot po zasne`enem
travniku, proti vasi Male Vrhe in proti Rojem,
kjer so sicer {e vidne razvaline gradu Roje,
vendar nam jih je tokrat "zamaskiral" sneg.
[li smo mimo ribnika La{kovec, ki je bil lepo
zaledenel. Pot mimo njega je marsikomu
delala te`ave, saj je bila ledena kot da bi se

led z jezerske povr{ine potegnil ~ez obalo bila je nevarna drsalnica. Pre~ili smo jo,
nekateri tudi s padci, na sre~o brez huj{ih
posledic. Pri{li smo do cerkvice Janeza
Kersnika, v kateri je grob viteza Foedransberga, ki je bil lastnik gradu Kravjek. Po ogledu cerkvice gremo do vasi Oslica in v daljavi
`e zagledamo Muljavo, cilj na{ega pohoda.
Po pribli`no dveh oz. treh urah prijetne hoje
in premaganih 15 km poti smo vsi zadovoljni. Privo{~imo si zaslu`eno malico iz
nahrbtnika, topel ~aj, ki so ga delili na cilju,
pa tudi kaj "mo~nej{ega" je bilo na voljo.
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Morda bo kdo
ponovno vzel v
roke na{ prvi
izvirni roma
Deseti brat in ob
branju ponovno
prehodil
Jur~i~evo pot.

V Galeriji Kresni~ka na Jur~i~evi doma~iji
smo si ogledali razstavo kiparke Lu~ke
Ko{~ak. Jur~i~eva doma~ija - muzej je bila `al
zaprta. Na vsej poti iz Vi{nje Gore do Muljave
smo sre~evali prijazne doma~ine, ki so nam
ponujali razne dobrote. Klepet z njimi je
potrdil besede Desetega brata o dobrih in
gostoljubnih ljudeh. Morda bo kdo ponovno
vzel v roke na{ prvi izvirni roma Deseti brat
in ob branju ponovno prehodil Jur~i~evo pot.
Po kon~ani kraj{i slovesnosti s kulturnim
programom smo se odpeljali v Sti{ki
samostan (ker nismo bili najavljeni, smo si
lahko ogledali samo poslopje od zunaj) in
naprej v [torovje, kjer nas je ~akalo kosilo.

smo si za`eleli "Nasvidenje" in se raz{li z
mislijo na lepo pre`ivet dan.
Zvonka Osredkar

Po kosilu smo se ob spremljavi harmonike
veselo zavrteli. @al je vsega lepega enkrat
konec, tako smo morali tudi mi kon~ati zabavo in se odpeljati proti Ljubljani. V Tivoliju

VABILO
KO^EVSKI ROG - BAZA 20
Vabimo ~lane dru{tva upokojencev na izlet v Ko~evski Rog, kjer si bomo pod strokovnim vodstvom ogledali Bazo 20 (partizanske bolni{nice in delavnice, povojni dogodki).
Priporo~amo pohodni{ko obutev in toplo obleko - Ko~evski gozdovi so na 700 m
nadmorske vi{ine.
Kosilo na povratku proti Ljubljani.
Odhod iz Ljubljane v torek, 15. aprila ob 7.00 uri s parkiri{~a v Tivoliju.
Prihod v Ljubljano do 19.30 ure.
Prijave od 7. do 10. aprila 2003.
na telefon {tev. 01/519 80 36, Zvonka Osredkar, vsak dan do 11. ure.
Do zasedbe avtobusa.

OBVESTILO
Izlet v Piran in Se~oveljske soline bo v ~etrtek, 15. maja 2003.

V letu 2003 so umrli na{i upokojenci:
Naglav Juro
Jude` Alojz
Podbev{ek Ivan
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V februarju 2003 smo zaposlili
nove sodelavce:
Ime in priimek

Delovno mesto

Organizacijska enota

Iztok Soto{ek
Vesna Oman
Uro{ Meden

Vodja slu`be za nakup in trgovanje
Dipl.varnostni in`enir
In`enir za telekomunikacijsko omre`je

PUO
PKS
TKS

V januarju je prenehalo delovno razmerje naslednjim delavcem.
Ime in priimek
Vzrok prenehanja
Organizacijska enota
Viljem Fabjan
Lidija Dimec
Vilim Komeri~ki

upokojitev
upokojitev
upokojitev

DEE, Ljubljana okolica
DEE, Trbovlje
DEE, Trbovlje
Nevenka Ivan~i~

V marcu 2003 so praznovali svoj
`ivljenjski jubilej na{i upokojenci
70. rojstni dan
[ajni~ Viljem
Matija`i~ Janez Franc
Ritonja Jo`ica

3. 3. 1933
24. 3. 1933
10. 3. 1933

Stari trg ob Kolpi
Ljubljana
Trebnje

60. rojstni dan
Brezovar Marjan
Gabrijel Jo`ef
Grabnar Alojz
Koncilja Franc
Se{ek Jo`e
Slak Jo`e
Starin Stane
Zupan~i~ Marija

25. 3. 1943
7. 3. 1943
16. 3. 1943
4. 3. 1943
11. 3. 1943
12. 3. 1943
12. 3. 1943
3. 3. 1943

Ljubljana
Trebnje
Zagorje ob Savi
Stara Cerkev
Ljubljana [martno
Mirna pe~
Ljubljana
Ljubljana Polje

~lan DUEL
~lan DUEL

~lan DUEL
~lan DUEL

Ob jubileju jim ~estitamo
in `elimo veliko zdravja.
^estitka tudi v imenu uredni{tva!
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irena.potocnik@elektro-ljubljana.si

Z bogatimi,
izbranimi, v srce
segajo~imi
besedami nam je
bila
predstavljena
na{a de`ela,
na{a domovina,
takole:
Zgodovina je
Slovence
postavila na to,
za pest majhno,
a tako bogato
ozemlje. Prostor
slovenskega
naroda in
slovenske
dr`ave je, ~e ga
opi{emo z eno
samo besedo,
slikovit. Je
raznolika,
naravno in
kulturno bogata
de`ela v osr~ju
Evrope, je de`ela
med visokimi
gorami in toplim
morjem.
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Slovenski kulturni praznik
V ~asu Slovenskega kulturnega praznika so v
Zasavskih ob~inah potekale razli~ne kulture
prireditve:
•
•
•
•

nastopi priznanih pevskih zborov,
nastopi pihalnih orkestrov,
nastopi u~encev glasbenih {ol,
nastop folklorne skupine "Svoboda Center"

In prav slednji nastop Folklorne skupine
"Svoboda Center" je slikovito, z bogatim izrazoslovjem in ljubeznijo do domovine
uspe{no povezovala Tina Vajdi~ z Radia
Trbovlje. S toplimi besedami nas je popeljala
po Sloveniji, njenih pokrajinah, ljudeh, narodnih no{ah in zna~ilnih folklornih plesih.
Z bogatimi, izbranimi, v srce segajo~imi
besedami nam je bila predstavljena na{a
de`ela, na{a domovina, takole: Zgodovina je
Slovence postavila na to, za pest majhno, a
tako bogato ozemlje. Prostor slovenskega
naroda in slovenske dr`ave je, ~e ga opi{emo
z eno samo besedo, slikovit. Je raznolika,
naravno in kulturno bogata de`ela v osr~ju
Evrope, je de`ela med visokimi gorami in
toplim morjem.
TO JE NA[A DE@ELA, NA[A DOMOVINA!
^ar na{e de`ele je v pestrosti in raznolikosti
njene pokrajine in ljudi, ki v njej `ivimo.
Slovenci odslikavamo v sebi raznolikost in

spremenljivost prostora, v katerem bivamo.
In takole smo ob zapetih pesmih mo{kega
pevskega zbora Zarja, ob lepih skladbah, ki
nam jih je zaigrala mlada citrarka, pre`iveli
~udovito urico.
Atraktivno, ob izvedenih folklornih plesih,
ob poslu{anju ljudskih {eg in obi~ajev z narodnimi izreki v nare~nem jeziku, ki sta nam
jih predstavila ~lana folklorne skupine, so
nas popeljali ~ez na{e pokrajine! Pa si poglejmo, kako so nam predstavili:
Belo Krajino
To je de`ela, ki jo od osrednje Slovenije
lo~ijo visoki Gorjanci, od sosednje Hrva{ke
pa plitva reka Kolpa.
Znana je po izdelovanju lanenega platna,
izstopa belina no{e, po kateri naj bi Bela
Krajina dobila celo ime.
Morda pa je dobila ime po belih brezah in
belih skalah, ki dajejo pokrajini zna~ilno
podobo.
Posebnost tega podro~ja pa je "kolo", ki so ga
prinesli tja uskoki.
Belina no{e in kolo naj vam pri~arata podobo
pokrajine ob reki Kolpi.
[tajersko
[tajerci so veseli ljudje. Pokrajina je hribo-
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9. maja 2003 bo
skupina
praznovala
15. obletnico
svojega
delovanja in
lahko si jih
bomo ponovno
ogledali v
Delavskem
domu v
Trbovljah.

vita, posejana tudi z vinskimi gri~ki, zato
veselja navadno ne manjka. So delavni,
ponosni in vedri ljudje.
@ivljenje in delo na kmetih je bilo trdo in
te`ko.
Pa vendar so se ljudje radi poveselili ob
praznikih ali po opravljenem delu. Poveselili
so se, da je bilo `ivljenje la`je, polnej{e in
prijetnej{e.
Pa smo si ogledali spleto {tajerskih plesov.
Gorenjsko
Fran Sale{ki Fin`gar je svoje Gorenjce takole
opisal: "Gore so okrog Gorenjca, kar je ravnine in doline je polje, obdelano kot cvetne
gredice. Na gorah pojo zvonci paso~e se
`ivine, udarja drvarjeva sekira. Po dolinah
`ivi studenci, poto~ki, sinje reke. Nad vsem
soncem veliko, tudi viharjev in vetrov dovolj.
Vse je kakor umito, ~isto, pa krepko in zdravo. V taki pokrajini je rasel in raste Gorenjec.
Odrezavi, pokon~ni, odlo~ni, vendar kakor je
skorja na zunaj raskava, je pod njo mehko in
veselo srce. @e Valvazor je v Slavi Vojvodine
Kranjske napisal: "Gorenjci imajo v letu
toliko plesov, da jim noge prav malo mirujejo". Tako so vdani plesu, da jim niti zima, pa
naj bo {e tako ostra in huda, ne more vzeti
veselja in s svojim preostrim mrazom pogasiti plesne gore~nosti. Folklorna skupina nam
je s potrkavanjem, ki je zna~ilno za gorenjske plese, pri~arala podobo Gorenjca!

Folklorno skupino ob izvajanju plesov
spremljata dva harmonikarja. Eden igra na
diatoni~no harmoniko "frajtonarico" in drugi
s klavirsko, ob~asno uporabijo tudi lon~eni
ljudski bas.
Harmonikar Simon je pri nastopih skupine
zelo uporaben, saj neumorno igra, po potrebi tudi na stolu, mizi ali pod mizo, vklju~i se
v plesni nastop, pa {e kaj! Ple{e {est stalnih
parov, sr~nih in predanih folklornemu plesu.
Nastopali so `e tudi pri na{ih zdomcih v tujini. Posebnost - njihov "Ples s klobuki" je ve~
kot vreden ogleda.
9. maja 2003 bo skupina praznovala
15. obletnico svojega delovanja in lahko si
jih bomo ponovno ogledali v Delavskem
domu v Trbovljah.
Irena Poto~nik
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Navadni smokvovec
(Ficus carica L.)
Cvetovi smokve
niso vidni, saj so
skriti v vr~astem
socvetju, ki je
videti kot popek.
Opra{uje jih
smokvina osica
(Blastophaga
grossorum).

Je listopadno drevo in dose`e do 8 metrov v vi{ino. Do`ivi lahko do 70 let. Pozimi
prenese najve~ do -15°C. Za lepe sade`e potrebuje rastlina veliko vlage. Botani~no
sodi v dru`ino murvovk (lat. Moraceae). Doma je iz ju`ne Arabije, od tam se je
raz{irila po vsem Sredozemlju.
Uporaba
Smokve jemo zrele v mesecu juliju in konec
avgusta. Energetsko so bogato zalo`ene, prav
tako vsebujejo obilico vitaminov, vlaknin, rudninskih snovi. Take nam dajo dosti energije,
izbolj{ajo nam koncentracijo, odvajajo vodo,
tako se nam ~istijo se~ne poti. Vlaknine nam
pospe{ijo prebavo.

V Kalifornijo so jo prinesli v 18. stoletju.
V Sloveniji poznamo dve avtohtoni sorti: istrska belica in ~rnica. Vse pa je odvisno od drobne `u`elke. Cvetovi smokve niso vidni, saj so
skriti v vr~astem socvetju, ki je videti kot
popek. Opra{uje jih smokvina osica
(Blastophaga grossorum). Divje smokve imajo v
svojem votlem cveti{~u blizu odprtine mo{ke
cvetove, spodaj pa `enske s kratkim pesti~nim
vratom. Kulturne sorte imajo samo `enske cvetove z dolgim vratom. Osica lahko znese svoja
jaj~eca samo v pesti~e s kratkimi vratovi (divje
smokve). Ko se iz jaj~eca razvije osica, mora pri
izhodu mimo mo{kih cvetov. Tu posname pelod
in ko pride v pesti{~e kulturnih sort, opra{i
brazde pesti~ev. Svojih jaj~ec pa vanje ne
odlo`i, ker so vratovi teh pesti~ev predolgi.
Plodovi, ki so nastali iz pomladanskih cvetov,
se razvijejo brez oploditve. Poletne cvetove
opra{i osica. Poletni cvetovi imajo pesti~e z dolgimi vratovi, pomladanski pa imajo zakrnele
pesti~e, ki se ne morejo oploditi. Zato ti nastanejo brez oplodnje.
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Kemijska sestava
Mle~ek vsebuje: malo kav~uka in ficin, psoralen. Posu{eni plodovi vsebujejo do 23 %
vode, do 4,3 % beljakovin, 1,3 % ma{~ob, do
70 % ogljikovih hidratov (50 % invertnega sladkorja, 5,6 % celuloze in pektinov), do 1,3 %
organskih kislin, 0,05 mg % provitamina A, 0,1
mg % vit. B1, 0,1 mg % vit. B2, 0,7 mg %
nikotinske kisline, 2,3 % rudninskih snovi
(34 mg % natrija, 640 mg % kalija, 126 mg %
kalcija, 82 mg % magnezija, 3 mg % `eleza,
77 mg % fosforja).

Sadni kruh
Potrebujemo:
1 kg moke
2 dag kvasa
kavna `li~ka soli
toplo mleko ali vodo
Suho sadje:
Pol kg suhih smokev
30 dag suhih sliv
30 dag orehov
30 dag suhih hru{ki in jabol~nih krhljev
2 dl ruma
rozine
klin~ke, cimet
Moko presejemo v skledo, na sredini naredimo
vdolbinico in vanjo vlijemo v toplem mleku stopljen kvas z malo sladkorja, pome{amo z malo
moke in pustimo da vzhaja. Ob robu sklede
damo sol. Prilivamo toplo teko~ino in z roko
me{amo. Umesimo srednje trdo testo. Gnetemo
ga tako dolgo, da se lo~i od rok in sklede, nato
ga pokrijemo in naj vzhaja uro in pol. Sadje
zre`emo, odi{avimo, polijemo z rumom in pustimo, da se prepoji. Zamesimo ga v vzhajajo~e
testo. Oblikujemo hleb ali dva in damo v pokrito pomokano ko{arico. Vzhaja naj dve uri.
Vzhajan hleb obrnemo na poma{~en peka~, ga
nama`emo z beljakom in pe~emo uro in pol v
pe~ici, ogreti na 200°C. Ko zarumeni, temperaturo nekoliko zmanj{amo. Pe~en hleb pokrijemo s prtom in {ele ohlajenega razre`emo.

Jan Kozamernik
Literatura:
Petauer, T., 1993: Leksikon rastlinskih bogastev.
Tehni{ka zalo`ba, Ljubljana, str: 213 Novice iz
sveta {porta
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Maraton smu~arski tek BLOKE 2003
(TRIS 2003)
A razred `enske, rojene
Mesto Priimek in ime
1
Ho~evar Mojca
2
[krjanec Tatjana

1963 in starej{e
Letnik
^as
1949 1.12:44
1963 1.18:09

B razred `enske, rojene
1
Kosirnik Mojca
4
Oblak Nata{a
3
Buh Cvetka

1964 in mlaj{e
1965
59:22
1969 1.01:56
1966 2.15:00

C razred mo{ki, rojeni 1953 in
1
O`bolt Ivan
1942
2
Leskovec Dane
1950
3
Ga{peri~ Stane
1942
4
Barli~ Edi
1945
5
Pajk Jo`e
1951
6
Volf Branko
1951
7
Cindri~ Leon
1949

starej{i
49:25
51:54
58:35
1.04:57
1.06:49
1.11:31
1.53:45

3
4
5
6
7
8
9
10

Kamin Bojan
@eleznikar Ivan
Sili Edi
Hudi Matej
Lenardi~ Vlado
Poje Drago
@agar Vili
Brinovec Janez

1962
1961
1960
1963
1964
1956
1961
1967

53:44
58:14
59:24
1.03:09
1.13:57
1.17:23
1.21:28
1.29:51

E razred mo{ki, rojeni 1969 in mlaj{i
1
Ule Bo{tjan
1976
47:09
2
Jakovac Bogdan
1970
48:31
3
Berdajs Jo`e
1973
53:46
4
^u~nik Igor
1970
57:08
5
Grabrijan Damjan 1975
58:17
6
^esnik Borut
1970
59:23
7
Kamin Bo{tjan
1974 1.01:57
8
Wagner Andrej
1973 1.12:32

D razred mo{ki, rojeni 1954-1968
1
Lek{e Toni
1960
47:12
2
Kump Tomo
1960
49:26

Razpored tekmovanj v letu 2003 spomladanski del
KEGLJANJE
STRELJANJE
KROS
KOLESARJENJE
TENIS

17. 4. 2003
7. 5. 2003
14. 5. 2003
21. 5. 2003
13. - 14. 6. 2003

Stani~eva - Ljubljana
Streli{~e Dolenjska c., Ljubljana
Cerkni{ko Jezero
Vodice - Utik
Dom`ale

OSTALE AKTIVNOSTI
- (datum je informativni)
KOLESARSKI VZPON NA BAZO 20
KOLESARSKI VZPON NA GEOS
KOLESARSKI VZPON NA KRIM
S KOLESI PO
NADZORNI[TVIH NOTRANJSKE

10. 5. 2003
3. 6. 2003
20. 6. 2003
27. 6. 2003
Toni Lek{e
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Gripa, viroze in prehladi
^asopisi nas obve{~ajo, da so `e na pohodu:
gripa in viroze!
Prehlad je vnetje
zgornjih dihal
(nosa, `rela in
grla), ki ga
povzro~ajo
razli~ni virusi.
Teh je okoli 200
vrst, zato po
prebolelem
prehladu, ki ga
povzro~i eden
izmed njih, ne
postanemo
odporni proti
ostalim
prehladnim
virusom.

viruse, poleg tega tudi pomaga ogreti zrak
• od tistega, ki ka{lja ali kiha, se oddaljite
vsaj za en meter

Seznanili so nas tudi, da se virus gripe
spreminja! Navajajo, da Institut za varovanje
zdravja (IVZ) zatrjuje, da o epidemiji {e ne
moremo govoriti! Glede na dolgoletne
izku{nje medicinskih strokovnjakov naj bi
bila druga polovica februarja in marec ~as, ko
za najrazli~nej{imi virozami in gripam
podobnimi boleznimi zboli najve~ Evropejcev in seveda tudi Slovencev.
^eprav so v slovenskih laboratorijih minule
dni `e dokazali prisotnost virusov gripe tipa
A pri bolnikih iz Ljubljane, gori{kega, gorenjskega, dolenjskega in celjskega obmo~ja, pa
strokovnjaki ljubljanskega In{tituta za varovanje zdravja trdijo, da so to {ele posamezni primeri obolenja za gripo in da o epidemiji ne moremo govoriti. Res pa je, da se
v zadnjih dneh {tevilo obolelih pove~uje,
kar nam zatrjujejo odgovorni za odnose z
javnostjo IVZ.
Da se bomo znali pripraviti na prihajajo~e viruse, si poglejmo najprej:
A) Zakaj nastaneta gripa in prehlad?
a) Prehlad je vnetje zgornjih dihal (nosa,
`rela in grla), ki ga povzro~ajo razli~ni virusi.
Teh je okoli 200 vrst, zato po prebolelem
prehladu, ki ga povzro~i eden izmed njih, ne
postanemo odporni proti ostalim prehladnim
virusom.
Kako prepre~iti prehlad?
• roke si pogosto umivajte z milom in s
toplo vodo
• z rokami se ne dotikajte nosu in o~i
• izogibajte se javnih zaprtih prostorov,
kjer je hkrati veliko ljudi
• uporabljajte papirnate rob~ke in jih takoj
po uporabi zavrzite
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• dihajte skozi nos, ki je odli~en filter za

Kaj lahko naredite sami, ~e vseeno
pride do prehlada?
• Ostanite doma in po~ivajte, {e posebej ~e
imate povi{ano temperaturo.
• Pijte veliko teko~ine, npr. vode, sadnih
sokov in ~ajev, da boste navla`ili izsu{eno
sluznico nosu in ust in pomagali nadomestiti primanjkljaj teko~ine v telesu.
• Prehladne simptome olaj{ajte in odpravite
z zdravili za samo zdravljenje, ki jih
dobite v lekarni.
Vitamini in minerali
Pri pove~ani telesni temperaturi in umski
aktivnosti, pri neredni in enoli~ni prehrani
ter pri pove~anih potrebah po vitaminih in
mineralih svetujemo oblo`ene tablete
Duovit, saj vsebujejo vse najpomembnej{e
vitamine in minerale za zdravo `ivljenje.
Iz velike dru`inske blagovne znamke Vitanova lahko v ~asu prehladnih obolenj poleg
vitaminsko-mineralnih izdelkov izberete tudi
izdelka Propomed in Mentomed.
Pastile Propomed so namenjene
odraslim.
Vsebujejo vitamine in propolis, ki krepijo
telo v ~asu gripe in prehladov, hkrati pa
osve`ijo ustno votlino in `relo. Pastile
Mentomed so zaradi prijetnega okusa po
medu posebno primerne za otroke, namenjene pa so tudi odraslim. Izvle~ke jegli~a,
materine du{ice in mentola olaj{ajo izka{lje-
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vanje, vitamin C pa krepi vitalnost in
odpornost organizma.
b) Gripa ali influenca je akutna oku`ba
dihalnih poti, ki jo povzro~ajo virusi gripe
tipa A, B ali C. Ti nenehno spreminjajo svoje
lastnosti. Kljub temu pa se lahko v nasprotju s prehladom - pred gripo precej zanesljivo zavarujemo. Vsako leto se lahko cepite s
cepivi, ki so prilagojena tisti vrsti virusa, ki
se bo v prihajajo~i sezoni gripe najverjetneje {iril.

B) Prepoznavne te`ave:
Znaki
Zvi{ana telesna
temperatura
Glavobol

Prehlad
redko

Gripa
T=38,8 do 40 °C
izrazit

Te`ave z o~mi

obi~ajno ga ni
~e se pojavi, je blag
obi~ajno jih ni
~e se pojavijo, so blage
da
prisotne
~e se pojavi, je blaga
zna~ilen
zna~ilen
zna~ilno
zna~ilno
manj zna~ilen,
suh ka{elj
solzenje

Trajanje
Zapleti

od 5 do 10 dni
vnetje sinusov, u{es

Bole~ine v mi{icah
in sklepih
Utrujenost
Slabotnost
Iz~rpanost
Voden nosni izcedek
Zama{en nos
Kihanje
Bole~e `relo
Ka{elj

izrazite
izrazite
da
da
manj zna~ilen
manj zna~ilen
manj zna~ilno
zna~ilno
zna~ilen, trdovraten suh
ka{elj
bole~ina pri premikanju o~i,
fotofobija, peko~e o~i
1 teden
bronhitis, plju~nica

Gripa ali
influenca je
akutna oku`ba
dihalnih poti, ki
jo povzro~ajo
virusi gripe tipa
A, B ali C. Ti
nenehno
spreminjajo
svoje lastnosti.
Kljub temu pa se
lahko v
nasprotju s
prehladom pred gripo
precej zanesljivo
zavarujemo.
Vsako leto se
lahko cepite s
cepivi, ki so
prilagojena tisti
vrsti virusa, ki se
bo v prihajajo~i
sezoni gripe
najverjetneje
{iril.

c) Kako si lahko pomagate sami?
Pri gripi in prehladu moramo ~imve~ po~ivati, piti veliko tople teko~ine in za krepitev
obrambne sposobnosti organizma zau`iti dovolj vitamina C!
Kako proti prehladu ?
Prehlad se obi~ajno za~ne s splo{no utrujenostjo, bole~inami v `relu, zama{enim nosom ali
izcedkom iz nosu, ki je najobilnej{i drugi in tretji dan. Hripavost in suh ka{elj se v~asih
pojavita {ele takrat, ko izcedek iz nosu `e pojenjuje. Prehlad lahko spremljata tudi glavobol,
povi{ana telesna temperatura, predvsem pri otrocih. Simptomi prehlada trajajo od tri do
deset dni. Do zapletov lahko pride zaradi bakterijskih oku`b, predvsem obnosnih votlin in
srednjega u{esa.
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GRIPA IN PREHLAD
STA NA PRVI POGLED MALENKOSTNI NADLOGI, KI PA LAHKO ^LOVEKA PRISILITA, DA
NEKAJ DRAGOCENEGA ^ASA ZAPRAVI V POSTELJI.
Vedeti moramo,
da prehlad ni
gripa! ^e se
nau~imo lo~iti
med tema
dvema
boleznima, smo
`e stopni~ko
vi{je pri
zdravljenju in
obvladovanjem
gripe!

Kako bomo lo~ili gripo in prehlad?
Navadni prehlad je skupina bla`jih oku`b
nosa, obnosnih sinusov, `rela, mandljev in
grla.
Obi~ajno je posledica oku`be z virusi, ki se v
kapljicah prena{ajo s ka{ljanjem, kihanjem
ali drgnjenjem o~i ali nosu z oku`enimi prsti.
Pojavijo se 18 do 48 ur po oku`bi. Nosna
sluznica pospe{eno izlo~a sluz, s katero
posku{a prepre~iti {irjenje oku`be. Prekomerna sluz lahko napolni obnosno votlino
in s tem povzro~i glavobol. Bolnik se slabo
po~uti, ka{lja, ne zaznava vonja in okusa,
nekateri bolniki to`ijo zaradi bole~in v
sklepih.
Gripa ali influenca je resna virusna oku`ba,
ki lahko povzro~i povi{ano telesno temperaturo, mrzlico, glavobol, ka{elj, zna~ilne
bole~ine v mi{icah in splo{no oslabelost
organizma povezano z izgubo apetita. Za
gripo je zna~ilno, da jo povzro~a ve~ tipov
virusa gripe. Osnovni tipi virusa gripe se
delijo na tip A, B in tip D, ki se lahko spreminjajo. Zato odpornost proti enemu tipu
virusa gripe ne zagotavlja odpornosti proti
ostalim tipom virusa.

Pomembno je, da prepoznamo bolezenske
znake gripe in ~imprej ukrepamo, preden se
virus popolnoma raz{iri po organizmu. Ker je
obdobje pojavljanja epidemije gripe
povezano s {tevilnimi nahodi, prehladi, je
potrebno lo~iti zna~ilne razlike med obema
boleznima.
Vedeti moramo, da prehlad ni gripa! ^e se
nau~imo lo~iti med tema dvema boleznima,
smo `e stopni~ko vi{je pri zdravljenju in
obvladovanjem gripe!
KAKO SE NAJHITREJE POZDRAVIMO,
kadar zbolimo za gripo ali prehladom?
Zlasti pri gripi in tudi pri prehladu je zelo
pomemben po~itek. Bolnik naj le`i, pije toplo
teko~ino, inhalira in u`iva lahko hrano. @al
zaenkrat {e ne poznamo enega samega
zdravila, ki bi ~ez no~ odpravilo gripo ali
prehlad. Zdravljenje poteka simptomatsko.
To pomeni, da zdravimo vsak simptom
bolezni posebej.
Kadar se nalezemo prehlada ali gripe, si
pogosto lahko pomagamo sami!
Kdaj pa je potreben obisk zdravnika?
Posvet z zdravnikom je nujen takrat, kadar
traja prehlad ve~ kot 10 dni, oziroma `e prej,
~e so simptomi zelo izraziti, na primer: pri
visoki temperaturi, ~e nastopijo te`ave z
dihanjem ali bole~ine v u{esih. Tudi pri
dojen~kih, ki ka`ejo znake prehlada s telesno
temperaturo nad 38 stopinj C, je nujen obisk
zdravnika. Posebej moramo biti pozorni pri
majhnih otrocih in starostnikih po 65. letu,
pri katerih pogosto prihaja do zapletov zaradi dodatne bakterijske oku`be `rela, u{es in
plju~.
PAZIMO, kajti posledice gripe so velikokrat zelo hude ali celo usodne!
Vsako leto je veliko smrti, ki so posledica
obolenja za gripo. Naj poudarimo {e enkrat,
najbolj izpostavljeni so otroci, starej{i ljudje
in bolniki s kroni~nimi obolenji (kroni~ni
plju~ni bolniki, sr~ni bolniki, bolniki s sladkorno boleznijo)!
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Potrebno je zau`iti dovolj vitamina C

Vedeti moramo;
Da se gripa pojavi vsako leto! Epidemija gripe
se pojavi nenadoma v zimskih mesecih in
traja od 6 do 8 tednov! V ~asu epidemije
gripe zboli obi~ajno 10 do 20 % ljudi, v
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Zanimivosti
Dober tok.

Epidemija gripe
se pojavi
nenadoma v
zimskih mesecih
in traja 6 do 8
tednov! V ~asu
epidemije gripe
zboli obi~ajno 10
do 20 % ljudi, v
dolo~enih
starostnih
skupinah lahko
tudi 40 do 50 %!

Virus gripe
dolo~enih starostnih skupinah lahko tudi 40
do 50 %! Gripa nas priklene na posteljo za
najmanj 1 teden! Po preboleli gripi se
po~utimo zelo {ibki in potrebujemo {e nekaj
tednov, da lahko normalno opravljamo
vsakodnevne aktivnosti kot pred oku`bo!
Klju~nega pomena je, da vzamemo zdravilo
~im prej po prvih bolezenskih znakih gripe!
Katere pripravke lahko dobimo v lekarnah?
Proti vro~ini, glavobolu, bole~inam v mi{icah
in sklepih:
Antigripin kapsule
Pra{ki proti gripi in prehladu
Pra{ki proti bole~inam
Kombinirani pra{ki
Paracetamol sve~ke
Za la`je izka{ljevanje oziroma pomiritev
suhega, dra`e~ega ka{lja:
Expectoral kapsule
Sirup za izka{ljevanje za otroke
Sirup za izka{ljevanje za odrasle
Timijanov sirup
Tropot~ev sirup
Slezov sirup

Kapljice za inhalacijo
Smrekovo olje
Fiziolo{ka raztopina za nos
Za hitrej{e celjenje pordele vnete ko`e
in nosu
Pantenol krema
Ribje mazilo
Za pomiritev vnete sluznice ust in `rela
Pantenol losjon
@ajbelj
Za laj{anje bolezenskih znakov in
pove~ane potrebe po teko~ini
^aj proti prehladu, prsni ~aj,
Bezgovo cvetje, gorski mah,
Kamilice, lipa, {ipek, trpotec,
Materina du{ica, slez
V mrzlih zimskih dneh, ko na nas z vseh
straneh pre`ijo nadle`ni virusi gripe in
prehlada, ne pozabite na pomo~ iz lekarn,
seveda pa ne pozabite, ~e je prehudo, stopite
k zdravniku!
Povzeto:
Internet,Zlo`enka Leka

Irena Poto~nik

Za odpiranje zama{enih dihalnih poti
Mazilo proti nahodu in prehladu
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Osebni
zaimek

Gora v
Julijcih

Prijava,
vpisovanje

Dolgorepa Klavirska
tropska
JAZZ
papiga
skladba

Ime
Stara
Nekdanja
norve{ka
pisatelja japonska
Flisarja prestolnica POP skupina

Znana reka
s slapovi

Planinsko
dru{tvo

Sinne Anno

Popularna
angle{ka
ROCK
skupina

Pod
Opojna
pija~a

Eden od
~utov

Na~rt

Koni~asto Posoda za
zaklju~en destilacijo
steber
teko~in

Del slonje
glave

Renata
Juvan

Toma`
Domicelj

Gl. mesto
Italije

Oranje

Reka v
Franciji

Berilij

Francosko
mo{ko ime

Kdor masira

Lu~aj

Agens,
gibalo

Kofeinska
pija~a
Selen

Rimska 4

Manj{e
naselje

Unesek

Kdor lovi

Pokrajina v
Saudovi
Arabiji

Slavilna
lirska
pesem

Novica

Sestavil
TONI

Visoka
igralna
karta

Noetova
barka

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca februarske {tevilke Jere Igorja, ki bo prejel prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da nam geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton [timec,
napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no 14. aprila na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana, d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni in
upokojenke ter upokojenci Elektra Ljubljana, d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je
1900 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter
Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
Kaj je rekel o~e, ko si mu povedal, da si razbil avto?
- Ali naj kletvice izpustim?
- Seveda.
- Ni~.

- Imate v va{i dru`ini kak{en primer du{evne
bolezni?, vpra{a zdravnik.
- Da, imamo, re~e pacientka, mo` si domi{lja,
da je gospodar v hi{i.

- Ali je res, da ponekod v Afriki `enska ne
pozna svojega mo`a, dokler se ne poro~i z
njim?, vpra{a h~i mamo.
- Tako je povsod, odvrne mama.

Maja in Nace se lo~ujeta. Sodnica vpra{a
njunega sina:
Pri kom bi raje bil, pri mamici ali pri o~ku?
Sin: ~igav bo videorekorder?

Dva policaja najdeta pred {olo truplo.
- Treba bo sestaviti zapisnik. Bo{ znal pravilno napisati gimnazija?
- Ne vem.
- Pa ga prestaviva pred po{to.

Zakaj so ^rnogorci klonirali `abe s krompirjem?
Da bi krompir sam skakal v ko{aro.
- @ena mi je vse pobrala in od{la.
- Sre~ne`. Moja mi je vse pobrala in ostala.
- Kdaj gre Dolenjec trezen iz gostilne?
- Kadar pla~a Gorenjec.
@ena mo`u na mizi pusti sporo~ilo: Pi{~anec
je v pe~ici.
P. S.: Pe~ica je v kuhinji.

@ena za{epeta mo`u na uho: Dragi, kmalu
bomo trije.
- Kaj res?, se veseli mo`.
- Ja, moja mama se bo preselila k nama.

Katera `enska je najve~ja optimistka na
svetu? Tista, ki vsakih pet let pogleda v
poro~ni list, ~e ji je `e potekel.

Misel:
Prava odgovornost raste iz zavestne odlo~itve za nekaj.
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