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Kljub zaslu`enim dopustom poletje
polno pomembnih projektov
Prav vsako
delovno mesto,
kot del
celotnega
poslovnega
sistema podjetja,
omogo~a in
kli~e po
razmisleku
o mo`nostih
izbolj{av.
Leto{nji
nagrajenec za
predloge stalnih
tehni~nih
izbolj{av v letu
2002 je Jakob
Pavlin.

Z dobro obiskano `e tradicionalno prireditvijo dneva podjetja Elektra Ljubljana d.d.,
v okviru katere je podjetje letos obele`ilo 40 let elektroenergetskega obmo~ja, kjer
dobavlja elektri~no energijo odjemalcem, je leto 2003 pre{lo v obdobje zaslu`enih
poletnih dopustov. Vendar, kar pri~a tudi vsebina te skupne poletne {tevilke Elektro
novic, v podjetju potekajo pomembni projekti tudi v poletnih mesecih.
Naj jih na{tejem le nekaj. @e v juniju so stekle vse priprave na projekt sklepanja pogodb
o dobavi elektri~ne energije s tarifnimi odjemalci. V mesecu juniju in juliju poteka
raziskava ugotavljanja zadovoljstva tarifnih
odjemalcev, ki bo zaklju~ena do konca tega
meseca. Rezultati raziskave bodo med
drugim pokazali, kak{ne `elje imajo na{i
odjemalci in temu primerno bo usmerjeno
poslovanje podjetja, seveda v zadovoljstvo
odjemalcev. Rezultati raziskave in sistemati~no zbrani podatki, ki jih bo mogo~e
letno primerjati, bodo predstavljeni v septembrski {tevilki internega glasila.

tisti, ko v obilici sadja in zelenjave ne
pogre{amo mesa in mesnih izdelkov. ^e tako
nadaljujemo v jeseni, zimi in pomladi bo
naslednje poletje za nas vsestransko
druga~no in vsekakor lep{e.
Vsem bralkam in bralcem, {e posebno pa
vsem, ki redno sodelujete pri nastajanju
Elektro novic, `elim dolgo, lahkotno, toplo in
ustvarjalno poletje. Na snidenje v septembru.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Delovna skupina nadaljuje z uvajanjem sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 po sprejetem programu. V pripravi je letno poro~ilo
podjetja za leto 2002, ki je trenutno v fazi
pregleda oblikovanih vsebin. V namen promocije podjetja sta v izdelavi predstavitvi
podjetja, ki bosta dosegljivi v slu`bi za
odnose z javnostmi in v slu`bi za marketing.
27. avgusta bo v prostorih podjetja potekala
skup{~ina delni~arjev Elektra Ljubljana d.d.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Veliko je {e drugih, za podjetje pomembnih
projektov, ki na tem mestu niso omenjeni.
O njih bomo poro~ali v jesenskih {tevilkah
Elektro novic.
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Prav vsako delovno mesto, kot del celotnega
poslovnega sistema podjetja, omogo~a in kli~e
po razmisleku o mo`nostih izbolj{av. Leto{nji
nagrajenec za predloge stalnih tehni~nih
izbolj{av v letu 2002 je Jakob Pavlin. Tudi zato
ga gostimo v rubriki Spoznajmo se.
Ekipa {portnikov Elektra Ljubljana d.d. je na
9. {portnih letnih igrah elektrodistribucijskih
podjetij Slovenije zmagala in dokazala, da je
v podjetju veliko dobrih {portnikov, ki so
~lani [portnega dru{tva Elektro Ljubljana.
Ve~ o poteku 6. ob~nega zbora {portnega
dru{tva preberite med vsebino.
[e veliko je drugega zanimivega branja.
Ne spreglejte ~lanka Moji razlogi za odlo~itev
o vegetarijanstvu. Prav poletni meseci so

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

julij 2003

Uvodnik
Dober tok.

Okolju prijazno podjetje
Spo{tovane sodelavke, spo{tovani sodelavci, upokojenke in upokojenci!
Elektro Ljubljana d.d. je podjetje, ki se postopoma uspe{no prilagaja tr`nim razmeram, obenem pa je na{e skupno poslanstvo usmerjeno v tak{no politiko poslovanja
podjetja, ki upo{teva tudi vidik ohranjanja okolja in s tem narave.
Ko smo se v upravi podjetja odlo~ili, da za~nemo z vzpostavljanjem mednarodno uveljavljenega sistema ravnanja z okoljem, nas
je vodila `elja, da vgradimo okoljsko zavest
v razvoj, delovanje in upravljanje na{ega
podjetja. Certifikat ISO 14001, ki bo potrdil
skladnost na{ega sistema ravnanja z okoljem
z zahtevami standarda, bomo po predvidevanjih pridobili v letu 2004.
Seveda je potrebno poudariti, da pri tem
ra~unamo na pomo~ vseh vas, spo{tovane sodelavke in sodelavci. @elimo, da se vsak izmed nas {e bolj zaveda, kako pomemben je za
okolje. In kako pomembno je zdravo okolje za
vsakogar izmed nas in za na{e zanamce.
V svetu in v Sloveniji postaja vse bolj
pomembna u~inkovita in smotrna raba naravnih virov ter zmanj{evanje obremenitev
okolja. Tega se vse bolj zavedamo tudi v elektrogospodarstvu. Z odlo~itvijo, da bomo postali okolju prijazno podjetje, smo v Elektru

Ljubljana d.d. stopili na novo pot polno
izzivov. Posodobiti bo potrebno nekatere
tehnolo{ke procese in vzpostaviti {e bolj{i
sistem ravnanja z odpadki. Varovanje okolja
bo potrebno vgraditi v vse na{e na~rte in
v miselnost vsakega izmed nas. Usposabljanje
zaposlenih, osve{~anje odjemalcev in {ir{e
javnosti bodo zahtevali veliko vlo`enih
naporov. A prepri~ani smo, da bomo to
zmogli in si tako odprli nove mo`nosti razvoja in delovanja na novem, evropskem trgu.

Dober tok vsem,
ki redno
prebirate Elektro
novice z `eljo,
da si v
prihajajo~ih
dopustni{kih
mesecih
odpo~ijete ter da
v jeseni polni
idej in mo~i
skupaj
nadaljujemo
za~rtano pot!

Dober tok vsem, ki redno prebirate Elektro
novice z `eljo, da si v prihajajo~ih dopustni{kih mesecih odpo~ijete ter da v jeseni
polni idej in mo~i skupaj nadaljujemo
za~rtano pot!
Vincenc Jan{a,
predsednik uprave
Ludvig Soto{ek,
~lan uprave

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si in
ludvig.sotosek@elektro-ljubljana.si
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Projekt Sistem ravnanja z okoljem
SIST EN ISO 14001
Kot najve~ji viri
ogro`anja okolja
v podjetju so bili
ugotovljeni olje,
poseke in
sevanja.
Prioritete za
re{evanje okolja
pa so bile
opredeljene na
slede~ na~in:
kakovost ozra~ja
(sevanje),
odpadki,
proizvedeni
v podjetju
(deponije) in
urejenost okolja
(poseke, trava
itd.)

Delovna skupina nadaljuje z uvajanjem sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 po sprejetem in v glasilu `e objavljenem programu. Do sedaj je delovna skupina izvedla:
• anketo med zaposlenimi,
• predhodni okoljski pregled,
• dolo~itev okoljskih vidikov in povezanih vplivov,
• izobra`evanje.
Predhodni okoljski pregled je sku{al po sistemu vzor~enja v obeh distribucijskih enotah
dolo~iti trenutni polo`aj podjetja glede na
varovanje okolja in pri tem smo upo{tevali:
• zahteve zakonodaje in predpisov,
• opredelitev okoljskega vidika dejavnosti
oz. storitev, ki pomembno vplivajo na
okolje oz. so lahko vir kazenskih pregonov
in od{kodninskih zahtev,
• ocenitev u~inkov v skladu s standardi, pravili za tehni{ka dela, na~eli stroke, notranjimi merili,
• prepoznavanje obstoje~e prakse in postopkov ravnanja z okoljem,
• pridobitev informacij o predhodnih dogodkih in preiskavah neskladnosti,

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Janez Hostnik
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Anketa med zaposlenimi je bila izvedena v
mesecu maju. [e enkrat hvala sodelavkam in
sodelavcem za primeren odziv. V glasilu so
bili objavljeni rezultati ankete. Kot najve~ji
viri ogro`anja okolja v podjetju so bili ugotovljeni olje, poseke in sevanja. Prioritete za
re{evanje okolja pa so bile opredeljene na
slede~ na~in: kakovost ozra~ja (sevanje),
odpadki, proizvedeni v podjetju (deponije) in
urejenost okolja (poseke, trava itd.)
K predhodnemu okoljskemu pregledu je delovna skupina povabila vodstvene delavcev
v DE Ko~evje in DE Trbovlje. Na sestanku
v obeh distribucijskih enotah smo v diskusiji
ugotavljali in zapisali vse bistvene probleme,
ki so vezani na ravnanje z okoljem in s katerimi so povezane delovne skupine, lastne in
tuje, zlasti pri projektiranju, gradnji in
vzdr`evanju distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES). Prav tako pa tudi pri
uporabi vseh naravnih virov, ki jih delovne
skupine potrebujejo za svoje delo.
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• prepoznavanje politike nabave in sklepanje
pogodb glede sistema ravnanja z okoljem,
• spoznavanje stali{~ zainteresiranih strank,
• spoznavanje dejavnosti drugih organizacijskih sistemov, ki laj{ajo in ovirajo u~inek
sistema ravnanja z okoljem,
• seznanjanje z na~inom ravnanja ob nezgodah in nujnih primerih.

Na osnovi predhodnega okoljskega pregleda
je raz{irjena delovna skupina opredelila pomembne okoljske vidike, izdelala predlog
tako imenovanega okoljskega registra v povezavi: dejavnosti, vidik in vpliv na okolje.
Naj navedem nekatere bistvene dejavnosti, ki
vplivajo na okolje v na{em podjetju.

Dejavnosti

vidik

vpliv

to~ke

• zunanje storitve

ravnanje z naravnimi
snovmi

onesna`evanje tal,
zraka itd.

18

• gradbena dela

poseg v prostor

sprememba okolja

16

• projektiranje objektov

izbira tehnolo{kega
procesa

procesi
(poseki, izkopi itd.)
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• vzdr`evanje DEES

urejanje in izgled okolja

videz

15

• prevoz nevarnih snovi

izlivi, izpusti

onesna`evanje tal,
vode itd.
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• obratovanje DEES

sevanje, hrup

po~utje

11

• monta`na dela

odlaganje odpadkov

obremenitev deponij

10

• racionalna raba energije

izraba naravnih virov

poraba surovin

10

• kvalificirani proizvajalci
el.energije

izraba nevarnih virov

poraba surovin

10

• skladi{~enje okolju
nevarnih snovi

izpust okolju nevarnih
snovi

onesna`enje tal, vode itd.

9

• ravnanje zaposlenih s
komunalnimi odpadki

odlaganje komunalnih
odpadkov

obremenitev deponij
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Navedeni vplivi na okolje so bili tudi ocenjevani od 1 do 5, vsak kriterij posebej, to~ke pa
so zbrane v zgoraj navedeni tabeli. Izbrani
kriteriji so:
•
•
•
•
•
•

izpolnitev zakonskih dolo~il,
pogostnost,
nevarnost,
odziv javnosti,
soodvisnost,
stro{ki.

Prepoznavanje okoljevarstvenih vidikov torej
obsega vso verigo od dobaviteljev do kupcev
in javnosti, in sicer navajamo:
•
•
•
•
•
•

nabavo surovin, polizdelkov in storitev,
nabavo in proizvodnjo energije,
tehnolo{ke postopke,
izdelke - lastne in tuje,
zainteresirane strani,
lokacijske zna~ilnosti.

Izvedeno je bilo tudi izobra`evanje, ki ga je
vodil mag. Mihajlo Zozolly. Organizirani sta
bili dve delavnici o zahtevah standarda ISO
14001, in sicer za:

• vodilne delavce podjetja (uprava in kolegij)
• delavce, ki bodo sodelovali v timih za sistem ravnanja z okoljem (26 delavcev) v
distribucijskih enotah in strokovnih slu`bah.
Spo{tovane sodelavke in sodelavci, po~asi
a vztrajno vas seznanjamo in uvajamo tudi
preko internega glasila v sistem ravnanja
z okoljem v na{em podjetju. Prepri~an sem in
upam, da tudi vi, da je ravnanje z okoljem,
torej prijazno sobivanje z okoljem, ena od
osnovnih in temeljnih vrednot posameznika,
lokalne dru`bene skupnosti, organizacij,
dr`ave, evropske skupnosti in celega sveta.
Sami veste, da se nam slabo pi{e, ~e se ne
bomo resno spopadli z navedenimi problemi
varovanja okolja.
V naslednji {tevilki glasila bomo podrobneje
predstavili zahteve standarda ISO 14001, ki
opredeljuje sistem ravnanja z okoljem.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
5
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Merjenje zadovoljstva in lojalnosti
tarifnih odjemalcev
V podjetju SPEM
Komunikacijska
skupina smo
med 23. junijem
2003 in
30. junijem. 2003
po telefonu
poklicali
1100 gospodinjstev in prosili,
da tisti, ki v
gospodinjstvu
pla~uje ra~un za
elektri~no
energijo
odgovori na
vpra{alnik ter
s tem izrazi
svoje mnenje
glede
sodelovanja
z Elektrom
Ljubljana d.d.
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Veliko podjetij meni, da so njihovi potro{niki zadovoljni, saj se le redki prito`ijo. Ne
vedo pa, da so prito`be slab indikator zadovoljstva potro{nikov.
O tem govorijo naslednji podatki:
• samo 4 odstotki nezadovoljnih potro{nikov se prito`ijo,
• samo 4 odstotki prito`b dose`ejo tiste, ki
odlo~ajo oziroma lahko ukrepajo,
• povpre~en nezadovoljen potro{nik s svojo
negativno izku{njo seznani devet ljudi,
• povpre~en zadovoljen potro{nik s svojo
pozitivno izku{njo seznani pet do osem
ljudi,
• pet do sedem krat ceneje je zadovoljiti
obstoje~ega potro{nika kot pridobiti novega.
Elektro Ljubljana d.d., javno podjetje za distribucijo elektri~ne energije, dobavlja elektri~no energijo 270.000 gospodinjstvom. V
skladu s spremembami na energetskem
tr`i{~u, standardizacijo poslovanja in doseganjem poslovne odli~nosti, je bilo potrebno zagotoviti terminsko dolo~eno merjenje
zadovoljstva odjemalcev elektri~ne energije.
V podjetju SPEM Komunikacijska skupina
smo med 23. junijem 2003 in 30. junijem.
2003 po telefonu poklicali 1100 gospodinjstev in prosili, da tisti, ki v gospodinjstvu
pla~uje ra~un za elektri~no energijo odgovori
na vpra{alnik ter s tem izrazi svoje mnenje
glede sodelovanja z Elektrom Ljubljana d.d.
Gospodinjstva, ki smo jih poklicali, smo
izbrali sistemati~no naklju~no, kar pomeni,

da smo poklicali vsako 245. gospodinjstvo iz
baze gospodinjskih odjemalcev.
Anketni vpra{alnik je bil sestavljen iz ve~
sklopov vpra{anj, s katerimi smo `eleli dose~i predhodno zastavljene cilje, ki so bili
naslednji:
• ugotoviti splo{no zadovoljstvo odjemalcev s sodelovanjem z Elektrom Ljubljana
d.d.,
• ugotoviti zadovoljstvo odjemalcev s
posameznimi dejavniki zadovoljstva (konstantna mo~ napetosti, ustrezni ~as ni`je
tarife, preglednost/razumljivost ra~una,
odnos zaposlenih pri re{evanju te`av,...),
• ugotoviti pomembnost posameznih dejavnikov zadovoljstva (kateri dejavniki bolj
vplivajo na skupno zadovoljstvo in kateri
manj),
• ugotoviti lojalnost odjemalcev,
• ugotoviti potrebe po informacijah in
dodatnih storitvah, ki jih Elektro Ljubljana
d.d. lahko nudi,
• ugotoviti dodatne `elje odjemalcev,
• izmeriti ugled Elektra Ljubljana d.d. med
tarifnimi odjemalci.
Poleg tako imenovanih vsebinskih vpra{anj,
so anketarji zastavili anketiranim tudi kar
nekaj socio-demografskih vpra{anj, ki med
ljudmi ponavadi vzbudijo nelagodje. Vendar
z vso odgovornostjo zagotavljamo, da so
omenjena vpra{anja vklju~ena v vpra{alnik le
zato, da omogo~ijo segmentiranje odjemal-
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cev, kar pomeni razvr{~anje odjemalcev v
manj{e, bolj homogene skupine. Segmentiranje pa je v prvi vrsti koristno prav odjemalcem, saj jim bo na osnovi tega podjetje
Elektro Ljubljana d.d. nudilo tiste storitve, ki
so za podobna gospodinjstva zanimive ter se
la`je orientiralo na posamezne `elje in
potrebe podobnih gospodinjstev.
Podatke, ki smo jih z anketiranjem zbrali,
sedaj obdelujemo in analiziramo. Rezultati
bodo znani konec meseca in bodo v septembrski {tevilki Elektro novic tudi predstavljeni
in komentirani.
V imenu predsednika uprave Elektra Ljubljana d.d. gospoda Vincenca Jan{e in izvr{nega direktorja za dobavo elektri~ne energije tarifnim odjemalcem gospoda Petra Kozine
ter v na{em imenu se vsem, ki so odgovorili
na vpra{alnik, iskreno zahvaljujemo. Prepri~ani smo, da bodo odgovori koristni za {e
bolj{e sodelovanje med vsemi gospodinjskimi odjemalci in njihovim distributerjem elektri~ne energije.
Majna [ilih, projektni vodja raziskav,
SPEM Komunikacijska skupina

Priznanje in nagrada za
najbolj{o stalno tehni~no
izbolj{avo v letu 2002
V okviru prireditve dan podjetja je letos Elektro Ljubljana d.d. prvi~ podelil
priznanje in denarno nagrado za najbolj{o stalno tehni~no izbolj{avo v minulem letu 2002.
V letu 2002 je slu`ba za kakovost prejela
sedemnajst predlogov za stalne izbolj{ave, ki so bile obravnavane skladno z
organizacijskim predpisom za izvajanje
stalnih izbolj{av - OP 25. Trinajst predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo in s
tem tudi nagrajenih. [tiri izbolj{ave niso
bile primerne za izvedbo.
Na podlagi vseh pregledanih stalnih izbolj{av se je sestala delovna skupina v
sestavi:
1. Franc Leskovec
2. Jani [krbec
3. mag. Janez Hostnik

– ter na osnovi kriterijev:
•
•
•
•
•

obsega izbolj{ave,
pozitivnega u~inka izbolj{ave,
aktivnosti predlagatelja pri izbolj{avi
realizacije izbolj{ave in
neposrednega sestavnega dela delovne
naloge predlagatelja

– izbrala
kot najbolj{ega predlagatelja in predlog
stalnih izbolj{av v letu 2002 Jakoba
Pavlina, zaposlenega v slu`bi za meritve
elektri~ne energije v OE UDO.
Mag. Janez Hostnik
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Najbolj{i predlagatelj stalne
tehni~ne izbolj{ave v letu 2002
Sedaj delam na
delovnem mestu
vodje oddelka
kontrole v slu`bi
za meritve
elektri~ne
energije pri
OE UDO. To
delovno mesto
konkretno
pomeni: kontrolo
urejenosti
merilnih mest,
kontrolo
to~nosti merilnih
naprav tarifnih
in upravi~enih
odjemalcev in
delovne naloge
v povezavi
s pravilnim
obra~unom elektri~ne energije.

Zelo sem vesela, da je uprava podjetja podprla in odobrila izbor najbolj{ega predlagatelja stalne tehni~ne izbolj{ave v podjetju. Prav vsako delovno mesto namre~
omogo~a in kli~e po razmisleku o mo`nostih razli~nih izbolj{av. Leto{nji nagrajenec
za predloga v letu 2002 je Jakob Pavlin, ki ga na kratko predstavljamo v nadaljevanju.
pripravo predlogov izbolj{av? Sta to
tvoja prva predloga?
Obe pobudi sta pri{li na osnovi projektnih
nalog, ki so bile zastavljene v tistem ~asu.
Sami ideji pa sta se porodili, ko je bilo potrebno nalogi realizirati in prakti~no izvesti.
To sta moja edina dosedanja predloga.
Opis obeh predlogov in njunega pomena
Prvi predlog: preprogramiranje MTK sprejemnikov

Jakob Pavlin

jaka.pavlin@elektro-ljubljana.si

Kdaj si se zaposlil v podjetju?
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V podjetju sem se zaposlil 27. marca 1989 v
takratnem TOZD-u Elektro Ljubljana okolica,
kot pripravnik v konzumni slu`bi. V tistem
~asu je bil vodja slu`be g. Marjan Rode, ki je
bil takrat `e blizu upokojitve, a vendar zelo
napreden in odprt za razne novosti. V ~asu
pripravni{tva je bil moj mentor g. Jo`e
Kocjan, od katerega sem dobil tisto prvo
osnovno zelo kvalitetno znanje, ki mi dobro
slu`i {e danes. Do zadnje reorganizacije podjetja sem delal v konzumni slu`bi PE Elektro
Ljubljana oklica pod vodstvom vodje slu`be
ge. Cilke Trobec, na delovnem mestu koordinatorja konzumne operative.
Na katerem delovnem mestu trenutno
dela{?
Sedaj delam na delovnem mestu vodje oddelka kontrole v slu`bi za meritve elektri~ne
energije pri OE UDO. To delovno mesto konkretno pomeni: kontrolo urejenosti merilnih
mest, kontrolo to~nosti merilnih naprav tarifnih in upravi~enih odjemalcev in delovne
naloge v povezavi s pravilnim obra~unom
elektri~ne energije.
Si leto{nji nagrajenec za najbolj{i stalni
tehni~ni izbolj{avi. Od kod pobuda za

Po projektu MTK Elektro Ljubljana, za katerega je bila pripravljena projektna naloga, je
bilo potrebno preprogramirati vse do tedaj
name{~ene zvo~nofrekven~ne sprejemnike
Ts8 (na DE Ljubljana okolica ca. 8320 sprejemnikov). Preprogramiranje sprejemnikov
z novim programom (dobava ISKRAEMECO)
naj bi se izvajalo s pomo~jo notesnikov, ki jih
imajo vse slu`be za meritve in {tev~ne
podatke. Vendar se je v praksi pokazalo, da
so primerni samo za preprogramiranje ve~jega {tevila sprejemnikov na enem mestu
(skladi{~e). Slaba stran notesnikov je kratek
~as delovanja z enim polnjenjem baterije (ca.
2 uri), poleg tega so zelo neprimerni za delo
na terenu. Omejitev je tudi {tevil~na, ker je
eden sam za distribucijsko enoto. Zaradi
omejitev, ki jih ima notesnik, sem program,
ki je napisan v DOS okolju, nalo`il na ro~ni
terminal (tipa HUSKY), ki ga uporabljamo za
odbiranje {tev~nih podatkov na terenu in s
katerimi razpolagamo v zadostnem {tevilu.
Tak na~in se je izkazal za zelo primernega,
tako glede prena{anja po terenu, saj je narejen zelo robustno, kakor glede kapacitet
baterije. Z enim polnjenjem baterij deluje ves
delovni ~as (8 ur). Zaradi enostavnega delovanja ni potrebno dodatno izobra`evanje
uporabnikov. Predlog se je za~el v praksi
uporabljati kmalu po za~etku izvajanja projekta MTK na DE Ljubljana okolica in se je
postopoma raz{iril tudi na ostale DE. S predlogom je podjetje zmanj{alo potrebno {tevilo
delovnih ur in seveda s tem v veliki meri
racionaliziralo delovni proces.
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Spoznajmo se
Dober tok.

Kaj zapolnjuje tvoj prosti ~as?
Sedaj skoraj ves prosti ~as posve~am dru`ini.
Imam namre~ dve h~eri. Ena ima {tiri leta,
druga pa leto in pol. V prostem ~asu, ki ga je
sicer pri dana{njem hitrem tempu zelo malo,
pa sem v~asih igral tenis, ki ga sedaj zaradi
bole~in v ramenu ne igram ve~. Sem ~lan
[portnega dru{tva Elektro Ljubljana. Druga~e
pa s Keglja{kim klubom Elektro Ljubljana
igram v ljubljanski ligi in pozimi smu~am. V
teh dveh {portih tudi nastopam za [portno
dru{tvo Elektro Ljubljana na {portnih igrah.
Katere so temeljne vrednote, ki jim
sledi{ v `ivljenju?
Drugi predlog: uparjanje odjemalcev
Namen izbolj{ave je pomagati pri postavljanju jasnih evidenc geografsko opredeljenih
merilnih mest s pomo~jo ra~unalni{kega programa in ro~nih terminalov. Ti podatki
pomenijo osnova za GIS (geografski informacijski sistem). Se pravi, da je bilo potrebno
vsakemu merilnemu mestu odjemalca elektri~ne energije dodeliti {tevilko izvoda iz
transformatorske postaje (upariti). Na osnovi
tega je bilo mogo~e obe bazi podatkov
povezati, ker sta bili do takrat lo~eni. Tudi
pri tem predlogu je korist za podjetje o~itna.
Ka`e pa se predvsem v velikem prihranku
~asa in o~itnem skraj{anju delovnega postopka.

Zavedam se, da sem imel na delovnem mestu
sre~o, ker sem imel, seveda v dolo~enih
mejah, svobodne roke in sem lahko vplival
na svoje delo. Vedno sem imel mo`nost, da
sem lahko razmi{ljal s svojo glavo. Tudi to je
v veliki meri prispevalo k realizaciji mojih
zamisli in idej v prakso. Pri delu imam pred
o~mi `eljo narediti nek delovni postopek ~im
bolj smiselen in racionalen. Za dobro delo
potrebujem veliko mero samostojnosti in
neodvisnosti, kar `elim tudi od sodelavcev.

Zavedam se, da
sem imel na
delovnem mestu
sre~o, ker sem
imel, seveda v
dolo~enih
mejah, svobodne
roke in sem
lahko vplival na
svoje delo.
Vedno sem imel
mo`nost, da sem
lahko razmi{ljal
s svojo glavo.
Tudi to je v veliki
meri prispevalo
k realizaciji
mojih zamisli in
idej v prakso.

V tem `ivljenjskem obdobju mi veliko
pomeni dru`ina in {e predvsem obe h~erki,
ki me vsakodnevno u~ita in pred mojimi
o~mi rasteta. Ne `elim zamuditi teh za vse
nas tako lepih in pomembnih let.
Jaka Pavlin in Violeta Irgl

Kaj bi bilo po tvojem mnenju potrebno
narediti, da bi podjetje {e bolj spodbudilo iskanje predlogov izbolj{av?
Podjetje je pripravilo osnovo: mo`nost prijave stalnih tehni~nih izbolj{av in denarno
nagrado in z leto{njim letom tudi posebno
denarno nagrado in pisno priznanje. Sami
zaposleni pa se moramo zavedati, da vsak, {e
tako majhen predlog, lahko prispeva k
ve~jemu uspehu podjetja in u~inkovitej{emu
poslovanju. Premagati je potrebno strah in
pogumno priti s predlogi na plan.
Ali meni{, da sodelavci Elektra Ljubljana
podajamo premalo predlogov za stalne
tehni~ne izbolj{ave?
Glede na objavljene podatke v aprilski {tevilki Elektro novic mislim, da vsekakor premalo.
V letu 2002 je bilo skupaj le sedemnajst
predlogov, od katerih je bilo 13 sprejemljivih
za izvedbo. Za podjetje z ve~ kot 950
zaposlenimi o~itno premalo.
9
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Zanimivosti
Dober tok.

Uspe{no izpeljan dan podjetja
Elektro Ljubljana d.d.
Vrhunec je
prireditev
vsekakor
dosegla v `e
tradicionalnem
plezanju na
drog, v katerem
so se med seboj
pomerile
posamezne
distribucijske
enote podjetja.
Tudi letos je
zmagala
DE Ljubljana
okolica.

Tradicionalni dan podjetja Elektro Ljubljana d.d. je bil letos v soboto, 14. junija
2003. Tokrat smo sodelavke in sodelavci skupaj s povabljenimi gosti obele`ili tudi
pomemben mejnik v poslovanju podjetja - 40 let obstoja podjetja na sedanjem elektroenergetskem obmo~ju, kjer Elektro Ljubljana d.d. dobavlja elektri~no energijo
odjemalcem.
Zelo uspela, dobro obiskana prireditev je
potekala v neposredni bli`ini gradu Bogen{perk in je vklju~evala tako kulturni kot
zabavni program. Vrhunec je prireditev
vsekakor dosegla v `e tradicionalnem plezanju na drog, v katerem so se med seboj
pomerile posamezne distribucijske enote
podjetja. Tudi letos je zmagala DE Ljubljana
okolica.

terim najpomembnej{im poslovnim partnerjem, ki so pomembno prispevali k uresni~evanju enega izmed poglavitnih poslovnih
ciljev Elektra Ljubljana - zagotavljanje stalne,
zanesljive in kakovostne dobave elektri~ne
energije. Podjetje se jim je zahvalilo s pisnim
priznanjem.
V letu 2003 je podjetje pri~elo s podelitvijo
pisnega priznanja in denarne nagrade za
najbolj{o stalno izbolj{avo v minulem letu.
Kot je bilo `e omenjeno je v letu 2002 slu`ba
za kakovost prejela sedemnajst predlogov za
stalne izbolj{ave, ki so bile obravnavane
skladno z organizacijskim predpisom za
izvajanje stalnih izbolj{av - OP 25. Trinajst
predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo in
s tem tudi denarno nagrajenih. Za leto 2002
je bil na osnovi razli~nih kriterijev izbran
Jakob Pavlin kot najbolj{i predlagatelj in
nosilec najbolj{ih dveh predlogov stalnih
izbolj{av v letu 2002.
Na prireditvi dneva podjetja Elektro Ljubljana d.d., kjer je lahko prav vsak udele`enec
na{el zase veliko zanimivega, sta Elektru
Ljubljana d.d. uspe{no poslovanje tudi
vnaprej za`elela dr`avni sekretar za energetiko mag. Djordje @ebeljan in `upan Litije
Mirko Kaplja, ki se je upravi podjetja zahvalil
za dobro medsebojno sodelovanje s simboli~nim Valvasorjevim srebrnikom.

^lani zmagovalne ekipe
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Uradni del prireditve je bil razdeljen na tri
klju~ne dogodke: podelitev plaket zaposlenim za 20-letno delo v elektrogospodarstvu.
Letos je plaketo prejelo trinajst sodelavk in
sodelavcev. Podelitev pisnega priznanja in
denarne nagrade za najbolj{o stalno izbolj{avo in podelitev pisnih priznanj neka-

Priznanja poslovnim partnerjem
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Zanimivosti
Dober tok.

Pozdravni nagovor predsednika uprave

Dr`avni sekretar za energetiko in predsednik
NS

Podelitev plaket zaposlenim

Nagovor gostitelja iz DE Ljubljana okolica
Violeta Irgl

Na prireditvi dan
podjetja Elektro
Ljubljana d.d.,
kjer je lahko prav
vsak udele`enec
na{el zase veliko
zanimivega, sta
Elektru Ljubljana
d.d. uspe{no
poslovanje tudi
vnaprej za`elela
dr`avni sekretar
za energetiko
mag. Djordje
@ebeljan in
`upan Litije
Mirko Kaplja, ki
se je upravi
podjetja zahvalil
za dobro
medsebojno
sodelovanje s
simboli~nim
Valvasorjevim
srebrnikom.

Novi~ka
Zahvala krvodajalcem
Elektra Ljubljana
Ob 50 letnici prostovoljnega krvodajalstva je
Rde~i kri` Slovenije, Obmo~no zdru`enje
Ljubljana, Elektru Ljubljana d.d. in predvsem
vsem dolgoletnim krvodajalkam in krvodajalcem podelil zahvalo za ~lovekoljubnost in
dolgoletno plemenito delo pri ohranjanju
`ivljenj. Na Rde~em kri`u Slovenije vabijo
sodelavke in sodelavce podjetja, da se tudi v
prihodnje v tako velikem {tevilu udele`ujejo
krvodajalskih akcij.
Violeta Irgl
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Aktualno
Dober tok.

Podelitev plaket za 20-letno delo
v elektrogospodarstvu
Elektro Ljubljana
`e dolga
desetletja svojim
zaposlenim
podeljuje plakete
za 20-letno
delo v
elektrogospodar
stvu.

Slovensko elektrogospodarstvo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo ter drugimi
novimi tr`nimi akterji, sodi med temeljne in vitalne panoge gospodarstva.
Pomena elektrogospodarstva pa se `al prepogosto zavemo {ele, ko pride do prekinitve
dobave elektri~ne energije ali do tako
neza`elenih redukcij.

Elektro Ljubljana `e dolga desetletja svojim
zaposlenim podeljuje plakete za 20-letno
delo v elektrogospodarstvu. Leto{nji prejemniki plaket so:
MARIJA REZAR
MARJAN SOTLAR
STANISLAV PEKOLJ
BRANKA BERGANT
VLADIMIR ^O@
ALE[ KUPEC
ANTON GORENC
KLARA DOLIN[EK
VERICA NOSE
BOJAN JUNTEZ
ANDREJ PANJAN
SAMO [IJANEC
ANDREJ [TEFAN^I^
Tiste sodelavke in sodelavce, ki se niste
mogli udele`iti podelitve plaket v okviru
dneva podjetja Elektro Ljubljana vabimo, da
se oglasite v sprejemni pisarni podjetja na
Slovenski cesti 58/1. nadstropje in plaketo
prevzamete do 15. avgusta.

Plaketa zaposlenim
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Verica Nose, ena od prejemnikov plaket

Violeta Irgl
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Na{i {tipendisti
Dober tok.

Koliko polov izbrati?
V uredni{tvu Elektro novic smo {e posebej veseli prispevkov na{ih {tipendistov.
Z njimi {ir{i javnosti predstavljajo svoje interese, uspehe in `elje. To pot objavljamo
prispevek, ki so ga pripravili: Miha Sterle, Simon Povhe in Andrej Menart.
Dober dan! Smo dijaki iz Srednje {ole tehni{kih strok [i{ka, Andrej, Simon in Miha.
(Miha in Simon sva tudi va{a {tipendista).
V leto{njem letu je na {oli potekal projekt
KAM S PLASTENKAMI, v okviru programa SOCRATES COMENIUS, zato nam je u~itelj Valentin Peternel dodelil temo za raziskovalno nalogo, ki se nana{a na koristno uporabo tudi
teh, `e rabljenih plastenk, ki se nahajajo tu
pred Vami.

Za podstavek smo uporabili leseno desko
dimenzij 300 x 500 cm. Na spodnjo stran smo
prilepili {tiri gumijaste ~epke, ki omogo~ajo,
da motor stabilno stoji na mizi in da ne drsi.
Za os, na kateri se vrti rotor, smo uporabili
`elezno pocinkano palico premera 6,5 mm.
Na spodnji strani palice smo vrezali navoj
tako, da smo jo lahko pritrdili na podstavek.
Na zgornjem koncu pa smo jo o{pi~ili tako,
da je bilo trenje na zama{ku minimalno.
[~etke smo izdelali iz bakrenega vodnika
prereza 4 mm2. Vi{ina {~etk je 200 mm.
Pritrdili smo jih na vodnik enakega prereza,
ta pa je bil pritrjen na statorsko plastenko.
Za statorja smo uporabili 1,5 litrski plastenki, ki smo ju z vijaki pritrdili na desko. Privili
smo jih to~no v center plastenke, zato da
smo lahko potem brez te`av prilagajali
odmik {~etk od rotorja. Okoli ravnega dela
plastenke statorja smo ovili alufolijo, okoli
nje pa smo namestili vodnik, ki je dr`al
{~etke.

V leto{njem letu
je na {oli potekal
projekt KAM S
PLASTENKAMI,
v okviru
programa
SOCRATES
COMENIUS, zato
nam je u~itelj
Valentin Peternel
dodelil temo za
raziskovalno
nalogo, ki se
nana{a na
koristno
uporabo tudi
teh, `e rabljenih
plastenk, ki se
nahajajo tu pred
Vami.

V pokrov~ek smo morali vlo`iti kovinsko
plo{~ico, da smo zmanj{ali trenje med
pokrov~kom in osjo. S tem ukrepom smo tudi
delno zmanj{ali poplesavanje plastenke.
Namesto kovinske plo{~ice smo uporabili
star kovanec. V sredi{~e kovanca pa smo
zavrtali majhno luknjico. Na ta na~in smo
zelo zmanj{ali trenje in opletanje rotorja pri
vi{jih vrtljajih.
Najve~ dela pa smo vlo`ili v izdelavo rotorjev. Izdelali smo jih 33 v treh razli~nih serijah.

Izdelali smo enostavni elektrostati~ni motor,
katerega osnova so tri 1,5 litrske plastenke.
Ker smo raziskovali, kak{en je vpliv razli~no
oblikovanega rotorja na nekatere parametre
elektrostati~nega motorja (to je frekvence
vrtenja rotorja in zavornega ~asa), smo to nalogo poimenovali Koliko polov izbrati?
Kot smo `e omenili, zgradba motorja temelji
na treh 1,5 litrskih plastenkah. Vendar je na
motorju {e nekaj drugih sestavnih delov, ki
jih bomo opisali v nadaljevanju:

• V prvi seriji smo izdelali rotorje z razmakom med poli 1,3 cm.
• Druga serija rotorjev je bila izdelana tako,
da smo postavili pogoj, da je {irina polov
rotorja 2 cm. To serijo rotorjev smo tudi
tukaj razstavili. V tej seriji je tudi 8-polni
rotor, ki se je pri preizku{anju in merjenju
najbolje obnesel. Za ta rotor smo tudi kasneje izra~unali mehansko in elektri~no
mo~ ter izkoristek.
• V tretji seriji pa so rotorji s {irino polov 1
cm. Tudi pri tej seriji smo za 8-polni rotor
izra~unali mehansko in elektri~no mo~ ter
izkoristek.
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Dober tok.

Luknje v plastenki, skozi katere poteka os, smo
vrtali z ro~nim vrtalnikom premera 7 mm.

tehni~no mo`nost pa se je mo~no spremenilo v 80-ih letih dvajsetega stoletja.

Elektrostati~ni motorji imajo presenetljivo
dalj{o zgodovino kot elektromagnetni motorji. Prvi elektrostati~ni motor je bil razvit v
18. stoletju. Izdelal ga je Gordon (1742) skoraj sto let preden je Hans Christian Oersted
(danski fizik) izna{el elektromagnetno silo.
Prvi elektrostati~ni generator je izdelal Otto
von Guericke (nem{ki naravoslovec). Nato je
bilo 19. stoletja razvitih ve~ tipov elektrostati~nih motorjev.

Zakaj lahko uporabljamo tak motor. No,
najbolj je uporaben za demonstracije, ki poka`ejo, da stati~na elektrika ni neuporabna.
^e pa imamo elektrostati~ni generator ali
kak{en drug vir, je uporaben {e za mnogo
drugih stvari.
Zelo malo je poznano dejstvo, da je majhen
a stalen naboj med nebom in zemeljskim
povr{jem. Ta vrsta motorja je `e bila gnana
s to energijo. Visoka antena, ki sega visoko
v nebo in predstavlja en pol, druga pa, ki je
na Zemlji, pa drugi pol. Ker sta konca na
razli~nih potencialih, se med njima generira
napetost, ki po`ene motor. Ta razlika se
druga~e izprazni ob nevihtah kot udar strele,
zato bi lahko rekli, da motor izkori{~a energijo strele.
Za delovanje elektrostati~nih motorjev je
bistvenega pomena visoka napetost. ^e pa
pove~ujemo napetost, pa ne pove~ujemo tudi
mo~i, temve~ povzro~imo velike iskre. Zrak
med `eleznima deloma postane prevoden in
iskre porabijo skoraj vso mo~. ^e pa damo ta
del motorja v vakuum, so normalne iskre
nemogo~e. Potem pa lahko pove~ujemo
napetost, stokrat ali celo tiso~krat. Nato
dobimo na izhodu mnogo, mnogo vi{je mo~i.
Problem pa se pojavi, kako dobiti vir dragega
vakuuma. Mo`no ga je dobiti v vesolju.
Zastonj vakuum in drago dvigovanje te`kih
elektromagnetnih motorjev v vesolje pa naredi elektrostati~ne motorje konkuren~ne elektromagnetnim.
Razvojne tendence elektrostati~nih motorjev
segajo v NANOTEHNOLOGIJO. Njihova velikost je velikostnega reda atomov. Zgrajeni so
na osnovi silikona in konstruirani na povr{ju
integriranih vezij. Ve~ina teh motorjev je
elektrostati~nih, saj je enostavneje izdelati
dvodimenzionalen vzorec elektrod na silikonu kot pa tridimenzionalen magnet. Za
razliko od na{ega motorja so mikromotorji
priklju~eni na 100 V ali manj.

Prijeto priznanje
Ti motorji pa so bili zelo {ibki. Za delovaje so
potrebovali visoko napetost. Zaradi omenjenih lastnosti so bili elektrostati~ni motorji precej oddaljeni od prakti~ne uporabe.
Veljalo je prepri~anje, da so ti motorji neuporabne naprave. Gledanje na omejeno
14

Eden od ciljev konstruktorjev je zgraditi
napravo v velikosti molekule in te naprave
bodo potrebovale rotacijski motor. Ti motorji bi lahko bili elektrostati~ni. Pravzaprav ti
motorji `e obstajajo. Uporabljajo jih predvsem v raziskovalne namene v vesoljski
tehnologiji.
Znanstveniki so pri{li do ideje, da bi bilo
mo`no dobiti zelo mo~an elektrostati~en
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motor z zdru`evanjem {tevilnih majhnih
elektrostati~nih motorjev (elementov), saj bi
tako lahko dobili elektrostati~ne motorje
velikih mo~i.

gotovostjo lahko trdimo, da se hitrost vrtenja pove~a, ~e pove~amo priklju~no napetost.
To pove~anje je razvidno na vseh grafih delujo~ih rotorjev.

Kot primer za elektrostati~ni motor lahko
omenimo tudi na{e telo! Ko premikamo
mi{ice, ki so pritrjene na vezi, se molekule v
kemi~nih vezeh drgnejo med sabo, zato
postane kemi~na vez elektrostati~na. Tako
lahko re~emo, da so mi{ice elektrostati~ni
motorji.

V nadaljevanju smo hoteli dognati, kako razdalja med poli vpliva na delovanje elektrostati~nega motorja. Vseh 66 meritev smo
izvedli pri medsebojni razdalji polov 1 cm in
2 cm. ^e primerjamo grafe pri l = 2 cm z grafi
pri l = 1 cm, lahko ugotovimo, da razmak
med poli vpliva na delovanje motorja. O~itno
se s pove~anjem razmaka med poli motor
slab{e odziva, tudi pri pove~anju napetosti.

Prednosti elektrostati~nih motorjev
Posku{ali bomo odgovoriti na vpra{anje:
“Zakaj dajejo raziskovalci prednost elektrostati~nemu motorju pred elektromagnetnim?”
Obstajata dva glavna razloga:
1. Elektrostati~ni motor je mogo~e izdelati v
dvodimenzionalni obliki. Elektromagnetni
motor pa zahteva tridimenzionalno strukturo. Zato je za izdelavo elektrostati~nega
motorja veliko la`ja in primernej{a IC
tehnologija (tehnologija za integrirano
vezje).
2. Ocenjuje se, da je gostota mo~i elektrostati~nega motorja tem ve~ja, ~im manj{i
je motor! Obratno kot pri elektromagnetnem motorju, kjer je gostota mo~i mo~no
odvisna od velikosti motorja (za ve~jo
mo~ je potrebna ve~ja prostornina elektromotorja ter ve~ja masa porabljenega
materiala).
Namen na{e raziskovalne naloge je bil
ugotoviti vpliv {tevila polov in velikost
priklju~ne napetosti na frekvenco vrtenja rotorja in na ~as zaviranja.
Izvedli smo vrsto meritev na rotorjih druge
in tretje serije, pri katerih smo spreminjali
napetost od 7 ÷ 12 kV. Vsako merjenje smo
10 krat ponovili in izra~unali povpre~no
vrednost. Vse rezultate smo vnesli v razpredelnice in izra~unali pripadajo~e merske
napake. Merilne vrednosti smo tudi grafi~no
predstavili. Relativno dobro so se izkazali
rotorji z ve~jim {tevilom polov. Izmerjene
vrednosti smo prikazali v odvisnosti od
{tevila polov in od priklju~ne napetosti. Na
grafih je opaziti pove~anje hitrosti vrtenja,
~e pove~ujemo {tevilo polov. Ta opa`anja
sicer ne moremo posplo{iti, ker se posamezni rotorji niso vrteli in na prikazanih
grafih ni njihovih merilnih vrednosti. Torej
opa`anja ne moremo posplo{iti. Z ve~jo

Najbolje se je odzival motor z 8-polnim
rotorjem. Zato smo zanj izdelali tudi analiti~no obravnavo. Upo{tevali smo elektri~no
polje statorjev in elektri~no polje {~etk.
Izkoristek, ki smo ga izra~unali na podlagi te
analitike, je relativno majhen. Slednje je
vrglo senco dvoma na pravilnost dane analitike.

Z ve~jo
gotovostjo lahko
trdimo, da se
hitrost vrtenja
pove~a, ~e
pove~amo
priklju~no
napetost. To
pove~anje je
razvidno na
vseh grafih
delujo~ih
rotorjev.

Izkoristek 8-polnega rotorja je bolj{i pri seriji meritev, kjer je bila razdalja med poli 2 cm.
Iz tega lahko sklepamo, da je izkoristek
bolj{i pri rotorjih, pri katerih je razdalja med
poli ve~ja.
^e pa pogledamo hitrost vrtenja, pa tudi
opazimo, da so se 8-polni rotorji hitreje
vrteli pri razdalji polov 2 cm. Ker pa so se
rotorji vrteli hitreje, je bil posledi~no
potreben ve~ji zavorni ~as. Iz povedanega
lahko sklepamo, da so merilne vrednosti pri
l = 1 cm tako raznolike ravno zaradi prevelike bli`ine polov. Mo`no je, da je v posameznih fazah vrtenja pri{lo do preskoka
naboja iz enega pola v drugega. Mo`no pa je
tudi, da je bila izvedba posameznih rotorjev
slab{a. Slednji so spremenili celotno sliko
meritev.
Pri naslednjih meritvah bo potrebno nameniti precej{no pozornost:
• izvedbi nosilnega pokrov~ka,
• izvedbi osi,
• centriranju plastenke (da ne opleta).
Toliko zelo na kratko o na{i zanimivi raziskovalni nalogi.
Mladi raziskovalci :
Miha Sterle
Simon Povhe
Andrej Menart

Mentor:
Valentin Peternel,
univ. dipl. ing. el.
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Okvara na daljnovodu 110 kV
^rnu~e - Be`igrad
Ob 15 uri
35 minut je bilo
ponovno vzpostavljeno
napajanje RTP
Center, ob 15.36
RTP @ale in
15.49 RTP
Be`igrad in s
tem normalizirano napajanje
odjemalcev.

9. junija 2003, ob 15. uri in 22 minut, je pri{lo na daljnovodu 110 kV ^rnu~e Be`igrad do izpada elektri~ne energije in posledi~no do izpada RTP Be`igrad,
RTP Center in RTP @ale. Vzrok izpada je bila delovna nesre~a (avtodvigalo je pri razkladanju kontejnerja zadelo v vodnik, kar je povzro~ila zemeljski stik).
Ekipe Elektra Ljubljana so takoj za~ele z odkrivanjem mesta izpada in vzpostavljanjem
ponovnega napajanja pribli`no 50.000 odjemalcev na podro~ju Be`igrada, @al in Centra.

Kraj delovne nesre~e

rado.glavic@elektro-ljubljana.si

Ob 15 uri 35 minut je bilo ponovno vzpostavljeno napajanje RTP Center, ob 15.36 RTP
@ale in 15.49 RTP Be`igrad in s tem normalizirano napajanje odjemalcev.

16

Zaradi prehoda na rezervno napajanje je prihajalo do motenj v dobavi elektri~ne energije
{e pri nekaterih odjemalcih na podro~ju
Centra (dolo~eni vodi so bili izklju~eni {e pribli`no 10 minut). Ob 16.22 je bilo stanje normalizirano.

Posledica delovne nesre~e je bila po{kodba
na vodniku AlFe 240 mm2 v dol`ini 30 cm, na
katerem je ovit opti~ni kabel tipa OPWR. Na
opti~nem kablu vidnih okvar ni, vendar je
potrebno opraviti meritve.
Po{kodbe so bile odpravljene tekom dopoldneva naslednjega dne.
Rado Glavi~, OE DEE

julij 2003
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Kam se bo{ sedaj namenil, Sebastjan?
Se {e spomnite na{ega Sebastjana Jan~i~a, ~lana Alpinisti~nega odseka Trbovlje,
gorskega pohodnika. Njegova sla po osvajanju gorskih vrhov, `elja po gibanju in
izzivanju nevarnosti ga je popeljala po te`kih plezalnih turah razli~ne te`avnosti.
Po za {alo osvojenem Triglavu se je lotil Grossglocknerja, Mont Blanca (4808 m) in Allalinhorna (4102 m). Adrenalin po osvajanju novih
gorskih vrhov ga je popeljal tudi na druge celine.
Afrika. Lotil se je Kilimanjara (5895 m). To
goro, ki jo je Ernest Hemingway opisal “Ni~ na
svetu se ne more meriti z osupljivo lepoto
ble{~e~ega se snega na vrhu Kilimanjara”, je
premagal leta 1999. ^lani odprave so bili osupli nad lepoto narave, kajti o~aka so osvojili
v zgodnjih jutranjih urah, ob samem son~nem
vzhodu, ko je za`arelo vse naokoli v oran`no
rde~i barvi `erjavice.
Ju`na Amerika. Leta 2001 se je lotil novega
izziva – Aconcague (6962 m). Po preplezani
smeri na Vzhodni steni Aconcague, ob premagovanju hudih bole~in in slabosti, ob
peklensko mrzlem vetrovnem vremenu, je
zagledal kri` – oznako najvi{je to~ke Aconcague. Tako je premagal tudi najvi{ji vrh Ju`ne
Amerike, kjer si je prebral besede, ki jih je
napisal Tibor Sekelj, ~lan angle{ke povojne
odprave na Aconcaguo:
“Vrata v njegovo kraljestvo pa ostajajo odprta
alpinistom z vseh petih delov sveta, ki si bodo
drznili stopiti vanj, da bi na zasne`enih
vi{inah pre`iveli ko{~ek svojega `ivljenja v
najtesnej{em stiku z divjo naravo velikana.”

Med Evropo in Azijo. Kako je na mejnem
gorskem vrhu med Evropo in Azijo si je ogledal
letos, v mesecu aprilu. Tokrat se je z alpinisti~no meddru{tveno odpravo podal na
Elbrus (5643 m) v Kavkazu. To pot se je
Sebastjan `e drugi~ lotil tega daljnega vrha, ki
je mejni vrh med Evropo in Azijo.
Lansko leto mu tovrstni vzpon zaradi izredno
slabih vremenskih razmer ni uspel. Letos pa
mu je uspelo Elbrus osvojiti s {e trinajstimi
~lani odprave.
Odprava je odpotovala 25 4. 2003 v zgodnjih
jutranjih urah iz Ljubljane v smeri proti
Nem~iji. Nato so pot nadaljevali z letalom do
mesta Mineralnye vody v Rusiji. Nastanili so se
v kraju Terskol. Tu je bilo izhodi{~e za vzpon.
Ob prihodu so naleteli na pravi sne`ni mete`.

Po zau`iti ne preve~ okusni, toda o~itno
kalori~no mo~ni hrani, so {e isti dan opravili
aklimatizacijski vzpon do vi{ine 4.200 m. Naslednji dan, kot se spodobi, so po~ivali.
Vzdu{je v skupini je postajalo vse bolj{e in v
sredo, 30. aprila, so v zgodnjih jutranjih urah
pri~eli z vzponom na vrh. Od baze do vrha je
bilo 10 km {irnih planjav, ki so se raztezale do
vi{ine 5.600 m. Ob vzhajajo~em soncu je na
udele`ence pritisnil {e huj{i mraz, svoje pa je
prispeval {e oster veter. Do sedla na vi{ini
5.300 m so bili vsi skupaj. Tu pa se je skupina
{tirih udele`encev, zaradi prehudih naporov, odlo~ila za sestop v bazo. Postalo je tudi
premrzlo.

V trenutku so bili
pozabljeni vsi
naporni treningi
in vsa odrekanja.
Za celotno
odpravo se je
vse sre~no
kon~alo. Ekipo je
kvalitetno vodil
alpinist Du{an
Veber, zdravnika
odprave pa k
sre~i nista imela
posebnega dela.
Le en udele`enec
odprave je dobil
ozebline na roki.

Tako je kljub mo~ni `elji po osvojitvi gora
sama naredila selekcijo. Ostalih trinajst alpinistov je vzpon nadaljevalo. Ob 13. uri po
lokalnem ~asu je Sebastjan osvojil vrh Elbrusa.
Sebastjan po novi osvojitvi pravi: Ko mi je
manjkalo le {e stopetdeset metrov do vrha,
sem ~util, da mi bo tokrat uspelo. Kljub izrednemu mrazu so mi o~i napolnile solze sre~e.
Znova uspeh in znova neizmerna sre~a. To so
bili ~udoviti, prelepi trenutki, ko stoji{ na vrhu
neke celine!
V trenutku so bili pozabljeni vsi naporni
treningi in vsa odrekanja. Za celotno odpravo
se je vse sre~no kon~alo. Ekipo je kvalitetno
vodil alpinist Du{an Veber, zdravnika odprave
pa k sre~i nista imela posebnega dela. Le en
udele`enec odprave je dobil ozebline na roki.
Pri minus 30 stopinj so uspeli in premagali
Elbrus. Sebastjan je k spisku uspehov dodal {e
enega in mi se lahko spet vpra{amo: Kam se
bo{ sedaj namenil, Sebastjan?
Irena Poto~nik

irena.potocnik@elektro-ljubljana.si

Vsaka osvojena gora mu je dala nekaj novega,
lepega, nepojmljivega, pa je hotel {e ve~!

^ez no~ je zapadlo {e precej snega. Ohladilo se
je. 27. 4. 2003 pa se je vreme kon~no izbolj{alo. Vodja skupine je opravil vse potrebne formalnosti. Na pohodu se jim je pridru`il tudi
uradni ruski alpinisti~ni spremljevalec. Da pa
je bilo vse lepo in prav, so dobili tudi pravo
rusko alpinisti~no kuharico Tatiano. Z vso
potrebno opremo so od{li proti 3.750 m visoki
bazi. Tu je za njih poskrbela Tatiana. Skuhala
jim je pravo krepko alpinisti~no hrano, imenovano “Herkules”.
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6. ob~ni zbor [portnega dru{tva
Elektro Ljubljana
Upravni odbor
dru{tva se po
tehtnem
premisleku ni
odlo~il za
pove~anje
~lanarine,
~eprav bo ta
ukrep
v naslednjem
obdobju verjetno
nujno potreben.
Za tako
odlo~itev gre
zahvala
predvsem
vodstvu
podjetja, ki je
dru{tvu vedno
prisko~ilo na
pomo~
z donacijo
finan~nih
sredstev, pri
nabavi {portne
opreme,
omogo~anju
prevozov ob
razli~nih akcijah
in {e kaj bi se
na{lo.

V torek, 10. junija, je v prostorih sindikalne dvorane DE Ljubljana mesto potekal
6. ob~ni zbor [portnega dru{tva Elektro Ljubljana.

Jo`e ^u~nik
Naj se v okviru tega prispevka podrobneje
ustavimo pri dveh temeljnih to~kah dnevnega reda:
• poro~ilo predsednika dru{tva Jo`eta
^u~nika, ki ga v nadaljevanju v celoti
navajamo in
• volitve novih ~lanov organov dru{tva.
Poro~ilo o delu [D v zadnjih dveh letih
Na zadnjem (petem) ob~nem zboru [portnega dru{tva Elektro Ljubljana, ki je bil 12. junija 2001, je bil sprejet program dela za obdobje dveh let.
Upravni odbor [portnega dru{tva je imel v
tem obdobju sedem sestankov, na katerih je
bila obravnavana teko~a problematika in
sprejeti potrebni sklepi za nemoteno delo
dru{tva. Med drugim je upravni odbor imeno-

Zahvala Ludvigu Sotov{ku
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val Tehni~no komisijo dru{tva, katerih ~lani
so odgovorni za posamezne {portne discipline. ^lani Tehni~ne komisije so opravili
pomembna operativna dela pri izvedbi posameznih {portnih tekmovanjih in ostalih
akcij v okviru programa dela dru{tva. Na njihov predlog je Upravni odbor sprejel tudi
druga~en na~in to~kovanja po “Kriterijih tekmovanja za izbiro najbolj{e {portnice in
{portnika leta [D Elektro Ljubljana”, ki velja
za leto 2003. Upravni odbor je imenoval tudi
Gospodarsko propagandno komisijo, ki si je s
spremenljivim uspehom trudila pridobiti
dodatna finan~na sredstva za izvedbo zastavljenega programa dela.

Sre~o Grkman
Upravni odbor dru{tva se po tehtnem premisleku ni odlo~il za pove~anje ~lanarine, ~eprav bo ta ukrep v naslednjem obdobju verjetno nujno potreben. Za tako odlo~itev gre
zahvala predvsem vodstvu podjetja, ki je
dru{tvu vedno prisko~ilo na pomo~ z donacijo finan~nih sredstev, pri nabavi {portne
opreme, omogo~anju prevozov ob razli~nih
akcijah in {e kaj bi se na{lo.
Aktivnosti v dru{tvu potekajo skladno s programom dela. Rekreacijska dejavnost v ve~ini
panog poteka vse leto. Za to dru{tvo nameni
precej finan~nih sredstev. Ker se najemnine
za telovadnice in {portna igri{~a vsako leto
ob~utno podra`ijo, bo potrebno pridobiti dodatna sponzorska sredstva, sicer pa bo nujna
nepopularna soudele`ba ~lanov. ^lanarina
dru{tvu sicer ni zanemarljiva, vendar stro{ki
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delovanja dru{tva ta sredstva presegajo.
Upamo, da bo dejstvo, da se v podjetju
ukvarja s {portno dejavnostjo veliko {tevilo
delavcev, {e naprej ostalo v interesu vodstva.
[portne aktivnosti zagotovo zagotavljajo
tudi dodatno psihofizi~no kondicijo pri
vsakodnevnem opravljanju dela.
Ob zaklju~ku mojega aktivnega dela v na{em
dru{tvu - od njene ustanovitve leta 1991 do
leta 1999 sem bil {tiri mandate predsednik
Tehni~ne komisije dru{tva - od leta 1999 do
sedaj pa dva mandata predsednik dru{tva upam, da sem s svojim delom v dru{tvu, ki
sem ga z veseljem opravljal, vsaj delno prispeval k zglednemu delu dru{tva.
Ob tej priliki bi se {e enkrat rad zahvalil za
razumevanje in uspe{no sodelovanje z vodstvom na{ega podjetja, {e posebej pa Ludvigu Soto{ku, ki je bil leta 1991 pobudnik
ustanovitve na{ega {portnega dru{tva, v
katerem je tudi vseskozi pomagal na organizacijskem in {portnem podro~ju.
Za uspe{no sodelovanje dru{tva ima zasluge
tudi prej{nji predsednik - od leta 1991 do
leta 1999 - g. Franc Pohlin in ob tej priliki se
zahvaljujem tudi njemu.
Zahvala gre vsem, ki ste sodelovali v raznih
organih in komisijah dru{tva, tistim, ki ste
pridobili sponzorska sredstva in ne nazadnje
vsem, ki ste nosili glavno breme pri izvedbi
tekmovanj in ostalih aktivnosti dru{tva.
Na poro~ilo sedaj `e biv{ega predsednika
dru{tva Jo`eta ^u~nika o delu [portnega
dru{tva Elektro Ljubljana ni bilo pripomb.
Volitve novih ~lanov organov dru{tva
V mesecu juniju 2003 je minilo 2-letno mandatno obdobje organom dru{tva, zato je
ob~ni zbor na podlagi predlagane kandidatne
liste izvolil nove ~lane organov dru{tva za
mandatno obdobje 2 let:

Zahvala Tatjani Hace
Predsednik dru{tva: Sre~o Grkman
Tajnik dru{tva: Nina Lebeni~nik
Blagajni~arka dru{tva: Tatjana [krjanec
Predsedniki podru`nic:
Uprava: Mojca Lampret
Ljubljana okolica: Igor ^u~nik
Ljubljana mesto: Vitomir Rupnik
Ko~evje: Borut ^esnik
Novo mesto: Boris Gregor~i~
Trbovlje: Edi Barli~

V okviru
ob~nega zbora
je novi
predsednik
Sre~o Grkman
podelil zahvale
za dolgoletno
aktivno
sodelovanje in
podporo
dru{tvu:
Ludvigu Soto{ku
Francu Puhlinu
Jo`etu ^u~niku
in Tatjani Hace.

Nadzorni odbor:
Predsednik: Beno Pi{kur
^lani:
Uprava: Martin Lebar
Ljubljana okolica: Matej Gori{ek
Ljubljana mesto: Albin Dobnikar
Ko~evje: Bojan Pintar
Novo mesto: Jo`ica Pe~ar
Trbovlje: Anton [unta
Disciplinska komisija:
Predsednik: Tone Avsec
^lani:
Nata{a Oblak
Tatjana Hace
Namestnika ~lanov:
Bogdan Jakovac
Matej Hudi
V okviru ob~nega zbora je novi predsednik
Sre~o Grkman podelil zahvale za dolgoletno
aktivno sodelovanje in podporo dru{tvu:
Ludvigu Soto{ku
Francu Puhlinu
Jo`etu ^u~niku in
Tatjani Hace.

Zahvala Jo`etu ^u~niku

Violeta Irgl
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9. {portne letne igre distributerjev
31. maja so pod organizacijskim okriljem Elektra Maribor d.d. in [D Elektro Maribor
potekale 9. {portne igre delavcev elektrodistribucijskih podjetij Slovenije. Letos je
zmagala ekipa na{ih tekmovalcev pred Elektrom Maribor. Bravo na{i!
Na leto{nji prireditvi je bilo uspe{no izvedenih devetnajst disciplin. Skupna uvrstitev po disciplinah je bila naslednja:
Disciplina
kolesarjenje – `enske
kolesarjenje – mo{ki
namizni tenis – `enske
namizni tenis – mo{ki
tenis – `enske
tenis – mo{ki
streljanje – `enske
streljanje – mo{ki
kegljanje – `enske
kegljanje – mo{ki
balinanje
mali nogomet
odbojka – `enske
odbojka – mo{ki
kros – `enske
kros – mo{ki
{ah
ko{arka
plezanje na drog

Elektro
Celje
4
5
1
1
0
4
3
3
4
3
3
2
4
1
5
2
3
5
2

Elektro
Elektro
Primorska Ljubljana
2
4
3
4
0
1
2
2
2
1
2
3
3
4
1
0
1
3
5

5
3
5
3
4
3
4
4
5
5
4
4
1
2
2
4
5
1
4

Elektro
Maribor

Elektro
Gorenjska

1
1
2
5
5
2
5
5
3
4
1
5
2
5
3
5
4
4
3

3
2
4
2
3
5
1
1
1
2
5
1
5
3
4
3
2
2
0

***5 najbolj{e mesto

Ekipna
mesto
1.
2.
3.
4.
5.

razglasitev:
ekipa
Elektro Ljubljana
Elektro Maribor
Elektro Celje
Elektro Gorenjska
Elektro Primorska

to~ke
68
65
55
49
43
Violeta Irgl
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Na dan 30. junija 2003 je bilo v Elektru Ljubljana d.d. zaposlenih 956 delavk in
delavcev. V maju in juniju 2003 smo zaposlili dva sodelavca, Sebastjan Gantar pa se
je vrnil s slu`enja voja{kega roka.

PRI[LI
IME IN PRIIMEK
Enes Kumali~
Matej Kaplan
Sebastjan Gantar

DELOVNO MESTO
samostojni elektromonter
referent za dostop
do omre`ja – pripravnik
KV elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
In`eniring
Upravljanje distribucijskega
omre`ja
Distribucija elektri~ne energije

OD[LI
V maju in juniju je prenehalo delovno razmerje delavcema:
IME IN PRIIMEK
Janez Jere
Alojzij Mujdrica

VZROK PRENEHANJA
prenehanje po lastni volji
nezgodna smrt

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Distribucija el. energije
DEE, Ljubljana mesto

ZAPOSLENI
Po organizacijskih enotah je bilo na dan 30. 6. 2003 zaposlenih:
ORGANIZACIJSKA ENOTA
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMRE@JA
DISTRIBUCIJA ELEKTRI^NE ENERGIJE
IN@ENIRING
PRODAJA EE UPRAVI^ENIM ODJEMALCEM
DOBAVA EE TARIFNIM ODJEMALCEM
SKUPNE STROKOVNE SLU@BE
SKUPAJ

[TEVILO ZAPOSLENIH
7
99
443
177
21
52
157
956

Umrli upokojenci: IVAN ZALETELJ, BORIS MO^AN, STANKO JERAJ, ALOJZ [PAROVEC
MARTIN [KERJANC, PAVLE VESEL
Nevenka Ivan~i~
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Moji razlogi za odlo~itev
o vegetarijanstvu
Po tem uvodu
sem se kar malo
oddaljil od
osnovne teme,
to je od
razlogov. Torej,
razlogov je ve~,
najpomembnej{i
pa je prav
gotovo eti~ni, in
sicer: “Ne `elim
se hraniti s
trpljenjem in
smrtjo ~ute~ih in
(pogosto tudi)
zavestnih bitij”!

22

Odlo~itev o tem, da ne bom ve~ u`ival mesa, sem sprejel pred dobrimi desetimi leti.
Danes, ko je vegetarijanstvo kot na~in `ivljenja `e dokaj dobro sprejeto, se spominjam, da tega koraka takrat ni bilo prav enostavno narediti.
Informacij o pravilnem na~inu prehranjevanja
ni bilo kaj dosti, prav tako ne alternativne
ponudbe za meso. Predvsem pa je bilo
potrebno zbrati malo poguma, saj za tak{no
odlo~itev v na{em okolju ni bilo pravega
razumevanja in vsakdo, ki se je odlo~al za to,
je veljal vsaj za malo ~udnega, ~e ne {e za kaj
huj{ega. No, ampak jaz sem imel {e sre~o;
prebiral sem izpovedi ljudi, ki so se za ta
korak odlo~ili `e v {estdesetih oziroma zgodnjih sedemdesetih letih. Nekaterim so grozili
kar s psihiatri~no bolni{nico. Seveda “dobronamerno”, saj so se bali za njihovo zdravje, ~e
bi prenehali u`ivati meso. Danes, ko je tako
medicina kot tudi znanost nasploh toliko
napredovala, da lahko z gotovostjo trdimo, da
je za bolj{e zdravje in po~utje vegetarijanstvo celo priporo~ljivo, je te`ko verjeti, kako se
je razmi{ljalo pred tremi desetletji. Pa tudi
kasneje, saj sem sam do`ivel, da mi je
zdravnica svetovala, kako potrebno je u`ivanje mesa (sicer ne dobimo za `ivljenje nujno
potrebnih snovi). V letih, ko sem dokaj intenzivno spoznaval zdrav na~in prehranjevanja,
sem pridobil potrebno znanje, da se tak{nim
trditvam od srca nasmejim. Obenem pa sem
kar malo `alosten, da to ~lovek v~asih {e
vedno sli{i ravno iz zdravni{kih ust - torej od
tam, kjer tega res ne bi pri~akoval. [e posebej
te`ko razumem to zaradi tega, ker argumentov, ki govorijo v prid neu`ivanju mesa, kar

mrgoli. Pod pogojem seveda, da si ne
zatiskamo o~i pred resnico. Dejstvo je, da
obstajajo mnogi ljudje, ki so premagali zelo
hude bolezni - po tem, ko so opustili meso.
Da mnogi ljudje `ivijo sre~no in zdravo `e
desetletja - po tem, ko so opustili meso. Da
obstajajo na tem planetu populacije, ki nikoli
niso u`ivale mesa, pa zaradi tega prav lepo
pre`ivijo cele generacije. Dejstva ostajajo,
kljub temu, da jih nekateri ignorirajo.
Po tem uvodu sem se kar malo oddaljil od
osnovne teme, to je od razlogov. Torej, razlogov je ve~, najpomembnej{i pa je prav
gotovo eti~ni, in sicer: “Ne `elim se hraniti
s trpljenjem in smrtjo ~ute~ih in (pogosto
tudi) zavestnih bitij”! Naj natan~neje pojasnim, kaj s tem mislim, kajti opis tega je bil
eden od mo~nej{ih motivov za spremembo
prehranjevanja, kot tudi za premi{ljevanja o
tem, kaj sploh je ~lovek. Torej: spominjam se
filma, mislim da je bil ameri{ki, v katerem je
bilo prikazano gojenje perutnine v eni od
takrat najbolj sodobnih farm. To ni bil dokumentarec o `ivljenju `ivali, to je bil dokument
o hiranju, mu~enju in smrti. Si lahko predstavljate, da zaradi `elje po kar najve~jem
zaslu`ku oziroma najmanj{ih stro{kih perutnino krmijo kar z lastnimi iztrebki? Ugotovili
so namre~, da se pri tak{ni intenzivni prireji
krma prebavi le na pol in da bi bilo {koda
ostanek zavre~i. Torej spet v predelavo za
krmo in ... O tem, da `ival `ivi v boksu, kjer
se niti obrniti ne more, nikoli ne vidi dnevne
svetlobe, niti nima smisla govoriti. Verjamem,
da so razmere enake povsod, zato je bila moja
takratna odlo~itev, da tak{nega dogajanja res
ne `elim podpirati (na ta na~in, da kupujem in
u`ivam pi{~an~ja bedra ali puranji file),
povsem logi~na.
V~asih se {e kdo za~udi in povpra{a: “Mar niti
rib ne je{?” Seveda ne. Pred leti sem {e veliko
gledal televizijo in do smrti si bom zapomnil
film o lovu na ve~je ribe. Ko ~lovek gleda te
posnetke, se mu mora upreti oziroma ga presuniti - ~e ima le koli~kaj ~love{kega v sebi.
To je po mojem mnenju pravo zverinstvo.
Ribe, ki {e `ivijo, potegnejo na krov, po-
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Vir: Univerzalno `ivljenje (plakat)
kon~ujejo na razli~ne na~ine, tudi s kovinskimi palicami, kavlji, kar je pa~ pri roki.
Umirajo kar nekaj ~asa, pa to o~itno nikogar
ne moti. Vsaj na ladji ne. Kako je lahko
~love{ko bitje tako brezsr~no, meni sicer ni
jasno, se mi pa pogosto zastavlja vpra{anje,
ali je ~lovek resni~no najbolj razvito bitje na
tem planetu. Kajti tak{nih zverstev, kot jih
po~ne ~lovek, resni~no ni sposobna po~eti
najve~ja zver med `ivalmi. Ko smo ravno pri
ribah: baje je znani dunajski pisatelj Franz
Kafka izjavil, ko se je ustavil ob nekem akvariju: “Sedaj vas lahko opazujem, kajti ne jem
vas ve~!”
Grobost ~loveka se poka`e morda {e najbolje
v velikih klavnicah oziroma pri ravnanju z
govedom in pra{i~i. @ivali `e med transportom do mori{~a (jemljem si pravico klavnice
imenovati mori{~a) trpijo grozne muke.
Vro~ina, `eja, utesnjen prostor, po{kodbe ...
Nato pa med udarjanjem s palicami in brcanjem ~akajo na svoj `alostni konec. Kako
velik strah ob~utijo `ivali ob tem, je tudi
znanstveno dokazano. Narejene so bile meritve na `ivalih pred zakolom, in sicer na
podoben na~in, kot je EEG v medicini, torej
merjenje mo`ganskih valov. Rezultat?
Impulzi podobni kot pri ~loveku, ko ob~uti
hud strah. Sicer pa vsakdo, ki je kdaj videl
dogajanja v klavnicah (ali pri klanju pra{i~a

doma), ne potrebuje nikakr{nih znanstvenih
dokazov o strahu, ki ga `ivali takrat ob~utijo.
Da pa ne bi opisoval samo industrijskega ali
obrtni{kega klanja: pomembno se mi zdi,
kak{en odnos ima ~lovek do `ivali. Sam jih
rad opazujem, fotografiram, preu~ujem njihovo vedenje. V~asih me lahko celo ~esa
nau~ijo, v~asih pa so mi prijatelji. Prijateljev
pa ja ne pojemo, mar ne?
[e veliko bi lahko napisal o eti~nih razlogih za
neu`ivanje mesa, vendar mi prostor tega ne
dopu{~a, zato se bom lotil {e drugih. Za
konec tega dela morda samo {e vpra{anje, ki
sem ga neko~ prebral in je naredilo izjemno
mo~an vtis name, {e posebej potem, ko sem
to preizkusil v praksi: “Ste kdaj pogledali
mlademu teli~ku globoko v o~i? Storite to,
spla~a se. Vendar pazite, lahko se zgodi, da
vam potem kak{en kos pe~enke ne bo ve~
teknil. Katastrofa, ne?”
Torej, ne jem mesa, ker ne `elim tla~iti
vase tak{ne svinjarije in ker se ne `elim
prehranjevati z u`ivanjem trupel. Trupel?
To~no tako. Primerjava: ~e ~lovek vidi poginulo `ival kje na travniku ali ob poti, je to zanj
navadna crkovina, truplo. ^e to isto `ival vidi
pri mesarju, vise~o na kavlju, je to za mnoge
so~en, slasten zrezek. To je pravzaprav
dvoli~nost. Ne morem si kaj, da ob tem ne bi
omenil misel nekega filozofa (imena se `al ne
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spomnim), ko so ga povpra{ali za definicijo o
~loveku. “^lovek? Da, to je potujo~e pokopali{~e za `ivali!”

Ekolo{ki
dejavnik je tudi
eden od
razlogov za mojo
odlo~itev o
vegetarijanstvu.
O varovanju
okolja se
posebej
v zadnjem ~asu
veliko govori.
Zelo malo pa o
tem, da je lakota
v svetu
posledica (tudi)
tega, ker se
redijo `ivali za
zakol. To je
namre~
velikanska
potrata pitne
vode, `it in {e
nekaterih
rastlinskih vrst.
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Kaj mislim pod pojmom svinjarija? @ivali na
farmah zdravijo z mo~nimi antibiotiki, da ne
zbolijo in da v nemogo~ih razmerah sploh
lahko pre`ivijo. Poznavalci pravijo, da dodajajo estrogen in druge hormone, da bi `ival
hitreje pridobivala na te`i, obenem pa manj
jedla. Dobi~ek, jasno. Vendar vse te substance
v mesu ostanejo. Pa ne samo te. V hrani, ki jo
`ival zau`ije, so ostanki pesticidov in umetnih gnojil, torej nitrati, pa tudi te`ke, strupene kovine (mimogrede, te so tudi v ribah,
zaradi vedno bolj onesna`enega morja). ^e
pri{tejemo {e razne konzervanse in druge
kontaminante, ki jih mesnopredelovalna
industrija doda v zapakirane mesne
proizvode, postane jasno, da je z zdravstvenega vidika ta hrana hudo sporna (sam
pa~ uporabljam drug, bolj grob izraz). Seveda
vam bodo odgovorni zatrdili, da je to vse
v zakonsko dolo~enih mejah. Jasno, saj so
zakoni tako napisani. Znano je, da je ameri{ki
mesnopredelovalni lobi, ki letno obra~a milijardni (v dolarjih) profit, vlo`il na desetine
milijonov dolarjev, da je prepre~il objavo
nekaterih rezultatov in analiz, ki so bile narejene v zvezi s tem. Vse to seveda deluje, dokler se ne pojavi kak{na salmonela, ali bolezen
norih krav, ali pa kaj drugega, na primer
najve~ji morilec v zahodni civilizaciji, bolezni
srca in o`ilja, holesterol, infarkt - vse to v prete`ni meri kot posledica u`ivanja mesa. Prav
gotovo se bodo pojavljale nove bolezni, kajti
druga~e ne more biti. Zakaj je pri{lo do
bolezni norih krav? Zato, ker mora krava jesti
travo, ne pa kravo (kostna moka). ^e ~lovek
sili `ival v kanibalizem, se druga~e niti ne
more kon~ati. Morda pa se uresni~uje stoletja
stara prerokba, da se bodo `ivali ma{~evale
ljudem? Kajti vse na{teto je res neke vrste
ma{~evanje ...

Morda {e besedica, dve s podro~ja biologije.
^lovek spada po sestavi svojih prebavil med
rastlinojedce, ne med mesojedce. ^lovekova
prebavila so od 8 do 10 krat dalj{a kot je njegova telesna vi{ina. Pri mesojedih je to
razmerje nekako 1,5 proti 1. To je {e posebej
pomembno ob zavedanju, da se meso v telesu ne prebavlja kot hrana rastlinskega izvora,
marve~ da dobesedno gnije. Ob tem se
izlo~ajo toksini (`e opisani v tem prispevku),
ki dodobra zastrupijo telo. Pri mesojedi `ivali
prebavljena hrana dokaj hitro zapusti telo, pri
~loveku pa to traja ure in ure ravno zaradi
dol`ine prebavnega trakta. Za to dolgo pot pa
je potrebna kar velika koli~ina `ivljenjske
energije, lahko jo imenujemo tudi vitalnost,
ki bi se sicer lahko koristneje uporabila, na
primer pri umetnosti, ustvarjalnosti...
Ezoteriki in metafiziki ravno tu najdejo
povezavo med vegetarijanstvom kot na~inom
`ivljenja in najve~jimi umi ~love{tva (Gandhi,
Edison, Pitagora, Michelangelo), ~e omenimo
samo nekatere.
Ekolo{ki dejavnik je tudi eden od razlogov
za mojo odlo~itev o vegetarijanstvu. O varovanju okolja se posebej v zadnjem ~asu veliko govori. Zelo malo pa o tem, da je lakota v
svetu posledica (tudi) tega, ker se redijo `ivali
za zakol. To je namre~ velikanska potrata
pitne vode, `it in {e nekaterih rastlinskih vrst.
Po nekaterih izra~unih gre za en kg mesa (pribli`no {tirje zrezki) kar 800 l pitne vode.
Morda se zdi to pretiran podatek, vendar sem
ni v{teta samo voda, ki jo `ival popije,
marve~ tudi poraba vode v klavnicah in {e
posebej v mesnopredelovalni industriji. In
pitne vode je na tem planetu tako malo, samo
1,6 % vseh voda je pitna voda. Lahko pa bi
ugotavljali tudi, kako velikanski onesna`evalci okolja so farme, klavnice in tovarne za pre-
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delavo mesa. Kako zelo so s herbicidi, pesticidi in umetnimi gnojili onesna`ena polja,
kjer se goji hrana za `ivali. In vsi ti strupi
odtekajo v podtalnico ...
Opisal sem nekaj razlogov, ki govorijo v prid
vegetarijanstvu. Lahko bi jih omenil {e precej
ve~, vendar obi~ajno o tem ne govorim veliko.
Ko je ~lovek seznanjen z vsem, kar je tu
opisano, se mu mora upreti, vsaj meni, ki se
pogosto vpra{am: “Kdo sem?” In ~e bi kljub
znanju oziroma vedenju, ki je napisano v tem
prispevku, {e vedno podpiral to nekulturno
jemanje `ivljenja manj razvitim bitjem, bi se
prav gotovo vpra{al: “Kaj sem?” Zakaj pravim
nekulturno? Kultura niso samo dose`ki ~love{tva na podro~ju umetnosti (glasba, slikar-

stvo, kiparstvo, poezija), ampak, vsaj po
mojem mnenju, tudi humanost. Predvsem do
manj razvitih bitij, ki bi jih vi{je razvita (kot
se imenujejo) morala braniti in za{~iti. Sicer
vlada nekultura, zakon divjine oziroma zakon
mo~nej{ega.
Tokrat sem se razgovoril morda zaradi na{e
urednice, ki ima tudi globok ~ut za naravo,
`ivali, nenasilje in za `ivljenje nasploh.
Osebe, ki ji ni vseeno. Obi~ajno sem dokaj
kratek, ko me {e kdo povpra{a: “Kako to, da
ne je{ mesa?”
“Kako to, da ga ti lahko?”
Toni [timec
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Osmrtnica

Lojzetu v slovo, 1952 - 2003
V ~etrtek, 26. junija 2003, smo
se na ljubljanskih @alah poslovili od na{ega
sodelavca Lojzeta Mujdrice,
delovodja rednega vzdr`evanja
za obmo~je Moste - Polje.
Lojze je z odliko
kon~al poklicno
elektro {olo v Ljubljani. Leta 1973 se je zaposlil
v Elektru Ljubljana mesto kot elektromonter
pripravnik. Opravljal je dela v skupini za
priklju~ke in v in{talacijskem oddelku. Poklic
je opravljal z vsem srcem. @elja po nadaljnjem
izobra`evanju pa ga je pripeljala na srednjo
tehni~no {olo v Ljubljani, ki jo je leta 1993
uspe{no zaklju~il. [e istega leta je za~el opravljati naloge mojstra obratovanja v centru

vodenja. Leto zatem pa je prevzel naloge vodja
nadzorni{tva Moste - Polje, ki ga je vestno
opravljaj do tragi~ne smrti. V ve~ kot 30 letih
dela, ki ga je Lojze posvetil Elektru Ljubljana,
je izkazal veliko pripadnost podjetju. Velikokrat se je moral odre~i dru`ini, ko je izven
delovnega ~asa nesebi~no pomagal pri odpravi
okvar na distribucijskem omre`ju.
Bil je velik ljubitelj gora, saj se je udele`il vseh
vzponov na Triglav ter pohodov od Litije do
^ate`a, ki ga je organiziralo [portno dru{tvo
Elektro Ljubljana. Ostali prosti ~as je posvetil
dru`ini in svojemu velikemu konji~u, vikendu
na Malem vrhu pri Trebeljevem. [e lansko leto
smo praznovali njegov Abraham, na katerem
nas je Lojze zabaval s svojo kitaro.
Takega bomo ohranili v spominu. Zavedamo
se, da bo te`ko zapolniti vrzel, ki je ob Lojzetovim odhodom nastala v na{em podjetju,
{e najbolj ga bodo pogre{ali njegovi doma~i.
Sodelavci iz DE Ljubljana mesto

OBVESTILO
Ker bodo naslednje Elektro novice iz{le {ele konec septembra, obve{~amo ~lane dru{tva
upokojencev, da sta jesenski izlet in pohod:

9. septembra 2003
v Tolmin z okolico
Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri
s parkiri{~a Tivoli
Prijave od 1. do 3. septembra
na telefon {tevilka 01/ 519 80 36,
Zvonka Osredkar
vsak dan do 11. ure
Do zasedbe avtobusa

Pohod na BO^ – 979 m
Vabimo ~lane dru{tva na pohod na BO^, ki
je z 979 m najvi{ji vrh v predalpskem
Bo~kem pogorju. Zmerne hoje je pribli`no
eno uro in pol. Pot je srednje zahtevna,
potrebna je primerna obutev.
Odhod iz Ljubljane v torek, 23. septembra
2003, ob 7.00 uri s parkiri{~a v Tivoliju.
Prijave od 15. do 17. septembra 2003
na telefon {tevilka 01/519 80 36,
Zvonka Osredkar
vsak dan do 11. ure
Udele`ba na pohodu na lastno
odgovornost.
Prijave do zasedbe avtobusa.
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[est zablod o son~enju
Ne glede na to, ali pole`avate na soncu, se sprehajate ali se ukvarjate s {portom brez
za{~itnega pokrivala, bomba`ne majice in za{~itne kreme tvegate, da vas bo opeklo.
1. Bolj nevarno je le`ati na soncu kot pa
se sprehajati ali ukvarjati s {portom
Ne dr`i. Nevarnost je vedno enaka. Ne glede
na to ali pole`avate na soncu, se sprehajate
ali se ukvarjate s {portom brez za{~itnega
pokrivala, bomba`ne majice in za{~itne
kreme, ki jo morate znova namazati vsakih
20 minut, tvegate, da vas bo opeklo. Med
gibanjem celo la`e prena{amo vro~ino, zato
{kodljivi u~inek son~nih `arkov opazimo
pozneje.
2. Pogosto kopanje deloma {~iti pred neza`elenim vplivom son~nih `arkov
Ne dr`i. Kopanje osve`uje in prepre~uje
son~arico, vendar nevarnim son~nim `arkom
med plavanjem ne ube`imo. @arki se namre~
odbijajo od vodne povr{ine in peska, zato je
njihov {kodljivi u~inek {e ve~ji. Poleg tega
kapljice vode delujejo tudi kot majhna pove~evalna stekla, zaradi ~esar lahko dobimo
resne opekline.

zlasti dobro za{~ititi med 12. in 16. uro.
Takrat ti namre~ padajo na zemljo pod pravim kotom in so najbolj nevarni.
5. ^e se nama`emo z za{~itno kremo, se
lahko son~imo brez strahu
Ne dr`i. Kreme, tudi tiste z visokim za{~itnim faktorjem in za{~itnimi filtri pred
`arki UVA, UVB in infrarde~imi `arki, ne dajejo popolne za{~ite za ves dan. Najtoplej{i del
dneva je zato priporo~ljivo pre`iveti v senci.
Poleg tega je treba kremo pazljivo nanesti na
vse predele telesa in nanos obnoviti vsakih
20 minut. Za{~ita bo {e bolj u~inkovita, ~e
boste uporabljali vodoodporna sredstva.

Kopanje
osve`uje in
prepre~uje
son~arico,
vendar nevarnim
son~nim `arkom
med plavanjem
ne ube`imo.
@arki se namre~
odbijajo od
vodne povr{ine
in peska, zato je
njihov {kodljivi
u~inek {e ve~ji.

3. Ljudje s podobno poltjo se podobno odzivajo na sonce.
Ne dr`i. Ko`a ljudi s podobno poltjo se razli~no odziva na sonce. Pri nekaterih je bolj
ob~utljiva in prej porde~i, kar pomeni, da
imajo ti ljudje ve~ rde~ega pigmenta kot
drugi.
4. Sonce je najnevarnej{e opoldne
Ne dr`i. Upo{tevati moramo namre~ poletni
~as. Sonce je poleti v zenitu okoli 14. ure,
torej bi se morali pred njegovimi `arki {e

6. Made`i in znamenja na ko`i nastanejo
v otro{tvu
Ne dr`i. Made`i in znamenja nastajajo vse
`ivljenje. Nekateri so prirojeni, drugi pa se
pojavijo pozneje v `ivljenju. Son~enje pospe{uje nastanek novih made`ev in znamenj,
vsak pa pomeni dodatno tveganje za nastanek ko`nega raka. Zaradi tega jih je treba
pogosto preverjati, pri ~emer ne smemo zanemariti nobene spremembe njihove oblike,
velikosti, barve...
Kljub temu je treba opozoriti, da lahko
melanom nastane tudi na popolnoma zdravi
ko`i. Zato vsak nov made` ali znamenje
temeljito preu~ite in se v nujnem primeru
obrnite na dermatologa.
Vir: http://www.vecer.si
27

julij 2003

Zeleni U3nek
Dober tok.

EVROPSKI MACESEN
(Larix decidua Mill.)
Na Slovenskem
mu pravijo {e
maceselj,
mecesen,
mesen, viharnik.
V Evropi uspeva
v Alpah,
Karpatih in
Sudetih.

Najbolj{e uspeva v gorskem svetu v me{anih in iglastih gozdovih. V iglastih gozdovih je tudi znanilec pomladi, saj njegova ponovna ozelenitev prinese sve`o spremembo. Je velik ljubitelj svetlobe in v gozdu prera{~a drugo drevje in je najraje v
vrhu. Tudi rast ima tako, saj najprej raste in se kasneje debeli.
Zraste do 30 metrov. Je edini
iglavec v na{ih gozdovih, ki
izgublja iglice. Macesnove
iglice so svetlo zelene, ploske,
do 3 cm dolge in so na kratkih
poganjkih v {opih po 15 do
20 iglic. Macesen je enodomen
in se iz rde~ih di{e~ih `enskih
socvetij razvijejo majhni stor`ki. Botani~no
sodi macesen v dru`ino borovk (lat. Pinaceae). Na Slovenskem mu pravijo {e maceselj,
mecesen, mesen, viharnik. V Evropi uspeva v
Alpah, Karpatih in Sudetih.
Ima zelo zbit les in po starih pripovedovanjih
ogenj ne more prodreti skozi macesnov les.
Tako so ga v~asih uporabljali za za{~ito pred
ognjem in po`arom. Prav tako so ga uporabljali za za{~ito pred o~aranostjo in uroki.
Verjeli so, da postanek pod macesnom pove~a ~loveku vztrajnost v te`kih in kriti~nih
trenutkih v `ivljenju. Do podobnih dognanj
je pri{el tudi Edward Bach. Ta je s svojimi
esencami cvetov rastlin ugotovil, da ima
vsaka rastlina v sebi mo~ razre{itve dolo~enega razumskega problema. Macesen je
tako primeren za ljudi, ki pri~akujejo
neuspeh in poraz in so brez samozaupanja,
z obilico manjvrednostnega kompleksa.
Osnove tak{nih manjvrednostnih kompleksov segajo `e v otro{ko dobo. Pogosto so
tako naravnani `e njihovi star{i in otrok to
vsesa `e z materinim mlekom. Pri~akovani
neuspehi delujejo samodejno, s tem da je
ob~utek majvrednosti vedno ve~ji, neuspehi
pa vedno ve~je polomije. Macesen takim ljudem pomaga ponovno najti izziv sprejeman-
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ja vsakdanjih prilik. Ponovno se jim pri~ne
razvijati osebnost.
Kemijska sestava
Lubje vsebuje: ~reslovine, koniferozid; terpentin (smola): do 35 % eteri~nega olja, do
65 % smolnih kislin, do 15 % rezenov, grenke
snovi, sledovi jantarne kisline. Iglice vsebujejo: sladkor malezitoza, manitol, 0,2 % eteri~nega olja, do 130 mg% vitamina C. Seme
vsebuje do 12 % ma{~obnega olja, 7 % du{i~nih snovi.
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Uporaba
V ljudskem zdravilstvu se je veliko uporabljal. Iglice so nabirali za ~ajne me{anice. Vonj
lubja, smole in iglic je nekako med balzamom
in limonami. Iz smole so pridobivali terpentin. Najbolj znan je bil bene~anski
(Terebinthina Veneta).
Me{anica do 2 grama bene~anskega terpentina in medu je bila dobro doma~e notranje
zdravilo zoper bole~ine v mehurju, zoper
krvavitve in vnetja; odpravljala naj bi celo
gliste. Pospe{evala jim je tudi izlo~anje vode,
ki je potem di{ala po vijolicah. Zunanje je bil
primeren za vtiranje pri bole~ih `ivcih in
krvave~ih ranah, gnojnih turih, li{ajih, krastah in drugih ko`nih boleznih, kjer so uporabljali terpentinov ovitek. Pripravili so si ga
tako, da so volneno krpo najprej namo~ili v
krop, jo o`eli in navla`ili s terpentinom.
Ovitek so ~ez pol ure odstranili in dali novega {ele naslednji dan.
Notranje so dali terpentin po 5 do 8 kapljic
proti trakulji, pri sluzenju ~revesja, pri driski, pri `ol~nih kamnih, ledvi~nih kolikah, za
pospe{evanje mese~nega perila. Ustavljala
naj bi jim tudi notranje krvavitve. Priporo~ali
so ga tudi pri vseh prehladih `elodca.
Z dobrim olj~nim oljem, razred~enim in segretim so si nakapali v bolno uho. V prah
zdrobljeno lubje jim je zdravilo te`ko zaceljive rane ali ture. Vnete rane jim je pozdravilo stol~eno igli~je. Pripravili so si tudi
kopel z zavretkom iz macesnovih iglic, to jih
je po`ivilo.
NASVET: Predolgo u`ivanje ni priporo~ljivo
za tiste ki imajo ob~utljiva ledvica. Tudi
predolga zunanja uporaba lahko povzro~i
bole~e otekline in mehurje.
Jan Kozamernik,
dipl. ing. agr. in hort.
VIRI:
Petauer, T., 1993: Leksikon rastlinskih bogastev.
Tehni{ka zalo`ba, Ljubljana, s. 321-322.
Scheffer, M., 1994: Bachova cvetna zdravila. DZS,
Ljubljana, s. 120-124.
Willfort, R., 1997: Zdravilne rastline in njih uporaba. Obzorja, Maribor, s. 216-217.
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Sol na{a vsakdanja
Spustili smo se
do Piranske
Punte, si
ogledali cerkev
sv. Klementa
z utrdbo in se ob
obali vrnili do
avtobusov.
Odpeljali smo se
skozi Portoro`,
mimo Lucije in
Se~e do
mejnega
prehoda
Dragonja. Peljali
smo se ob
nasipu po
desnem bregu
Dragonje in
pri{li do
Se~oveljskih
solin.

Se {e spominjate, kako smo v {oli sklanjali sol? Sol, soli, soli, sol, pri soli (prisoli!),
s soljo. ^e naredimo kak{no neumnost, re~ejo, da nimamo ni~ soli v glavi. Visokim
cenam pravimo, da so zasoljene. Neprimerna {ala je neslana {ala. Hrana brez soli pa
je ...stvar okusa.
Sol, sol ...soline so bile na{ dana{nji cilj. In
kako smo pri{li do njih?
Po ovinkasti cesti, ki nas je najprej pripeljala
v Piran, staro sredozemsko mestece na skrajnem koncu Piranskega polotoka. Ogledali
smo si njegove znamenitosti. Za~eli smo na
Tartinijevem trgu, ki je bil v~asih morski
zatok (mandra~) za ribi{ke ~olne. Leta 1894
so ga zasuli. Stavbe okrog trga so slogovno
zelo pestre, saj zajemajo stile od gotike do
20. stoletja. Trg so 1992 obnovili po na~rtih
Borisa Podrecce - Sredi trga stoji bronast
spomenik G. Tartiniju - slavnemu violinistu
in komponistu, ki se je rodil v Piranu (1692),
od 1714. je igral v opernem orkestru v
Anconi, 1721. je bil prvi violinist in vodja
orkestra v baziliki sv. Antona v Padovi, 172326. je slu`boval v Pragi, 1727. je v Padovi
ustanovil violinsko {olo. Umrl je 1771. v Padovi. Tartinijev trg obkro`ajo znamenite
stavbe: ob~inska pala~a iz druge polovice
19. stoletja, Bene~anka ali bene{ka hi{a z
lepim vogalnim balkon~kom. Sredi 15. stoletja jo je dal zgraditi bene{ki trgovec za svojo
`eno, da je lahko gledala za njim, ko je odhajal oz. ga je pri~akala, ko se je vra~al s poti.
V vzhodnem delu Tartinijevega trga, ob
Bolni{ki ulici, je cerkev Marije Sne`ne, na-

sproti ji stoji cerkev sv. Fran~i{ka s samostanom. Ogledali smo si Prvomajski trg, ki ga
krasi vodnjak, sestavljen iz pravokotne dvignjene plo{~adi s kamnito ograjo. Pod plo{~adjo, ki jo ob stopni{~u stra`ita Mars in
Atena, je velik rezervoar.
Zgradili so ga v 18. stoletju, po veliki su{i.
Povzpeli smo se na najvi{jo to~ko severnega
dela mesta, kjer stoji cerkev sv. Jurija. Od tu
je ~udovit razgled po vsej okolici vse do
Tr`a{kega zaliva.
Spustili smo se do Piranske Punte, si ogledali
cerkev sv. Klementa z utrdbo in se ob obali
vrnili do avtobusov. Odpeljali smo se skozi
Portoro`, mimo Lucije in Se~e do mejnega
prehoda Dragonja. Peljali smo se ob nasipu
po desnem bregu Dragonje in pri{li do
Se~oveljskih solin.

Se~oveljske soline

V Piranu
30

Pri~akal nas je starej{i solinar in nam razlo`il
na~in “pridelovanja” soli. Za soline je bila
zna~ilna individualna pridelava soli v zaklju~enih proizvodnih enotah - solnih poljih
(fondih). Solni fond sestavljajo nasipi, kanali
za dovajanje morske vode ter odvajanje
de`evnice, brvi, premi~ni in nepremi~ni
mostovi solinske hi{e. Solno polje, predeljeno
v bazene, od morja lo~i nasip iz kamenja in
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blata. Solinarji ob plimi spustijo morsko vodo
v solno polje ob oseki pa iz njega spustijo
odpadno vodo in de`evnico. Morsko vodo pretakajo po notranjih kanalih skozi zapornice z
ro~nimi in vetrnimi ~rpalkami. Voda v bazenih
po~asi izhlapeva, se zgo{~a in izlo~a solne
kristale. Orodje in pripomo~ki za “`etev” soli
so prete`no leseni. Sol `anjejo na petoli - to je
umetno gojena skorja na dnu kristalizacijskih
bazenov.
Petola, ki prepre~uje me{anje soli z morskim
blatom, je sestavljena iz zelenih alg, sadre,
karbonatnih mineralov in gline. Do za~etka
20. stoletja so bile soline v lasti bogatih
me{~anskih dru`in, cerkve in samostanov.
Solinar je bil najemnik obdelovalne povr{ine
in pridelovalec soli. Leta 1967 so opustili
soline v Fontaniggi. Ohranili so le del se~oveljskih solin - z njimi upravlja Pomorski
muzej iz Pirana, ki je uredil eno izmed solinarskih hi{ v etnografski muzej. Grajene so
bile iz laporja in istrskega apnenca in so bile
strogo namensko urejene. V pritli~ju so skladi{~ili sol, zgornji prostori, kuhinja in sobi so
bili namenjeni prebivanju v poletnih mesecih. Iz solin smo se odpeljali v vas Goreli,
kjer smo si ogledali Tonino hi{o - to je
kme~ka hi{a z oljarno in mlinom za mletje
oljk v kletnih prostorih in bivalnim delom v
nadstropju.

enakomerno padale na mlevno povr{ino. Z
zmleto maso so napolnile okrogle pletene
vre~e iz konoplje ali iz kokosove vrvi. Vre~e
so zlo`ili na kamnit podstavek pod vijak
stiskalnice, jih obte`ili z lesenimi ~oki, polili
z vrelo vodo in za~eli pre{ati. Pod stiskalnico
sta bila dva soda, kamor je odtekalo olje,
ostanki tropin in odpadna voda. Olje so
hranili v kamnitih posodah, ker se je tako
najbolje ohranila kakovost olja. V zgornjem
nadstropju smo si ogledali kme~ko kuhinjo
in sobo z opremo in predmeti iz preteklosti.
Po ogledu smo se odpeljali skozi okoli{ke
kraje v naselje sv. Peter na turisti~no kmetijo,
kjer nas je ~akalo kosilo. Po kosilu smo se {e
veselo zavrteli, vo{~ili gospodu Vre~ku za
okroglo obletnico in `e smo morali odriniti
proti Ljubljani. V prijetnem klepetu je pot
hitro minila. V Tivoliju smo se poslovili in {li
vsak s svojimi vtisi domov.
Zvonka Osredkar

Mlin za mletje
oliv je narejen iz
kamna. Vreteno
s kamnom je
vrtela `ivina,
ponavadi osel,
v~asih tudi konj
ali vol. Oljke so
stresli na
mlinski kamen
ali pa so jih
stresli v leseno
posodo,
pritrjeno na
gonilno gred in
so enakomerno
padale na
mlevno
povr{ino.

V Tonini hi{i
Mlin za mletje oliv je narejen iz kamna.
Vreteno s kamnom je vrtela `ivina, ponavadi
osel, v~asih tudi konj ali vol. Oljke so stresli
na mlinski kamen ali pa so jih stresli v leseno
posodo, pritrjeno na gonilno gred in so
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Po poti okoli Ljubljane – pohod
Kjer je v ~asu 2. svetovne vojne potekala
bode~a `ica okrog Ljubljane, objema mesto
danes “Pot spominov in prijateljstva”. Pot je
dolga 35 km. Vsako leto jo prehodi v celoti ali
delno ve~ tiso~ pohodnikov - rekreativcev in
tudi {portniki - tekmovalci. Leto{nji pohod
okrog Ljubljane je bil `e 47. ^lani Dru{tva
upokojencev Elektro Ljubljana smo se ga
organizirano udele`ili prvi~, prepri~ana sem,
da ne zadnji~.
Ker je vsak za~etek te`ak, smo se letos
odlo~ili prehoditi 5 km poti za “poku{ino”. Na
izhodi{~ni to~ki se nas je zbralo deset in
veselo smo krenili na pot. Ob prijetnem
klepetu so metri ostajali za nami, mi pa se
niti po{teno nismo prepotili. Kmalu nam je
postalo jasno, da smo izbrali prekratko razdaljo. Prihodnje leto bomo poskusili malo
dalj{o.Upam, da nas bo takrat ve~ na pohodu.
Zvonka Osredkar
Udele`enci pohoda

BLEGO[ – travnati vrh med Sel{ko
in Poljansko Soro
Na{ cilj je bil tokrat Blego{, 1562 m visok vrh, prvak [kofjelo{kega pogorja. Peljali
smo se skozi [kofjo Loko, mimo Visokega, kakor je bil pisal Tav~ar v povesti Cvetje
v jeseni: “Obdaja ga samo poni`na lepota skromne slovenske planine, katera ne
pozna ve~nega snega, ne neplodnih mlevov in ne divjih prepadov. Ali vzlic temu v
svoji skromnosti stotero popla~a truda polno pot, katero si moral prehoditi do travnate njegove strehe”.
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Pripeljali smo se do vasi Javorje, odkoder
smo nadaljevali na{ pohod. @e na avtobusu
nam je Franc Lukan~i~, vodja nadzorni{tva
@iri, ki se nam je pridru`il, povedal zna~ilnosti teh krajev, obarvano seveda “profesionalno” tudi do kod sega napajanje posameznega
podro~ja. Kajti ta del~ek Slovenije napajajo
kar tri podro~ja, in sicer: Primorska,
Gorenjska in Ljubljana. @e na startu smo se
tudi dogovorili, da se nam nikamor ne mudi,
saj imamo ~asa dovolj in naj vsak pohodnik
hodi predvsem varno. Narava v maju je {e
posebej ~udovita, saj so travniki posejani z
raznobarvnim pisanim cvetjem, ki ga ne
more pri~arati {e tako nadarjena roka slikarja. Ob poti so `e zorele gozdne jagode, ki so
vabile, naj jih kdo utrga. Vzpenjali smo se po

Na vrhu Blego{a
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precej strmi gozdni markirani poti navkreber, bilo je toplo in soparno, tako da smo
po~asi odlagali obla~ila drugo za drugim. Po
dobri uri hoda se gozdovi, ki iz ni`in trmasto
silijo navzgor, proti vrhu pora`eno umaknejo
obse`ni ple{i planinskih travnikov. Med temi
travniki je tudi Ko~a [kofjelo{kega odreda, ki
so jo odprli za nas, in nam pripravili okusno
toplo malico in postregli z vro~im planinskim
~ajem, ki se nam je {e kako prilegel. Malica,
~aj in kratek odmor so nam hitro vrnil mo~i
in pot smo nadaljevali proti vrhu Blego{a.
Neverjetno, kako se je vsem mudilo priti
~imprej na vrh. In vsi smo bili popla~ani za
na{ trud. Razgled je namre~ veli~asten.
Pogled roma na bli`nja soseda Ratitovec in
Porezen, mogo~nej{e Julijske Alpe na zahodu
in strnjeno verigo Karavank in Kamni{koSavinjskih Alp na severu. V lepem vremenu
se vidi do morja in na vzhod do Gorjancev. Mi
smo imeli nekoliko megleno vreme, vendar
smo bili veseli, da se napovedi vremenoslovcev niso uresni~ile, saj so napovedovali nevihte. Na nas je le sem ter tja padla
kak{na kapljica, ravno ko smo se vzpenjali
proti vrhu.
Zelo smo bili veseli, da so prav vsi pohodniki zmogli priti na vrh. Razgledali smo se

naokoli, naredili nekaj “gasilskih posnetkov”,
se od`ejali in po~akali, da vsakega od nas na
vrhu mine “te`ka sapa”.
Navzdol smo jo ubrali po strmi poti in treba
je bilo paziti na vsak korak. Marsikomu so se
sem ter tja za{ibila kolena, vendar pa je vsak
z enim o~esom spremljal tudi tistega pred
seboj in mu podal roko, ~e je bilo potrebno,
tako da smo vsi zmogli pot navzdol. ^akalo
nas je le {e 6 km poti po cesti, ki nas je
pripeljala do Gostilne Blego{ v Javorje. Tam
nas je ~akalo kosilo in avtobus. [e kako se
nam je prilegla topla juhica in okusno kosilo,
predvsem pa smo se lahko dodobra od`ejali.
Nazdravili smo tudi jubilantu za okrogel
jubilej in mu za`eleli veliko sre~e in zdravja
vnaprej.
Ko smo odhajali domov, je bilo razpolo`enje
pre{erno, tako da nas ni prav ni~ motilo, da
nas je z neba spet po{kropilo nekaj kapljic.
Prav tako nas ni ni~ motilo, da je v [kofji Loki
`e mo~no de`evalo, saj je bil za nami prav
lep dan. Predno smo se poslovili, se je ve~ina
pohodnikov tudi `e prijavila na na{e naslednje sre~anje. Za`eleli smo si le {e Sre~no, do
naslednjega snidenja.

Ko smo odhajali
domov, je bilo
razpolo`enje
pre{erno, tako,
da nas ni prav
ni~ motilo, da
nas je z neba
spet po{kropilo
nekaj kapljic.
Prav tako nas ni
ni~ motilo, da je
v [kofji Loki `e
mo~no de`evalo,
saj je bil za nami
prav lep dan.

Justi Kuder

[e skupinski posnetek na vrhu
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Dvakrat v Hrastnik – enkrat v Kal
Iz Zagorja se ~ez
“hrib” odpeljemo
v Trbovlje, kjer
nas v Bev{kem
~aka na{a
~lanica-{portnica
Lojzka. Trbovlje
smo si pred
letom `e
ogledali, zato
smo se odpeljali
v Hrastnik, kjer
naj bi nas ~akali
na rudni{ki
upravi in nas
odpeljali v jamo.
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Deseti junij je bil torek, drugi torek v mesecu, ko se dobimo v Tivoliju in se odpravimo novim spoznanjem nasproti. Tako je bilo tudi tokrat. Zbralo se nas je za en
avtobus. Tokratni smo si za cilj izbrali Hrastnik, kjer smo si nameravali ogledati rudnik in po ogledu osvojiti Kal, 956 m visok hrib nad Hrastnikom, kjer imajo rudarji
svoj planinski dom.
Ljubljano smo zapustili po [martinski cesti
in v kri`i{~u v [entjakobu zavili na regionalno cesto, ki nas pelje mimo Reaktorskega
centra v Podgorici, mimo Dola pri Ljubljani,
kjer je tovarna barv. Z avtobusa vidimo
baro~no cerkev sv. Marjete in ostanke dvorca
Dol in parkov, ki so jih neko~ imenovali
slovenski Versailles. Dvorec je bil v po`aru
leta 1944 zelo po{kodovan. Pot nadaljujemo
mimo Dolskega in Rib~, kjer se med preletom
ustavljajo ~aplje in race mlakarice. Nekoliko
naprej je most, ki nas ~ez Savo pripelje
v Kresnice, kjer je industrija apna. Zanimivi
so “vagon~ki”, ki z bli`njega hriba vozijo
apnenec, ki ga `gejo v apno. Zapeljemo se
mimo Zgornjega in Spodnjega Hoti~a, ki je
tudi izhodi{~e za obisk Va~ (va{ka situla) in
naprej na GEOSS (geometri~no sredi{~e
Slovenije). Leta 1982 so postavili obele`je in
ga parkovno oblikovali.
Vendar nadaljujemo pot po “zasavski” cesti in
se pripeljemo do Litije, mesta, ki se razteza
na obeh bregovih Save – starej{i del na
desnem bregu pod vzpetino Sitarjevec,
novej{i z `elezni{ko postajo na levem bregu
pod hribom Svibno. Naselje se je razvijalo
zaradi brodarstva po Savi in bilo do srede
19. stoletja pomembno re~no pristani{~e.
Industrijski razvoj (tekstilna, lesna industrija) se je za~el po letu 1849, ko je stekla mimo
Ju`na `eleznica. Danes je Litija upravno,
industrijsko in trgovsko sredi{~e {ir{ega
zaledja Posavskega hribovja. V Litiji sta se
rodila znana Slovenca – Metod Badjura –
re`iser prvega slovenskega celove~ernega
filma “Triglavske strmine” (1932) in zdravnik,
pripovednik in dramatik Slavko Grum
(1901–1949). Ko zapustimo Litijo, se kmalu
zapeljemo mimo lesenega mostu ~ez Savo,
preko katerega se pride v naselje Sava – izhodi{~e za planinski izlet na Zasavsko (Sveto)
goro, na levem bregu reke Sava (~ez Savo v
Savo). Mi ostajamo na desnem bregu na{e
najdalj{e reke (220 km), ki si je od vzhodnega roba Ljubljanske kotline do soto~ja
s Savinjo pri Zidanem mostu utrla pot v
dolino zahodnega dela Posavskega hribovja.

Po nekaj kilometrih vo`nje pripeljemo do
mostu, preko katerega se zapeljemo v
Zagorje, kjer nas ~akajo na{i ~lani iz Izlak in
Zagorja. Mesto se je razvilo na soto~ju reke
Medije in Kotrede{~ice. V kraju imajo strojno,
lesno in gradbeno industrijo (apno). Rudnik
`al ne deluje ve~. Sredi mesta stoji spomenik
predvojnemu delavskemu gibanju in osvobodilnemu gibanju med 2. svetovno vojno –
izdelal ga je Stojan Bati~. Pred Delavskim
domom – kulturnim hramom stoji doprsni
kip doma~inu – pesniku Cenetu Vipotniku
(1914–1972). V Zagorju je slu`boval zdravnik, pripovednik in dramatik Slavko Grum
(Dogodek v mestu Gogi). Iz Zagorja se ~ez
“hrib” odpeljemo v Trbovlje, kjer nas
v Bev{kem ~aka na{a ~lanica-{portnica Lojzka. Trbovlje smo si pred letom `e ogledali,
zato smo se odpeljali v Hrastnik, kjer naj bi
nas ~akali na rudni{ki upravi in nas odpeljali
v jamo. @al je pri{lo do spremembe, napotili
so nas nazaj v Trbovlje, kjer so nas res
pri~akali.

V rudniku Trbovlje
@al je rudnik v zapiranju, zato smo si lahko
ogledali le zunanji del rudnika – vhod v jamo,
kopalnico (va{havo) – imajo belo in ~rno
kopalnico. V beli se preoble~ejo “knapi” ko
pridejo “na {iht” in si oble~ejo delovne
obleke, na povratku iz jame gredo v ~rno
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Vhod v jamo
kopalnico, sle~ejo delovno obleko, se stu{irajo in v beli kopalnici oble~ejo obleko, v
kateri so pri{li na delo. Videli smo temnico,
v kateri rudarji-re{evalci trenirajo za primer
nezgode. V temnici z raznimi napravami ustvarijo pogoje, kakr{ni so v primeru nesre~
v jami. Po ogledu smo se vrnili v Hrastnik in
si z avtobusa ogledali Seppijevo. Leta 1849 jo
je dala zgraditi lastnica steklarne Ema de
Seppi in spominja na miramarsko pri Trstu.
Na poti do sredi{~a mesta sta {e steklarna in
kemi~na tovarna, spomenik `rtvam 2. svetovne vojne, ki ga je 1964 oblikoval kipar
Stojan Bati~, rojen v Trbovljah. Njegovo delo
je tudi spomenik rudarjem pred rudni{ko
upravo v Hrastniku.
Mi smo se peljali mimo rudni{ke uprave in
zavili v breg na gorsko cesto, ki pelje na Kal,
kjer raste kislolubni bukov gozd. Vmes so
tudi iglavci. Travniki in pa{niki, ki segajo do
vrha, so menda ostanki nekdanjih planin. Na
njih rastejo razli~ne travni{ke cvetice – poleg
zlatega korena in zdravilne arnike {e vrsta
bolj ali manj znanih cvetic. Seveda se nismo
peljali do vrha, del poti smo {li pe{. V Domu
rudarjev sta nas pri~akala prijazna oskrbnika, ki sta nam hitro postregla z okusno
enolon~nico in nekaj teko~ega za od`ejat. Po
malici se je ve~ina pohodnikov odpravila {e
na sosednjo 1110 m visoko Mrzlico. Vzpon je
bil kar naporen. Preden so se podali na
vzpon, smo gospe Lojzki Bajde izro~ili
medaljo za osvojeno prvo mesto v kegljanju – posamezno, ki jo je osvojila na [portnih
igrah upokojencev Ljubljanske regije maja
2003. ^estitamo!

Medalja Lojzki Bajde
smo prej pobirali na{e sotrpine, sedaj po~asi
drugega za drugim pu{~ali na postajali{~ih.
Zadnji smo izstopili v Tivoliju in se poslovili
do naslednjega snidenja.
Zvonka Osredkar

Ko so se “planinci” vrnili z Mrzlice, smo se
odpravili v dolino do avtobusa in se odpeljali
proti Ljubljani. Domov grede smo tako kot
35
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V sandalcih na Kal
Na{a dana{nja Pepelka je zamenjala datum in
hotela namesto na Kal v Mursko Soboto.
Seveda se je primerno “{ik” oblekla in obula
lahke sandal~ke. Ko smo jo zagledali, kako
gre proti avtobusu vsa nali{pana, smo se
za~eli spra{evati, kako bo v sandalcih pri{la
na Kal 956 m visoko. Ko smo ji razlo`ili, da
gremo v gore in ne na sre~anje, se je hotela

`e obrnit nazaj domov. Problem smo re{ili
tako, da smo se prepri~ali ali bo v Hrastniku
~akal osebni avto za vsak primer. To je bilo
potrjeno in problem je bil re{en. Pepelka je
pri{la na Kal v “{ik” oblekci in sandalcih,
nabrala lep planinski {opek in se zadovoljna
vrnila v Ljubljano.
OSA

Elektru Ljubljana
Neko~ bili smo Tvoji,
zdaj smo v pokoji,
odrinjeni na stranski tir.
Novice so edini vir,
ki povedo, kak{en je {petir.
Z vami se uspehov veselimo,
neuspehov `alostimo.
V mislih smo pri vas,
`elimo vam bolj{i ~as.
Da bi izgube se izgubile,
uspehe - profit rodile,
da bi delo bilo ~a{~eno
in pla~ano po{teno.
Kar ti~e se Novic
so bolj{i reviji v{tric,
naj redno nas obi{~ejo,
stik z nami i{~ejo.
Viktor Pe{elj, Ko~evje
@e pred ~asom smo v uredni{tvo Elektro novic prijeli prijazno pismo gospoda
Viktorja Per{elja. Objavo smo hranili za posebno prilo`nost. Pa naj bo ta prilo`nost
skupna poletna {tevilka, ki je po vsebini nekoliko druga~na in lahkotnej{a. Ker se je
gospod Per{elj izrazil v verzih, nespremenjeno pesem posredujemo v branje. Hvala
za va{o dobro voljo in trud gospod Per{elj.

Misel
“Presunila me je misel: prvi~ v `ivljenju sem spoznal resnico, kot jo opeva toliko
pesnikov in razgla{a kot poslednjo modrost toliko mislecev. Resnica - da je ljubezen
dokon~ni in najvi{ji cilj, za katerega si lahko prizadeva ~lovek. Tedaj sem dojel
pomen najve~je skrivnosti, ki nam jo lahko posreduje pesni{tvo, filozofija, in vera:
odre{enje ~love{tva je v ljubezni in po ljubezni.”
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Jubilanti
Dober tok.

V mesecu JUNIJU 2003 so praznovali na{i upokojenci
svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Marija PUSAR

roj. 15. 6. 1943

Ljubljana

~lanica DUEL

roj. 14. 6. 1933
roj. 19. 6. 1933
roj. 29. 6. 1933

Ljubljana-[entvid
Hrastnik
Kamnik

^lan DUEL

roj. 12. 6. 1923

Lukovica

70. ROJSTNI DAN
Jakob KUNILO
Ivan KUNILO
Peter KO@ELJ

^lan DUEL

80. ROJSTNI DAN
Jernej [TEFAN^I^

V mesecu JULIJU 2003 so oziroma bodo praznovali
na{i upokojenci svoj `ivljenjski jubilej:
50. ROJSTNI DAN
Nu{a GODNJAVEC

roj. 15. 7. 1953

Ljubljana

roj. 23. 7. 1943
roj. 26. 7. 1943

Vrhnika
[marje Sap

^lanica DUEL
^lan DUEL

roj. 2. 7. 1933

Ko~evje

^lanica DUEL

roj. 2. 7. 1923
roj. 30. 7. 1923

Ljubljana
Vodice

60. ROJSTNI DAN
Ana Marija JAPELJ
Vili FABJAN

70. ROJSTNI DAN
Marija MRAMOR

80. ROJSTNI DAN
Ivan BAN
[tefan TRAVEN

V mesecu AVGUSTU 2003 bodo praznovali na{i
upokojenci svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Martin KMETI^

roj. 23. 8. 1943

Zagorje ob Savi

roj. 16. 8. 1933

Ljubljana

^lan DUEL

70. ROJSTNI DAN
Elvira NAGLI^

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja!
Jo`ica Kra{ovec
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Nagradna kri`anka
Dober tok.

Oznaka Za polton Vodilna
ruskih
nem{ka
zni`ana
letal
poro~eval.
e
nota
(SUHOJ)
agencija

Pavel
Nahimov

Kratica
za starej{i

Arabski
`rebec
Znak
(latinsko)

Jutranja
padavina

Velika
azijska
d`ava

Italijanska
plemi{ka
rodbina

Doma~e
mo{ko ime
Vrsta
lepila

Enaka
soglasnika

Rimski
vojskovodja

Rde~i
kri`
Fordov
mali avto

Nada
[terk

Janez
Novak

Japonska
igra z
galsbo in
plesom

Ladko
Koro{ec
Du{an
[e{ok

Simbol za
KALIJ
Keltski
kralj
Glavni
{tevnik

Osvobodilna
fronta

Nata{a
Urban~i~

Alpe
Adria
Vojska,
voja{tvo

Kemijski
simbol
za
`elezo

Nem{ko
ime za
Celovec

Olimpijske
igre

Stara
babilonska
prestolnica

Dirigent
Bernstein
Kratica
za gr{ki

Sodnik
v gr{kem
podzemlju

Lang
Grega

Slovar
Oznaka
Vrsta
slovenskega {portnega
kamnine,
knji`nega AUDI-ja
ikravec
jezika
(turbo)

Sovra`nica
`eleza

Sestavil: Povr{inska
TONI
mera

^arovnik

Slavko
Osterc

Del `enske
garderobe
Osebni
zaimek

Vrsta
tkanine

Simon
Jenko

Visoka
igralna
karta

In
(angle{ko)

Kazalni
zaimek

Gr{ka
~rka

Gr{ka
boginja
zemlje
(GAJA)

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca majske {tevilke Jo`eta Gra~nerja,
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 15. septembra 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

38

julij 2003
Dober tok.

V vsaki {ali je nekaj resnice
Zidar, vrtnar in elektri~ar se prepirajo, katero delo je starej{e.
“Mi smo gradili `e piramide!” re~e zidar.
“Mi smo posadili drevesa v raju” izjavi vrtnar.
“To ni ni~!” se hvali elektri~ar. “Ko je bog rekel naj bo lu~, smo imeli mi `e vse kable polo`ene.”
Humorist je napisal tak{no {alo, da je od smeha umrl, ko jo je prebral. Ko ga je na{la `ena, je
bila {okirana. Poklicala je policiste, medtem pa je na{la {alo, jo prebrala in tudi ona umrla od
smeha. Kriminalist, ki je vodil preiskavo je pomislil na umor ali na dru`inski samomor z zastrupitvijo. Ko je na{el {alo jo je prebral in umrl od smeha. Policisti nadaljujejo pregled kraja
in policist Vinko najde smrtonosno {alo. Prebere jo. Ni~ se ni zgodilo. Toda... ^ez teden dni
je Vinko umrl v skrivnostnih okoli{~inah.
Ana nekega dne pokli~e iz slu`be, da bi malo pozdravila mo`a in izvedela, kaj kuha za ve~erjo.
Oglasila se je majhna deklica: “Halo?”
- “@ivio, mi{ka moja, mami tukaj,” odgovori. “Je o~i kje blizu?”
- “Ni, mama. Zgoraj je v spalnici s teto Sonjo.”
- Ana po kratkem premoru re~e: “Ampak ti nima{ nobene tete Sonje, ljubica moja!”
- “Seveda jo imam. Zgoraj je v spalnici z o~etom.”
- “No, v redu. Poglej, `elim, da nekaj naredi{. Steci gor, potrkaj na vrata spalnice in o~etu in
teti Sonji reci, da je mama pravkar parkirala avto pred hi{o.”
- Deklica res naredi vse naro~eno in ~ez nekaj ~asa pride nazaj na telefon: “Ja, mama, sem `e
naredila, kar si hotela.”
- “In kaj se je zgodilo?”
- “Jah, o~i je sko~il iz postelje ~isto nag, tekel je okrog in kri~al, potem pa se je spotaknil ob tepih
in padel skozi okno...in se ubil. Mrtev je.”
- “Ojoj! Kaj se je pa zgodilo s teto Sonjo?”
- “Sko~ila je iz postelje popolnoma naga, vsa je bila prestra{ena, potem pa je sko~ila skozi
stransko okno v bazen...ampak ka`e, da je pozabila, da smo ga prej{nji teden izpraznili, da bi
ga o~istili. Tre{~ila je na dno bazena in sedaj je tudi ona mrtva.”
- Po zelo dolgem premoru se Ana kon~no spet oglasi: “Bazen...?? Je to {tevilka 828-7355?!”
Zdravnik pregleduje novega bolnika in mu nazadnje re~e:
“Veste kaj, lahko bi se malo bolj pogosto umivali!”
“Toda, gospod doktor, jaz se kopam vsak dan!”
“Potem morate pa zamenjati vodo v banji.”
Zakonca na popotovanju. Ko potujeta v dolini, nad katero se vzpenjajo mogo~ne gore, `ena
re~e:
“Dragi, kako lepo! Kar brez besed sem ostala!”
“Super! Potem bova pa kar tu ostala!”
“Uf, kako sem besen!” poto`i Gorenjec svojemu sosedu.
“Ja, kaj pa se ti je zgodilo?” ga za~uden vpra{a sosed.
“Na glavniku se mi je odlomil zob” mu odgovori.
“Zaradi enega zoba bo{ kupoval nov glavnik,” se mu smeje sosed.
“Moram, bil je zadnji”.
“^e me ne mara{ ve~, bom storil samomor. Sko~il bom skozi okno!”
“Saj sva v pritli~ju!”
Bom pa ve~krat sko~il!”
Mojca in Mirko sedita v parku na klopci in Mojca ves ~as mi`i.
“Zakaj pa mi`i{?” jo je za~udeno vpra{al Mirko.
“O~e je rekel, da te ne smem ve~ videti!”
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