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Dober tok smo obarvali zeleno

Fotografiji: Arhiv Elektra Ljubljana

Iz vsebine:
Elektro Ljubljana prejel certifikat ISO 14001
in pri~el s prodajo ZELENE ENERGIJE
Poslovanje v letu 2003 in na~rti za leto 2004
Nova podjetni{ka pogodba
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Beseda urednice
Dober tok.

Dober tok smo obarvali zeleno
Tokratna {tevilka
Elektro novic je
obarvana zeleno.
Namesto
uvodnika je
predstavljeno
spodbudno
poslovanje
podjetja v letu
2003 in na~rti za
leto 2004, ki se v
veliki meri, tudi
s pridobitvijo
certifikata 14001
in predstavitvijo
novih razvojnih
programov, `e
realizirajo.

Tisti, ki smo bili na sve~ani prireditvi v GH Union, na kateri je Elektro Ljubljana kot
prvo elektrodistribucijsko podjetje v Sloveniji prejel certifikat ISO 14001 za ravnanje z okoljem, poleg tega pa sta minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez
Kopa~ in predsednik uprave Elektra Ljubljana Vincenc Jan{a kot fizi~ni osebi podpisala prvi pogodbi za odjem zelene elektrike, smo sli{ali veliko pohvalnih in spodbudnih besed, namenjenih zaposlenim podjetja.
Predvsem spodbuden je bil v dalj{em nagovoru na{ resorni minister mag. Janez Kopa~,
ki je kot prvi podpisnik pogodbe o odjemu
Zelene energije postavil dober zgled za vse
ostale. Zelo pomenljive so bile tudi njegove
besede, da bo prav podpis omenjene pogodbe preizkusni kamen, ki bo lo~il prave
okoljevarstvenike od tistih, ki o varovanju
okolja samo govorijo.
Tokratna {tevilka Elektro novic je obarvana
zeleno. Namesto uvodnika je predstavljeno
spodbudno poslovanje podjetja v letu 2003
in na~rti za leto 2004, ki se v veliki meri, tudi
s pridobitvijo certifikata 14001 in predstavitvijo novih razvojnih programov, `e realizirajo. Prav tako sta podrobneje predstavljena oba aktualna projekta: pridobljeni certifikat ISO 14001 in Zelena energija.

besedilu U~enci Osnovne {ole Br{ljin na
obisku v razdelilni transformatorski postaji
Trebnje.
Vabim vas, da preberete tudi druge, `e stalne
rubrike in da po{iljate va{e aktualne
prispevke v uredni{tvo.
Naj Vam ob izteku zelenega maja, v prihajajo~ih poletnih mesecih, za`elim
dober tok, ki smo ga pred dnevi obarvali
tudi v zeleno.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Med ostalo vsebino naj omenim samo {e
nekatere posamezne prispevke: Predstavitev
podjetni{ke pogodbe, ki je bila pred kratkim
podpisana s strani predstavnikov uprave in
sindikata podjetja. Kraj{o predstavitev ~lana
uprave Ludviga Soto{ka v rubriki Spoznajmo
se, eno izmed vzgojno-izobra`evalnih dejavnosti Elektra Ljubljana, pa lahko spoznamo v
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Prispevke za skupno poletno {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la v juliju, po{ljite
do petka 2. julija, na `e znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
faks: 01 231 25 42 ali kar na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Poslovanje v letu 2003 in na~rti za
leto 2004
Poslovno leto 2003 je Elektro Ljubljana d.d. zaklju~il zelo uspe{no, saj je ustvaril
dobi~ek v vi{ini 703,9 mio SIT, medtem ko je bila z gospodarskim na~rtom za leto
2003 planirana izguba v vi{ini 1.454 mio SIT. Bolj{i poslovni rezultat od na~rtovanega je v najve~ji meri posledica vi{jih prihodkov od prodaje elektri~ne energije,
vi{jih prihodkov iz naslova pridobljenih sredstev sofinanciranja, vi{jih prihodkov iz
naslova izvajanja lastnih investicij ter ni`jih odhodkov financiranja.
V letu 2003 je podjetje ustvarilo za 61.913,9
mio SIT celotnih prihodkov, ki so bili od
na~rtovanih vi{ji za 7,8 %, od dose`enih v
letu 2002 pa za 10 %. Prihodki iz poslovanja
predstavljajo 99,6 % vseh prihodkov podjetja, od teh pa imajo najve~ji dele` prihodki od
prodaje elektri~ne energije in prihodki iz
naslova uporabe distribucijskega omre`ja:

Prihodki od prodaje elektri~ne energije so
dosegli 32.338,7 mio SIT in so presegli
na~rtovane za 11,2 %, dose`ene v predhodnem letu pa za 6,1 %. Preseganje prihodkov
od prodaje elektri~ne energije je posledica
pove~anja tarifnih postavk v mesecu maju
2003 (za 3,9 %) in ve~jih prodanih koli~in
elektri~ne energije. V letu 2003 je Elektro
Ljubljana d.d. prodal 3.705,5 GWh elektri~ne
energije (od tega 203 GWh v tujino), kar je za
11,9 % ve~ kot predhodno leto.
Prihodki od dostopa do omre`ja so bili v letu
2003 realizirani v vi{ini 24.604,1 mio SIT in
so bili za 0,5 % vi{ji od planiranih, od
dose`enih v letu 2002 pa so bili zaradi ve~je
porabe in pove~anja cen za uporabo omre`ja
s 1. januarjem 2003 vi{ji za 18 %. Podjetje je
v letu 2003 prejelo tudi za 499,5 mio SIT subvencij za prevzem elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev.

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

Prihodki od prodaje ostalih storitev in materiala, ki obsegajo predvsem izvedbo storitev
za zunanje naro~nike, so bili realizirani v
vi{ini 1.169,3 mio SIT in so na~rtovane presegli za 12 %, realizacijo predhodnega leta pa
za 8,8 %. Prihodki iz naslova izvajanja lastnih
investicij so v letu 2003 zna{ali 2.192 mio SIT
in so bili zaradi ve~jih investicijskih vlaganj

Bolj{i poslovni
rezultat od
na~rtovanega je
v najve~ji meri
posledica vi{jih
prihodkov od
prodaje
elektri~ne
energije, vi{jih
prihodkov iz
naslova
pridobljenih
sredstev
sofinanciranja,
vi{jih prihodkov
iz naslova
izvajanja lastnih
investicij ter
ni`jih odhodkov
financiranja.
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podjetja in ve~je lastne izvedbe investicij za
36,6 % vi{ji kot v predhodnem letu.

Stro{ki nakupa
elektri~ne
energije so v
letu 2003 zna{ali
34.173,8 mio SIT
in so bili zaradi
ve~jih kupljenih
koli~in v
primerjavi z na~rtovanimi vi{ji
za 5 %, glede na
predhodno leto
pa za 7,9 %.

Prihodki iz naslova povra~il za nove priklju~itve in pove~anja priklju~ne mo~i so v
letu 2003 dosegli 435,1 mio SIT in so bili
glede na leto 2002 zaradi uveljavitve novih
splo{nih dobavnih pogojev za 34,8 % manj{i.
Prihodki iz naslova soudele`be pri financiranju investicij so v letu 2003 dosegli
233,2 mio SIT kot posledica mo~no pove~anega odjema in s tem izgradnje novih
priklju~nih vodov za odjemalce na srednjenapetostnem nivoju. Odprava dolgoro~nih
rezervacij za brezpla~no prevzeta osnovna
sredstva je zna{ala 148,5 mio SIT, prevrednotovalni poslovni prihodki pa 31,6 mio SIT.
Finan~ni prihodki so v letu 2003 zna{ali
134,9 mio SIT in so na~rtovane presegli za
22,6 %, dose`ene v predhodnem letu pa za
2,4 %. Najve~ji dele` finan~nih prihodkov
imajo prihodki od zamudnih obresti za prodano elektri~no energijo in uporabo omre`ja.

Izredni prihodki so v letu 2003 dosegli 126,9
mio SIT in so bili v primerjavi z letom 2002
ni`ji za 9,7 %. V strukturi izrednih prihodkov
sicer najve~ji dele` predstavljajo od{kodnine
iz naslova zavarovanja premo`enja podjetja
in odgovornosti, ki jih je podjetje v letu 2003
prejelo za 118,7 mio SIT. S prejetimi od{kodninami je pokrilo 57,6 % stro{kov zavarovanja.
Celotni odhodki podjetja so v letu 2003
zna{ali 61.210 mio SIT in so bili od na~rtovanih vi{ji za 4 %, od dose`enih v letu 2002
pa za 7,8 %. V strukturi odhodkov iz poslovanja, ki predstavljajo 98,3 % vseh odhodkov
podjetja, imajo najve~ji dele` stro{ki nakupa
elektri~ne energije in stro{ki dostopa do
omre`ja:
4

Stro{ki nakupa elektri~ne energije so v letu
2003 zna{ali 34.173,8 mio SIT in so bili zaradi ve~jih kupljenih koli~in v primerjavi z na~rtovanimi vi{ji za 5 %, glede na predhodno
leto pa za 7,9 %. Stro{ki dostopa do omre`ja
vklju~ujejo omre`nino za uporabo prenosnega omre`ja, dele` cene za sistemske storitve,
dele` cene za delovanje Agencije za energijo,
dodatek za prednostno dispe~iranje in dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z elektri~no energijo. V letu 2003
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so dosegli 11.660,6 mio SIT in so bili za 1,1 %
vi{ji od na~rtovanih, glede na predhodno leto
pa so bili zaradi ve~je porabe in pove~anja
cen za uporabo omre`ja vi{ji za 8,3 %.
Ostali stro{ki materiala in storitev so bili
realizirani v vi{ini 4.733 mio SIT. V primerjavi z na~rtovanimi so bili za 4,7 % vi{ji,
realizacijo v predhodnem letu pa so presegli
za 8,6 %. Vi{ji stro{ki so v najve~ji meri
posledica vi{jih stro{kov materiala za investicije in storitve drugim, ki so predvsem
posledica ve~jih investicijskih vlaganj in
ve~je lastne izvedbe investicij, pri ~emer pa
je potrebno upo{tevati, da vi{je stro{ke
pokrivajo tudi vi{ji prihodki iz tega naslova.
Stro{ki dela so zna{ali 4.640 mio SIT in so bili
v primerjavi z na~rtovanimi za leto 2003
ve~ji za 2,5 %, dose`ene v letu 2002 pa so
presegli za 7,2 %. Odpisi vrednosti so zna{ali
4.889,4 mio SIT in so bili v primerjavi z
odpisi v predhodnem letu vi{ji za 3,8 %.
Drugi poslovni odhodki, ki so bili realizirani v
vi{ini 91 mio SIT, obsegajo predvsem
{tipendije, nadomestila za uporabo stavbnih
zemlji{~ in takse. V primerjavi z na~rtovanimi so bili ni`ji za 3,1 %, glede na dose`ene v
letu 2002 pa vi{ji za 5,9 %.
Najve~ji del finan~nih odhodkov, ki so v letu
2003 zna{ali 752,7 mio SIT, predstavljajo
stro{ki obresti podjetja za najete kredite.
Zaradi manj{ega zadol`evanja in zni`anja
obrestnih mer so bili finan~ni odhodki v
primerjavi z na~rtovanimi ni`ji za 22,8 %,
glede na predhodno leto pa za 9,7 %.
Izredni odhodki so v letu 2003 dosegli
269,5 mio SIT, predvsem zaradi poravnave
preteklih obveznosti do delavcev v vi{ini
165,1 mio SIT, zaradi pla~ila dav~nih
obveznosti v vi{ini 62,2 mio SIT in od{kodnin v vi{ini 33,3 mio SIT.
Elektro Ljubljana d.d. upravlja omre`je, ki se
razprostira na 5.231 km2 in skrbi za zanesljivo in nemoteno oskrbo preko 300.000 odjemalcev. Investicijska vlaganja Elektra Ljubljana so v letu 2003 zna{ala 5.915 mio SIT in
so bila glede na na~rtovana vlaganja za leto
2003 vi{ja za 11 %. Preseganje na~rtov je
posledica ve~jih vlaganj v distribucijsko
omre`je in naprave, katerih dele` se je
v skupni vrednosti investicij pove~al iz
na~rtovanih 85 % na dose`enih 88 %.
V primerjavi z letom 2002 so bile investicije
vi{je za 35,4 %, spremenila pa so se tudi
razmerja med investicijskimi skupinami.
Pove~ale so se t.i. energetske investicije, ki

se nana{ajo na osnovno dejavnost dru`be,
dele` neenergetskih ostalih vlaganj pa se je
zmanj{al.

Elektro Ljubljana
d.d. upravlja
omre`je, ki se
razprostira na
5.231 km2 in
skrbi za
zanesljivo in
nemoteno
oskrbo preko
300.000
odjemalcev.
Investicijska
vlaganja Elektra
Ljubljana so
v letu 2003
zna{ala
5.915 mio SIT in
so bila glede na
na~rtovana
vlaganja za leto
2003 vi{ja za
11 %.

Konec leta 2003 je bilo v podjetju zaposlenih
951 delavcev. V letu 2003 je podjetje zaposlilo 27 delavcev in en delavec se je vrnil s
slu`enja voja{kega roka, medtem ko je delovno razmerje prenehalo 33 delavcem. [tevilo
zaposlenih se je v primerjavi s koncem leta
2002 zmanj{alo za 5 delavcev, predvsem
zaradi omejevanja zaposlovanja zaradi
predvidenih sprememb v organiziranosti distribucijskih podjetij.
In {e podatek za delni~arje Elektra Ljubljana
d.d.: knjigovodska vrednost delnice je na dan
31. 12. 2003 zna{ala 1.520,08 SIT, kar je za
1,3 % ve~ kot v letu 2002.
Elektro Ljubljana d.d. za leto 2004 na~rtuje
dobi~ek v vi{ini 661,4 mio SIT. Seveda pa
bodo tudi v letu 2004 za doseganje na~rtov
potrebne investicije, ki so za leto 2004
na~rtovane v vi{ini 6.462,8 mio SIT.
Izhodi{~e je “Na~rt razvoja omre`ja za
desetletno obdobje na podro~ju Javnega podjetja Elektro Ljubljana”, ki je bil pripravljen v
aprilu 2003, upo{tevane pa so bile {e spremembe, nastale v vmesnem obdobju, in
predvidene finan~ne zmo`nosti za leto 2004.
Med pomembnej{imi na~rtovanimi aktivnostmi za leto 2004 so {e: uvajanje predpla~ilnih
{tevcev, vzpostavitev sistema za daljinski
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Na~rti Elektra
Ljubljana d.d. so
za leto 2004
glede na dane
okvire
poslovanja
ambiciozno
zastavljeni.
V letu 2004 bo
podjetje aktivno
sodelovalo pri
oblikovanju nove
organizacije
elektrodistribucije in se
prilagajalo
spremembam,
ki bodo nastale z
reorganizacijo in
z vstopom
Slovenije v
Evropsko unijo.

zajem in nadzor delovanja za{~itnih naprav
za potrebe analiz stanja v distribucijskem
elektroenergetskem sistemu, prodaja “Zelene
energije” zainteresiranim odjemalcem, izvedba fakturiranja odjemalcem z mese~nim
obra~unom z interpolacijo od~itka {tevca na
zadnji dan v mesecu, {iritev ponudbe
in`eniringa v smeri zahtevnej{ih produktov,
izdelava nove sistemizacije delovnih mest in
vrednotenje delovnih mest, nadaljnja izgradnja podatkovnega skladi{~a in direktorskega
informacijskega sistema, dokon~na integracija klicnega centra v poslovanje podjetja,
priprava marketin{ke strategije dru`be, ter
vpeljava sistema ravnanja z okoljem.

Vincenc Jan{a, predsednik uprave
Ludvig Soto{ek, ~lan uprave

Na~rti Elektra Ljubljana d.d. so za leto 2004
glede na dane okvire poslovanja ambiciozno
zastavljeni. V letu 2004 bo podjetje aktivno
sodelovalo pri oblikovanju nove organizacije
elektrodistribucije in se prilagajalo spremembam, ki bodo nastale z reorganizacijo in
z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Nadaljevalo bo z aktivnostmi v smeri racionalizacije poslovanja in oblikovanja u~inkovite
ter fleksibilne organizacije. [e naprej bo
spodbujalo izobra`evanje zaposlenih za
uspe{no nastopanje v tr`nih razmerah in za
vklju~evanje Slovenije v mednarodne povezave.
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Elektro Ljubljana prejel certifikat
ISO 14001 in pri~el s prodajo
Zelene energije
26. maja 2004 je Elektro Ljubljana od Slovenskega in{tituta za kakovost (SIQ) kot
prvo slovensko podjetje na podro~ju distribucije elektri~ne energije prejel certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001. Na slavnostnem dogodku v GH Union je bil
predstavljen tudi program Zelena energija, ki je eden prednostnih okoljskih razvojnih programov podjetja. V podpis so bile ponujene prve pogodbe za odjem te okolju
prijazne energije, pridobljene iz obnovljivih virov.
Elektro Ljubljana se kot najve~je javno podjetje za distribucijo elektri~ne energije v Sloveniji, ki zagotavlja strate{ko oskrbo z elek-

slavnostnem nagovoru predsednik uprave
Vincenc Jan{a, posku{a Elektro Ljubljana
podro~je varovanja okolja po vsebini in
stro{kih usklajevati z razvojnimi usmeritvami podjetja.
Po prejemu certifikata ISO 14001 v leto{njem
letu podjetje nadaljuje s prizadevanji za
uvedbo Sistema varstva in zdravja pri delu
OHSAS 18001, predvidoma `e prihodnje leto
pa bo pripravil vlogo za priznanje RS za
poslovno odli~nost.

Po prejemu
certifikata ISO
14001
v leto{njem letu
podjetje
nadaljuje
s prizadevanji za
uvedbo Sistema
varstva in
zdravja pri delu
OHSAS 18001,
predvidoma `e
prihodnje leto pa
bo pripravil
vlogo za
priznanje RS za
poslovno
odli~nost.

tri~no energijo odjemalcem na pribli`no
tretjini obmo~ja dr`ave, zaveda okoljskega in
dru`benega vidika svojega poslovanja.
^eprav distribucijski elektroenergetski sistem ne sodi med ve~je onesna`evalce okolja, je Elektro Ljubljana izvedel `e {tevilne
aktivnosti za neopazno in prijazno vklju~itev
svoje dejavnosti v okolje. Kot je poudaril v
Ve~ina povabljenih se je vabilu odzvala

Mag. Janez Kopa~

Po podelitvi certifikata je slavnostni dogodek
obele`ila predstavitev enega prednostnih
okoljskih razvojnih programov Elektra
Ljubljana, imenovanega Zelena energija, ki ji
je sledilo podpisovanje pogodb s prvimi
odjemalci te okolju prijazne energije. Pogodbo sta (kot fizi~ni osebi) prva podpisala
slavnostna govorca minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopa~ in predsednik uprave Elektra Ljubljana Vincenc
Jan{a.
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Zelo uspele
slavnostne
prireditve se je
udele`ila velika
ve~ina
povabljenih. Naj
na tem mestu
omenimo
le ministra
mag. Janeza
Kopa~a,
predsednika in
~lane
nadzornega
sveta,
pod`upana MOL
Igorja Omerza in
direktorja
Slovenskega
in{tituta za
kakovost in
meroslovje
Igorja Likarja.

Po besedah Vincenca Jan{e Elektro Ljubljana
v okviru programa Zelena energija z minimalnimi posegi v okolje skrbi predvsem za
spodbujanje pridobivanja elektri~ne energije
iz obnovljivih virov (lastnih malih hidroelektrarn), sodeluje pri projektih, ki vklju~ujejo
nove, okolju prijazne tehnologije pridobivanja elektri~ne energije in podpira neodvisne
proizvajalce elektri~ne energije na svojem
preskrbovalnem obmo~ju.

Prvi podpisnik pogodbe mag. Janez Kopa~

Vincenc Jan{a

Zelo uspele slavnostne prireditve se je udele`ila velika ve~ina povabljenih. Naj na tem
mestu omenimo le ministra mag. Janeza
Kopa~a, predsednika in ~lane nadzornega
sveta, pod`upana MOL Igorja Omerza in
direktorja Slovenskega in{tituta za kakovost
in meroslovje Igorja Likarja.

Kot je bilo poudarjeno v nagovorih ministra za
okolje prostor in energijo mag. Janeza Kopa~a
in predsednika uprave Elektra Ljubljana
Vincenca Jan{e, je Zelena energija namenjena
tistim odjemalcem elektri~ne energije, ki se

Podpis pogodbe Vincenca Jan{e in direktorja
h~erinskega podjetja Male hidroelektrarne
Elektro Ljubljana, proizvodnja elektri~ne
energije, d.o.o.

Slavnostna podelitev certifikata ISO 14001
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zavedajo nevarnosti energetske potratnosti
dana{njega sveta in `elijo skrb za prihodnje
rodove vsaj delno vzeti tudi v svoje roke.

Dodatno slovesno vzdu{je na prireditvi je
pri~aral glasbeni nastop Cirila Skebeta, harmonika{a, ki je ponosni lastnik srebrnega
priznanja na dr`avnem tekmovanju in zlatega priznanja na mednarodnem tekmovanju iz
igranja na harmoniko.
Violeta Irgl
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Certifikat za Sistem ravnanja
z okoljem ISO 14001
Osnovno na~elo Republike Slovenije in {e posebej Evropske zveze je `iveti v
zdravem in ~istem okolju. Danes je varovanje okolja zato nuja in ne samo potreba.
Z okoljem `ivimo na delu, doma in v prostem ~asu. Nujno je `iveti v so`itju z okoljem. Vpra{anje je kako? Kako ravnati, da bomo ~im manj ogro`ali ljudi, `ivalstvo,
rastlinstvo in krajino? Ne zado{~a le `elja in pripravljenost posameznika, podjetij in
dru`bene skupnosti, potrebno je imeti znanje, sredstva, poznati poslovne in tehnolo{ke procese in se na podlagi le teh odlo~ati kje, kaj in kako ukrepati.
Elektro Ljubljana, najve~je javno podjetje za
distribucijo elektri~ne energije v Sloveniji,
zagotavlja strate{ko oskrbo z elektri~no
energijo odjemalcem na pribli`no tretjini
Slovenije preko distribucijskega elektroenergetskega omre`ja, poleg elektri~ne energije
pa nudi odjemalcem tudi in`eniring storitve
in telekomunikacijske storitve.
Vizija Elektra Ljubljana je zanesljiva, stro{kovno u~inkovita in kakovostna oskrba odjemalcev z elektri~no energijo, pove~evanje
prihodka dru`be skozi pospe{en razvoj in
tr`enje svojih storitev in odkrivanje novih
poslovnih prilo`nosti, pri ~emer bo skrbno in
preudarno ravnal z okoljem. Elektro Ljubljana ima urejen procesni pristop do funkcionalno urejenega in stro{kovno kakovostnega organiziranja podjetja s ciljem pridobivanja poslovne odli~nosti kot prvo distribucijsko podjetje v slovenskem prostoru.
Elektro Ljubljana se zaveda, ne glede na prehod v tr`ni sistem v elektrogospodarstvu, da
ne sme zanemariti okoljskega in socialnega
vidika poslovanja podjetja, nasprotno, v podjetju je potrebno uvesti izrazit poudarek prijaznega ravnanja z okoljem. Okoljskim in
socialnim problemom tudi dr`ave ~lanice EU
namenjajo posebno pozornost, varovanje

Elektro Ljubljana
se je za
sistemsko in
nadzorovano pot
sistema
varovanja okolja
za procese, ki jih
v podjetju
opravljamo,
odlo~il pred
letom dni.
Projekt, ki je v ta
namen stekel, je
imel jasno
opredeljen cilj
postoriti in
uvesti vsa
na~ela, ki jih
predpisuje
standard 14001
Sistem ravnanja
z okoljem in
predvsem
osvestiti in
izobraziti
zaposlene v na{i
dru`bi na tem
podro~ju. Uspelo
nam je.

Elektro Ljubljana se je za sistemsko in nadzorovano pot sistema varovanja okolja za
procese, ki jih v podjetju opravljamo, odlo~il
pred letom dni. Projekt, ki je v ta namen
stekel, je imel jasno opredeljen cilj postoriti
in uvesti vsa na~ela, ki jih predpisuje standard 14001 Sistem ravnanja z okoljem in
predvsem osvestiti in izobraziti zaposlene v
na{i dru`bi na tem podro~ju. Uspelo nam je.
Programi, ki smo si jih zastavili kratkoro~no
in dolgoro~no, jasno opredeljujejo okoljsko
politiko, okoljska na~ela in cilje. Celo ve~,
programi so sestavni del gospodarskega
na~rta dru`be.
9
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okolja pa uvr{~ajo med klju~na podro~ja prihodnjega gospodarskega razvoja.
Lahko re~emo, da distribucijski elektroenergetski sistem ne spada med ve~je onesnaVsekakor pa
moramo v Elektru Ljubljana
marsikaj
postoriti, da se
bomo s svojo
distribucijsko
infrastrukturo
vklju~ili v okolje
na ~imbolj
neopazen in
prijazen na~in in
primerno
poskrbeli za
pomembne
okoljske vidike,
kot je re{evanje
sevanja, hrupa,
olja, PCB
odpadkov in
izgub el. energije
v omre`ju in za
lastne potrebe,
torej poskrbeli
za racionalno
rabo energije
v lastni hi{i in
s svetovanjem
pri odjemalcih.
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V teh {tirih desetletjih si je podjetje prizadevalo za vrhunski tehnolo{ki razvoj omre`ja,
postrojev in sistemov. Vgrajeni sodobni
tehnolo{ki materiali in naprave so omogo~ili
prijaznej{i odnos do okolja. Zato pa znanje,
ki ga v na{i hi{i cenimo, obnavljamo s pomo~jo razli~nih institucij in programov.
V okoljevarstvenih programih, ki smo si jih
zadali, je predvsem poudarek na:
• Sistemati~ni in recikla`ni ureditvi odpadkov, ki nastajajo pri gradnji in vzdr`evanju elektroenergetske infrastrukture, ureditvi okolju nevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov,
• planiranju in projektiranju distribucijskega elektroenergetskega omre`ja v skladu
z urbanisti~nimi plani. Posebno skrb posve~amo pri vklju~evanju le-te v prostor
z izbiro tehnologije, ki najmanj obreme-

`evalce okolja. Vsekakor pa moramo v Elektru Ljubljana marsikaj postoriti, da se bomo
s svojo distribucijsko infrastrukturo vklju~ili
v okolje na ~imbolj neopazen in prijazen
na~in in primerno poskrbeli za pomembne
okoljske vidike, kot je re{evanje sevanja,
hrupa, olja, PCB odpadkov in izgub el. energije v omre`ju in za lastne potrebe, torej
poskrbeli za racionalno rabo energije v lastni
hi{i in s svetovanjem pri odjemalcih.
Elektro Ljubljana preskrbuje z elektri~no
energijo odjemalce na svojem preskrbovalnem obmo~ju v sedanji organizacijski obliki
`e ve~ kot 40 let. Zato je skrb za infrastrukturo in dobavo elektri~ne energije odjemalcem nekaj vsakdanjega, ute~enega in ima
osnovo v velikem izkustvenem zna~aju in
prenosu znanja iz generacije v generacijo.

njuje prostor. Sodelovanje z javnostjo pri
vklju~evanju infrastrukture v prostor mora
biti tesno in pogosto. Re{itve obremenjevanja okolja pa morajo biti kompromis
med investicijskimi mo`nostmi in okoljskimi dejavniki,
• ureditvi vpliva elektroenergetskega sistema na ljudi, kar se ti~e sevanja in hrupa
v zakonsko dolo~enih mejah,
• zmanj{evanju izgub elektri~ne energije na
omre`ju in potro{nje energije za lastne
potrebe ter
• posve~anju sodelovanju z odjemalci pri
racionalni rabi elektri~ne energije in vklju~evanju obnovljivih virov energije na na{em preskrbovalnem obmo~ju.
V Nacionalnem energetskem programu in
v Nacionalnem programu o varovanju okolja
je varovanje okolja zavzelo posebno pomembno mesto in predstavlja enega od nosilcev
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podro~je varovanja okolja po vsebini in
stro{kih usklajujemo z razvojnimi usmeritvami podjetja. Elektro Ljubljana se s prejemom certifikata ISO 14001 zaveda in obvezuje, da je s svojo tradicijo, izku{njami in znanjem tudi na podro~ju varovanja okolja eden
od pomembnej{ih partnerjev slovenski
dr`avi in gospodarstvu.

razvojne usmeritve za naslednja desetletna
obdobja tudi v na{em podjetju.
V Elektru Ljubljana se z uvedbo Sistema ravnanja z okoljem na vseh nivojih zavedamo,
da je varovanje okolja pomembna razvojna
usmeritev tako za nas kot dr`avo in Evropsko
zvezo, katere ~lanica smo nedavno postali.
Pri svojem poslovanju te`imo k temu, da

Na koncu bi se rad zahvalil vsem sodelavcem
v podjetju, ki ste vodili in opravili zastavljene naloge, prispevali pri uvajanja Sistema
ravnanja z okoljem v podjetje, posebej pa
mag. Janezu Hostniku, vodji projekta,
Matja`u Osvaldu, skrbniku varovanja okolja,
mag. Ale{u Jekli~u, poobla{~encu za odnose
z javnostmi, na{emu konzultantu mag.
Mihajlu Zozzoliju in Slovenskemu in{titutu
za kakovost in meroslovje, ki nam je posredoval znanje s tega podro~ja in preverjal
na{o pripravljenost za prejem certifikata ISO
14001.

Elektro Ljubljana
se s prejemom
certifikata ISO
14001 zaveda in
obvezuje, da je
s svojo tradicijo,
izku{njami in
znanjem tudi na
podro~ju
varovanja okolja
eden od
pomembnej{ih
partnerjev
slovenski dr`avi
in gospodarstvu.

Vincenc Jan{a, predsednik uprave
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Zelena energija energija za jutri `e danes
Da bi sledili
sprejetim
okoljskim
na~elom in
ciljem, ki se med
drugim odra`ajo
tudi v prispevku
k ~istemu okolju,
smo odjemalcem
ponudili nov
produkt - Zeleno
energijo.

V Elektru Ljubljana d.d. se `e vrsto let trudimo z vlaganji v kakovost in razvoj. Na{o
pravilno usmeritev in u~inkovitost na tem podro~ju potrjuje `e pridobljeni certifikat
ISO 9001, 26. maja pa smo prejeli {e certifikat za Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.
Tako je na{a usmerjenost v trajnostni razvoj varovanja okolja tudi uradno potrjena,
saj je ravnanje z okoljem pomemben del na{e dolgoro~ne poslovne strategije.
Da bi sledili sprejetim okoljskim na~elom in
ciljem, ki se med drugim odra`ajo tudi v
prispevku k ~istemu okolju, smo odjemalcem
ponudili nov produkt - Zeleno energijo.
Zelena energija smo poimenovali elektri~no
energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih,
obnovljivih energetskih virov. Izraba teh
virov je tudi v dalj{em ~asovnem obdobju
neznatna, zato so skorajda neiz~rpni.
Tak{nih energetskih virov je v naravi veliko,
izrabljajo pa se na mestih, kjer so razpolo`ljivi. Imajo majhno energetsko mo~, stro{ki

proizvodnje so kljub nekoliko vi{jim stro{kom investicije nizki, uporabljene proizvodne tehnologije pa so okolju prijazne in
sprejemljive. Tak{ni viri so voda, biomasa,
bioplin, son~na in vetrna energija, energija
plime in oseke in geotermalna energija.
V Elektru Ljubljana smo se `e v preteklosti
zavedali skrbi za ~isto okolje in podpirali
proizvodnjo iz obnovljivih in okolju prijaznih virov. Zgradili smo deset malih hidroelektrarn, ki so si pridobile status kvalificiranega proizvajalca in ki letno proizvedejo preko 10 tiso~ MWh elektri~ne energije. S
to koli~ino proizvedene elektrike lahko
pokrijemo pribli`no 0,3 odstotka celotne
potrebne elektri~ne energije v enem letu.
Elektri~na energija, ki jo pridobimo iz teh
desetih elektrarn, predstavlja tudi nekaj ve~
kot 10 odstotkov vse energije, ki jo odkupimo od kvalificiranih proizvajalcev. To so
proizvajalci, ki imajo po veljavni zakonodaji
pravico do sklenitve dolgoro~ne pogodbe o
odkupu proizvedene elektri~ne energije s
pristojnim upravljalcem distribucijskega
omre`ja in proizvajajo okolju prijazno
energijo - Zeleno energijo.

12

S projektom “Zelena energija” `elimo, da bi
tako proizvedeno elektri~no energijo ponu-
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Cena Zelene
energije bo
nekoliko vi{ja od
trenutno
veljavnih cen za
tarifne
odjemalce. Del
tako zbranih
sredstev bo
porabljenih za
izgradnjo,
obnovo in
tehnolo{ki
razvoj
proizvodnje
Zelene energije.
dili {irokemu krogu odjemalcev in tako s to
prodajo podprli na{a prizadevanja na
podro~ju ravnanja z okoljem.
Cena Zelene energije je nekoliko vi{ja od
trenutno veljavnih cen za tarifne odjemalce.
Del tako zbranih sredstev bo porabljenih za
izgradnjo, obnovo in tehnolo{ki razvoj
proizvodnje Zelene energije. Veliko truda
bomo v podjetju vlo`ili tudi v ozave{~anje
odjemalcev o racionalni rabi elektri~ne
energije. Zavedamo se vse bolj pere~ega
problema nara{~anja porabe elektri~ne
energije. Fosilna goriva so kot viri energije,
iz katerih pridobivamo najve~ji del potrebne
elektri~ne energije, namre~ omejeni in
posredno negativno vplivajo na na{e okolje.
Zavedamo pa se, da obnovljivi viri zaradi
svojih specifi~nih lastnosti ne bodo mogli
slediti strmemu nara{~anju porabe.
Kako lahko postanete odjemalec “Zelene
energije”?
• Osebno na sede`u posamezne distribucijske enote, v slu`bi za odjemalce. Tam
bodo zaposleni predstavili proizvodnjo in
prodajo zelene energije ter pripravili celotno dokumentacijo za podpis pogodbe;
• S klicem na klicni center, telefonska {tevilka 01/430 42 70, na kateri je vsak
delavnik, od ponedeljka do petka, operater
med 7.30 in 14.30 uro;
• Z vpra{anji na na{i spletni strani
www.elektro-ljubljana.si, na katera bomo z
veseljem odgovarjali.

Odjemalci, ki se bodo odlo~ili za nakup Zelene
energije, bodo na ta na~in izkazali svojo
okoljsko naravnanost in okoljsko ozave{~enost in na ta na~in prispevali k ~istemu
okolju tudi za prihodnje rodove. Pri tem bomo
vsem interesentom ponudili na{e znanje in
izku{nje, ki smo si jih pridobili v vseh letih
na{ega delovanja. O vseh dejavnostih s podro~ja “Zelene energije” pa bomo odjemalce na
razli~ne na~ine redno obve{~ali.
Peter Kozina, OE DTO
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Nova podjetni{ka pogodba
Razloge za
sprejem
podjetni{ke
kolektivne
pogodbe
bele`imo
v novem Zakonu
o delovnih
razmerjih in
kolektivni
pogodbi za
elektrogospodarstvo.
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V pretekli {tevilki Elektro novic smo objavili novico, da sta sindikat podjetja in uprava 22. aprila podpisala podjetni{ko kolektivno pogodbo. To je prva taka pogodba,
s katero se v celoti urejajo pravice zaposlenih iz naslova delovnih razmerij, pla~,
drugih osebnih prejemkov, povra~il stro{kov v zvezi z delom ter polo`aj sindikata
v podjetju.
Razloge za sprejem podjetni{ke kolektivne
pogodbe bele`imo v novem Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi za elektrogospodarstvo. Tako zakon o delovnih
razmerjih dolo~a, da prenehajo veljati
splo{ni akti delodajalca, ki urejajo ta vpra{anja, najkasneje v roku devetih mesecev od
uveljavitve tega zakona. Po drugi strani pa je
podana tudi zahteva v Kolektivni pogodbi za
elektrogospodarstva, da se specifike iz
delovnih razmerij posameznih dru`b, ki ni
definirana v kolektivni pogodbi dejavnosti,
uredi s podjetni{ko kolektivno pogodbo, ki jo
skleneta delodajalec in sindikat kot enakopravna partnerja. Na podlagi teh zahtev je
koordinacija sindikata distribucije predlagala
partnerjem (GIZ-u), da se pripravi usklajen
predlog podjetni{ke pogodbe, ki bi veljal v
vseh distribucijskih podjetjih. Osnutek podjetni{ke pogodbe, ki ga je pripravil sindikat,
je bil posredovan GIZ-u za distribucijo v septembru 2003. Imenovana je bila {est~lanska
pogajalska skupina s strani sindikata in delodajalca, ki je imela nalogo, da pripravi predlog podjetni{ke pogodbe. Pogajanja, ki so
potekala, so bila zahtevna in trda. Vedeti je
potrebno, da predstavlja obseg pravic,
dolo~enih z Zakonom o delovnih razmerjih
in pano`no kolektivno pogodbo za elektro-

Podpisniki podjetni{kej pogodbe

gospodarstvo, minimum pravic delavcev, da
pa predstavlja podjetni{ka pogodba zgornji
nivo pravic zaposlenih. Podjetni{ka kolektivna pogodba poleg zakonskih dolo~il ureja
tudi specifiko dela v distribuciji. Pisana je
tako, da vsebinsko zajema vsa pomembnej{a
dolo~ila iz zakona o delovnih razmerjih in
kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo
in se uporablja neposredno. Seveda pa se s
tem ne izklju~ujejo ostala dolo~ila zakona in
kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo.
Bistvena dolo~ila nove podjetni{ke pogodbe,
ki na novo urejajo delovna razmerja in pla~ni
del v Elektru Ljubljana d.d., so:
• Pogodba o zaposlitvi, ki poleg zakonsko
dolo~enih sestavin pogodbe o zaposlitvi
dolo~a tudi tarifni in pla~ilni razred delavca ter delovno mesto.
• Dolo~anje in razre{evanje prese`nih delavcev ureja na~in ugotavljanja prese`nih
delavcev in njihove odpravnine.
• Posebno poglavje je namenjeno delovnem
~asu. To je trajanje rednega delovnega
~asa, delo v nadurah, odmori, po~itki, pripravljenost na domu, osnove in izrabe letnega dopusta ter odsotnosti brez ali z nadomestilom pla~e. Tako smo si uspeli
izpogajati {e dodatni dan dopusta za delo
v de`urni slu`bi, star{em za vsakega otroka do 15 leta starosti, ob rojstvu otroka in
smrti star{ev.
• V poglavju izobra`evanja so nanovo opredeljeni dnevi odsotnosti zaradi opravljanja izpitov.
• Zahteve s podro~ja varnosti in zdravja pri
delu so zapisane v posebnem poglavju.
Namen je zagotoviti varne delovne
razmere s strani delodajalca.
• Dolo~ila disciplinske in materialne odgovornosti na novo urejajo to podro~je.
Neizpolnjevanje pogodbenih in drugih
obveznosti pomenijo kr{itve delovne
obveznosti, za katero je delavec lahko tudi
materialno odgovoren.
Zadnje poglavje splo{nega dela podjetni{ke
pogodbe dolo~a pogoje za delovanje sindikata podjetja, s katerim se uprava zavezuje, da
bo sindikatu zagotavljala vse potrebne pogo-
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je za u~inkovito opravljanje sindikalne dejavnosti pri varovanju pravic in interesov
delavcev.
Drugi del podjetni{ke pogodbe je poglavje, ki
opredeljuje pla~ni del. Gre za pomembno
poglavje, saj dolo~a pla~e in vse druge vrste
izpla~il zaposlenih in s tem tudi neposredno
gmotni in socialni polo`aj zaposlenih.
Tako je v pogodbi definirana osnovna pla~a
ter izhodi{~na pla~a, ki zna{a na dan podpisa
101.000,00 SIT bruto.
V poglavju merila za uspe{nost napredovanja in osebno uspe{nost delavca so dolo~eni
kriteriji za napredovanje, kriteriji za dolo~anje osebne uspe{nosti in kriteriji na podlagi uspe{nosti poslovanja podjetja. Ta bodo
omogo~ala, da bo posameznik lahko napredoval na svojem delovnem mestu v skladu s
sprejeto metodologijo.
Spremembe so tudi pri dodatkih za posebne
delovne razmere in to za dela na vi{ini, za
dela v neugodnih vremenskih razmerah, za
dela z gradbeno mehanizacijo, za dela z
denarjem, za voznike amaterje kombijev in
tovornih vozil.
Izpogajana je nagrada mentorjem pripravnikom in jubilejna nagrada za 35 let delovne
dobe.

Po novem je osnova za izra~un jubilejnih
nagrad delavcem, regresa za letni dopust in
nagrade ob zaklju~ku opredeljena kot 70 %
povpre~ne pla~e elektrogospodarstva, kar je
ve~ kot zna{a republi{ko povpre~je ali
povpre~je na{e dru`be. Na ta na~in nam je
uspelo nekatera izpla~ila uskladiti znotraj
dejavnosti elektrogospodarstva. V poglavju
povra~il stro{kov v zvezi z delom bi opozoril
na dejstvo, da so nekateri ~leni izpla~il
vezani na Zakon o vi{ini povra~il v zvezi
z delom, zato bodo ti ~leni stopili v veljavo
ob spremembi tega te zakonodaje.
Kot zadnje je v podjetni{ki pogodbi zapisana
nova tabela pla~ilnih razredov, ki je ugodnej{a in dopu{~a vertikalno in horizontalno
napredovanje. Izvajanje tega dela je vezano
s sprejemom nove sistemizacije delovnih
mest, vendar najkasneje do 1. 1.2005. Zato je
potrebno, da naredimo vse, da bo sistematizacija pravo~asno sprejeta.
Poleg navedenih ugodnosti in pravic zaposlenih prina{a podjetni{ka pogodba {e
vrsto drugih pravic zaposlenih, zato pri~akujem, da si jo boste skrbno prebrali in opozarjali na morebitne nepravilnosti pri njenem
izvajanju.

Kot predsednik
sindikata pa
ocenjujem izpogajano
podjetni{ko
pogodbo za
uspe{no, saj gre
za prvo tako
pogodbo,
obenem pa se
zahvaljujem
upravi dru`be
za njeno
kooperativnost
in posluh do
na{ih sindikalnih
zahtev.

Z dnem, ko je bila podpisana podjetni{ka
kolektivna pogodba za Elektro Ljubljana, so
prenehali veljati Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o pla~ah, Pravilnik o materialnih
stro{kih, Pravilnik o razre{evanju prese`kov
delavcev in dolo~ila ostalih aktov, ki so v nasprotju s to pogodbo.
In za konec: s podpisom te podjetni{ke pogodbe sta se sindikat podjetja in uprava
zavezala, da si bosta z vsemi sredstvi
prizadevala za pravilno izvajanje in
spo{tovanje dolo~b te pogodbe.
Kot predsednik sindikata pa ocenjujem izpogajano podjetni{ko pogodbo za uspe{no,
saj gre za prvo tako pogodbo, obenem pa se
zahvaljujem upravi dru`be za njeno kooperativnost in posluh do na{ih sindikalnih
zahtev.
Jurij @van,
predsednik sindikata podjetja
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Ludvig Soto{ek - ve~ kot 40 let
v elektrogospodarstvu
^e vsestransko
razmislim, sem
zadovoljen, da
sem “dodelal”
polno
pokojninsko
obdobje in
relativno zdrav
za~enjam novo
`ivljenjsko
obdobje.
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Ve~ kot 40 let dela v podjetju, enem najpomembnej{ih akterjev slovenskega elektroenergetskega sistema, z izredno pomembno dru`beno vlogo, postopoma ampak
opazno oblikuje tako ~loveka kakor podjetje. Ludvig Soto{ek, ~lan uprave Elektra
Ljubljana, je v velikih potezah sooblikoval sedanje uspe{no podjetje, v marsi~em pa
so pomembne poslovne funkcije: najprej direktorja Elektra Ljubljana okolica, potem
direktorja Elektra Ljubljana d.d. in nazadnje ~lana uprave Elektra Ljubljana izoblikovale tudi njega osebno.
^e vsestransko razmislim, sem zadovoljen,
da sem “dodelal” polno pokojninsko obdobje
in relativno zdrav za~enjam novo `ivljenjsko
obdobje. ^e izvzamem obdobje osamosvojitvene vojne, so bila zadnja leta dela najbolj
podvr`ena dinami~nim dru`benim spremembam. Dela, ki naj bi jih opravljal v bli`nji prihodnosti, ~e bi ostal na dosedanjem delovnem mestu, bi bila zanesljivo temeljna za
dalj{e obdobje, zato je korektno in koristno,
da to delo prepustim mlaj{im, torej tistim, ki
bodo prihajajo~a dogajanja lahko tudi sooblikovali.

Ludvig Sotov{ek

Kdaj ste se zaposlili v Elektru Ljubljana
d.d. in na katerem delovnem mestu?
Kako je potekala va{a delovna kariera?

Po dobrih 40 letih dela v elektrogospodarstvu se letos upokojujete? Kak{ni
so va{i ob~utki?

V Elektru Ljubljana sem se zaposlil leta 1963
kot elektromonter, predviden za obnavljanje
poru{enega Skopja. Taka zaposlitev je bila
edina mo`na, ~eprav sem bil elektrotehnik.

Ob prejemu certifikata ISO 14001
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Za popotresno obdobje je bilo takrat te`ko
dobiti delavce, ker je bilo delo nevarno in
pogoji nepredvidljivi. Po nekajmese~nem
delu v Skopju sem se vrnil v Ljubljano in
opravljal najrazli~nej{a dela. Bil sem kalkulant, projektant, varnostni in`enir, vodja
splo{ne slu`be, direktor Elektra Ljubljana
okolica, direktor celotnega Elektra Ljubljana
in zadnja leta ~lan uprave Elektra Ljubljana.
Zadnjih 20 let ste vodili (~e izvzamemo
zadnja tri leta, ko ste bili ~lan uprave)
podjetje, ki ima pomembno vlogo v slovenskem elektroenergetskem prostoru.
Kako vidite mesto in vlogo, ki ju ima
elektrodistribucija v Sloveniji danes?
Katera pot razvoja bi bila najbolj{a?
Z vstopom elektrodistribucije na odprto
tr`i{~e se bo moralo marsikaj korenito spremeniti. ^im prej si bo treba dopovedati, na
vseh nivojih, da je monopol “pre`ivet”.
Poiskati bo treba optimalne organizacijske
celote za posamezne dejavnosti v slovenskem
merilu in jih ekonomsko in tehni~no povezati.
V kriti~nih obdobjih je bila slovenska distribucija `e zdru`ena. Spomnimo se vojne, DES-a in
{e bi lahko na{tevali. Med vojno leta 1991 smo
vodili celotno slovensko distribucijo iz
Dom`al. Za Elektro Ljubljana sem prepri~an,
da ima dovolj tehni{kega, ekonomskega in
organizacijskega znanja, da bi lahko prispevala pomemben dele` za dosego omenjenega
cilja. Osebno menim, da je trenutno `al
ogromno znanja “razmetanega” in ne dovolj
izkori{~enega.

podpora upokojencem podjetja, ohranjanje tehni~ne dedi{~ine, donacije znanosti
in razli~nim drugim socialnim projektom.
Kaj vas je vodilo pri odlo~itvah za podporo
tem projektom?
Podpora, ki sem jo dajal navedenim projektom, je bila dobro premi{ljena in na~rtovana.
Osebno {e vedno menim, da podjetje ni samo
sebi namen, ampak odjemalcem, {ir{emu
okolju, kot tudi preko minulega dela upokojencem. ^e kaj, potem bo v prihodnosti
zanesljivo treba narediti {e veliko ve~ na
podro~ju zaupanja odjemalcev, zaposlenih in
upokojenih. Vsem izre~enim ali napisanim
obljubam morajo slediti konkretna dejanja.
Kak{ni so va{i na~rti za prihajajo~a leta?
Zelo te`ko povem kaj bolj konkretnega v tem
trenutku, ker sem {e na dopustu. Zanesljivo
se bom posvetil tistim dejavnostim, za katere
mi je v dosedanjem obdobju, iz razli~nih
razlogov, zmanjkovalo ~asa. Iskreno pa
upam, da se bom lahko skupaj z zaposlenimi
in upokojenimi sodelavkami in sodelavci
veselil uspehov Elektra Ljubljana, ki jih boste
dosegali v bodo~e doma in v okviru EU. Naj

Iskreno pa
upam, da se
bom lahko
skupaj z
zaposlenimi in
upokojenimi
sodelavkami in
sodelavci veselil
uspehov Elektra
Ljubljana, ki jih
boste dosegali v
bodo~e doma in
v okviru EU. Naj
se na koncu {e
vsem skupaj
zahvalim: hvala
za uspe{no,
prijetno in
dolgoletno
sodelovanje.

Elektro Ljubljana in njegove zaposlene
ste skozi dolgo obdobje vodenja dodobra
spoznali. Kak{no podjetje je po va{em
mnenju Elektro Ljubljana in katere so
njegove najbolj zna~ilne lastnosti?
Elektro Ljubljana d.d. je nadpovpre~no socialno orientirana organizacija. Velika prednost podjetja je {e vedno prav pripadnost
podjetju, ki pa po mojem mnenju po~asi
pe{a. Kot sem `e omenil, ima podjetje za
dela, ki jih trenutno opravlja, kar dobro izobra`en kader. Zanesljivo pa bi z dolo~enimi
funkcionalnimi izobra`evanji in prerazporeditvami dosegli ve~je u~inke. Velike
prednosti, ki jih je imelo podjetje pred leti v
primerjavi z ostalimi distribucijami, pa so se
verjetno `e do neke mere zmanj{ale.

V dru`bi z resornim ministrom
se na koncu {e vsem skupaj zahvalim: hvala
za uspe{no, prijetno in dolgoletno sodelovanje.
Ludvig Soto{ek in Violeta Irgl

Pomembne zna~ilnosti celostne podobe
Elektra Ljubljana d.d. ste sooblikovali tudi
vi osebno s podporo razli~nim projektom
kot so: {portne aktivnosti zaposlenih,
17
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Model visokonapetostnega
110 kV stikali{~a
Model temelji na
podrobnem
opisu dejanskih
geometrijskih
razmer
v stikali{~u.
Osnova za
izdelavo modela
je v praksi lahko
elektromonta`ni
del projekta za
pridobitev
gradbenega
dovoljenja, torej
projektna
dokumentacija,
iz katere lahko
povzamemo
geometrijske
razmere
v stikali{~u.

Model VN stikali{~a polj je potrebno narediti za izvedbo izra~unov porazdelitve elektri~nih in magnetnih osnov. Osnova za izdelavo modela VN stikali{~a je tipizirana
shema 110 kV stikali{~a v H stiku.
Model temelji na podrobnem opisu dejanskih
geometrijskih razmer v stikali{~u. Osnova za
izdelavo modela je v praksi lahko elektromonta`ni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, torej projektna dokumentacija, iz katere lahko povzamemo geometrijske razmere v stikali{~u.
Izra~un temelji na podlagi najbolj neugodnih
napetostnih in tokovnih obremenitev. Pogoji
obremenitev in napajanja so bili opisani
v aprilski {tevilki Elektro novic.
Lo~ilnik
Konstrukcija lo~ilnika omogo~a vklop oziroma izklop samo v neobremenjenem stanju.
Magnetno in elektri~no polje v okolici lo~ilnika je odvisno od trenutnega stikalnega stanja. Magnetno polje v okolici lo~ilnika je odvisno od tokovne obremenitve.
V modelu lo~ilnik upo{tevamo kot sklenjeno
ali odprto vodni{ko povezavo.

Elektri~no polje v okolici odklopnika je odvisno od stikalnega stanja odklopnika.
Merilni transformatorji
Merilni transformatorji so merilni pretvorniki, ki za svoje delovanje potrebujejo zelo
malo energije ter tako prakti~no zanemarljivo vplivajo na merilni tokokrog. Povpre~no
zna{ajo njihove nazivne mo~i 15 VA.
Tokovni merilni transformator deluje prakti~no v kratkem stiku, saj je vhodna impedanca naprav v sekundarnem tokokrogu
majhna. V primarnem navitju te~e razmeroma
velik tok, medtem ko v sekundarnem navitju
v normalnem obratovanju ne prese`e 5 A.
Primarno in sekundarno navitje ter jedro
tokovnega merilnega transformatorja so v
kovinskem ohi{ju. Jedro z obema navitjema
je zaklju~eno in ima zato le malo stresanega
magnetnega polja. Kovinsko ohi{je predstavlja zaporo stresanemu magnetnemu polju.
Kovinsko ohi{je je ozemljeno, vodnika v izolatorju sta poleg izolacije obdana s kovinskimi ekvipontecialnimi ovoji. Tako konstrukcija prepre~uje {irjenje elektri~nega polja
v okolico. Iz navedenega sledi, da na nastanek elektri~nih in magnetnih polj v okolici
tokovnega merilnega transformatorja vplivajo le VN priklju~ki.
Napetostni merilni transformator deluje
prakti~no v praznem teku, saj je vhodna
impedanca naprav, priklju~enih v sekundarnem tokokrogu, velika. Torej je tok po
vseh navitjih zelo majhen. Elektri~no polje je
zaprto v notranjost, ovoji navitij so tesno
skupaj, silnice se zaklju~ujejo med njimi. Na
nastanek elektri~nih in magnetnih polj
v okolici napetostnega merilnega transformatorja vplivajo le VN priklju~ki.
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Odklopnik
Magnetna polja v okolici vklopljenega odklopnika so razmeroma visoka ter so odvisna
od velikosti toka. Aktivni deli odklopnika so
v posebnih komorah, v katerih se izvaja
operacija vklop/izklop. Zunanji del komor je
obdan s porcelanom.

Natan~na analiza elektri~nih in magnetnih
polj obeh tipov merilnih transformatorjev ni
potrebna zaradi:
• konstrukcijske izvedbe VN merilnih transformatorjev, ki so ustrezno izolirani. Vsi
deli merilnega transformatorja so obdani z
izolacijskim oljem v posodi, iz katere so
na vrhu izpeljane sponke primarnega
tokokroga,
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• majhne nazivne mo~i in majhnega stresanega magnetnega polja.
Na nastanek elektri~nih in magnetnih polj v
okolici merilnih transformatorjev vplivajo le
VN priklju~ki. Torej so elektri~na in magnetna polja v njihovi okolici odvisna od
napetosti, tokov ter geometrijske razporeditve visokonapetostnih priklju~kov med VN
aparati ter med aparati in zbiralkami.
Energetski transformator
Za razumevanje energetskega transformatorja kot vira sevanja je potrebno ugotoviti razporeditev elektri~ne poljske jakosti E in gostote magnetnega pretoka B v okolici transformatorja.
Elektri~na poljska jakost E v okolici transformatorja
Navitja VN transformatorja so name{~ena v
kovinskem kotlu, ki predstavlja Faradayevo
kletko. Elektri~no polje, ki izvira iz delov pod
napetostjo, torej ne prodira navzven. Elektri~no polje v bli`ini transformatorja
(na nivoju en meter nad tlemi) je le posledica
priklju~nih vodov pod napetostjo in je, ker je
transformatorski kotel ozemljen, zelo oslabljeno.
Gostota magnetnega pretoka B v okolici transformatorja
Stresano magnetno polje ustvarja v kovinskem kotlu vrtin~ne tokove. Njihovo magnetno polje slabi vzbujalno magnetno polje. Ker
je v normalnem obratovanju stresano magnetno polje {ibko, predstavlja kovinski kotel
dober oklop za magnetno polje. To je razvidno tudi iz meritev in ustrezne literature.
V {tudiji (EIMV, {t. 1409) so za TR 31,5 MVA
podane krivulje enakih vrednosti B na podlagi merilnih rezultatov pri nazivni obremenitvi, ki so bile narejene v laboratoriju
tovarne transformatorjev. Meritve zajemajo
samo razporeditev magnetnih polj v okolici
transformatorja. Iz njih razberemo, da so
vrednosti 10 µT v neposredni bli`ini transformatorja. V praksi, ko tak transformator
postavimo v transformatorski boks v 110 kV
stikali{~u, ugotovimo, da so dovoljene mejne
vrednosti gostote magnetnega pretoka B
(10 µT) znotraj transformatorskega boksa. Iz
teh krivulj, narejenih na podlagi meritev,
lahko vidimo, da gostota magnetnega pretoka zelo hitro upada z razdaljo. Zato menimo,
da s stali{~a sevanj v naravno in `ivljenjsko
okolje transformatorja v ra~unskem modelu
kot vira sevanja ni potrebno upo{tevati.
Porazdelitev magnetnega polja v okolici energetskega transformatorja nazivne mo~i

31,5 MVA je prikazana na sliki 2.
Srednjenapetostni kabelski odvod iz energetskega transformatorja
Izvor magnetnega polja lahko lokalno
predstavlja SN kabelski odvod iz transformatorja. Odvod je izveden z vrvno
povezavo od SN sponk transformatorja
do pomo`nih vrvnih zbiralk, ki so name{~ene med protipo`arnima stenama
transformatorskega boksa na vi{ini
ca. 6,8 m nad tlemi. Od pomo`nih zbiralk
poteka po eni protipo`arni steni kabelska
povezava preko kabelske kanalizacije
(v globini ca. 1,5 m) do transformatorske
celice v 20 kV stikali{~u.
SN kabelski odvod iz transformatorja, ki
je prikazan na sliki 1, izvedemo s tremi
kabli na fazo (3 x XHE 49 1 x 240/25 mm2),
ki so polo`eni paralelno z razmikom med
kabli 3 cm.

Za razumevanje
energetskega
transformatorja
kot vira sevanja
je potrebno
ugotoviti
razporeditev
elektri~ne
poljske jakosti E
in gostote
magnetnega
pretoka B
v okolici
transformatorja.

Doseg nezaslonjenega magnetnega polja
v prerezni ravnini okoli kabelskih
odvodov zna{a ca. 1,3 m za B = 10 µT.
Porazdelitev magnetnega polja v okolici
SN kabelskega odvoda iz energetskega
transformatorja je prikazana na sliki 3.
Elektri~no polje okoli 20 kV sponk transformatorja, med vodni{kimi povezavami od

sponk do pomo`nih zbiralk in med
pomo`nimi zbiralkami je minimalno zaradi
sorazmerno majhne napetosti, sorazmerno
majhne medfazne razdalje med kratkimi
vodni{kimi povezavami, bli`ine kovinskih
ozemljenih delov ter velike vi{ine od tal do
omenjenih delov pod napetostjo. Zaradi
19
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navedenih dejstev omenjenih virov sevanja v
modelu 110 kV stikali{~a ne upo{tevamo.
V skladu s temi ugotovitvami lahko zaklju~imo, da energetskega transformatorja in SN

kabelskega odvoda iz transformatorja v
ra~unskem modelu stikali{~a 110 kV s stali{~a
elektromagnetnih sevanj v naravno in `ivljenjsko okolje ni potrebno upo{tevati.

Slika 1: Energetski transformator v transformatorskem boksu s prikazom kabelskega srednjenapetostnega odvoda iz transformatorja

TEHNI^NI PODATKI MERJENEGA TRANSFORMATORJA
Tip: RT 31500/110-21/10,5(10,5)
Nazivni tok:

primar = 165,3 A;

Tip hlajenja: ONAN

Nazivna mo~: 31,5 MVA
sekundar = 866 A;

Kratkosti~na napetost: 14,29 %

Vezava:

[tevilo faz: 3

Frekvenca delovanja: 50 Hz

Povzetek analize temelji na analizi meritev, ki je objavljena v {tudiji (1409), Elektroin{titut Milan Vidmar.
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Tloris ekvimagnetnih krivulj

Povzetek analize:
Gostota
magnetnega
pretoka

Najve~ja razdalja
od sredi{~a
transformatorja
(to~ka x=0, Y=0)

0,5 µT

–m

1 µT

10,6 m

10 µT

4,3 m

Opomba: [irina transformatorskega boksa je
10 m, torej je vrednost gostote magnetnega
pretoka 10µT znotraj transformatorskega
boksa.
Slika 2: Magnetno polje v okolici TR

SN kabelski odvod iz energetskega transformatorja
TR 31,5 MVA, pri sekundarni napetosti 20 kV, iz poglavja 5.4. in tabele 5.3 razberemo nazivni
tok za izra~un magnetnega polja okoli SN kablov 728 A. Za SN kabelski odvod iz transformatorja uporabimo 3 kable na fazo, ki so polo`eni paralelno z razmikom med kabli 3 cm. Tok v
enem kablu je 243 A.

Slika 3: Gostota magnetnega pretoka B (µT) v pravokotni prerezni ravnini na kabelski
odvod iz TR
Vodni{ke povezave v stikali{~u
Ker gre za kratke povezave in majhne povese
vodnikov, lahko zbiralke v VN stikali{~u in
povezave med opremo modeliramo na na~in
z ravnimi segmenti vodnikov.
Iz vseh podanih opisov modeliranja VN
opreme in povezav lahko zaklju~imo, da so
glavni viri elektri~nega in magnetnega
polja predvsem njihove vodni{ke povezave v VN tokokroge, ter jih zato v

modelu za izra~un porazdelitve elektri~nih
in magnetnih polj v okolici 110 kV stikali{~a
upo{tevamo.
Porazdelitve elektri~nih in magnetnih polj v
okolici razli~nih konfiguracij 110 kV stikali{~
bodo predstavljene v naslednjih {tevilkah
Elektro novic.
Mag. Karol Grabner,
vodja slu`be
za dokumentacijo
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Veliko zanimanja
in vpra{anj je
bilo tudi o
poklicih v
elektrogospodarstvu, o
mo`nostih
{olanja ter
nevarnostih pri
opravljanju del
na
elektroenergetskih postrojih.

U~enci Osnovne {ole Br{ljin na
obisku v razdelilni
transformatorski postaji Trebnje
V torek, 20. aprila, smo v razdelilni transformatorski postaji v Trebnjem sprejeli dve
skupini u~encev sedmih razredov osnovne {ole iz Br{ljina. Marko Piko je u~ence seznanil z osnovnimi pojmi o elektriki, kje in na kak{en na~in se elektrika proizvaja
in kako elektrika pride do uporabnikov.
U~enci s svojimi u~itelji so si z velikim zanimanjem ogledali razdelilno transformatorsko
postajo, kjer so bili seznanjeni z delovanjem
posameznih naprav. Veliko zanimanja in
vpra{anj je bilo tudi o poklicih v elektrogospodarstvu, o mo`nostih {olanja ter nevarnostih pri opravljanju del na elektroenergetskih
postrojih.

DE Elektro Novo mesto `e dolga leta s predavanji in obiski v energetskih objektih uspe{no
sodeluje z osnovnimi {olami na Dolenjskem.
Predavanja organiziramo na ni`ji stopnji v
tretjih razredih osnovne {ole, ko se pri urah
fizike prvi~ u~enci sre~ajo s pojmom elektrike. U~encem predstavimo proizvodnjo
prenos in uporabo elektri~ne energije. Po
kratkem uvodnem predavanju se kaj hitro
razvije `ivahna razprava. U~enci z velikim
navdu{enjem spra{ujejo in ho~ejo izvedeti
~im ve~ zanimivih stvari. Poseben poudarek
predavanj je na nevarnostih, ki pre`ijo na
uporabnike ob nepravilni uporabi ter kako je
treba z njo ravnati in var~evati.
Predavanja organiziramo tudi za u~ence
vi{jih razredov osnovne {ole, predvsem v
sedmem in osmem razredu, ko se pripravljajo za nadaljnji {tudij oziroma odlo~ajo za
poklice. U~encem predstavimo poklice v
elektrogospodarstvu ter na~in izobra`evanja.

Dve skupini u~encev O[ Br{ljin
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V sodelovanju z osnovnimi {olami organiziramo v okviru naravoslovnih dni oglede
na{ih objektov. Pod strokovnim vodstvom
Marka Pika si u~enci lahko ogledajo malo
elektrarno v Pre~ni ali Starih `agah, po predhodnem dogovoru je mo`en za manj{e
skupine tudi ogled distribucijskega centra
vodenja ali razdelilne transformatorske
postaje. Obiski so organizirani tako, da pridejo u~enci na ogled s pripravljenimi vpra{anji, na katera po kratkem uvodnem predavanju dobijo odgovore v njim ~imbolj razumljivi obliki in primerni stopnji njihovega
znanja. Razdelimo jim tudi nekaj propagandnega gradiva, predvsem knji`ice, ki jih vsako
leto izdaja distribucijsko podjetje Elektro
Ljubljana.
Predavanja in obiski na{ih objektov s strokovnim vodstvom so naleteli na zelo dober
odziv, saj nas je obiskalo `e ve~ kot 5000
u~encev osnovnih in srednjih {ol Dolenjske
in Bele krajine.
Marko Piko
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Ambasadorji svoje de`ele
Z vstopom Slovenije v EU so se nam vsi horizonti pove~ali, raz{irili in na{i pogledi
segajo dlje v de`ele, ki so bile do sedaj ’’nekje onstran na{ega dosega’’. Na{e mi{ljenje in razumevanja moramo, ali pa smo `e spremenili z vstopom v EU. Evropsko unijo
moramo spoznati detajlneje, kajti sedaj smo sestavni del te dru`ine. Strokovno
moramo uskladiti na{e poglede, zdru`iti delovne potenciale in se skupno boriti za
dosego svetovnega tehnolo{kega presti`a. V EU smo zdru`eni v delu, skupaj tekmujemo za skupne uspehe in v skupnem `ivljenju vidimo bolj{i in uspe{nej{i jutri.
Tako smo ~lani elektrotehni{kega dru{tva
Ljubljana na povabilo dru`be Traiding d.o.o.
Maribor, ki zastopa svetovno energetsko
firmo ABB, ob ~asu vstopa Slovenije v EU
obiskali tovarno ABB Frosione.
Sprejeli so nas kot stare poslovne prijatelje,
ki `e dolgo medsebojno poslujejo. Vsi vedo,
da je Slovenija sprejeta v EU - nova ~lanica,
nih~e pa ne ve natan~no, kje je lokacijsko
Slovenija in Ljubljana. Resnici na ljubo tudi
mi ne poznamo pokrajin de`el EU. Po
kon~anem uvodnem spoznavanju sledi uradni strokovni del. Gostitelj, predstavnik ABB
g. Luka Norbis, predstavi korporacijo ABB, {e
posebej tovarno v Frosione. Posebej
izpostavlja tr`ni dele` ABB v EU, Evropi in
seveda v svetu. Na predlog predsednika
uprave Elektra Ljubljana g. Jan{e, iz katere je
bila ve~ina udele`encev te strokovne ekskurzije, smo hoteli predstaviti na{o firmo.
Predstaviti je potrebno dejavnost, obstoje~i
obseg velikosti, tr`ni dele` v dr`avi in razvojne perspektive - svoje poglede v razvoju
lastne dejavnosti. Enostavno, potrebno je
strokovno zastopati, predstaviti svojo poslovno dejavnost - biti ambasador svoje firme svoje de`ele. To nalogo je hvale`no prevzel in izvedel mag. Gregor Bo`i~.
Predstavitev je bila zelo efektna. Na predstavitveni zgo{~enki (CD-ju) so bili vsi podatki, ki kaj pomenijo za na{o firmo. Predstavitev je mag. Gregor prikazal v angle{ki
mednarodni verziji in dosegla je popoln
uspeh. Predstavnikom podjetja ABB smo
predstavili podjetje Elektro Ljubljana.
Predstavili smo jim poslovne rezultate in
podatke, organiziranost, obseg investicij ter
bodo~e spremembe v lu~i novih EU direktiv.
Iz analize te predstavitve lahko tukaj vidimo,
da je dosegla svoj namen in da moramo
tovrstno usmeritev potencirati.
Po kon~anih uvodnih predstavitvah smo si
skupno pod strokovnim vodstvom ogledali
proizvodnjo tovarne ABB Frosione. Tovarna
ABB Frosione izdeluje NN stikalno tehniko in

le`i 100 km ju`no od Rima. Proizvodnja je
popolnoma robotizirana in najve~ja za
tovrstne izdelke v ABB grupi.
Proizvodnja je prakti~no robotizirana razvojno in kvalitetno na svetovnem nivoju.
Zunanjost in notranjost tovarne je zelo lepo
in ~isto urejena, kar je za te kraje na jugu
Italije presenetljivo. Izdelujejo NN stikalo do
maksimalne vrednosti 6300 A. Proizvodnja je
serijska, lahko pa so tudi individualna posebna naro~ila, kar je seveda mo`no ob robotizirani izdelavi. Normativ {tevila izdelanih
stikal je 2100 komadov dnevno v treh izmenah in stalno je viden prikaz {tevila `e izdelanih stikal in koliko jih je {e potrebno izdelati za dosego dnevnega normativa. Svetovni
energetski gigant pa~ mora skrbeti za kvaliteto in kvantiteto.

Po kon~anih
uvodnih
predstavitvah
smo si skupno
pod strokovnim
vodstvom
ogledali
proizvodnjo
tovarne ABB
Frosione.
Tovarna ABB
Frosione
izdeluje NN
stikalno tehniko
in le`i 100 km
ju`no od Rima.
Proizvodnja je
popolnoma
robotizirana in
najve~ja za
tovrstne izdelke
v ABB grupi.

Po kon~anem strokovnem ogledu smo ob
delovnem kosilu {e nadaljevali pogovore in
sklepno kon~ali sre~anje z namenom
ponovnih sre~anj in izmenjav strokovnih
izku{enj.

Udele`enci strokovne ekskurzije v ABB
Frosione
Udele`enci strokovne ekskurzije smo po
kon~anem obisku v tovarni ABB Frosione
izkoristili prilo`nost in sklenili prijetno s
koristnim ter si ogledali kulturne in zgodovinske znamenitosti Rima. Smatramo, da
23
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smo lepo zastopali na{o Slovenijo, predvsem
pa smo se nau~ili nekaj, kar v EU `e dobro
poznajo:
• poznati mora{ vrednost denarja - Euro
• upo{tevati je treba skupno pravilo ‘’Think
globally, act locally’’ (razmi{ljaj globalno
deluj lokalno)
• skupni cilji, skupno delo, skupni uspehi
Anton Av~in

Vzpodbujanje k u~inkovitosti dela
(cilj - trenutno stanje - razlika - rekord)

18. sre~anje vinogradnikov Elektra
Novo mesto - ocenjevanje in
poku{nja vin letnika 2003
Podro~je, ki ga pokriva na{a distribucijska enota, to je podro~je Dolenjske in Bele
krajine, je poznano vinogradni{ko podro~je in tudi med na{imi delavci je veliko
vinogradnikov, ki za sprostitev po napornem delu ljubiteljsko ob svojih zidanicah
vzgajajo vinsko trto in pridelujejo vino.
Marljive roke vinogradnikov pridelajo dobro
in kvalitetno grozdje, z dobrim in pravilnim
kletarjenjem pa se grozdni sok po vretju
spremeni v dobro vinsko kapljico. Vino je
plemenit dar narave in najplemenitej{a ter
kulturna pija~a za zmernega ~loveka.
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Komisija pri ocenjevanju vin

Vsako leto v mesecu marcu potekajo po
vinorodnih podro~jih ocenjevanja pridelanih
vin. V Elektru Novo mesto smo `e pred osemnajstimi leti ustanovili svoje dru{tvo vinogradnikom. Na sre~anjih smo ob ocenjevanju
in poizku{anju pridelanih vin izmenjevali
izku{nje in si pridobivali znanja. Vinska kapljica je postajala iz leta v leto bolj{a in bolj
kvalitetna. Vsako leto v mesecu marcu smo
organizirali ocenjevanje pridelanih vin.
Sre~anja so postala tradicionalna in v leto{njem letu smo imeli `e 18. sre~anje vinogradnikov Elektra Novo mesto z ocenjevanjem in poku{njo vin, ki so jih pridelali na{i
aktivni in upokojeni delavci. Sre~anje je bilo
v ~etrtek, 18. marca v popoldanskih urah po
kon~anih delovnih obveznostih v prostorih
sejne dvorane distribucijske enote. Na
leto{njem sre~anju smo imeli 37 vzorcev
vina, od tega 18 vzorcev belega in 8 vzorcev
rde~ega vina. Na ocenjevanju je bilo v leto{njem letu kar 11 vzorcev dolenjskega cvi~ka,
saj je podro~je dolenjske po cvi~ku poznano
in je tudi edino podro~je, ki je z zakonom o
vinu priznano za pridelavo te vrste vina.
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18 vzorcev belega vina
- 10 vzorcev dolenjskih belih vin
- 5 vzorcev belokranjskih belih vin
- 3 vzorci sortnih belih vin (la{ki rizling,
sauvignon, chardonay)
8 vzorcev rde~ega vina
- 5 vzorcev dolenjskih rde~ih vin
- 1 vzorec belokranjskih rde~ih vin
- 2 vzorca sortnih rde~ih vin
(modra frankinja, `ametna ~rnina)
11 vzorcev dolenjskega cvi~ka

upo{tevajo vonj, okus in barvo vina. Da se
kvaliteta vin izbolj{uje, so pokazali tudi
rezultati ocenjevanja, saj je bilo med vzorci
kar nekaj vzorcev, ki so prejeli zelo visoko
oceno - lahko bi rekli vrhunskih vin. Vsi vinogradniki, ki so na oceno prinesli svoja vina,
so prejeli letni bilten z rezultati ocenjevanja
in dobili priznanja z vpisano vrsto vina,
poreklom in dose`enimi to~kami, najbolje
ocenjeni pa so prejeli skromna prakti~na
darila - `agice za obrezovanje trt.
Sre~anje smo nadaljevali ob tradicionalnem
vinogradni{kem prigrizku ter poizku{ali
ocenjevane vzorce. Vzdu{je je bilo zelo prijetno. Popestrili smo ga z ljudskim petjem,
posebej veselo pa je bilo, ko je na{ novi
sodelavec Toni Cugelj raztegnil meh svoje
frajtonarice.

Da se kvaliteta
vin izbolj{uje, so
pokazali tudi
rezultati
ocenjevanja, saj
je bilo med
vzorci kar nekaj
vzorcev, ki so
prejeli zelo
visoko oceno lahko bi rekli
vrhunskih vin.

Sre~anja se radi udele`ijo tudi upokojeni
direktorji
Prinesene vzorce je ocenila strokovna komisija priznanih enologov. Predsednik ocenjevalne komisije Martin Cvelbar, enolog in
predsednik vinogradnikov dolenjske, in na{a
upokojena delavca Ludvik Vidmar - enolog in
Jo`e Gabrijel - enolog, so imeli te`ko delo, saj
so bila vina zelo dobra. Lo~eno so ocenjevali
dolenjska, belokranjska in sortna bela in
rde~a vina. Strokovnjaki enologi so vina
ocenjevali po uradno priznanih kriterijih, ki

Posebej veselo pa je bilo, ko je na{ novi
sodelavec Toni Cugelj raztegnil meh svoje
frajtonarice
Marko Piko
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Prva pomo~
Prva pomo~ je
neposredna
oskrba po{kodovanca ali
nenadno
obolelega na
kraju dogodka,
ki jo opravimo
s preprostimi
pripomo~ki.
Lai~na prva
pomo~ traja
toliko ~asa,
dokler ne pride
strokovna
pomo~.

Obvladovanje osnov prve pomo~i zanesljivo sodi v splo{no izobrazbo vsakogar, saj
je po{kodovan~eva usoda pogosto odvisna od tega znanja. Prva pomo~ ni le dejanje
~love{ke solidarnosti, temve~ tudi zakonsko opredeljena dol`nost. Morda bo celo
usoda koga od va{ih najdra`jih odvisna prav od va{ega znanja in takrat boste spoznali, da je bil ~as, ki ste ga porabili za u~enje prve pomo~i, zares najbolje izrabljen
~as v va{em `ivljenju.
Upam, da bo teh nekaj ~lankov v na{em
internem ~asopisu pripomoglo k obnovitvi
va{ega znanja prve pomo~i.
Prva pomo~ je neposredna oskrba po{kodovanca ali nenadno obolelega na kraju dogodka, ki jo opravimo s preprostimi pripomo~ki.
Lai~na prva pomo~ traja toliko ~asa, dokler
ne pride strokovna pomo~.

Sporo~ite, kaj se je zgodilo, kje in koliko je
po{kodovanih in kak{no pomo~ potrebujete.
RE[EVALCI
POLICIJA
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Pri prvi pomo~i je treba ukrepati naglo,
pravilno in v pravem zaporedju. Ne smemo
posku{ati preve~, temve~ moramo poznati
mo`nosti in meje svojega ukrepanja.
Uporabimo spretnosti, ki temeljijo na zanju,
usposobljenosti in izku{njah. Znanje prve
pomo~i nam omogo~a, da re{ujemo ogro`eno
`ivljenje in prepre~ujemo poslab{anje, dokler ne pride zdravnik.
Prva pomo~ je nujni pogoj za uspe{no
zdravljenje in prvi, ve~krat najpomembnej{i
~len v verigi zdravljenja.

Slika 1: Re{evalna veriga

Neodlo`ljivi ukrepi
Kratki napotki, da boste kot pomo~nik ob
po{kodbi ali nenadnem obolenju pravilno
ukrepali:
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obvesti zdravnika ali re{evalno postajo.

1. Presodite okoli{~ine:
Hitro in mirno ugotovite, kaj se je zgodilo.
Preglejte polo`aj po{kodovanca ali zbolelega
in okolje. Br` ko vidite, za kaj gre, prepre~ite
zmedo z jasnimi in odlo~nimi povelji. Nikoli
se ne izpostavljajte nevarnosti. Ugotovite ali
je v bli`ini {e kdo ve{~ prve pomo~i. ^e je, ga
pritegnite k delu. ^e ne, izberite za pomo~
najprimernej{o osebo. Po{ljite koga, da

Slika 2: Kaj moramo storiti ob nesre~i
2. Pristopite k po{kodovancu:
Ostanite mirni, govorite z obi~ajnim glasom,
ne vpijte. Po{kodovanca pomirite s prijazno
in so~utno besedo. Odstranite ali vsaj
primerno oddaljite mno`ico radovedne`ev in
gledalcev, ki se obi~ajno zberejo na mestu
nesre~e. Zavarujte sebe, po{kodovanca in
druge ljudi pred novimi po{kodbami in
sku{ajte ugotoviti vzrok nesre~e (prometna
cesta, spolzka tla, utrgana `ica pod
napetostjo, stroj v obratu, predmeti nad
vami, ki bi lahko padli itd).
3. Preglejte po{kodovanca ali nenadno
zbolelega:
Sku{ajte ugotoviti vrsto in obseg po{kodbe.
Po{kodovanca ali nenadno obolelega premikajte le tedaj, ko grozi neposredna
nevarnost ali ko je treba to storiti zaradi
re{evanja `ivljenja.

Pet nujnosti ali neposrednih
nevarnosti za `ivljenje
Potem ko ugotovite stanje po{kodovanca
ali naglo zbolelega, ukrepajte takoj, brez
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odla{anja. Nujnosti ali neposredne nevarnosti za `ivljenje so:
1. nezavest
2. prenehanje dihanja in bitja srca
3. huda krvavitev
4. {ok
5. nagla zastrupitev

mrli{kega videza, takoj pri~nite z umetnim
dihanjem in masa`o srca.
^e je po{kodovanec ali bolnik v nezavesti, a diha, pazite, da se ne bo zadu{il
s slino, izbruhki ali krvjo. Obrnite ga na
bok, z glavo postrani, o~istite mu usta in
zgornje dihalne poti.

1. Najprej ugotovite ali je po{kodovanec
(zboleli) pri zavesti
Prizadetega ogovorite in stresite. ^e se ne
odzove, pomeni, da je nezavesten. Ko ugotovite nezavest, mu s pravilno dr`o glave
sprostite dihalno pot. To napravite tako,
da nagnete glavo nazaj in dvignete brado.
2. Nato ugotovite ali po{kodovanec diha
in ali mu bije srce
Dihanje ugotovite tako, da preverite, ali se
po{kodovancu prsni ko{ dviga, da ~utite njegov izdih skozi usta ali nos in sli{ite
po{kodovan~ev vdih in izdih. Z umetnim dihanjem za~nite takoj, ko opazite, da po{kodovanec ne diha.

Slika 5: Polo`aj nezavestnega

^e
po{kodovanec
ne diha, ~e mu
velike `ile na
vratu ali na
stegnu ne
utripajo in ~e je
mrli{kega
videza, takoj
pri~nite
z umetnim
dihanjem in
masa`o srca.

3. Poglejte, ali hudo krvavi
Hudo krvavitev sku{ajte takoj ustaviti s pritiskom na krvave~o `ilo, s kompresijsko
obvezo ali s prevezo uda.
4. Ugotovite, ali mu grozi {ok
Pri hudih po{kodbah in huj{ih krvavitvah
sku{ajte {ok prepre~iti. Ustrezni ukrepi bodo
predstavljeni v eni izmed naslednjih {tevilk.
5. Ugotovite morebitno zastrupitev
Na to vas opozorijo okoli{~ine in ostanki
nevarne snovi, strupa ali zdravila. Ukrepajte
takoj. Ustrezni ukrepi bodo predstavljeni v
eni izmed naslednjih {tevilk.
Vesna Oman Rode

Slika 3: Ugotavljanje, ali po{kodovanec diha
(gledamo, ~utimo, sli{imo)
^e po{kodovanec ne diha, ~e mu velike `ile
na vratu ali na stegnu ne utripajo in ~e je

Viri:
A. Kova~, 1997: Prva pomo~, priro~nik za u~ence in
dijake. Ljubljana: Rde~i kri` Slovenije
M. Derganc, 1994: Osnove prve pomo~i za vsakogar. Ljubljana: Rde~i kri` Slovenije

Slika 4: Tako pripravimo nezavestnega, da
ga bomo obrnili na bok
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ILIRSKA PERUNIKA Iris illirica Tomassini
Nabiramo
koreniko
(Rhizoma Iridis)
preden cveti, to
je pomladi, ali pa
jeseni, ko
odcveti.

Rastlina je dobila ime po slovanskem bogu Perunu. Raste po
travnikih goratih in hribovitih krajev, med skalami, po pe~inah in
grobljah. Iz belkaste, kratke in mesnate korenine zgodaj pomladi
po`enejo listi. Ti so do dobrega pol metra visoki in so po obliki sabljasti. V mescu maju cveti. Botani~no sodi v dru`ino perunikovk
(lat. Iridaceae).
^aj
Za pripravo ~aja vzamemo dve ~ajni `li~ki
strte korenine na skodelico vode in pripravimo kot poparek, ki
naj stoji 10 minut.
Pijemo ga trikrat na
dan v obliki kure.
Tinktura
Pripravimo iz 20 gramov zdrobljene korenine s 100 ml 70 % etanola. Jemljemo trikrat
na dan po 15 kapljic.
Uporaba
Nabiramo koreniko (Rhizoma Iridis) preden
cveti, to je pomladi, ali pa jeseni, ko odcveti.
To je mo~na korenika brez korenin, brez popkov in skorje. Sve`a korenika ima nekoliko
zoprn vonj, ki se s su{enjem spremeni v zelo
prijeten vonj, ki nekoliko spominja na vonj
vijolic. V ljudskem zdravilstvu se je uporabljala korenika, iz katere so pripravljali ~aj (3 5 gramov drobno zdrobljene korenike na
skodelico vode) za laj{anje prehlada prebavil
in pri kr~ih v `elodcu in ~revesju. V podobne
namene se je uporabljala tinktura (20 - 30
kapljic v `ganju namo~ene korenine).
Perunika ima zaradi sluzi blag u~inek pri
ka{lju. Prav zaradi te sluzi so jo dajali tudi
majhnim otrokom pri vnetju dlesni, ko so
dobivali zobe. Z zmleto posu{eno korenino
so posipavali ne~iste rane ali pa so jo dodajali suhim {amponom.
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Pri najnovej{ih analizah so dokazali perunikino u~inkovanje pri ginekolo{kih te`avah,
pri predmenstrualnem sindromu, v klimakteriju, pri migreni. @e nekaj ~asa je znano, da
imajo rastlinske sestavine estrogeno u~inkovanje. Pripravki iz perunike laj{ajo hormonske te`ave brez neza`elenih u~inkov.

NASVET: Odsvetuje se
raba sve`e korenike, saj ta povzro~a bruhanje in drisko.
Jan Kozamernik, dipl. ing. agr. in hort.
Literatura:
Toplak Galle, K., 2000: Zdravilne rastline na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 136,
137.
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Mit beljakovin?
Beljakovine so `ivljenjsko pomembne v prehrani ~loveka in vseh `ivali. Zakaj? Ker
so to osnovni gradniki `ivih organizmov (so v vsaki celici), pa tudi encimi in del hormonov vsebujejo beljakovine in kromosome (dedni zapis) v jedrih celic.
Pomembna je
biolo{ka
vrednost
beljakovin, ki jih
zau`ijemo, ta pa
je odvisna od
tega, koliko je
aminokislinska
(vzorec) sestava
`ivila podobna
aminokislinskemu vzorcu
potreb
organizma.

Malo kemije: beljakovine so visokomolekularne snovi, zgrajene iz aminokislin. So enostavne (proteini), ~e so sestavljene le iz
aminokislin, ter sestavljene (proteidi), ~e je
poleg aminokislin vezan {e neproteinski del sladkorji, ma{~obe, kovine... Poznamo
22 aminokislin (AK), od tega osem esencialnih. To pomeni, da jih na{ organizem ne
more sintetizirati sam, zato jih moramo
dobiti s hrano. Dve aminokislini pa sta polesencialni, kar pomeni, da sta nujni le v
dolo~enem obdobju (za dojen~ke in otroke).
ESENCIALNE
AMINOKISLINE
Izolevcin
Levcin
Lizin
Metionin
Fenilalanin
Treonin
Triptofan
Valin

POLESENCIALNE
AMINOKISLINE
Arginin
Histidin

Tabela 1
Ostale aminokisline pa si organizem lahko
sestavi (sintetizira) sam. Ker so nekatere
aminokisline esencialne, je tako, da vi{ek

drugih aminokislin ne bo pokril primanjkljaja to~no dolo~ene aminokisline. To pomeni,
da nam pretiravanje z eno vrsto beljakovinskih `ivil ne bi prav ni~ pomagalo k ravnovesju v organizmu, marve~ bi ga le {e bolj
obremenjevalo, saj je s tem vi{kom le jetrom
in ledvicam nalo`eno dodatno delo. Pomembna je biolo{ka vrednost beljakovin, ki
jih zau`ijemo, ta pa je odvisna od tega,
koliko je aminokislinska (vzorec) sestava
`ivila podobna aminokislinskemu vzorcu
potreb organizma. In pri tem je limitirajo~a
AK tista, ki je je najmanj glede na potrebe
organizma (in ne absolutno). Tako je limitirajo~a AK pri vseh `itih LIZIN, pri krompirju
LEVCIN, pri `ivilih `ivalskega izvora pa
METIONIN. Resnici na ljubo je treba povedati,
da je aminokislinska sestava `ivil `ivalskega
izvora bolj podobna vzorcu na{ih potreb. Da
z najmanj{o zau`ito koli~ino pokrijemo vse
dnevne potrebe po esencialnih aminokislinah, je torej najbolje kombinirati `ivila `ivalskega in rastlinskega izvora, na primer:
jajca in krompir, mleko in
p{enica, `ito in stro~nice. Pri
kombinaciji 35 % jaj~nih beljakovin in 65 % krompirjevih so
potrebe po beljakovinah najni`je, in sicer le 0,346 g beljakovin na kg telesne te`e
dnevno. (Primer: za 60 kg
te`kega ~loveka 20,76 g beljakovin). Za meso pa je ta vrednost 0,565 g beljakovin na kg
telesne te`e na dan in za mleko
0,560 g.
29
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In kako sedaj to prakti~no uporabiti?

Morda se komu
zdi, da so
{tevilke prenizke
in da dnevno
potrebuje vsak
kak{en so~en
zrezek, poleg
tega pa morda
sendvi~ s {unko,
morda klobaso.
Dobro se je
spomniti na
pretekle
generacije, ki so
na na{ih
prostorih precej
te`ko delali, pa
so meso jedli le
ob najve~jih
praznikih in
kolinah, ali pa
v najbolj{ih
primerih, ob
nedeljah. Seveda
ni bilo niti sledu
o pomanjkanju
beljakovin.

Osebe, ki so strogi vegetarijanci (vegani) in
ne u`ivajo nobenih `ivil `ivalskega izvora
(jajca, mleko in mle~ni izdelki), morajo paziti, da zau`ijejo dovolj razli~nih plodov iz
dru`ine orehov (mandeljni, orehi, le{niki,

da se ob tem zau`ije veliko nasi~enih ma{~ob
in holesterola. Potrebno je opozoriti {e na
nastanek PARADENTOZE, ki ne nastane samo
zaradi pomanjkanja Vitamina C, marve~ tudi
zaradi preobilnega u`ivanja beljakovin. Te se
ne nabirajo samo v celicah kot gradivo,
temve~ se preobilno nagrmadijo in s tem
rahljajo in razrahljajo celi~no tkivo; posledica tega je lahko tudi paradentoza. Za olaj{anje tega se potem priporo~a 14-dnevni
post vseh beljakovin. To pomeni u`ivanje
hrane brez mesa, rib, `ivil `ivalskega izvora
kot so jajca, mleko, sir, kakor tudi ne rastlin,
bogatih z beljakovinami, kot so soja in
stro~nice.
Dojen~ki do 6. meseca
Dojen~ki do 1. leta
Otroci do 3. leta
Otroci do 6. leta
Otroci do 10. leta
Otroci do 14. leta
Mladostniki do 18. leta
Odrasli

drugi ore{~ki) in semen (sezam, son~nice,
bu~na semena) ter `it in stro~nic (predvsem
soje in le~e ne gre pozabiti). Vegetarijanci, ki
u`ivajo tudi `ivila `ivalskega izvora (jajca,
mleko in mle~ni izdelki), tako nimajo problemov z beljakovinami, ~e u`ivajo me{ano hrano (pomembnost kombiniranja `ivil). Za vse
mesojede pa velja, da morajo paziti bolj na
to, da ne bi prekora~ili meje potreb po beljakovinah, kajti posledice so lahko motnje
v delovanju nekaterih organov (jetra in ledvice). Slaba stran u`ivanja mesa in rib je tudi,

2,2
2,0
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,8

Tabela 2: Koli~ina potrebnih beljakovin na
dan (v g na kg telesne te`e)
Morda se komu zdi, da so {tevilke prenizke
in da dnevno potrebuje vsak kak{en so~en
zrezek, poleg tega pa morda sendvi~ s {unko,
morda klobaso. Dobro se je spomniti na
pretekle generacije, ki so na na{ih prostorih
precej te`ko delali, pa so meso jedli le ob
najve~jih praznikih in kolinah, ali pa v najbolj{ih primerih, ob nedeljah. Seveda ni bilo
niti sledu o pomanjkanju beljakovin.
Simona Marolt - Eberle
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V de`eli Petra Klepca
Za tokratni potep po na{i domovini smo si izbrali De`elo Petra Klepca - pokrajino ob
mejni reki Kolpi. Prevoziti smo morali kar precej km, da smo prispeli na cilj.
Potovali smo skozi `e znane kraje - nekatere med njimi smo si `e ogledali, npr.
Ko~evje in njegove zanimivosti.
V Ko~evju so se nam pridru`ili {e zadnji
izletniki za Kostel in Osilni{ko dolino.
Po pribli`no dvajsetih minutah vo`nje peljemo skozi Kaptol, kraj, kjer se za~enja ob~ina
Kostel in pokrajina Kostelsko, ki le`i ob srednjem toku Kolpe pod cesto, ki s Ko~evskega
pelje v Petrino - mednarodni mejni prehod.
Na{ prvi postanek je bil v Kostelu, majhnem
naselju pod razvalinami starega gradu, ki je
stal na strmi izboklini dolomitnega pomola
tik nad dolino Kolpe.

Ogledali smo si grad Kostel, cerkvico sv. Treh
kraljev, “gauge” in slap Ne`ico. Grad Kostel ime je verjetno izpeljano iz besede castellum, kar pomeni trdnjavo, je imel pomembno
strate{ko lego, saj je tu najbolj zlo`en prehod ~ez Kolpo med Ko~evsko in Gorskim
Kotorjem na Hrva{kem. Grad je prvi~ omenjen 1336. Prvi prebivalci so bili oglejski
vazali, grofje Ortenbur{ki, sledili so jim
Celjski grofi (1420), ki so grad dozidali. Pod
gradom je nastalo naselje Trg, kjer so trgovali. Celjskim grofom so 1457 sledili Habsbur`ani, ki so grad kot de`elnokne`ji fevd
dajali v zakup {tevilnim plemi~em. Turki so
grad sku{ali ve~krat zavzeti, vendar je bilo
mo~no obzidje prehuda ovira. Leta 1578 so
poskusili z zvija~o, ki jim je uspela.
Preoble~eni v hrva{ko no{o in z dojen~ki v
naro~ju so prevarali stra`o, da jim je odprla
vrata in izvedli so napad. Grad so leta 1809

razdejali in po`gali Francozi. Po po`igu
gradu niso ve~ obnavljali. Leta 1999 so za~eli
z obnovo gradu in rezultat obnove je `e
viden. Pod gradom je cerkvica sv. Treh kraljev, ki ima zanimivo zvon~nico. Na poti z gradu smo se ustavili {e pod “gaugami”, ki so jih
imeli za kaznovanje “prestopnikov”. O nastanku slapa Ne`ike nad cesto iz Kostela proti
Fari pripoveduje zgodba, da je deklica
Ne`ika, ki je gnala vola napajat, padla skupaj
z volom v prepad-ponikalnico. Pri izviru
Ne`ice je voda naplavila volovski jarm, okrog
katerega so bili oviti dekli~ini lasje. Pot smo
nadaljevali po dolini Kolpe, ki je zelo slikovita in {e precej neokrnjena. Primerna je za
{tevilne vodne aktivnosti - ribolov, rafting,
plavanje (je precej hladna, redko prese`e
20o C). Na{ naslednji ogled je bil namenjen
majhni zanimivi cerkvici na vzpetini nad
Srebotnikom ob Kolpi.

Cerkev sv. Ane je stara blizu 300 let. Vsako
leto na dan sv. Ane je {e vedno v njej ma{a.
Ogledali smo si tudi pokopali{~e, ki je zelo
zanimivo - ima osem grobov, najstarej{i
nagrobni kamen nosi letnico 1882, zadnji
pokop na tem pokopali{~u je bil leta 1952.
Sprehodili smo se do skulpture Petra Klepca,

Sprehodili smo
se do skulpture
Petra Klepca, ki
stoji na vhodu v
Osilni{ko dolino.
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ki stoji na vhodu v Osilni{ko dolino. Vsi poznamo zgodbo o mo~i Petra Klepca. Med
vo`njo do Osilnice smo si ogledali {e Lo{ko
steno, ki se strmo dviga pod oblake, ustavili
smo se v kraju Ribjek, kjer smo si ogledali
cerkev sv. Egidija iz leta 1660 in je med sedmimi ohranjenimi cerkvami v okolici najstarej{a. Pod dvokapno skodlasto streho sta
kvadratna ladja in gotski prezbiterij. Ladja
ima kasetiran vzor~ast strop. Na stenah so
vidni ostanki poslikav. Po ogledu cerkve in
ribogojnice v bli`ini, kjer smo kupili sve`e
ribe, smo se odpeljali v Osilnico. Ogledali
smo si likovno galerijo, ki so jo ob 70. rojstnem dnevu (2001) odprli v rojstni hi{i

akademskega kiparja Staneta Jarma. Razstavljene so njegove skulpture in tudi nekaj
slik. Tudi v kraju samem lahko na vsakem
koraku ob~udujemo njegova dela. Iz galerije
smo se napotili na soto~je rek ^abranke in
Kolpe. Po ogledu smo {li na kosilo in potem
po~asi proti domu.
Na poti domov smo urejali vtise, ki jih tokrat
ni bilo malo, saj smo spoznali, kako ~udovita
je na{a domovina s svojo neokrnjeno naravo.
Truditi se moramo, da ohranimo ~imve~ naravnih lepot in to prebivalci tega dela Slovenije znajo, zato so tudi uspe{ni.
Zvonka Osredkar

Pohod Ljubljana 2004
Tudi letos se nas je nekaj ~lanov Dru{tva
upokojencev Elektro Ljubljana udele`ilo 48.
rekreativnega “Pohoda okrog Ljubljane”.
De`evno jutro nas ni ustavilo. Zbrali smo se
v [i{ki ob Kose{kem bajerju, od koder smo {li
na pot proti Pre{ernovemu trgu, kjer je bila
zaklju~na slovesnost s podelitvijo nagrad
tekmovalcem, ki so pretekli 12 oz. 28 km
proge. Na prireditvi nam je za kratek ~as in
razpolo`enje prepeval “Partizanski pevski
zbor”, v katerem prepeva tudi ~lan na{ega

Nasvidenje prihodnje leto
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dru{tva. Tekmovalce in udele`ence pohoda je
pozdravila tudi `upanja mesta Ljubljana. Po
kon~ani slovesnosti smo se raz{li z `eljo, da
se prihodnje leto podamo na pot v {e ve~jem
{tevilu. Vsako leto nas je ve~. Ena in eden in
eden in ena in .....nas bo veliko. Nasvidenje
prihodnje leto.
Zvonka Osredkar
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Osvojena je ^EM[ENI[KA PLANINA
V torek, 11. maja, je bil krasen majski dan - naro~en za planinski pohod. Kot ponavadi smo se zbrali na parkiri{~u v Tivoliju, od koder smo se odpeljali proti
Trojanam.
Na{ prvi postanek je bil na Trojanah, kjer
smo se okrep~ali s krofom in kavico. Pridru`ila sta se nam sotrpina iz Izlak. S Trojan
smo nadaljevali pot po cesti, ki pelje v Zagorje. Kmalu smo zavili levo proti [entgotardu in v kri`i{~u zavili proti ^em{eniku, kjer
smo za~eli na{ pohod na Planino. Pot nas je
najprej vodila skozi vas, kmalu smo zavili na
gozdno pot, ki je postajala vedno bolj strma.
Vendar mi se nismo ustra{ili in smo nadaljevali z osvajanjem gore - kon~no nam je uspelo. Na vrhu smo ob malici iz nahrbtnika in ob
{ilcu `ganja (saj ministra za zdravje ni bilo
na Planini) pozabili na napor in se predali
u`ivanju na sve`em zraku in krasnem razgledu. Nekateri so se podali na Tolsti vrh - vrh
planine, ki je nedale~ od ko~e dr. Franca
Goloba na ^em{eni{ki.

vali pot proti Izlakam oz. v Medijske toplice,
kjer smo si ogledali izvir termalne vode in
Valvasorjevo piramido, ki stoji v parku pred
hotelom Toplice. Piramido je v spomin na
Valvasorja leta 1877 dal postaviti Alojz
Pra{nikar. Odpeljali smo se do grajskega
kompleksa Medija, ki ga sestavljajo ru{evine
romanskega dvora, ostanki gotskih, renesan~nih in baro~nih bivalnih traktov, obnovljena
grajska kapela iz 17. stoletja, vrtni prostor in
grajsko poslopje. Grad je bil gospodarska
izpostava gospo{~ine Lebek pri Va~ah in v
posesti rodbine Gallov. Leta 1562 so lastniki
gradu postali kranjski plemi~i Valvasorji
in ostali na njem do konca 18. stoletja.
V 17. stoletju so gradu dozidali kapelo z
grobnico. Svojo mladost je na gradu pre`ivel
J. V. Valvasor, znameniti kranjski polihistor,
ki je leta 1693 umrl v Kr{kem in je najverjetneje pokopan v kapeli.

Odpeljali smo se
do grajskega
kompleksa
Medija, ki ga
sestavljajo
ru{evine
romanskega
dvora, ostanki
gotskih,
renesan~nih in
baro~nih
bivalnih traktov,
obnovljena
grajska kapela iz
17. stoletja, vrtni
prostor in
grajsko
poslopje.

Jeseni leta 1944 so partizani grad minirali,
od leta 1987 te~ejo zavarovalna in obnovitvena dela. 1990 je bila ponovno odprta baro~na
grajska kapela z bogato {tukaturo. V kapeli,
ki je zelo akusti~na, imajo Valvasorjeve glasbene ve~ere in vr{ijo poroke. Tudi na{i upokojenci so preizkusili akusti~nost z znano
slovensko pesmijo.

Ko~o, ki je pred {estimi leti skoraj do tal
pogorela, so obnovili planinci iz Zagorja.
Posebnost 1204 m visoke ^em{eni{ke planine je, da nanjo ne pelje nobena cesta in je
tako ena redkih planinskih postojank, kamor
se ne more{ pripeljati z avtom in je ohranila
pravi planinski zna~aj. Kmalu je minil ~as za
u`ivanje in razgledovanje po Planini.
Odpravili smo se proti Prvinam, kjer nas je
~akala topla malica. Med potjo smo si ogledovali rastlinje in nabirali razne ro`ice za
tak{ne in druga~ne ~aj~ke. Ob poti smo
opazili zanimivo bukev oz. bukvi, ki sta si
podali roki (bukvi sta “spletli” veje). Na
Prvinah smo se okrep~ali in kmalu nadalje-

Leta 1988 so grajski kompleks Medija razglasili za kulturni in zgodovinski spomenik.
Pot domov smo nadaljevali po ~udoviti
Morav{ki dolini in {e pred son~nim zahodom
smo si v Tivoliju za`eleli nasvidenje.
Zvonka Osredkar
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V mesecu maju 2004
praznujejo na{i upokojenci
svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Cvetka [EPEC
Jo`ef ADAMLJE
Alojzija BAJDE
Jo`e MALC

roj.
roj.
roj.
roj.

5. 5. 1944
12. 5. 1944
18. 5. 1944
22. 5. 1944

Novo mesto
[entvid pri Sti~ni
Trbovlje
Planina

~lan DUEL
~lanica DUEL
~lan DUEL

70. ROJSTNI DAN
Marija LU@AR

roj. 5. 5. 1934

Novo mesto

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in `elimo {e vrsto zdravih, sre~nih let.
Jo`ica Kra{ovec

VABILO
SRE^ANJE UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENJ GRADEC
Sre~anje bo v ~etrtek, 24. junija 2004 ob 10.30 uri v Slovenj
Gradcu na letali{~u v Mislinjski Dobravi.
Po kon~anem uradnem delu sre~anja se bomo odpeljali na splavarjenje po reki Dravi. Flosarji nas bodo sprejeli po starih obi~ajih
(flosarska malica,...) in nam pri~arali flosarski dan.
Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli.
Prijave 14. in 15. junija 2004, vsak dan do 11. ure,
na tel. {t. 01 519 80 36, Zvonka Osredkar.
Do zasedbe avtobusa.
Dru{tvo upokojencev
Elektro Ljubljana
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Kadrovanje v aprilu 2004
V aprilu smo zaposlili tri {tipendiste delni{ke dru`be, ki so uspe{no zaklju~ili {tudij:
IME IN PRIIMEK
Darko MOVRIN
Toma` ZABAVNIK
Tadeja [KERLAK

DELOVNO MESTO
univ. dipl. in`. elektrotehnike
dipl. in`. elektrotehnike
univ. dipl. ekonomist

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, Ljubljana Uprava
DEE, Ljubljana Uprava
RFS

Trije zaposleni pa so prenehali z delom v na{em podjetju:
IME IN PRIIMEK
Andrej KOVA^
Gorazd BEDEN^I^
Iztok SOTO[EK

DELOVNO MESTO
prenehanje delovnega razmerja
prenehanje delovnega razmerja
prenehanje delovnega razmerja

ORGANIZACIJSKA ENOTA
In`eniring
Prodaja el. en. upravi~enim odjemalcem
Prodaja el. en. upravi~enim odjemalcem

Umrla sta upokojenca Gabrijel Plati{e in Maksimiljan Jug.
Nevenka Ivan~i~

V spomin

Plati{e Gabrijel, univ. dipl. in`. el.
(22. 2. 1936 - 25. 4. 2004)
Nepri~akovano nas je v aprilu 2004 zapustil
na{ upokojenec, sicer dolgoletni sodelavec
Plati{e Gabrijel, univ. dipl. in`. el. Prenehalo
je biti srce ~loveku, ki je bil s srcem in razumom vezan na elektrotehniko. Celo svoje
`ivljenje je posvetil elektrotehniki, predvsem
projektivi elektroenergetskih omre`ij. Ko se
je v 60. letih pri~el intenzivni urbanisti~ni
razvoj mesta Ljubljana, je bil prvi, ki je pri~el
s projektivo elektroenergetskih omre`ij za
celotne ljubljanske soseske. Kot prvi projektant elektroenergetskih omre`ij si je pridobil
strokovne izku{nje, ki jih je nesebi~no
prena{al na ostale, predvsem na nas, mlaj{e
projektante, ki smo za~enjali strokovno
kariero. Vedno je bil pripravljen pomagati in
sodelovati v strokovni debati. Ustvarila so se
nova poznanstva in {iritev strokovnih
obzorij je bila ustvarjena.

Predaval je elektroenergetska omre`ja na
FAGG (Fakulteta za arhitekturo in gradbeni{tvo). Njegovo `ivljenje je bilo orientirano
v slu`beno delo in dru`inski krog. Sredi dela
vsakega preseneti ~as upokojitve. No, Gabrijel
se ni predal mirnemu `ivljenju in strokovno {e
vedno dela in u`iva v izvedenih projektih.
Nepri~akovana smrt prekine vse `ivljenjske
niti in ustvarjalnosti. Vsem, ki smo ga poznali,
ostane spomin na dobrega prijatelja, mnogi
mlaj{i rodovi projektantov elektroenergetskih
omre`ij pa se bodo sre~ali z njegovimi projekti, idejami in izvedenimi deli.
Dragi Gabrijel, naj ti bo lahka slovenska
zemlja, spomin na tebe pa je ustvarjen s tvojim delom, ki si ga tako spo{toval in cenil.
Vsi, ki smo delali s teboj, se te bomo {e dolgo
spominjali.
Anton Av~in
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^e jutri ne pride...
^e bi vedel, da te danes zadnji~ gledam, kako
zaspi{, bi te pokril mnogo bolj ne`no in molil
bogu, da ~uva tvojo du{o.
^e bi vedel, da te danes zadnji~ gledam, kako
odhaja{ skozi vrata, bi te objel, poljubil in poklical nazaj za {e en objem in {e en poljub.
^e bi vedel, da danes zadnji~ sli{im tvoj glas,
ki me ne`no hvali in spodbuja, bi vzel kamero
in posnel vsako tvoje dejanje in besedo, da bi si
to lahko predvajal vedno znova, dan za dnem.
^e bi vedel, da je danes zadnji~, potem bi si
vzel minuto ve~, se ustavil in rekel “Ljubim te”,
namesto da bi predpostavljal, da to `e ve{.
^e bi vedel, da je danes zadnji~, bi s teboj delil
ta dan, namesto da bi ga izpustil, ker bi si mislil, da bo tak{nih dni {e veliko.
Prav gotovo vedno pride jutri, da popravimo
storjene napake - in vedno dobimo {e drugo
prilo`nost, da naredimo prav.
Zagotovo bo {e en dan, da re~emo svoj
>Ljubim te<, in zagotovo bo {e ena mo`nost,
da re~emo svoj “Ti lahko kako pomagam?”
Ampak za vsak slu~aj, ~e to ni res, in ~e je
danes vse, kar imam, bi ti `elel povedati, kako
zelo te imam rad.
Nikoli ne smemo pozabiti, da Jutri ni
obljubljeno nikomur, ne mladim in ne starim,
in danes je morda zadnja prilo`nost, da mo~no
objamete tistega, ki ga imate radi.
Torej, ~e ~akate na jutri, zakaj tega ne storite
danes?
^e jutri nikoli ne pride, potem boste zagotovo
ob`alovali dan, ko si niste vzeli dodatnega ~asa
za nasmeh, objem ali poljub - in ste bili preve~
zaposleni, da bi podarili nekomu tisto, za kar
bi kasneje izvedeli, da je bila njegova zadnja
`elja.
Zato primite va{e ljubljene danes, jim {epetajte na uho in povejte, kako radi jih imate.
Vzemite si ~as za “@al mi je”, “prosim, oprosti
mi”, “hvala” ali “saj je v redu”.
...in ~e jutri ne pride, tako ne boste ob`alovali
tega dne.
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V ~asu od januarja do maja 2004
Mesec
izpolnitve

Priimek in ime delavca

januar

Datum
izpol.

Dejavnost

Lokacija

Delovna
doba

BERLI^ SRE^KO

DTO

Ko~evje

30

29.01.2004

januar

ANDERLI^ MARJAN

SRD

Novo mesto

20

27.01.2004

januar

GREGOR^I^ BORIS

SRD

Novo mesto

35

22.01.2004

januar

LEBAR MARTIN

UDO

Uprava

20

20.01.2004

februar

KALIN ANTON

DEE

Ljubljana mesto

20

11.02.2004

februar

HAN^I^ ALOJZIJ

DEE

Ljubljana okolica

30

22.02.2004

februar

OREL IGNACIJ

DEE

Ljubljana okolica

30

04.02.2004

februar

MIKLI^ MONIKA

RFS

Novo mesto

20

18.02.2004

februar

STRUGAR JANKO

DEE

Novo mesto

30

18.02.2004

marec

RAJ[EL ZLATKO

DEE

Ko~evje

35

03.03.2004

marec

JERINA URO[

DEE

Ljubljana mesto

10

12.03.2004

marec

BRNOT JANEZ

IN@

Ljubljana okolica

20

12.03.2004

marec

ZAVA[NIK JANI

SJN

Uprava

30

09.03.2004

marec

PE^AR DAMJAN

UDO

Uprava

10

30.03.2004

april

KRA[OVEC TOMA@

DEE

Ko~evje

10

13.04.2004

april

^O[ DAMJAN

DEE

Uprava

10

01.04.2004

april

BRADA^ EMIL

IN@

Ljubljana okolica

10

05.04.2004

april

GNIDOVEC DRAGO

DEE

Ljubljana okolica

10

15.04.2004

april

DROLEC MATJA@

DEE

Uprava

10

21.04.2004

april

ANDERLI^ STANISLAVA

PKS

Novo mesto

30

01.04.2004

april

HRLEC VELJKO

DEE

Novo mesto

20

27.04.2004

april

LENDARO FRANC

DEE

Trbovlje

30

29.04.2004

april

BERTONCELJ ANDREJA

RFS

Uprava

10

03.04.2004

maj

KOCJAN MARKO

DEE

Ljubljana mesto

35

16.05.2004

maj

KONJEVI^ ADAM

DEE

Ljubljana mesto

30

03.05.2004

maj

VIRANT VINKO

IN@

Ljubljana mesto

10

11.05.2004

maj

LEK[E ROBERT

DEE

Ljubljana okolica

20

27.05.2004

maj

MIHEL^I^ FRANC

DEE

Ljubljana okolica

20

21.05.2004

maj

SLOVNIK BORUT

DEE

Ljubljana okolica

10

26.05.2004

maj

SIMONI^ BORIS

IN@

Novo mesto

10

05.05.2004

maj

SLAK BO[TJAN

IN@

Novo mesto

10

20.05.2004

maj

BE[TER ALOJZ

DEE

Ljubljana mesto

35

01.05.2004

maj

KERIN FRANC

DEE

Uprava

30

30.05.2004

maj

LEBENI^NIK NINA

RFS

Uprava

35

05.05.2004

maj

ALIBEGI] NED@AD

SRD

Uprava

10

02.05.2004

Iskrene ~estitke in zahvala ob va{em delovnem jubileju.
Uprava Elektra Ljubljana d.d.
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Sestavil
TONI

Merska
Oglas,
enota za
elektri~no razglas
upornost tiskovina

StaroAmeri{ka
Za polton
zni`an egip~anski zvezna
sveti bik
dr`ava
e

Strogi
atenski
zakonodajalec

Dalj{e
~asovno
obdobje

Republika
Slovenija

Strupen
sredozemski
grm
Gr{ko
ime za
Ve~ernico,
Venero
Dramatik
Cankar
Simbol za
Radij

Okraj{ava
za Mountt
Voditelj
Mad`arski Partov
terenski
@ivalske
avto
no`ice

Del
Mo{ki
kromoso- v odnosu
ma (dedna do svojega
zasnova)
otroka

Ruska reka,
pritok Kame
Levec
Olga

Pasma
velikih,
te`kih
psov
Japonski
metulj,
sviloprejka

Najdalj{a
reka v
Franciji

Glavni
{tevnik

Francoski
pisec,
avtor
Ariane
Simbol za
Poldrag
Natrij
Mrtva{ki
kamen
(kremen +
oder
Dr`avna
kalcedon)
blagajna

Ozemlje,
prostor,
podro~je
Josip
Broz
Simbol za
Titan

Zofa z
nasloni
Gr. mati
bogov

Franc
Novak

Arabski
`rebec

Vrsta
glasbila

Pravilo,
predpostavka

Meli{~e

Ime
mad`ar.
politika
Nagy

Latinsko
ime za
[~ir
ZDA
(originalno)
Angle{ki
pesnik

Dol`inska
mera
Gorivo iz
premoga

Nem{ki
skladatelj,
Werner

Klica,
rastlinski
poganjek

Vulkan na
Havajih,
Mauna ...

O`bolt
Jo`e
4. in 3.
vokal

StaroZvo~ni
rimski
znak za
bog vrat, nevarnost,
prehodov preplah
Stikalna
naprava
v elektrotehniki

Vnema,
polet

Pritrdilnica
Gorica

Knji`na
polica
Konec
{ah. igre

Mo{ko
ime

Sorodnica
kumare,
dinja

Blago,
inventar,
ki ga
odpi{emo

Krilo
rimske
konjenice

Glavno
mesto
Babilonije

Simbol za
Tantal

Barva
~love{ke
ko`e, polt

Simbol za
Samarij

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenca Milana Urbinca, ki bo prejel prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton [timec,
napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no petka, 2. julija, na naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni, {tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana
d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1900 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl.
Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
“O~ka, to, da ti je mene prinesla {torklja, bi ti {e verjel, ampak da ti je pajek odpeljal avtomobil,
tega ti pa ne verjamem!”
“^igav si ti, fantek?”
“O~e ne ve, mama pa no~e povedati!”
“Pobi~, a mi pove{, kako se najhitreje pride na `elezni{ko postajo?” “Seveda, te~i morate!”
Sin~ek `elezni~arja se vrne prvi~ iz {ole.
O~e ga radovedno vpra{a:
“No, kako je bilo v {oli?”
“Ena sama goljufija, `e na vratih pi{e prvi razred, a notri so same lesene klopi!”
Zazvoni telefon, mali sin~ek dvigne slu{alko, ko se na drugi strani zasli{i glas: “Ali je o~ka doma?”
“Ne, ni ga {e.” “Kdaj pa pride?” “Ponavadi ga prinesejo okrog polno~i.”
Teta si ogleduje malega ne~aka in pravi:
“@e cel fant od fare si, kmalu bo{ cel o~e.”
Mali odgovori:
“Ja, tega se tudi mamica boji.”
“Mali, koliko je star tvoj o~ka?”
“Toliko kot jaz.”
“Tukaj nekaj ne bo dr`alo.”
“Seveda bo. Ko sem se jaz rodil, je on {ele postal o~ka.”
“O~ka, ~e mi ne da{ ve~ `epnine, bom vsem povedal, kako majhno pla~o ima{ in koliko je v resnici
stara mamica!”
“O~ka, za rojstni dan ho~em pravo pu{ko.”
“To ni za otroke, sploh pa: ali o tem, kaj bo{ dobil, odlo~a{ ti ali jaz?” “Ti, ampak ~e bi imel jaz
pravo pu{ko...”
“O~ka, s tabo bi se rad pomenil na tri o~i.”
“Na {tiri, si najbr` hotel re~i.”
“Ne, prav si sli{al, ker bo{ moral na eno zami`ati.”
“O~ka, je res, da o~etje vedno ve~ vedo kot sinovi?”
“Vedno, sinko.”
“Kdo je po tvojem izumil `arnico?”
“Thomas Edison.”
“Zakaj je potem ni izumil njegov o~e, ~e je res tako?”
Lekarnar re~e:
“Tukaj ima{ zdravilo za o~eta. Pred uporabo ga je treba dobro pretresti.” “Ne bo {lo.” “Zakaj ne?”
“O~e ima skoraj 100 kilogramov.”
@upnik Bogdana ni hotel pripustiti k birmi, kar je ta takoj povedal o~etu, ki je pri{el k `upniku:
“Rad bi vedel, zakaj mojega sina ne pustite k birmi?” “^lovek bo`ji, va{ sin sploh ne ve, da je
Kristus umrl.” “Kako pa naj bi vedel? Pri nas doma {e tega nismo vedeli, da je bil bolan!”

Misel
Ko so ljudje pozabili, kako `iveti, so z zakoni dolo~ili ljubezen in po{tenje.
(Lao Tzu)
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